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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Pnětluky je strategickým rozvojovým dokumentem obce,
který představuje plán rozvoje obce od roku 2022 do roku 2032.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Pnětluky v souladu
se zásadami regionální politiky Ústeckého kraje a také jako dokument pro konkrétní rozvojové
aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy
základní koncepční dokument obce Pnětluky.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti financování
těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem (dotazníky)
mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Pnětluky žijí, nás zajímají.
Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický úřad apod.), na
jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. V další části
dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle
tohoto plánu.

Ladislav Andrt, starosta
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METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je v
souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Pnětluky (dále jen SRP) byl kladen důraz na soulad s
těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Strategický plán Společné zemědělské politiky

2. regionální úroveň


Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027



Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2021+



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji

3. místní úroveň


SERVISO o. p. s. (Místní akční skupina)



Mikroregion Lounské Podlesí



Svaz měst a obcí ČR

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle dané
oblasti rozvoje.
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1 Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto vycházejí z
následujících dostupných informačních zdrojů:
-

ze statistických údajů ČSÚ;

-

z údajů ÚP;

-

z ad hoc šetření dotazníky;

-

z údajů analýzy města Louny;

-

z údajů analýzy Ústeckého kraje;

-

z údajů MAS SERVISO o. p. s., Mikroregionu Lounské Podlesí a Svazu měst a obcí ČR

-

z údajů obce Pnětluky.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. Dokument by
měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných klíčových oblastech,
a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za rozvoj daného území
identifikovány směry dalšího rozvoje. SRP musí přinést argumenty pro navrhovaná opatření v
podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na
oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Pnětluky může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě rozvojové
tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
-

rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky použitelné
na rozvoj dokáží generovat,
-

rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,

nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z jiných než
vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:
a) město Louny;
b) obce na území MAS SERVISO s. p. s., Mikroregionu Lounské Podlesí, Svazu měst a
obcí ČR
c) Ústecký kraj.
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Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. Bylo
by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších měst
a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu občanů,
neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z mikroregionu, území
místní akční skupiny, případně i z okolí.

1.2 Vymezené území
1.2.1 Územní a administrativní členění
Ústecký kraj
Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i
státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na
severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé
části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem.
Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdílný, příroda je rozmanitá a pestrá. Podél
hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými pískovci a Lužickými
horami. Krušné hory jsou velmi starým pohořím, jsou tvořeny převážně hlubinnými
vyvřelinami nebo prvohorními krystalickými břidlicemi. Na jihovýchodě kraje se rozprostírají
roviny, které pocházejí z druhohor, tzv. Česká křídová tabule, ze kterých vystupuje historicky
nejznámější hora Čech, Říp a České středohoří se svým nejvyšším vrcholem Milešovkou. České
Středohoří vzniklo sopečnou činností v období třetihor a má neopakovatelný krajinný ráz, s
množstvím kontrastů a malebných zákoutí. Nejvýše položené místo na území kraje leží na úbočí
nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce, jehož vrchol se nachází již na území kraje
Karlovarského. Jestliže pomineme dna povrchových dolů, je nejníže položeným bodem kraje
hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.), což je zároveň nejníže položené místo v ČR.
Největším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, zleva se vlévá druhý největší levostranný
labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje Ploučnice,
posledním pravostranným přítokem na našem území je řeka Kamenice. V kraji jsou rovněž
prameny minerálních a termálních vod. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž,
vybudovaná na řece Ohři v západní části kraje.
Ústecký kraj se vyznačuje značnou rozdílností jak z hlediska přírodních podmínek, tak i z
hlediska hospodářské struktury, hustoty osídlení a stavu životního prostředí. Hospodářský
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význam kraje je historicky dán značným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky
hnědého uhlí, uloženými nízko pod povrchem. Hnědouhelná pánev se rozkládá pod svahy
Krušných hor, táhne se od Ústí nad Labem až po Kadaň. Z dalších důležitých surovin, těžících
se v kraji, jsou významná ložiska kvalitních sklářských a slévárenských písků a stavebního
kamene. V kraji lze vymezit čtyři oblasti, které se od sebe významně odlišují. Je to oblast s
vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou, která je soustředěna především v Podkrušnohoří
(okresy Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem). Z odvětví má významné
postavení energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Další oblastí je
Litoměřicko a Lounsko, které jsou významné svou produkcí chmele a zeleniny. Zvláště Polabí
a Poohří jsou proslulé ovocnářské oblasti, nazývané Zahrada Čech. Skvělou pověst mají i vína
pěstovaná na Litoměřicku. V posledních letech se i oblast Mostecka stává známou vinařskou
oblastí, kde se vinná réva pěstuje především na pozemcích zrekultivovaných po těžbě hnědého
uhlí. Oblast Krušných hor je velmi řídce osídleným horským pásem s omezenými
hospodářskými aktivitami a nakonec oblast Děčínska není ani územím s koncentrací těžkého
průmyslu ani oblastí zemědělskou. Jeho severní část Šluknovsko je svou odlehlostí a obtížnou
dostupností z centrální části kraje typicky periferním územím. Kraj má důležitou dopravní
polohu danou vazbou na Evropskou Unii. Teplickým a litoměřickým okresem prochází
významná mezinárodní silniční trasa E 55 spojující sever a jih Evropy, která u Lovosic přechází
v dálnici D 8. Další významný silniční tah směřuje z Karlovarského kraje podél Krušných hor
do severní části Libereckého kraje. Významná je také spojnice ze Spolkové republiky Německo
přes Chomutov a Louny do Prahy. Hlavním železničním tahem je mezinárodní trať ze Spolkové
republiky Německo přes Ústí nad Labem do Prahy. Řeka Labe je nejdůležitější vodní cestou
v České republice a umožňuje lodní přepravu do Hamburku, přístavu v Severním moři.
Vzhledem k bohaté historii osídlení má Ústecký kraj velké množství historických památek. Z
nejznámějších lze připomenout např. románskou rotundu na Řípu, gotický kostel v Mostě,
barokní zámek v Duchcově, kláštery v Oseku a Doksanech a zámky Ploskovice a Libochovice.
Litoměřice, Úštěk a Terezín byly vyhlášeny městskými památkovými rezervacemi a Roudnice
nad Labem má památkově chráněné městské jádro. Několik vsí na Litoměřicku bylo vybráno
za vesnické památkové rezervace. V oblastní galerii v Litoměřicích jsou mimořádně hodnotné
sbírky obrazů. V průběhu celého roku jsou pořádány na výstavišti v Litoměřicích různé typy
akcí. Nejznámější z nich je prodejní výstava Zahrada Čech zaměřená na pěstitelství ovoce a
zeleniny, veletrh bytového a stavebního zboží Můj dům, můj hrad atd. Z přírodních krás jsou
nejznámější národní park České Švýcarsko s Pravčickou bránou, půvabná labská cesta s Portou
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Bohemicou, skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska a mnoho dalších. I sportovně
založeným návštěvníkům má Ústecký kraj co nabídnout. Je to moderní dostihové závodiště
hipodrom, autodrom, golfové hřiště, vše v městě Most. Krajem prochází také několik
cyklostezek, z nichž jedna má v budoucnu spojit Prahu s Drážďany. Krušné, ale i Lužické hory
nabízejí skvělé podmínky pro lyžování.

Mapa 1 Administrativní členění Ústeckého kraje
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Ústecký kraj

znak kraje

vlajka kraje
Ústí nad Labem

Sídlo:
Zeměpisné souřadnice:

50°30′ s. š., 13°51′ v. d.

Hejtman:

Ing. Jan Schiller (ANO)

Rozloha:

5 338,67 km² (2020)

Počet obyvatel:

817 004 (2021)

Hustota zalidnění:

153 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

U vrcholu Klínovec
(1 225 m n. m.)
Čechy

Historické země
Počet okresů:

7

Počet správních obvodů obcí

16

s rozšířenou působností:
Počet správních obvodů obcí

30

s pověřeným úřadem:
ISO 3166-2:

CZ-42

CZ-NUTS3:

CZ042
U

RZ:
Tabulka 1 Základní údaje o Ústeckém kraji
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Okres Louny
Okres Louny se rozkládá v jihozápadní části Ústeckého kraje a leží na hranici tří krajů. V rámci
Ústeckého kraje sousedí s okresy Chomutov, Most, Teplice a Litoměřice, na jihovýchodě
sousedí s okresy Kladno a Rakovník ze Středočeského kraje, na jihozápadě pak s okresem Plzeň
sever z Plzeňského kraje a okresem Karlovy Vary z Karlovarského kraje.
Svou rozlohou 1 121 km2 je největším okresem v kraji, zaujímá 21 % jeho celkové rozlohy.
Geograficky patří území okresu ke Krušnohorské soustavě (Žatecká tabule, výběžky
Doupovských hor a Českého středohoří). Nejvyšším bodem okresu je Pískový vrch u Domoušic
s výškou 526 m n. m. Mezi půdními typy jsou tu mimo jiné zastoupeny permské červenky, které
jsou vhodné pro pěstování chmele. Oblast Lounska se nachází ve srážkovém stínu Krušných
hor, díky čemuž se tato oblast řadí mezi sušší oblasti ČR. Na území okresu zasahuje západně
od Podbořan výběžek hnědouhelné pánve, na severu okresu v okolí Třískolup bylo v 80. letech
vytěženo ložisko energetického uhlí z výběžku hnědouhelné pánve mostecké.
Nejvýznamnějším vodním tokem lounského okresu je řeka Ohře a její přítoky Liboc, Blšanka,
Hasina a Chomutovka. Největší vodní plochou je Lenešický rybník, který je využíván k chovu
ryb.
Lounským okresem prochází významná silniční dopravní tepna silnice I/7 Praha – Slaný –
Louny – Chomutov – Hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána, kde na části této trasy došlo v
rámci výstavby dálnice D7 ke zkapacitnění a další přestavba úseků se plánuje.
Na území okresu je několik rekreačních oblastí, a to jak v Poohří, tak v jihozápadní zalesněné
části okresu. Množství kulturních a historických památek v lounském okrese je dokladem
významné minulosti tohoto území. Archeologické nálezy dokládají trvalé osídlení úrodných
oblastí v okolí dolního toku Ohře již v mladší době kamenné. Nejstarší písemně doloženou
lokalitou na území okresu je Žatec z roku 1004, první písemné zmínky o dalších obcích se datují
z 11. a 12. století. Z historie se na území okresu dochovalo několik hradů, které jsou z velké
části v rozvalinách. Nový Hrad v Jimlíně je částečně zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti.
Plně otevřen pro veřejnost je zámek v Krásném Dvoře s rozsáhlým anglickým parkem. Ze
stavitelských památek románské architektury se dochovaly kostely ve Vroutku, Libčevsi a
Želkovicích, z doby gotické kostel ve Slavětíně, cenný zejména svou freskovou výzdobou a
nedostavěný kostel v Panenském Týnci. Pozdně gotickým unikátem je chrám svatého Mikuláše
v Lounech. Z barokních památek jsou nejvýznamnější Dientzenhoferův klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově, Columbaniho kostel sv. Petra a Pavla v Peruci a
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kostel sv. Jakuba apoštola v Cítolibech. Lounský archiv, dochovaný od středověku, patří k
nejvzácnějším v zemi.

