PROGRAM ROZVOJE OBCE

DLAŽOV

NA OBDOBÍ LET

2016 - 2025

Úvod

Dokument "Program rozvoje obce Dlažov na období let 2016–2025" byl zpracován v rámci řešení
projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
Představitelům obce byla poskytnuta metodická podpora jako pilotním obcím projektu, které byly
vybrány za účelem praktického ověření jednoho ze vzniklých produktů projektu – metodiky tvorby