Mapa 2 Administrativní členění okresu Louny
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SO ORP Louny

Mapa 3 Administrativní členění SO ORP Louny
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Obec Pnětluky

Mapa 4 Vyznačení území obce Pnětluky
Pnětluky jsou obec v okrese Louny v Ústeckém kraji, 13 km jihozápadně od města Louny. Mají
rozlohu 14,75 km². Skládají se ze dvou částí (Pnětluky a Konětopy).
Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a další sportoviště. Dále bychom
v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod
a splaškovou kanalizaci. V okolí můžete navštívit spoustu zajímavých míst např. nedaleké
Kounovské kamenné řady nebo nedaleký vrchol Výrov. Přes obec i v okolí obce vede řada
turistických tras, po kterých se můžete dostat až k zřícenině hradu Pravda.
Historie obce
Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1250 v přídomku Sulislava, syna zvěsta z Pnětluk,
purkrabí na hradě Lokti. Název obce se vysvětluje jako ves pnětluků, tj. lidí, kteří silně tlukou
do kmenů. Rod zemanů z Pnětluk držel větší díl vesnice celé 14. století. Někdy v té době vznikla
poblíž kostela první tvrz, která však v 15. století zanikla. Prvně se uvádí v roce 1377. V
předhusické době přešla převážná část vesnice do rukou rodu ze Žerotína. V roce 1437 došlo
ke sporu o Pnětluky mezi bratry Mikulášem a Vilémem z Jankova a Benešem z Kolovrat.
Vesnice byla opět rozdělena na dva díly, bratři z Jankova však Kolovratovi svůj díl prodali. V
roce 1456 se tvrz uvádí již jako pustá. Kolovratové připojili Pnětluky k Ročovu a Pravdě. V
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roce 1523 získal koupí celé kolovratské panství Děpold z Lobkovic. Za Lobkoviců byla ve vsi
v prostoru bývalého panského dvora postavena nová tvrz, která dosud stojí. V 18. století byla
přestavěna na sýpku. Roku 1602 prodal Jan Prolhofer z Burgesdorfu Pnětluky Volfovi staršímu
z Vřesovic, který sídlil na Novém Hradu. K němuž patřili do roku 1849.
Třicetiletá válka vesnici zcela zdevastovala, v roce 1631 - 1647 bylo v obci 8 sedláků a 15
chalupníků a když sem přišli r. 1647 Švédové a tuto tvrz vydrancovali, zůstalo zde 11 usedlostí
úplně opuštěných, takže v berní roli z roku 1650 -1653 bylo tu jen 6 živností včetně dvora, který
vlastnil Premonstrátský klášter v Praze. Ostatní usedlosti byly úplně spálené a nikdo se k nim
nehlásil.
Kostel byl v Pnětlukách už v roce 1363 a až do roku 1414 byl farní, není ale jisté, zda byl ve
Starých Netlukách nebo na místě dnešního sv. Matouše, postaveného r. 1756. Po třicetileté
válce však zanikl.
Škola byla v obci postavena r. 1715. Bylo to čp. 24 a prvním učitelem byl Martin Majer.
Nejstarší spolek v Pnětlukách byli hasiči, založeni už roku 1878. Chmelařský spolek vznikl r.
1909, o deset let později pak Sokol. V okresním archivu je možno studovat obecní kroniku,
která podrobně zachycuje události z let 1928 - 1958, vrací se ale také ke starším dějinám.
Nejvíce obyvatel měly vždy české Pnětluky v roce 1900 - celkem 636.
Konětopy
Název obce se skutečně vysvětluje od topení koní. Obce tohoto jména jsou tři a jejich název je
vykládán jako posměšný. Prvně jsou Konětopy uváděny v roce 1357 v souvislosti s poplatkem,
který platil kapli v Boru u Ročova. Nejstarším jejich majitelem byl tudíž Albrecht z Kolovrat,
zakladatel ročovského kláštera. Někdy v 15. století byly Konětopy připojeny k panství
Solopysky, s nímž se dostaly ke hradu Pravda. Roku 1527 získali Pravdu Lobkovicové, kteří ji
drželi až do roku 1681, kdy se stala součástí divického panství. To celé i s Konětopy koupili
roku 1802 Schwarzenberkové a připojili je k panství Citoliby.
V roce 1654 tu hospodařilo šest sedláků a jeden chalupník. Šenk byl ve stavení čp. 16 u Jana
Kousalíka. Mlýn v čp. 31 je uváděn už v roce 1690. Už v první polovině 19. století uvádějí
příručky Konětopy jako obec s vynikajícím chmelem.
Až do roku 1890 chodily děti z Konětop do školy v Hřivicích. Dne 1. ledna 1891 tu byla
otevřena jednotřídní škola, jejímž prvním správcem byl jmenován domoušický podučitel
Václav Tuháček. Nejstarším spolkem v obci jsou hasiči, založení roku 1894, v roce 1909
vznikla místní pobočka Českého chmelařského spolku. Na návsi v Konětopech stojí pozdně
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barokní kaplička. V obci se narodil František Štýdl, významný učitel a regionální historik.
Nejvíce obyvatel měly Konětopy v roce 1921 - celkem 365.

Pnětluky
obec

Status:
LAU 2 (obec):

CZ0424 566578

Kraj (NUTS 3):

Ústecký (CZ042)

Okres (LAU 1):

Louny (CZ0424)

Obec s rozšířenou působností:

Louny

Pověřená obec:

Louny
Pnětluky, Konětopy

Katastrální území:
Katastrální výměra:

14,75 km²

Počet obyvatel:

349 (2021)
50°15′1″ s. š., 13°42′14″ v. d.

Zeměpisné souřadnice:
Nadmořská výška:

335 m n. m.

PSČ:

440 01

Části obce:

2

Základní sídelní jednotky

2

Katastrální území:

2
Pnětluky 26

Adresa obecního úřadu:

44001 Louny 1
Ladislav Andrt

Starosta:

www.pnetluky.cz

Oficiální web obce:

Tabulka 2 Základní informace o obci Pnětluky
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1.2.2 Partnerství a spolupráce
Obec Pnětluky je součástí MAS SERVISO o. p. s., Mikroregionu Lounské Podlesí a Svazu
měst a obcí ČR.
Místní akční skupina SERVISO o. p. s.
Obec Pnětluky leží na území působnosti MAS SERVISO o. p. s. Obecně prospěšná společnost
SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002. Společnost byla
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem, v oddíle O, vložka 121 dne 27. listopadu 2002. Zakladateli se staly Město Třebenice a
Obce Velemín a Třebívlice. Společnost SERVISO, o. p. s. byla založena prvotně jako účelová
organizace pro potřeby Dobrovolného svazku obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří Poohří. V roce 2003 byl upraven druh obecně prospěšných služeb o provádění iniciativy
LEADER. Postupem času společnost rozšiřovala nabízené služby zejména v oblasti dotačního
managementu pro obce, města, dobrovolné svazky, ale i pro fyzické osoby. V roce 2014 z
důvodu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020
zřídila společnost organizační složku místní partnerství s názvem MAS SERVISO, která má
v současnosti 42 partnerů. Společnost má bohaté zkušenosti s realizací vlastních projektů, které
byly podpořeny z národních, ale i evropských fondů. Nejvyšším orgánem MAS je Valná
hromada.

Cíle MAS SERVISO o. p. s.:


podpora komunitní místní rozvoj s cílem koordinovat regionální rozvoj ve všech
oblastech;



projektové poradenství;



podporovat vzdělávací iniciativy;



mezinárodní spolupráce;



tvorba rozvojových strategií a plánů pro region.

Mikroregion Lounské Podlesí
Mezi hlavní cíle svazku patří:


výrazně zlepšit vybavenost obcí technickou infrastrukturou, především rekonstrukcí,
případně vybudovat nové sítě, společný systém odpadového hospodářství
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revitalizovat krajinu včetně vodních toků a nádrží



zlepšit kulturní a sportovní vybavenost obcí, využít dlouholetých tradic, propagace
mikroregionu prostřednictvím internetových stránek



zaměřit se na sanaci chátrajících objektů a kulturních památek, významnější měrou
integrovat obce mikroregionu, přeshraniční spolupráce



snížit nezaměstnanost v mikroregionu

podporou podnikatelských aktivit

a

zemědělských subjektů vytvoření podmínek pro výrobu energie v oblasti z
obnovitelných zdrojů
Od mikroregionu si zainteresované obce slibují také sdružení finančních prostředků na
investiční akce, realizaci společných projektů, které by podpořily podnikání, zlepšily
infrastrukturu a vybavenost obcí, rozšířily spektrum pořádaných kulturních, sportovních a
společenských akcí. Od této spolupráce se dále odvíjí možnost koordinace rozvojových
programů s cílem úspory nákladů, koordinace obecně závazných předpisů (vyhlášek) a potřebná
propagace celého mikroregionu.
Svaz měst a obcí ČR
Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce.
Jeho kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých
měst v království Českém. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se
kompetencí obcí. Od roku 2004 je Svaz povinným připomínkovým místem, od roku 2005 pak
pravidelně minimálně jednou ročně jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci.
Dílčí dohody byly postupně podepsány také se stěžejními rezorty.
Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad
rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich
aktivity pak koordinují a rozhodnutí orgánů Svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře.

Hlavní cíle Svazu


prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR všech velikostních kategorií a vytvářet
příznivé podmínky k jejich rozvoji



podílet se na přípravě právních předpisů a dalších opatření vztahujících se k místní
samosprávě
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upozorňovat vládu, Parlament i mezinárodní instituce včas na to, jaký dopad mohou mít
jimi připravovaná opatření na fungování obcí



posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí



informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv



napomáhat městům a obcím při čerpání dotací z Evropské unie i z národních zdrojů

1.3 Geografická a demografická charakteristika
1.3.1 Geografické a přírodní podmínky
Podle geomorfologického členění náleží území obce Pnětluky do geomorfologického celku
Džbán, Džbánského bioregionu.
Džbán je geomorfologický celek v Poberounské soustavě. Rozkládá se ve středních a dílem v
severních Čechách přibližně mezi městy Louny, Slaný, Kladno, Rakovník a Žatec. Pro Džbán
jsou charakteristické rozsáhlé náhorní roviny oddělené hlubokými a širokými údolími.
Geologie
Náhorní roviny jsou pokryty 3 až 12 metrů silnou opukovou vrstvou. Opuka je tvrdá, ale leží
na měkkém (cenomanském) pískovci, takže jakmile na kraji opuka zvětrá, nastává rychlá
svahová eroze. Teprve zhruba o 50 až 300 metrů níže pískovec končí a začínají jíly (patrně z
období karbonu až permu), často červeně zbarvené.
Džbán tvoří rozvodí Ohře, dolní Vltavy a Berounky; na jeho vlastním území se tak vyskytují
pouze drobné vodní toky, které se vějířovitě rozbíhají z okolí obce Kroučová. Hluboká údolí se
v centrální části prořezávají prvohorními sedimenty ve směru od jihu na sever (povodí Hasiny
a Smolnického potoka, pravých přítoků Ohře). Na východní straně Džbánu tečou potoky v
téměř rovnoběžných údolích od západu na východ (povodí Bakovského potoka, levého přítoku
Vltavy). Jihovýchodní část Džbánu odvodňuje potok Kačák (Loděnický potok) do Berounky.
Na rozdíl od výše uvedených toků vytváří Kačák na svém běhu Džbánem údolí široce otevřené.
Příroda Džbánu
Džbán leží v mírném srážkovém stínu a je poněkud suchý. Velkou část území pokrývají lesy a
to zejména na náhorních rovinách, na terénních zlomech a na návětrných (vlhčích) svazích.
Lesy jsou intenzivně hospodářsky využívány, v rovinách převažuje smrk a na svazích buk.
Přírodní rezervace se nacházejí zejména v okolí Bílichova. Chráněna jsou jak údolní
společenstva (kýchavice černá, orchideje střevíčník pantoflíček, vstavač nachový, vstavač
vojenský, okrotice červená, okrotice bílá, pětiprstka hustokvětá, pětiprstka žežulník, smrkovník
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plazivý, různé druhy kruštíků, tak společenstva hran svahů (medvědice lékařská). V roce 1994
byl vyhlášen Přírodní park Džbán sdružující různá cenná území do velké chráněné oblasti s
nejnižším stupněm ochrany. V oblasti Džbánu se pěstují zejména obiloviny, pícniny a chmel.
Džbánský bioregion se nachází na západě středních Čech. Jeho jádro tvoří geomorfologický
celek Džbán, zasahuje však i na okraje Pražské plošiny a Jesenické pahorkatiny. Bioregion má
plochu 420 km2. Bioregion je tvořen zdviženou opukovou tabulí, rozřezanou po obvodu
výraznými údolími až do podložního permu. Na jižních svazích dominují teplomilné doubravy,
v údolích dubohabřiny, místy bažinné olšiny, na severních svazích květnaté bučiny. Biota je
typicky pestrá; náleží do 2. bukovo-dubového až 4. bukového stupně. Vyskytují se četné
teplomilné druhy i nápadné množství reliktů rozmanitých typů, např. pravděpodobně reliktní
borovice a exklávní relikty teplomilných doubrav a slatin. Netypické části bioregionu jsou
tvořeny plochými sníženinami a nerozčleněnými plošinami s acidofilními doubravami.
Nereprezentativní je též jižní okraj regionu na karbonských sedimentech bez charakteristického
reliéfu a vegetačních katén. Dnes převažují kulturní bory, přirozené lesy jsou však relativně
hojné, v bezlesí dominuje orná půda. Upřesněním bioregionu se jeho plocha zmenšila o 88 km2.
Území převážně bezlesé na severu připadlo do Řipského bioregionu (severně od Kladna), jižní
hranice se místy posunula k severu tak, aby Džbánský bioregion nezahrnoval lesy na kyselých
břidlicích. Podobně Lánská obora celá připadla do Křivoklátského bioregionu.
Horniny a reliéf
Celý bioregion vykazuje jednotnou geologickou stavbu, kdy na podloží svrchních červených
vrstev permokarbonu tvořených souvrstvím jílovců a pískovců nápadně červené barvy, místy
mírně vápnitých, spočívají víceméně vodorovně uložené horniny svrchní křídy – cenomanské
pískovce, místy s jílovci na bázi, glaukonitické slíny a opuky spodního turonu, které tvoří
vrcholovou tabuli. Z pokryvných útvarů se uplatňují místy sprašové hlíny a v údolích i vápnité
spraše, dále svahoviny s hojnými úlomky opuky a akumulace vzniklé četnými sesuvy na
pramenných horizontech. Dominantním prvkem reliéfu je vrcholová tabule Džbánu. Tato
tabule je členěna údolími potoků, směřujícími především k Ohři a Vltavě (povodí Bakovského
potoka), zatímco odvodnění k Berounce je mnohem omezenější a je z velké části
zprostředkováno Kačákem. Reliéf je nejvíce ovlivněn přibližně k severu směřujícími údolími.
Údolí jsou až 150 m hluboká a výrazně asymetrická, s mírnými k východu obrácenými svahy
často s pokrývkou spraší, a příkrými svahy obrácenými k západu, které vykazují
charakteristickou katénu.
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Současný stav krajiny
Osídlení okrajů bioregionu začalo v neolitu, avšak jeho jádro nebylo nikdy souvisle odlesněno.
Nicméně plošiny byly ve středověku odlesněny více než dnes. Lesy v současnosti pokrývají
více než 40 % plochy, převážně mají nepřirozenou dřevinnou skladbu (smrk, borovice lesní i
černá), zachovány jsou však i pásy bučin, zvláště na svazích pod opukovými stěnami. Na
nelesních plochách na plošinách jsou rozsáhlá pole, na úpatích svahů byly do socializace
zemědělství louky. Suché opukové stráně sloužily jako pastviny, dodnes však většinou zarostly
křovinami. Vodní toky jsou tvořeny jen menšími potoky. Rybníky jsou víceméně jen na
východě, kaskáda menších je na Bakovském potoce, větších na Loděnici. Největší – Turyňský
rybník – je však zatopeným poklesem po poddolování. Sídla jsou nečetná, nacházejí se hlavně
po obvodu bioregionu (Kladno, Smečno, Nové Strašecí, Stochov). Řady vesnic jsou v delších
údolích.
Ochrana přírody
Ochrana přírody je vzhledem ke značné diverzitě v bioregionu velmi významná. Je zde
vyhlášeno 18 MZCHÚ. Mezi nejvýznamnější patří NPR Malý a Velký štít, chránící ekosystém
opukových skalních hran a sutí, podobná NPR Pochválovská stráň s teplomilnými a suťovými
společenstvy na slínovcích, NPP Bílichovské údolí, která hostí bučiny se silně ohroženou
kýchavicí černou (Veratrum nigrum), a NPP Cikánský dolík, kde je motivem ochrany
charakterem slatinná louka a výskytem kriticky ohrožených rostlinných druhů lněnky
zobánkaté (Thesium rostratum) a šášiny načernalé (Schoenus nigricans). Zbytek teplomilné
doubravy na sutích lze nalézt v PP Kozinecká stráň, teplomilnou biotu stepního až lesostepního
rázu chrání např. PR Milská stráň, PR Pašijová draha a PP Ostrov u Jedomělic. Zamokřené
louky s bohatou květenou jsou pod ochranou PR Louky v oboře Libeň. Vodní a mokřadní
vegetaci chrání např. PR V bahnách a PP Kalspot.
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1.3.2 Demografická charakteristika
K 31. 12. 2020 byl počet obyvatel obce Pnětluky 349 z toho 175 mužů (50,14 %) a 174 žen
(49,86 %). Bližší demografickou statistiku uvádíme níže v tabulkách:
Počet obyvatel celkem

2016

2017

2018

2019

2020

365

344

339

350

349

v tom

muži

179

171

174

180

175

podle

ženy

186

173

165

170

174

v tom

0-14

46

37

36

43

44

ve věku

15-64

261

242

236

237

236

(let)

65 a více

58

65

67

70

69

41,4

42,7

43,4

43,0

43,0

pohlaví

Průměrný věk

Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel v obci Pnětluky (vždy k 31.12.)
Tabulka č. 4 ukazuje vývoj a původ přírůstku obyvatel v Pnětluky v letech 2016 - 2020.
2016

2017

2018

2019

2020

Živě narození

3

1

2

3

2

Zemřelí

6

6

3

3

4

Přistěhovalí

17

13

11

29

20

Vystěhovalí

2

29

15

18

19

Přírůstek

přirozený

-3

-5

-1

-

-2

(úbytek)

stěhováním

15

-16

-4

11

1

celkový

12

-21

-5

11

-1

Tabulka 4 Vývoj a původ přírůstku či úbytku obyvatel v obci Pnětluky (vždy k 31.12.)

2016

2017

2018

2019

2020

Sňatky

1

2

2

7

-

Rozvody

-

3

-

-

1

Tabulka 5 Přehled vývoje rozvodů a sňatků na území obce Pnětluky (vždy k 31.12.)
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Vývoj počtu obyvatel v obci ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Veřejné databáze
Českého statistického úřadu a pro potřeby SRP je sledován od roku 2000.

Vývoj počtu obyvatel v obci Pnětluky 2000 - 2020
(vždy k 31. 12.)
370
360
350
340
330
320
310
300
290

Počet obyvatel

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel obce Pnětluky 2000 – 2020 (vždy k 31.12.)
Jak je z grafu č. 1 patrné, nejvyšší počet obyvatel byl v obci v roce 2016 - 365 obyvatel, nejnižší
pak v roce 2000 – 319 obyvatel. Na křivce je viditelný postupný růst počtu obyvatel v obci
s občasnými propady. Z dlouhodobého hlediska počet obyvatel v obci Pnětluky spíše narůstá a
to zejména díky migraci obyvatelstva.
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Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Pnětluky vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
Nejvíce obyvatel obce Pnětluky mělo střední vzdělání bez maturity vč. vyučení (44,29 %), dále
základní vzdělání vč. neukončeného (22,50 %) a úplné střední vzdělání s maturitou
(20,36 %). Vysokoškolské vzdělání mělo 4,64 % obyvatel obce. Vyšší odborné vzdělání mělo
1,43 % a nástavbové vzdělání 2,86 % obyvatel.
Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem muži ženy
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

280

141

139

-

-

-

základní včetně neukončeného

63

23

40

střední vč. vyučení (bez maturity)

124

74

50

úplné střední (s maturitou)

57

27

30

nástavbové studium

8

2

6

vyšší odborné vzdělání

4

2

2

vysokoškolské

13

6

7

z toho podle stupně vzdělání bez vzdělání

Tabulka 6 Obyvatelstvo obce Pnětluky dle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB 2011)

1.4 Ekonomický potenciál
1.4.1 Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Pnětluky převládají podniky či činnosti spadající do oblasti G Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (cca 18,18 % ze všech podnikatelských
subjektů). Na druhém místě jsou pak podniky spadající do oblasti B-E Průmysl celkem (cca
15,58 % ze všech podnikatelských subjektů) a dále pak A Zemědělství, lesnictví, rybářství
a F Stavebnictví (shodně cca 14,29 % ze všech podnikatelských subjektů). Detailní rozbor lze
vidět v tabulce č. 7 níže.
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Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Registrované

Podniky se

podniky

zjištěnou aktivitou

Celkem

77

33

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

11

8

B-E Průmysl celkem

12

5

F Stavebnictví

11

7

G Velkoobchod a maloobchod;

14

4

H Doprava a skladování

2

1

I Ubytování, stravování

3

.

J Informační a komunikační činnosti

2

1

K Peněžnictví a pojišťovnictví

.

.

L Činnosti v oblasti nemovitostí

1

.

M Profesní, vědecké

3

1

1

.

1

1

P Vzdělávání

.

.

Q Zdravotní a sociální péče

.

.

R Kulturní, zábavní

3

2

S Ostatní činnosti

9

1

X nezařazeno

.

.

opravy a údržba
motorových vozidel

a pohostinství

a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení

a rekreační činnosti

Tabulka 7 Podnikatelské subjekty na území obce Pnětluky dle převažující činnosti (k
31.12.2020)
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Podle ČSÚ bylo v obci Pnětluky do 31. 12. 2020 evidováno 33 aktivních podnikatelských
subjektů. Typově se v obci Pnětluky nachází nejvíce Fyzických osob (26), zejména pak Fyzické
osoby podnikající dle živnostenského zákona (22). Detailní rozdělení podle skupin je
znázorněno v tabulce č. 8.
Podnikatelské subjekty podle právní formy
Registrované

Podniky se

podniky

zjištěnou aktivitou

Celkem

77

33

Fyzické osoby

66

26

Fyzické osoby

61

22

2

1

Zemědělští podnikatelé

3

3

Právnické osoby

11

7

Obchodní společnosti

4

4

akciové společnosti

.

.

Družstva

1

1

podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

Tabulka 8 Podnikatelské subjekty na území obce Pnětluky dle právní formy
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1.4.2. Ekonomická aktivita obyvatel
Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Pnětluky vychází z dostupných dat Veřejné
databáze ČSÚ - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu k datu 26. 3. 2011.
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem muži ženy
Ekonomicky aktivní celkem

161

89

72

v tom zaměstnaní

134

77

57

105

56

49

zaměstnavatelé

6

6

-

pracující na vlastní účet

18

12

6

pracující důchodci

4

2

2

ženy

1

-

1

27

12

15

147

64

83

z

toho

podle

postavení

zaměstnání

ze zaměstnaných

v zaměstnanci

na

mateřské

dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
z

nepracující důchodci

75

29

46

toho

žáci, studenti, učni

52

29

23

15

9

6

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Tabulka 9 Obyvatelstvo obce Pnětluky dle ekonomické aktivity

Z celkového počtu obyvatel, bylo dle zjištění SLDB 2011 ekonomicky aktivních 161 obyvatel,
z toho 134 zaměstnaných a 27 nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních bylo 147 obyvatel,
v tom jsou zahrnuti nepracující důchodci, ostatní s vlastním zdrojem obživy, osoby
v domácnosti, předškolní děti, ostatní závislé osoby, žáci, učni, studenti. Aktivita nebyla
zjištěna u 15 obyvatel.
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1.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované
nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
Obec Pnětluky náleží do Ústeckého kraje, okresu Louny. Analýza dat z let 2014 - 2020 ukazuje,
vývoj nezaměstnanosti v obci Pnětluky.

Období

Obyvatelstvo

Uchazeči o

Podíl

Volná

Podíl

15-64

zaměstnání

nezaměstnaných

místa

nezaměstnanosti
v ČR v %

osob v %

2020

237

17

6,8

0

3,8

2019

236

10

4,2

7

2,9

2018

242

13

4,5

4

3,1

2017

261

10

3,1

7

3,8

2016

250

17

5,6

0

5,2

2015

244

16

6,1

0

6,2

2014

252

17

6,3

2

7,5

Tabulka 10 Vývoj nezaměstnanosti v obci Pnětluky v letech 2014 – 2020 (vždy k 31.12.)
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1.5 Zemědělství
Dle ČSÚ má obec Pnětluky katastrální výměru 1 474,43 ha, z celkové výměry obce
tvoří: 42,38 % zemědělská půda (z toho je 53,01 % orná půda); 57,62 % nezemědělská půda
(z toho je 89,89 % lesní pozemek, 0,64 % vodní plocha, 1,56 % zastavěná plocha a nádvoří
a 7,91 % ostatní plocha.
Druhy pozemků (ha)
31. 12. 2019

31. 12. 2020

Celková výměra

1 474,43

1 474,43

Zemědělská půda

624,91

624,84

Orná půda

331,23

331,23

Chmelnice

172,50

172,50

-

-

Zahrada

11,21

11,21

Ovocný sad

1,75

1,75

Trvalý travní porost

108,22

108,16

Nezemědělská půda

849,52

849,58

Lesní pozemek

763,68

763,68

Vodní plocha

5,41

5,41

Zastavěná plocha a nádvoří

13,24

13,24

Ostatní plocha

67,19

67,24

Vinice

Tabulka 11 Plocha pozemků na území obce Pnětluky dle druhu (k 31. 12. 2019 a 2020)
Zemědělství představuje hlavní ekonomický potenciál řešeného území. Je soustředěno do
širokého údolí Pnětluckého potoka a potoka Hasina.
Převážnou Část zemědělské půdy obhospodařuje Chmel Podlesí s. r. o. Pnětluky. Společnost
provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu, má mechanizační a opravárenské středisko. Vlastní
několik linek posklizňové úpravy chmele v Pnětlukách a Konětopech. Rostlinná výroba –
hlavní pěstovanou plodinou je chmel, na orné půdě jsou pěstovány zejména obilniny. Živočišná
výroba – na pastvinách je pastevním způsobem chován skot. Další pozemky jsou ve vlastnictví
firmy Agro Hřivice s. r. o. – společnost se zabývá rostlinnou výrobou a to zejména pěstováním
a prodejem chmele. V území dále hospodaří několik drobných zemědělců.
Neopomenutelný potenciál mají v území řešené obce lesy. De v plném rozsahu o lesy
hospodářské. Lesy spadají pod Lesní správu Žatec.
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1.6 Dopravní a technická infrastruktura
1.6.1 Dopravní infrastruktura

Mapa 5 Dopravní mapa obce Pnětluky
Pozemní komunikace
Řešeným územím prochází pouze silnice III. třídy 22546. Na tuto silnici navazují místní
komunikace.

Autobusová doprava
Na území obce Pnětluky a v její místní části je 5 autobusových zastávek. Hromadnou přepravu
osob na řešeném území zajišťují autobusy společností Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace. Spojení je zajištěno linkami č. 716 směr Pnětluky – Louny, aut. nádraží
a č. 741 směr Pnětluky – Žatec, aut. nádraží.
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Mapa 6 Vyznačení autobusových zastávek na území obce Pnětluky

Mapa 7 Vyznačení autobusové zastávky v místní části Konětopy

32

SHAMBALA z.s.
Na Cikánce 696
Praha 5

Strategický rozvojový plán
Pnětluky 2022-2032

Mapa 8 Vyznačení železniční stanice v místní části Konětopy
Železnice
Železniční trať prochází územím v místní části Konětopy, kde je také umístěna železniční
stanice. Železniční dopravu zajišťuje Die Länderbahn CZ s.r.o. spoji z Rakovníka, Mostu,
Loun, Oseku či Domoušic.
Pěší a cyklistická doprava
Řešeného území se pouze okrajově dotýká cyklotrasa č. 3034 Postoloprty – Chomutov - Lysá
hora.
Řešeným územím prochází červená, modrá, zelení i žlutá turisticky značená cesta. Je zde také
k nalezení Naučná stezka Na Pravdě a Naučná stezka Kounovské kamenné řady.
NS Na Pravdě má sedm zastavení a je přibližně 2,4 km dlouhá. Naučná stezka začíná
stanovištěm č. 1, které se nachází mezi obcemi Kounov u Rakovníka a Domoušice po cca 550
m za odbočkou na obec Solopysky na napojení lesní cesty na silniční komunikaci. Na
jednotlivých zastaveních jsou upozornění na zajímavosti, jež se nachází v nejbližším okolí. Jsou
zde také představeny některé činnosti spojené s lesnickým hospodařením.
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NS Kounovské kamenné řady - začíná u železniční stanice Mutějovice. Vede po lesních
cestách a pěšinách, částečně vozovými a polními cestami. Krom výstupu od výchozího místa
na náhorní plošinu pak vede víceméně po vrstevnici. Nemá vlastní značení, vede zpočátku po
žluté turistické značce (od výchozího místa až k hájovně Rovina) a pak po modré značce. Stezka
končí 11. zastávkou, odkud je nutno buď pokračovat po modré značce k silnici a po ní vpravo
do Domoušic (vlak), nebo se vrátit téměř stejnou cestou zpět k výchozímu místu.

1.6.2 Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Obec Pnětluky je napojena na vodárenskou soustavu Severní Čechy. Zdrojem vody je úpravna
vody Holedeč využívající podzemní vodu z hlubinných vrtů. Do obce Pnětluky je voda
dodávána přes Konětopy. Potřebnou úroveň tlaku vody v síti zajišťuje automatická tlaková
stanice v Konětopech.
Kanalizace a čistění odpadních vod
V roce 2017 byla v obci zahájena realizace projektu spolufinancovaného z EU prostřednictvím
OP ŽP. V rámci projektu byla vybudována v obou částech samostatná gravitační splašková
kanalizace, doplněná v Pnětlukách o 3 kanalizační výtlaky a v Konětopech o 1 kanalizační
výtlak. Odpadní vody budou čištěny na 2 samostatných čistírnách odpadních vod - ČOV
Pnětluky a ČOV Konětopy. Součástí projektu bylo i vybudování kanalizačních přípojek pro
jednotlivé nemovitosti.
Plynofikace
Obec není plynofikována.
Zásobování elektrickou energií
V řešeném území je instalováno celkem 8 trafostanic, z nichž je 7 distribučních ve správě ČEZ
a. s. a 1 slouží velkoodběrateli elektrické energie.
Nakládání s odpady
V řešeném území není provozována skládka. Svoz TKO je prováděn specializovanou firmou.
Odpad je částečně tříděn (nádoby na sklo, PET lahve, papír). Pro dopad ze hřbitova je zajištěn
velkokapacitní kontejner. Nebezpečný a velkoobjemový odpad je likvidován specializovanou
firmou 2x ročně na základě obecní vyhlášky. Velkoobjemový interní odpad je likvidován na
základě individuálních objednávek k jednotlivým stavebním akcím.
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1.7 Služby pro obyvatele obce
1.7.1 Bydlení
Podle ČSÚ bylo v obci Pnětluky celkem 197 domů, z toho 195 rodinných domů, 1 bytový dům
a 1 budova označená jako ostatní budovy. Údaje v tabulce jsou uvedeny dle SLDB 2011. Bližší
informace jsou uvedeny níže.
Domovní fond
Celkem rodinné bytové

ostatní

domy

domy

budovy

Domy úhrnem

197

195

1

1

Domy obydlené

124

122

1

1

115

114

1

-

z toho podle vlastnictví

fyzická osoba

domu

obec, stát

2

1

-

1

bytové družstvo

-

-

-

-

spoluvlastnictví

2

2

-

-

vlastníků bytů
z toho podle období

1919 a dříve

37

37

-

-

výstavby nebo

1920 - 1970

40

39

1

-

rekonstrukce domu

1971 - 1980

16

16

-

-

1981 - 1990

14

14

-

-

1991 - 2000

7

6

-

1

2001 - 2011

6

6

-

-

Tabulka 12 Domovní fond obce Pnětluky dle SLDB 2011

1.7.2 Školství
Na území obce se nenachází mateřská ani základní škola. Nejbližší mateřská škola se nachází
v Domoušicích (cca 5 km), případně v Ročově (cca 8 km). V uvedených městech se nacházejí
i nejbližší základní školy.
Nejbližší základní umělecká škola je v Lounech (cca 16 km), Postoloprtech (cca 18 km) či
v Žatci (cca 18 km). V Postoloprtech a Žatci je i nejbližší dům dětí a mládeže. Středoškolské
vzdělání je dostupné také v již zmíněném Žatci, Lounech a dále pak v Podbořanech (cca 30
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km), Rakovníku (cca 26 km), Chomutově (23 km) či v Mostě (cca 39 km). V Chomutově či
v Mostě se nachází nejbližší vyšší odborné školy či vysoké školy.
Zdravotnictví a sociální péče
Poskytovatelé zdravotních služeb se na území obce nenacházejí. Praktičtí lékaři pro děti a
dorost, pro dospělé či další odborní lékaři jsou dostupní například v Domoušicích, Kounově,
Ročově, Postoloprtech, Žatci, či Lounech. Nejbližší poliklinika je v Lounech a nejbližší
nemocnice se nachází v Žatci, popřípadě i v Rakovníku, Chomutově a v Mostě.
Přímo na území obce Pnětluky se nenachází žádný poskytovatel sociálních služeb.
Sociální služby jsou pro obyvatele obce dostupné v okolních obcích a městech, zejména v Žatci
a v Lounech. Zde jsou dostupné služby pro seniory, děti a mládež, nezaměstnané, zdravotně
znevýhodněné, drogově závislé či matky s dětmi apod. Řada poskytovatelů, také nabízí terénní
programy.

Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do tohoto
pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky, dále také
lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním
z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.
Instituce občanské vybavenosti

Výskyt v obci

Pošta

Ne

Škola a mateřská škola

Ne

Zdravotnické zařízení

Ne

Zásahová jednotka SDH

Ne

Knihovna

Ano

Obchod

Ano

Hřiště

Ano

Hřbitov

Ano

Tabulka 13 Instituce občanské vybavenosti v obci Pnětluky
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V případě hodnocení občanské vybavenosti obce Pnětluky je potřeba mít na zřeteli skutečnost,
že se jedná o obec s malým počtem obyvatel (k 1. 1. 2021 to bylo 349), která je v dobré
dojezdové vzdálenosti větších obcí, kde jsou dostupné jak sociální služby a zdravotnictví, ale i
obchody či jiná zařízení občanské vybavenosti, což snižuje potřebu rozvíjet tuto oblast v obci
Pnětluky.

Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Pnětluky poskytuje svým občanům informace několika způsoby:


pomocí webových stránek obce www.pnetluky.cz;



úřední deskou;



prostřednictvím aplikace „V obraze“



prostřednictvím hlášení místního rozhlasu

1.8 Volný čas v obci
Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným
územím,

přispívat ke zvýšení

vzdělanosti,

nabízet

širokou škálu

volnočasových

a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj.
Spolky a organizace na území obce Pnětluky:


Nohejbalový klub Pnětluky, z. s.



Rybářský spolek Pnětluky, z. s. - spolek, jehož posláním je zejména výkon rybářství
ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě
vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva; provozování
akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a
ochrany přírody ve veřejnosti; aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství
a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí; vytváření
podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu; rozvíjení a
popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech
úrovních; spolupráce s českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány,
jejichž činnost se dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního
prostředí.
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TJ Sokol Pnětluky



Myslivecké sdružení Domoušice – Pnětluky - Sdružení má v současné době má 24
členů a společně provádí myslivost v honitbě o rozloze 1941 hektarů. Ta zahrnuje
katastry obcí Domoušice, Pnětluky a Solopysky. Hlavním posláním je společné
provádění myslivosti v honitbě, které zahrnuje především péči o zvěř, zajišťování a
zlepšování jejích životních podmínek, ochranu přírody, chov a výcvik lovecky
upotřebitelných psů, v neposlední řadě i lov zvěře. Tato činnost se řídí platnými
právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních úřadů a podmínkami
smlouvy o nájmu honitby. Při své činnosti sdružení spolupracuje s fyzickými a
právnickými osobami na úseku myslivosti, zemědělství, lesnictví, veřejné správy a
ochrany přírody. Cílem spolku je spolupráci stále zlepšovat. Většina problémů se dá
řešit vzájemnou komunikací. Sdružení se také aktivně staví k problematice škod zvěří
na zemědělských pozemcích.

V obci se konají společenské, kulturní či sportovní akce jako například Nohejbalový turnaj, Hry
mikroregionu, Velikonoční babinec, Dětský den, rybářské závody, Dětský karneval, oslavy
Silvestra, rozsvěcení Vánočního stromu, oslavy pálení čarodějnic, různá vystoupení,
představení atp.
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1.9 Cestovní ruch
Obec Pnětluky náleží do turistického regionu 7 Severozápadní Čechy a do turistické oblasti 13
České středohoří a Žatecko.

Mapa 9 Mapa turistického regionu 7 Severozápadní Čechy
V turistickém regionu 7 Severozápadní Čechy návštěvníka okouzlí České středohoří svým
unikátním reliéfem, údolím Labe s Portou Bohemica a s památnou horou Říp, spojenou s
legendou o příchodu Čechů. Milovníky hor potěší Krušné i Lužické hory a skalní útvary
Tiských stěn a Českého Švýcarska s Pravčickou bránou. Část regionu, známou po staletí jako
Zahrada Čech, proslavily chmelnice, ovocné sady, zeleninová pole a vinice. Kraj oplývá
léčivými prameny, které daly vzniknout lázním Teplice, Bílina, Dubí a Mšené.
Téměř v každém městě a obci se setkáme s historickými památkami. K těm nejvýznamnějším
patří městské památkové rezervace v Kadani, Litoměřicích, Terezíně a Žatci, zámky v Klášterci
nad Ohří, Krásném Dvoře, Libochovicích, Duchcově, Velkém Březně, Benešově nad Ploučnicí,
Ploskovicích a Děčíně. Mnoho významných církevních staveb, jako je františkánský klášter v
Kadani, cisterciácký klášter v Oseku, kostel sv. Mikuláše v Lounech, katedrála v Litoměřicích,
klášter v Doksanech, loretánská kaple v Rumburku a další dávají zdejší historii i duchovní
rozměr.
Turistická oblast 13 České středohoří a Žatecko, pokud chcete vstoupit do této oblasti
opravdu stylově, pak si zvolte malebný úsek labského údolí, v němž strmé svahy Českého
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středohoří vytváří pomyslnou vstupní bránu do České kotliny. To je Česká brána neboli Porta
Bohemica, ležící kousek za Litoměřicemi - a pro vás právě tady začíná okouzlující výlet
zahradou Čech, kde se už po dlouhá staletí pěstuje vyhlášený chmel, ovoce a vinná réva. České
středohoří, prazvláštní pohoří sopečného původu s řadou bizarních útvarů, vulkanických kuželů
a lávových příkrovů ze znělců a čedičů vám umožní prožít pocit, že jste se octli u samého
stvoření světa. Oblast je nápadná také svými bohatými výstavnými městy - ať už se vydáte do
královského Žatce, historických Loun, biskupského sídelního města Litoměřic nebo malebné
Roudnice, pochopíte, že České středohoří a Žatecko, kde se krásy přírody a historických
kulturních památky snoubí se skvělými víny, je oblast radosti a umění žít.

Mapa 10 Mapa turistické oblasti 13 České středohoří a Žatecko
Turistické cíle v oblasti 13 České středohoří a Žatecko
Březno u Loun - archeologický skanzen, soubor pravěkých a raně středověkých obydlí a
soudobých technologických zařízení. Život našich předků, výroba nástrojů, první řemesla.
České středohoří - nejrozsáhlejší chráněná krajinná oblast v Čechách se značnou výškovou
členitostí a unikátním reliéfem. Nejzajímavější místa Lovoš, Boreč, Opárenské údolí,
Hazmburk, Milešovka, Říp.
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Milešovka - nejvyšší hora Českého středohoří, zároveň největrnější hora České republiky. Z
vrcholu úchvatný pohled na okolní vrcholky Českého Středohoří, hřeben Krušných hor a
Polabskou nížinu až k Řípu.
Hrad Budyně nad Ohří - původně gotický vodní hrad z konce 13. století, romanticky upravený
na počátku 20. století. Pozdně gotické a renesanční interiéry, pozoruhodné nástěnné malby.
Zajímavé muzeum alchymie, lapidárium.

Obrázek 1 Zámek Krásný Dvůr
Zámek Krásný Dvůr - barokní zámek, v interiérech zajímavý barokní obrazový soubor psích
portrétů. V okolí první anglický park v Čechách (1880) s řadou romantických staveb a
soustavou rybníků a kanálů.
Zámek Libochovice - raně barokní zámek s cennými sbírkami gobelínů, skla a porcelánu.
Rodiště předního českého vědce a učence evropského významu J. E. Purkyně (1787-1869). Ve
sklepních prostorách stálá výstava Pohádkový svět skřítků.
Litoměřice - městská památková rezervace, sídlo biskupství a centrum vinařské oblasti,
zajímavé renesanční a barokní domy. Výstaviště Zahrada Čech, dílna ručního papíru.
Říp - symbol české národní nezávislosti, památná hora, kam podle pověsti vystoupil praotec
Čech se svou družinou. Na vrcholku rotunda sv. Jiří, sbírka schránek s hlínou z památných
bojišť naší historie.
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Terezín - vynikající ukázka vojenské pevnosti v duchu klasicistního stavitelství. Během 2.
světové války internační tábor židovského obyvatelstva ze všech evropských zemí, v Malé
pevnosti vězení pražského gestapa. Dnes památník obětem nacismu.

Obrázek 3 Pohled na Říp
Říp - symbol české národní nezávislosti, památná hora, kam podle pověsti vystoupil praotec
Čech se svou družinou. Na vrcholku rotunda sv. Jiří, sbírka schránek s hlínou z památných
bojišť naší historie.

Obrázek 2 Zámek Ploskovice
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1.9.1 Turistické cíle a památky v obci a v okolí obce
Na území obce Pnětluky se nachází a nemovité památky, které jsou uvedeny v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR. Mimo toho je po celém území obce rozeseto i několik
drobných památek, které jsou místního významu a nesmí se na ně zapomínat. Mezi tyto objekty
patří kříže rozeseté po celém území či Pomník obětem 1. světové války (Pnětluky), Zvonička
Církve československé husitské (Pnětluky), Pomník obětem 1. světové války (Konětopy) a
Kaple v Konětopech.
Památky na území obce
Zřícenina hradu Pravda

Obrázek 4 Pohled na zříceninu hradu Pravda
Zřícenina hradu Pravda leží v jihozápadní části stejnojmenného plochého temene v
Domoušické vrchovině v katastrálním území Konětopy u Pnětluk obce Pnětluky. Rozprostírá
se na ploše 0,37 ha a obepínají jej hradby v délce přesahující 240 metrů. Vlastní hrad je obehnán
hloubeným příkopem, který dnes překonává z předhradí moderní dřevěná lávka. V terénu se
dochovaly spodní části hradeb, spodní zdi budov a část věže. Od rozlehlého plochého temene
na severovýchodě je oddělen valem a druhým příkopem. Rozloha hradu i s předhradím je
zhruba 1,5 ha. Zřícenina leží v lesnaté části přírodního parku Džbán a je chráněna jako kulturní
památka České republiky.
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Sýpka (Pnětluky)
Památkově chráněná, pravděpodobně renesanční sýpka uzavírá na západní straně členitou
náves v Pnětlukách. Donedávna byla považována za tvrz, postavenou po roce 1523 Děpoldem
z Lobkovic nebo některým z jeho potomků. Aktuální prameny tuto možnost neakceptují.
Obdélná budova s polovalbovou střechou má na viditelných stranách dvě podlaží malých
obdélných okének s kamennými ostěními, kolem nichž nelze pozorovat zazdívky případných
starších větších otvorů. V současné době je součástí soukromé usedlosti.

Obrázek 5 Sýpka (Pnětluky)
Kostel sv. Matouše (Pnětluky)
Zbudován r. 1765 v pozdně barokním slohu. Jednolodní stavba orientovaná k severu, kde ji
uzavírá polokruhově zakončený presbytář, na jehož boční stěny navazují čtvercové sakristie.
Průčelí kostela je završeno obdélníkovým štítem postaveným na nízké atice. Zařízení je
rokokové ze třetí čtvrtiny 18. stol. Hlavní oltář nese obraz svatého Matouše od F. Velce z r.
1897.
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Obrázek 6 Kostel sv. Matouše (Pnětluky)
Turistické cíle a památky v okolí obce
Zámek Tuchořice - Patrová budova postavená na přelomu 19. a 20. století s mohutnou
dvoupatrovou věží proti vstupu do dvora, fasády nově upraveny. Od roku 1970 byl na zámku
zřízen ústav sociální péče a je takto využíván dodnes.
Zámek Domoušice - Barokní zámek z doby před r. 1714 leží v mírném svahu nad návsí a je
obklopen malým parkem. Hlavní budova je patrová se segmentovým štítem a věžičkou s
hodinami. Na ni navazuje dlouhý, také patrový, ale nižší trakt, rovněž se segmentově
zakončeným portálem a schwarzenberským znakem z doby po r. 1802 v nadpraží. Na areál
navazuje hospodářský dvůr podkovovitého půdorysu. Zámek sloužil jako sídlo lesní správy a
nyní je v soukromém vlastnictví.
Zámek Líčkov - je původně gotický hrádek ze 14. stol. Z této doby je zachována válcová věž
s cimbuřím, která vystupuje z fasády k hlavní bráně. Zámek je čtyřkřídlá dvoupatrová budova
okolo malého nádvoří. Na zámku máte možnost vidět historické interiéry s malířskou výzdobou
a galerií malíře Oskara Brázdy. Zajímavá je i zámecká kaple sv. Anny s panskou tribunou a
původním zařízením. Na zámek navazuje rokoková zahrada s lodžiemi a terasami.
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1.10 Životní prostředí v obci
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Hlavním cílem koncepce uspořádání krajiny je zejména ochrana a respektování jejích
dochovaných hodnot, chráněných území a prvků nadregionálního, regionálního i lokálního
územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES).
V řešeném území jsou dle ÚP vymezeny následující prvky ÚSES:
LK 1 „Hasina nad Konětopy“ – trasa společenstev vodních a mokřadních, bez vloženého
biocentra, funkční
LK 2 „Solopyská stráň“ – trasa společenstev teplomilných doubrav a teplomilných bylinných
společenstev, bez vloženého biocentra, funkční
LK 3 „Potok od Černodolu“ – smíšená trasa společenstev lesních, vodních a mokřadních,
vložena jsou biocentra místního významu LC 4 a LC 5, trasa včetně biocenter je funkční
LK 4 „Lesním celkem U Petra a Pavla“ – trasa společenstev mezofilních doubrav bez
vloženého biocentra, funkční
LK 5 „U dubu“ – propojující trasa společenstev mezofilních doubrav až mezofilních bučin,
využívá biocentra okolních tras, funkční
LK 6 „Pnětlucký potok – Brůdek“ – smíšená trasa společenstev lesních, vodních a
mokřadních, vložena jsou biocentra místního významu LC 6, LC 7, trasa včetně biocenter je
funkční
LK 7 „Velkou strání k Domoušicům“ – trasa společenstev teplomilných doubrav a
teplomilných bylinných společenstev, bez vloženého biocentra, funkční
LK 8 „Velkou strání k Hasině“ – trasa společenstev teplomilných doubrav, bez vloženého
biocentra, funkční
LK 9 „Od vrchu Pravda na Solopysky“ – smíšená trasa společenstev lesních, vodních a
mokřadních, bez vloženého biocentra, funkční
Přírodní památky a zajímavosti v obci a jejím okolí
Území obce leží v centru Přírodního parku Džbán. Na území obce se nacházejí 3 památné
stromy a přírodní zajímavosti v podobě Čertova kamene a Reliéfů kamenného úvozu.
V těsné blízkosti za hranicí území obce se nacházejí Přírodní památka Na Spáleništi a
Přírodní památka Kozinecká stráň. U výčtu zajímavostí v okolí nesmíme opomenout známé
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Kounovské kamenné řady, zajímavé menhiry (např. Král, Slůně, UFO, Orel, Belgičan) a
skalních bloků (Chodník, Vizír).
PP Džbán je přírodní park, který byl zřízen roku 1994 na pomezí okresů Louny, Kladno a
Rakovník. Je to poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky cenné území, které leží mezi
průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a Kladensko-rakovnické pánve. Jeho
rozloha činí 416 km².
Hodnota území a poslání parku
Území má vysokou přírodovědnou a rekreační hodnotu, dochovaly se na něm smíšené a listnaté
lesy, v nichž se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin, jako je kýchavice černá,
celoevropsky chráněný zvonovec liliolistý, vstavač nachový, střevíčník pantoflíček, okrotice
červená, okrotice bílá, okrotice dlouholistá, smrkovník plazivý, pětiprstka hustokvětá,
pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, bradáček vejčitý, kruštík růžkatý,
kruštík širolistý, kruštík tmavočervený kamejka modronachová, sasanka lesní, hruštička
prostřední, hvězdnice chlumní, dřín jarní, třemdava bílá, lilie zlatohlavá, medovník
meduňkolistý, vzácně dub pýřitý, čičorka pochvatá, úpolín nejvyšší, šášina načernalá, kohátka
kalíškatá, bledule jarní, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, tučnice obecná, vachta trojlistá,
rosnatka okrouhlolistá, hlaváček letní, hřib satan či lněnka bezlistenná, která zde roste na jediné
lokalitě v ČR.
Džbán je velice cenný nejen botanicky ale i zoologicky. Na území žije celá řada obojživelníků,
jako je čolek obecný, čolek velký, čolek horský, mlok skvrnitý, blatnice skvrnitá, kuňka obecná,
rosnička zelená, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan skřehotavý, skokan štíhlý aj. Z plazů
je hojný slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková, ale i vzácní zástupci, kterými jsou
zmije obecná a užovka hladká.
Také ptactvo je na Džbáně pestře zastoupeno. Hnízdí zde žluva hajní, strakapoud prostřední,
strakapoud malý, žluna šedá, žluna zelená, datel černý, strnad zahradní, pěnice vlašská, sýkora
lužní, krutihlav obecný, sluka lesní, krahujec obecný, jestřáb lesní, výr velký, kalous ušatý,
puštík obecný, čáp černý, potápka malá, potápka roháč, labuť velká a mnoho dalších. Z řad
bezobratlých lze jmenovat cikádu chlumní, roháče obecného či vzácného pavouka stepníka
rudonohého.
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Posláním Přírodního parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s
významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní
porosty, charakteristickou a vzácnou flóru a faunu, rozptýlenou mimolesní zeleň a staré ovocné
sady.

Obrázek 7 Přírodní park Džbán
Čertův kámen - nedaleko zříceniny hradu Pravda můžete spatřit zajímavý větší balvan,
nazvaný Čertův kámen.

Obrázek 8 Čertův kámen
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Reliéfy kamenného úvozu - vytesané do pískovce představují především obličeje a figurální
motivy. Historik Bohumír Roedl klade jejich vznik na konec 19. a začátek 20. století, ale dle
pnětluckých pamětníků pochází z 60. let 20. století od studentů sochařské školy v Hořicích.

Obrázek 9 Reliéfy kamenného úvozu

Památné stromy:
Jírovec u rybníka Pnětluky - jírovec maďal roste na návsi v centru obce, po severní straně
rybníčka. Návesní prostor je situován v kotlině na horním toku Pnětluckého potoka, drobného
levého přítoku Hasiny.
Dub (křižovatka u Pnětluk) - dub byl zařazen Lesy České republiky mezi významné stromy.
Jírovec u Kleinova statku - přibližně 150letý jírovec maďal roste téměř na jižním konci vsi,
ve vyvýšené obezděné předzahrádce při sz. nároží statku č. p. 16 „U Kleinů“.
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Přírodní zajímavosti v okolí obce:
PP Na Spáleništi - chráněné území je stanovištěm silně ohroženého druhu střevíčníku
pantoflíčku. Tato rostlina má nápadné čtyři okvětní lístky doplněné o vyklenutý žlutý pysk.
Polostinné a světlé lesy s řídkým bylinným podrostem jsou ideálním stanovištěm pro její
výskyt.

Obrázek 10 PP Na Spáleništi
PP Kozinecká stráň - lesní stráň v blízkosti naučné stezky je porostlá teplomilnou doubravou
s řadou chráněných druhů rostlin. Pod bukovohabrovým stromovým patrem vyrůstá bíle
kvetoucí okrotice, plamének nebo nachový medovník meduňkový.

Obrázek 11 PP Kozinecká stráň
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Obrázek 12 Kounovské kamenné řady
Kounovské kamenné řady - v lokalitě se nachází 14 neúplných rovnoběžných řad
křemencových kamenů. Celkem jde zhruba o 2000 kusů. Dodnes se nepodařilo přesně zjistit
jejich stáří, účel ani původ. Existuje několik teorií o jejich účelu. Jedna z nich říká, že se jedná
o pravěkou megalitickou observatoř, jiná spekuluje o novověkých hranicích polí.
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2. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Průzkum s názvem „Investice obce v budoucích letech“ byl proveden metodou vyplňování
standardizovaných dotazníků občany obce Pnětluky.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Pnětluky. Šetření bylo
dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat
v následujících letech. Dotazník obsahoval 13 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle
důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky obecního
úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v říjnu roku 2021.

Výsledky průzkumu
Celkem bylo vyhodnoceno 126 dotazníků, 5 dotazníků muselo být z analýzy vyřazeno pro
neúplnost dat. Z vyhodnocených dotazníků bylo 55 % hodnoceno ženami a 45 % muži. Nejvíce
respondentů mělo středoškolské vzdělání (78 %), vysokoškolské vzdělání mělo 12 %
respondentů a základní vzdělání 10 % respondentů. Z hlediska věkové struktury bylo nejvíce
respondentů v kategorii 50-64 let (32 %) následováno skupinou obyvatel 15-29 let (25%)
a skupinou ve věku 30-49 let (24%). Nejméně respondentů bylo ve věkové kategorii
nad 65 let (19 %)

2.2.1. Priority rozvoje obce dle občanů
Pro každou z 13 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí každého
občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1 a daná oblast
rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou, ohodnotil ji číslem
3 a oblast získala 3 body.
Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším prioritám respondenti přiřazovali „známku“ 1, mají
nevýznamnější priority nejnižší součty bodů. Výsledky jsou prezentovány formou průměrných
známek udělených danou skupinou respondentů, kde tato známka se počítá vzorcem

=

𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑝ř𝑖𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑜𝑑ů
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů 𝑧 𝑑𝑎𝑛é 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦

.
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PRIORITY ROZVOJE OBCE DLE OBČANŮ
Opravy místních komunikací

1.26

Podpora životního prostředí

1.53

Investice do veřejných prostranství

1.74

Rozvoj cestovního ruchu

1.81

Podpora kultury

1.82

Podpora sportovních aktivit

1.85

Investice do infrastruktury

1.89

Rozvoj občanské vybavenosti

1.97

Rozvoj sociální sféry

2.11

Opravy veřejných budov

2.22

Podpora místních spolků

2.36

Činnost místní knihovny a komunitního centra

2.44

Péče o sakrální stavby

2.62
0.00

1.00

2.00

3.00

Důležitost pro občany (nejnižší = nejdůležitější)

Graf č. 2 - Priority rozvoje obce podle průzkumu
Z hlediska priorit občanů se ukázaly jako nejvýznamnější:
1. Opravy místních komunikací

(průměrná známka 1,26)

2. Podpora životního prostředí

(průměrná známka 1,53)

3. Investice do veřejných prostranství

(průměrná známka 1,74)

Dále byly pro účastníky výzkumu důležité Rozvoj cestovního ruchu (1,81), Podpora kultury
(1,82) a Podpora sportovních aktivit (1,85).
Jako nejméně důležité pak občané zvolili Péče o sakrální stavby (2,62), Činnost místní
knihovny a komunitního centra (2,44) a Podpora místních spolků (2,36).
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Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů

Průměrná známka

2.50

1.50

1.98

1.87

2.00

1.67
1.30 1.22 1.26

1.42

1.63

1.53

1.74

1.67

1.81

1.76

1.87 1.82

1.00
0.50
0.00
Opravy místních
komunikací

Podpora životního Investice do veřejných Rozvoj cestovního
prostředí
prostranství
ruchu

muži

ženy

Podpora kultury

průměr bez ohledu na pohlaví

Graf č. 3 - Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů
Následující analýza se zabývá zkoumáním nejvýznamnějších priorit dle pohlaví respondentů.
Výsledky ukazují, že v případě nejdůležitějších priorit se pořadí liší nejvíce u žen. V porovnání
s průměrem nastala u mužů absolutní shoda u dvou nejdůležitějších priorit. Z grafu níže je
patrné, že první priorita má pro muže výrazně větší důležitost.

Průměrná známka

Priority - muži
2.00
1.60

1.76

1.67

1.78

1.87

1.30

1.20
0.80

0.40
0.00
Opravy místních
komunikací

Podpora životního
prostředí

Podpora kultury Podpora sportovních
aktivit

Investice do
veřejných
prostranství

Graf č. 4 - Nejvýznamnější priority u mužů
U žen je patrný větší rozdíl v preferencích oproti mužům. V případě nejdůležitějších priorit
nastala absolutní shoda u prvních dvou priorit (Opravy místních komunikací a Podpora
životního prostředí). Pro ženy má „Podpora kultury“ menší význam (6. místo) než pro muže (3.
místo). Z grafu níže je také patrné, že první dvě priority mají pro ženy větší důležitost než pro
muže.
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Priority - ženy

Průměrná známka

2.00
1.60

1.63

1.67

Investice do
veřejných
prostranství

Rozvoj cestovního
ruchu

1.82

1.42
1.22

1.20
0.80
0.40
0.00
Opravy místních
komunikací

Podpora životního
prostředí

Investice do
infrastruktury

Graf č. 5 - Nejvýznamnější priority u žen
Absolutní shoda obou pohlaví nastala u priority č. 14 (Činnost místní knihovny a komunitního
centra) a č. 15 (Péče o sakrální stavby), která je zároveň poslední a nejméně žádanou prioritou
celého průzkumu.
U obou pohlaví se mezi nejdůležitějšími vyskytly priority „Opravy místních komunikací“
a „Investice do infrastruktury“. Vzhledem k pořadí nejdůležitějších priorit v porovnání
s průměrem lze celkově vypozorovat, že převažují preference mužů, kteří v průzkumu
tvoří 46 %.
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Nejvýznamnější priority podle vzdělání
respondentů
2.50

2.17

Průměrná známka

2.08
2.00
1.50

1.75
1.511.501.53

1.711.641.74

1.861.81
1.751.81

1.82
1.80
1.64

Rozvoj cestovního
ruchu

Podpora kultury

1.271.291.26
1.08

1.00

0.50
0.00
Opravy místních
komunikací

Podpora životního
prostředí

Investice do veřejných
prostranství

základní
vysokoškolské

středoškolské
průměr

Graf č. 6 - Nejvýznamnější priority podle vzdělání respondentů
Po rozdělení respondentů do skupin podle vzdělání se ukázalo, že absolutní shoda u všech tří
kategorií nastala pouze u poslední a nejméně žádané priority č. 15 (Péče o sakrální stavby).
Avšak priority „Opravy místních komunikací“, „Investice veřejných prostranství“, „Rozvoj
občanské vybavenosti“ a „Investice do infrastruktury“ se objevily mezi nejdůležitějšími u každé
skupiny.

Základní vzdělání
Průměrná známka

2.00

1.67

1.58

1.75

1.75

Podpora životního
prostředí

Rozvoj cestovního
ruchu

1.50
1.08
1.00
0.50
0.00
Opravy místních
komunikací

Rozvoj sociální sféry

Investice do
infrastruktury

Graf č. 7 - Nejvýznamnější priority pro respondenty se základním vzděláním
Výsledky průzkumu ukazují, že každá úroveň vzdělání má vlastní preference, ale největší
rozdíly nastaly u skupiny s vysokoškolským vzděláním viz Graf č. 8. Tato skupina v průzkumu
zaujímá 25 %. Je zde patrný větší význam u priority č. 2 „Investice do infrastruktury“ a naopak

56

SHAMBALA z.s.
Na Cikánce 696
Praha 5

Strategický rozvojový plán
Pnětluky 2022-2032
Středoškolské vzdělání

2.00
1.71

1.81

1.80

1.51

Průměrná známka

1.50

1.27

1.00

0.50

0.00
Opravy místních
komunikací

Podpora životního
prostředí

Investice do
veřejných
prostranství

Podpora kultury

Rozvoj cestovního
ruchu

Graf č. 8 - Nejvýznamnější priority pro respondenty se středoškolským vzděláním
menší význam oproti zbylým skupinám u priority č. 5 „Podpora sportovních aktivit“. Jak je
z grafu patrné, v porovnání s průměrem nastala u skupiny s vysokoškolským vzděláním
absolutní shoda u priority č. 1 (Opravy místních komunikací), jinak se preference liší.
Největší posun je patrný u skupiny se základním vzděláním (Graf č.6), kde se na prvním místě
umístila priorita „Podpora životního prostředí“, která je v průměru až na 7. pozici.

Průměrná známka

Vysokoškolské vzdělání
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1.64

1.64

Investice do
veřejných
prostranství

Podpora kultury

1.50

1.79

1.29

Opravy místních
komunikací

Podpora životního
prostředí

Investice do
infrastruktury

Graf č. 9 - Nejvýznamnější priority pro respondenty s vysokoškolským vzděláním
Pořadí nejdůležitějších priorit u jednotlivých skupin v porovnání s průměrným výsledkem
vykazuje největší shodu u skupin se základním a středoškolským vzděláním, které tvoří 75 %
všech respondentů. Získaná data lze tedy považovat za dostatečně vypovídající.
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Nejvýznamnější priority podle věku respondentů
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průměr

Graf č. 10 - Nejvýznamnější priority podle věku respondentů
Data z této analýzy indikují absolutní shodu napříč věkovými skupinami pouze u poslední
a nejméně důležité priority „Péče o sakrální stavby“. U ostatních priorit lze pozorovat
významné rozdíly prioritizace jednotlivých věkových skupin. Z těchto důvodů níže přikládáme
výsledky pro jednotlivé věkové kategorie.

Nejvýznamnější priority skupiny 15-29 let
Průměrná známka

2.00
1.50

1.70
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prostředí

Rozvoj cestovního Podpora sportovních
ruchu
aktivit

Investice do
veřejných
prostranství

Graf č. 11 - Nejvýznamnější priority skupiny 15-29 let
Největší rozdíly v případě nejdůležitějších priorit jsou patrné u skupiny 15-29 let, která
v průzkumu zaujímá 13 %. Absolutní shoda nenastala u žádné z nejdůležitějších priorit. Pro
tuto skupinu jsou nejdůležitější „Investice do veřejných prostranství“ a výrazný posun nastal
také u priorit „Rozvoj cestovního ruchu“ a „Podpora sportovních aktivit“.
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Průměrná známka

Nejvýznamnější priority skupiny 30-49 let
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Graf č. 12 - Nejvýznamnější priority skupiny 30-49 let
U skupiny 30-49 let, která je zároveň největší (36 %), se na prvním místě umístila priorita
„Rozvoj cestovního ruchu“. Absolutní shoda zde nastala u priority č. 2 (Investice do veřejných
prostranství) a č. 5 (Podpora sportovních aktivit). Priorita „Investice do infrastruktury“ je pro
tuto skupinu méně důležitá, a tak skončila na 6. pozici.

Nejvýznamnější priority skupiny 50-64 let
Průměrná známka

2.00

1.74
1.56

1.46

1.50

1.87

1.26

1.00
0.50

0.00
Opravy místních
komunikací

Podpora životního Investice do veřejných
prostředí
prostranství

Investice do
infrastruktury

Rozvoj cestovního
ruchu

Graf č. 13 - Nejvýznamnější priority skupiny 50-64 let
Skupina respondentů ve věkové kategorii 50-64 let, která zaujímá 21 % v dotazníkovém
průzkumu, vykazuje absolutní shodu u čtyř nejdůležitějších priorit. Dále se ale preference od
průměru liší. Jak je z grafu výše patrné, respondenti z této kategorie přikládají stejný význam
rovnou třem prioritám. Lze také vidět, že první priorita (Opravy místních komunikací) má pro
tuto skupinu výrazně větší důležitost (průměrná známka je v souhrnu výrazně nižší). Naopak
významnost priority „Rozvoj cestovního ruchu“ je oproti předchozím skupinám nižší
(11. místo).
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Nejvýznamnější priority skupiny nad 65 let
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ruchu

Investice do
veřejných
prostranství

Průměrná známka

2.00
1.52
1.50

1.17

1.00
0.50
0.00
Opravy místních
komunikací

Podpora životního
prostředí

Graf č. 14 - Nejvýznamnější priority skupiny nad 65 let
Poslední skupina reprezentuje věkovou kategorii nad 65 let a v průzkumu tvoří 30 %. Absolutní
shoda zde nastala u priority č. 1 (Opravy místních komunikací) a č. 3. (Rozvoj občanské
vybavenosti). Jinak se preference liší. Větší význam oproti průměru přisuzuje tato skupina
prioritě č. 2 (Investice do infrastruktury) a č. 4 (Podpora životního prostředí). Nejvýraznější
posun je patrný u priority č.7 „Rozvoj sociální sféry“, která se v průměru umístila na 12. místě.
Naopak „Rozvoj cestovního ruchu“ jsou pro tuto věkovou kategorii výrazně méně důležitá (13.
místo) oproti preferencím ostatních kategorií.
U všech čtyř věkových kategorií se mezi nejdůležitějšími prioritami opakovala priorita „Rozvoj
občanské vybavenosti“. Pořadí nejdůležitějších priorit u jednotlivých skupin v porovnání
s průměrným výsledkem vykazuje největší shodu u věkové kategorie 50-64 let a nad 65 let.
Vzhledem k tomu, že se jedná o 51 % všech respondentů, lze výsledky této analýzy považovat
za dostatečně reprezentativní.
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2.2.2. Vybrané textové připomínky respondentů
Respondenti průzkumu měli možnost do výzkumu uvést své připomínky. Nejčastěji se
opakující uvádíme níže:


„Obnovit kvalitu a slávu místního koupaliště.“



„Rekonstrukce autobusové zastávky v Konětopech.“



„Chodníky a silnice – chybí nebo jsou ve velmi špatném stavu.“



„Rekultivace potoku“



„Rekonstrukce a zateplení obchůdku v Konětopech.“



„Více zeleně“



„Více kultury, zájezdů a společenských akcí.“



„Více akcí pro děti.“



„Revitalizace návsi v Konětopech.“



„Výběr hotovosti (bankomat).“
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2.2.3. Shrnutí průzkumu
Priority a jejich pořadí dle respondentů průzkumu jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. Jako
významné priority se ukázaly: Opravy místních komunikací, Investice do veřejných
prostranství, Rozvoj občanské vybavenosti, Investice do infrastruktury a Podpora sportovních
aktivit. Jako nedůležité pak priority Péče o sakrální stavby, Činnost místní knihovny
a komunitního centra a Opravy veřejných budov.
Tabulka 14 - Priority rozvoje obce podle průzkumu
Pořadí priorit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Priorita

Průměrné hodnocení

Opravy místních komunikací
Podpora životního prostředí
Investice do veřejných prostranství
Rozvoj cestovního ruchu
Podpora kultury
Podpora sportovních aktivit
Investice do infrastruktury
Rozvoj občanské vybavenosti
Rozvoj sociální sféry
Opravy veřejných budov
Podpora místních spolků
Činnost místní knihovny a komunitního centra
Péče o sakrální stavby

1.26
1.53
1.74
1.81
1.82
1.85
1.89
1.97
2.11
2.22
2.36
2.44
2.62
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3. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Strategická vize rozvoje obce Pnětluky popisuje základní strategickou orientaci obce, která
deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. do roku
2032) dosáhnout.
Obec Pnětluky se nachází v okrese Louny v Ústeckém kraji zhruba 18 km jihozápadně od
okresního města. Obec se skládá ze dvou částí: Pnětluky a Konětopy. Dostupnost obce zajišťují
autobusové spoje a pozemní komunikace, které obcí prochází.
V obci se nachází zajímavé pamětihodnosti např. kostel svatého Matouše, barokní sýpka na
návsi, památný strom u rybníku aj. Za zmínku stojí také okolí obce, kde leží např. zřícenina
hradu Pravda či hradiště Domoušice.
Jedním z primárních rozvojových cílů je rozvoj občanské vybavenosti a podpora životního
prostředí.

Vize:
Obec Pnětluky:


Malebné prostředí nabízející kvalitní a stabilní zázemí pro život mladých i seniorů.



Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí.



Pestrý spolkový život a kultura v obci.



Obec s potenciálem dalšího rozvoje v oblastech bydlení, služeb, lesnictví, spolkového
života a turistiky.

Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje občanské vybavenosti, infrastruktury
obce, životního prostředí, turistického ruchu, spolkového a komunitního života, zaměstnanosti
a trhu práce.
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SWOT analýza
Tabulka 15 - SWOT analýza
Silné stránky





Slabé stránky





Poloha v rámci Ústeckého kraje.
Dobrá dostupnost Loun (místní
centrum vybavenosti).
Zeleň a kvalita životního prostředí.
Zajímavé pamětihodnosti.

Příležitosti









Infrastruktura v obci.
Občanská vybavenost.
Nabídka komerčních služeb.
Stav místních pozemních komunikací.

Rizika



Turistický a rekreační potenciál.
Lokální identita, vztah obyvatel
k obci a okolí.
Rozvoj v oblasti komunitního života.
Rozšíření spolkových
a volnočasových aktivit.
Využití dotačních fondů.
Meziobecní spolupráce obcí.
Zachování tradičního rázu obce.
Budování cyklotras, turistických tras
s ohledem na životní prostředí
a okolní krajinu.
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Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který odpovídá
výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí situaci.
A je stanoven takto:
Obec Pnětluky, obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu v malebném
prostředí. Rozvoj obce s dobrou občanskou vybaveností, fungující technickou
infrastrukturou, bohatým spolkovým životem.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím stanoviskům:


současný profil regionu,



strategická vize regionu,



globální cíle regionu,



SWOT analýzy,



výsledky průzkumu názorů občanů,



aktuální problémy obce,



aktuální návrhy samosprávy obce.

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových os.
Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého by mělo
být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vizí
oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro přijímání
rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
Strategickým cílem obce Pnětluky je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:


Podpora spolkového a komunitního života.



Rozvoj infrastruktury obce.



Rozvoj občanské vybavenosti.



Podpora životního prostředí.
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Rozvoj a podpora turistické infrastruktury.



Podpora trhu práce a zaměstnanosti.

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v obci
s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj
technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj občanské
vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které jsou
zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní
oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti
rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace
na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, kdo
bude garantem a realizátorem).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních oblastí
rozvoje:
Tabulka 16 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Pnětluky
1.1 Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov
1.2 Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů
1.3 Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť a sportovišť
PRIORITA 1.
Občanská vybavenost

1.4 Rozvoj občanské vybavenosti
1.5 Rekonstrukce a údržba knihovny
1.6 Výstavba a oprava hasičského zázemí
1.7 Průběžná péče o historické a sakrální stavby
2.1 Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest

PRIORITA 2.
Infrastruktura obce

2.2 Výstavba a rekonstrukce chodníků
2.3 Rozšíření inženýrských sítí
2.4 Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
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2.5 Výstavba a rekonstrukce vodovodu
2.6 Koupě a údržba komunální techniky
3.1 Informační a orientační systém obce

PRIORITA 3.

3.2 Výstavba a údržba cyklistických stezek

Turistický ruch
3.3 Propagace obce
4.1 Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
4.2 Podpora ekologických aktivit v obci
4.3 Revitalizace území a ochrana životního prostředí
PRIORITA 4.

4.4 Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce

Životní prostředí
4.5 Systém třídění odpadů
4.6 Revitalizace rybníků a vodních ploch
4.7 Výsadba a údržba parků
5.1 Podpora spolků
PRIORITA 5.

5.2 Podpora činnosti místní knihovny a komunitního centra

Komunitní a spolkový
život

5.3 Podpora jednorázových společenských akcí
5.4 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů

PRIORITA 6.
Podpora
zaměstnanosti a trhu
práce

6.1 Podpora zaměstnanosti, trhu práce a podnikání
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost
Strategický cíl: Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel,
přilákat mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby
byly zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci.

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov
Popis priority 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov
V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov. Toto opatření povede nejen
ke zlepšení estetického vzhledu objektu a zvýšení kvality života v obci, ale také k významné
úspoře zejména v případě zateplování vybraných budov. Mezi záměry obce je např.
rekonstrukce střešní krytiny a rekonstrukce konstrukce střechy v Pnětlukách č.p. 85 a zateplení
budov v majetku obce za účelem snížení energetické náročnosti.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Realizace



Kolaudace

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032.
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PRIORITA 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů
Popis priority 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů
V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů. Toto opatření
povede k rozvoji bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci kvalitní život. Jedním
ze záměrů je např. výstavba a oprava bytových domů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032.

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť
Popis priority 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť
a sportovišť
Cílem této priority je výstavba dětských hřišť a sportovišť. Toto opatření povede
ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám s malými
dětmi trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu. Mezi záměry obce Pnětluky je např.
revitalizace a rozšíření multifunkčního hřiště, výstavba fotbalového hřiště včetně zázemí,
doplnění herních prvků a cvičebních strojů na zahradu Společenského domu. V průzkumu se
tato priorita umístila na 6. místě mezi nejdůležitějšími prioritami. Záměrem obce je např.
vybudování multifunkčního hřiště.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru
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Realizace



Kolaudace



Provoz



Údržba
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Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.

PRIORITA 1.4: Rozvoj občanské vybavenosti
Popis priority 1.4: Rozvoj občanské vybavenosti
V rámci této priority je cílem rozšíření občanské vybavenosti obce Pnětluky. Toto opatření
povede ke zlepšení života v obci a ke zvýšení jeho atraktivity. Jedním ze záměrů je např.
rekonstrukce obchodu v Konětopech. V připomínkové části dotazníkového šetření respondenti
často žádali rekonstrukci zmiňovaného obchodu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:


Projektové práce



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.
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PRIORITA 1.5: Rekonstrukce a údržba knihovny
Popis priority 1.5: Rekonstrukce a údržba knihovny
V rámci této priority je cílem rekonstrukce a následná údržba obecní knihovny. Toto opatření
povede k rozšíření volnočasových aktivit v obci a také ke zvýšení její atraktivity. V rámci
vybudované knihovny bude také zajišťována pravidelná obnova knižního fondu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2024-2025.

PRIORITA 1.6: Výstavba a oprava hasičského zázemí
Popis priority 1.6: Výstavba a oprava hasičského zázemí
Cílem této priority je výstavba a oprava zázemí určeného pro potřeby sboru dobrovolných
hasičů v obci. Toto opatření povede k zajištění kvalitního zázemí hasičské jednotky
a ke zvýšení požární bezpečnosti v obci. Záměrem obce je oprava hasičáren v Pnětlukách
a Konětopech.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 6:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru
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Realizace



Kolaudace



Provoz



Údržba

Strategický rozvojový plán
Pnětluky 2022-2032

Opatření bude realizováno v letech 2024-2032.

PRIORITA 1.7: Průběžná péče o historické a sakrální stavby
Popis priority 1.7: Průběžná péče o historické a sakrální stavby
V rámci této priority je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby. Toto opatření
povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na území obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 7:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032.
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PRIORITA 2. Infrastruktura obce
Strategický cíl: Vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v obci.
Předmětem tohoto záměru je zejména rekonstrukce a modernizace místních komunikací a cest
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků obce
(chodníků). V průzkumu se tato priorita umístila na 7. místě a dílčí část celku „Opravy místních
komunikací“ respondenti vyhodnotili jako nejdůležitější prioritu ze všech.

PRIORITA 2.1: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest
Popis priority 2.1: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest
V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a obnova sítě místních komunikací a cest. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu a zvýšené mobilitě občanů
i návštěvníků obce Pnětluky a následnému zvýšení kvality života v obci. Konkrétně dojde např.
k opravě a rekonstrukci místních komunikací v Domcích a Zadním konci. V dotazníkovém
šetření se tato priorita umístila na 1. místě.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 1:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2023–2032.

73

SHAMBALA z.s.
Na Cikánce 696
Praha 5

Strategický rozvojový plán
Pnětluky 2022-2032

PRIORITA 2.2: Výstavba a rekonstrukce chodníků
Popis priority 2.2: Výstavba a rekonstrukce chodníků
V rámci této priority je cílem výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků v obci. Toto
opatření povede ke zlepšení dopravní situace, zvýšení bezpečnosti chodců a ke zlepšení
celkového vzhledu obce. V připomínkové části respondenti často požadovali opravu stávajících
chodníků.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 2:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2023-2024.

PRIORITA 2.3: Rozšíření inženýrských sítí
Popis priority 2.3: Rozšíření inženýrských sítí
V rámci této priority je cílem rozšíření stávajícího pokrytí inženýrských sítí, kterým se zvýší
kultura bydlení a zlepší kvalita životní úrovně v obci. Jedním ze záměrů obce je např. rozšíření
inženýrských sítí na nové stavební parcely.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 3:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.
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PRIORITA 2.4: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 2.4: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
V rámci této priority je cílem modernizace veřejného osvětlení. Dále vybudování veřejného
osvětlení nového typu v místech, kde doposud veřejné osvětlení nebylo. Toto opatření povede
k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a soukromého majetku
a k dobré orientaci v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 4:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2025-2032.

PRIORITA 2.5: Výstavba a rekonstrukce vodovodu
Popis priority 2.5: Výstavba a rekonstrukce vodovodu
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování a rekonstrukce vodovodu v obci Pnětluky. Toto
opatření povede k zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, ke zvýšení
zabezpečení stability dodávky pitné vody. Jedním ze záměrů je např. vybudování přípojky
veřejného vodovodu do objektu kiosku na koupališti v Pnětlukách.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2023-2025.

PRIORITA 2.6: Koupě a údržba komunální techniky
Popis priority 2.6: Koupě a údržba komunální techniky
V rámci této priority je cílem nákup a údržba komunální techniky. Toto opatření povede ke
zkvalitnění poskytovaných služeb obcí a tím i ke zvýšení atraktivity obce Pnětluky.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 6:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr dodavatele



Realizace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032.
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PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a

doplňkových služeb. Priorita „Rozvoj cestovního ruchu“ se

v průzkumu umístila na 4. místě mezi nejdůležitějšími.

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce
Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce
Cílem této priority je vybudování informačního a orientačního systému v obci Pnětluky.
Smyslem opatření je zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky
a návazně tak zvýšit turistický ruch skrze napojení obce na informační systémy používané
v rámci ČR. Mezi záměry obce je např. pořízení informační tabule.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:


Projektová dokumentace



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Realizace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.

PRIORITA 3.2: Výstavba a údržba cyklistických stezek
Popis priority 3.2: Výstavba a údržba cyklistických stezek
Cílem této priority je výstavba a údržba stezek pro cyklisty. Toto opatření povede ke zvýšení
atraktivity obce pro turisty i místní obyvatelstvo. Vybudovaná infrastruktura bude sloužit jako
prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:


Projektová dokumentace



Posouzení zastupitelstvem
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Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace informačního a orientačního systému obce



Realizace



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.

PRIORITA 3.3: Propagace obce
Popis priority 3.3: Propagace obce
V rámci této priority je cílem propagace obce zejména prostřednictvím propagačních materiálů.
Toto opatření povede ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o obci Pnětluky a návazně
ke zvýšení turistického ruchu v obci a jejím okolí např. skrze distribuci informačních brožur
a letáků v rámci mikroregionu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3. 3:


Výběr zhotovitele



Tvorba návrhů



Posouzení nabídek zastupitelstvem



Realizace



Distribuce

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.
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PRIORITA 4. Životní prostředí

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je úprava veřejných prostranství, úprava a výsadba zeleně v intravilánu obce
a revitalizace vodních ploch. Respondenti v průzkumu vyhodnotili tuto prioritu jako
2. nejdůležitější.

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
Popis priority 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
V rámci této priority je cílem úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v obci
a vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav. Priorita „Investice do veřejných
prostranství“ se v průzkumu umístila mezi nejdůležitějšími na 3. místě. Velká část respondentů
se k údržbě zeleně a veřejného prostranství vyjadřovala také v připomínkové části
dotazníkového šetření.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Realizace



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2023–2032.
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PRIORITA 4.2: Podpora ekologických aktivit v obci
Popis priority 4.2: Podpora ekologických aktivit v obci
V rámci této priority je cílem podpořit ekologické aktivity v obci Pnětluky. Realizace tohoto
opatření povede především k aktivnímu zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany
přírody a péče o životní prostředí a tím dojde ke snížení ekologické zátěže vytvářené samotnými
obyvateli obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:


Výběr zhotovitele



Tvorba návrhu



Posouzení zastupitelstvem



Vyhotovení návrhu



Schválení zastupitelstvem



Realizace

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.

PRIORITA 4.3: Revitalizace území a ochrana životního prostředí
Popis priority 4.3: Revitalizace území a ochrana životního prostředí
V rámci této priority je cílem revitalizace území spojená s ochranou životního prostředí. Toto
opatření povede ke zlepšení podmínek života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení
estetické hodnoty krajiny. Mezi záměry obce je např. revitalizace okolí vodní nádrže
v Pnětlukách.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
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Realizace



Údržba
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Opatření bude realizováno v letech 2023-2027.

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce
Popis priority 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce
V rámci této priority je cílem posílit energetickou soběstačnost vybudováním vlastních zdrojů
obnovitelné energie (např. vodní, větrné, solární aj.) a tím posílit i lokální ekonomiku. Toto
opatření povede ke snížení závislosti na dodávkách energie a k možnosti využít volné peněžní
prostředky v jiných oblastech. Preferováním místně dostupných obnovitelných zdrojů energie
dojde ke snížení emise skleníkových plynů i dalšího znečištění.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Výběr zhotovitele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Realizace



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.
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PRIORITA 4.5: Systém třídění odpadů
Popis priority 4.5: Systém třídění odpadů
V rámci této priority je cílem zkvalitnění sběru tříděného odpadu a návazně snížení uhlíkové
stopy a ekologické zátěže na životní prostředí vytvářené obyvateli obce. Jedním ze záměrů
obce Pnětluky je např. vybudování sběrného dvora.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4. 5:


Projektová dokumentace



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Realizace



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2024-2032.

PRIORITA 4.6: Revitalizace rybníků a vodních ploch
Popis priority 4.6: Revitalizace rybníků a vodních ploch
V rámci tohoto opatření je cílem revitalizace rybníků a vodních ploch. Opatření povede
k zadržení vody v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení
sedimenty, zlepšení environmentálních a estetických funkcí území. Mezi záměry obce je např.
revitalizace vodní nádrže v Pnětlukách.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4. 6:


Projektová dokumentace



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele
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Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Realizace



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2023-2027.

PRIORITA 4.7: Výsadba a údržba parků
Popis priority 4.7: Výsadba a údržba parků
V rámci této priority je cílem výsadba a údržba parků v obci Pnětluky. Cílem tohoto opatření
je zvýšení biodiverzity, zalesnění, snížení uhlíkové stopy obce a celkově zvýšení kvality života
v obci také skrze výsadbu parků.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.7:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Realizace



Kolaudace



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.
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PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a rozvoj
spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím spolupráce
místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité formování vztahu
k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce a neziskové organizace
se podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má
mezigenerační kontinuitu.

PRIORITA 5.1: Podpora spolků
Popis priority 5.1: Podpora spolků
Cílem této priority je odpovídající podpora nestátních neziskových organizací (NNO)
působících v obci. Společenské kontakty v rámci spolkové činnosti jsou dobrým předpokladem
udržování sousedských vztahů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:


Finanční podpora



Podpora propagace činnosti spolků



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.

PRIORITA 5.2: Podpora činnosti místní knihovny a komunitního centra
Popis priority 5.2: Podpora činnosti místní knihovny a komunitního centra
V rámci této priority je cílem podpora činnosti místní knihovny a komunitního centra. Toto
opatření povede k zajištění kvalitního zázemí a vybavení a tím i ke zvýšení kvality
poskytovaných služeb.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:


Finanční podpora

84

SHAMBALA z.s.
Na Cikánce 696
Praha 5

Strategický rozvojový plán
Pnětluky 2022-2032



Podpora propagace činnosti spolku



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.

PRIORITA 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Popis priority 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Cílem tohoto opatření je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem je podpořit
soudržnost obyvatel obce, udržování sousedských vztahů, posílení pocitu lokální identity,
lokálního

patriotismu.

Priorita

„Podpora

kultury“

se

v průzkumu

umístila

jako

5. nejdůležitější.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:


Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění organizačního týmu



Zajištění průběhu akce



Propagace akce

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.

PRIORITA 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
Popis priority 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně pro děti, mládež a seniory.
Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času
a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou tyto aktivity významné
z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i fyzického zdraví.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.4:


Vytipování vhodných volnočasových aktivit



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění volnočasových aktivit
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Zajištění průběhu volnočasových aktivit



Propagace akce

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.

PRIORITA 6. Podpora zaměstnanosti a trhu práce
Strategický cíl: Cíl napomáhá ke snižování míry nezaměstnanosti a vytváření pracovních
míst v obci a k podpoře podnikání.

PRIORITA 6.1: Podpora zaměstnanosti, trhu práce a podnikání
Popis priority 6.1: Podpora zaměstnanosti, trhu práce a podnikání
Cílem této priority je podpora zaměstnanosti, trhu práce a podpora podnikání. Toto opatření
povede k podpoře zaměstnanosti v obci, snížení negativních jevů případné dlouhodobé
nezaměstnanosti obyvatel obce. Sníží se např. i potřeba dojíždět do práce mimo obec.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 6.1:


Spolupráce s příslušnými organizacemi



Vytváření míst



Vyčleňování financí z rozpočtu obce

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.
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4. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a strategických
cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a projektů a propojenost
souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o rozvoji obce
a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování monitorovacích ukazatelů se může
ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených aktivit naplnit. V této chvíli je nutné
uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování Strategického plánu, a to prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Pnětluky má potřebu střednědobého programování při
využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného přístupu
k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces postupného
naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

5. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém
procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k naplňování Strategického
plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální zajištění. Měl by být zaveden
průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé.
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Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních
prostředků, což může být předmětem i různých sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených projektů.
Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné o finanční
podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se realizátoři budou
ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků
jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého
množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou
vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. Strategický plán je celek,
který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující instituce a vlivní jednotlivci obce
a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace
činností bude významnou součástí procesu implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se obecně
říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění Strategického
plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické ukazatele, kvalita
a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv projektů na životní prostředí,
kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno Zastupitelstvo obce. V případě
potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů či dokonce úprava celého
nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je nutné
monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané změny v rozvoji
města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím aktualizace Strategického
plánu, a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
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Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi jednotlivými
organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, který si vyžaduje
odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a začleněných organizací. Do
této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními úřady a ostatními subjekty jak
uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké veřejnosti
a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících
institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu podmínek, ke kterým patří
odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota ke kompromisním řešením.
Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů ve společně
užívaném území.
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Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně používán pro
všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument v celém projektovém
cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány údaje
k dílčímu projektu.

5.1.1. Projektový list
Tabulka 17 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Pnětluky

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní – poznámky a připomínky
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6. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k jejich
naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o možnostech daného
území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře posloužit analýza finančních
možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce, identifikace běžných a investičních
výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a identifikace volných prostředků. Dále je třeba
posoudit schopnost obcí sdružovat prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem
identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových
projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy
možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí,
že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv
na škálu realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné
straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové
fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů tak,
aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní očekávání.
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Základní možnosti podpor
6.2.1. Programy pro programové období 2021-2027
Pro programové období 2021-2027 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy
programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Graf č. 15 - Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 2021-2027

6.2.2. Národní operační programy
1. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem
průmyslu a obchodu;
2. OP

Jan

Amos

Komenský,

řízený Ministerstvem

školství, mládeže

a tělovýchovy;
3. OP Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
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6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. OP Fond spravedlivé transformace, řízený Ministerstvem životního prostředí;
8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství

6.2.3. Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program

přeshraniční

spolupráce Česká

republika

-

Svobodný

stát

Bavorsko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní
rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

6.2.4. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Programy byly vymezeny v návaznosti na 5 tematických okruhů stanovených na národní
úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů
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a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové
analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné
a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery
regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru.
Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo usnesením
vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2021–2027,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Pnětluky má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev České
republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto programy jsou
vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory nebo
podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. www.edotace.cz,
www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních projektech
a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro určitou cílovou
skupinu obyvatel.
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7. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“,
který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých členů
samosprávy obce.
Tabulka 18 - Databáze projektů
NÁKLADY
V KČ

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Výměna střešní krytiny a rekonstrukce konstrukce
střechy v Pnětlukách č.p.85
Rekonstrukce obchodu v Konětopech
Rozvoj občanské vybavenosti
Rekonstrukce místní knihovny
Výstavba a oprava bytových domů v Pnětlukách a
Konětopech
Oprava hasičáren v Pnětlukách a Konětopech
Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
Vybudování multifunkčního hřiště
Zateplení budov v majetku obce za účelem snížení
energetické náročnosti
Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
Oprava a rekonstrukce místních komunikací v
Pnětlukách v Domcích
Oprava a rekonstrukce místních komunikací v
Pnětlukách v Zadním konci
Výstavba a rekonstrukce chodníků v Pnětlukách a
Konětopech
Oprava a doplnění veřejného osvětlení v Pnětlukách
a Konětopech
Výstavba a oprava místních komunikací v Pnětlukách
a Konětopech
Rozšíření inženýrských sítí na nové stavební parcely
Vybudování přípojky veřejného vodovodu do objektu
kiosku na koupališti v Pnětlukách
Obměna komunální techniky v majetku obce
Informační a orientační systém obce
Cyklostezky
Informační tabule
Letáky a informační brožury (např. v rámci
mikroregionu)
Napojení obce na informační systémy
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1 500 000
1 300 000
3 200 000
300 000
7 000 000 Priorita 1 –

Občanská

3 000 000 vybavenost
900 000
3 000 000
5 000 000
1 350 000
2 200 000
7 200 000
6 900 000

Priorita 2 –

3 500 000 Infrastruktura
5 600 000

obce

1 500 000
400 000
4 500 000
450 000
2 500 000
Priorita 3 –
350 000

Turistický
150 000 ruch
500 000
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NÁKLADY
V KČ

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

24. Revitalizace vodní nádrže v Pnětlukách a jeho okolí
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Oprava a rekonstrukce vodních nádrží v Pnětlukách a
Konětopech
Podpora ekologických aktivit v obci
Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti
obce v souladu s koncepcí trvalé udržitelnosti života
v obci
Údržba zeleně
Výsadby parků
Revitalizace veřejného prostranství v Pnětlukách a
Konětopech
Vybudování sběrového dvoru
Podpora spolků
Podpora jednorázových společenských akcí
Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a
seniorů
Činnost místní knihovny a komunitního centra

PRIORITA

4 500 000
5 000 000
1 300 000
4 500 000
1 700 000
2 000 000

Priorita 4 –
Životní
prostředí

4 700 000
4 500 000
800 000
Priorita 5 –
900 000

Spolkový a

1 300 000 komunitní
1 800 000

život

Priorita 6 –
Podpora
850 000
zaměstnanosti
a trhu práce

36. Vytvoření pracovních míst
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www.epusa.cz – elektronický portál územních samospráv
www.risy.cz – regionální informační servis
http://rekos.psp.cz/ - Registr komunálních symbolů
www.czso.cz – Oficiální stránky Českého statistického úřadu
http://portal.mpsv.cz - Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
http://aplikace.mvcr.cz/ - Aplikace ministerstva vnitra Adresy v České republice
https://www.google.cz/maps/ - Mapy Google umožňují vyhledat místní firmy, zobrazit mapy
a najít trasy
www.mapy.cz – Mapy Seznam.cz
http://geoportal.jsdi.cz/ - Silniční a dálniční síť ČR k 1. 1. 2016
www.ziveobce.cz – Katalog firem v obcích
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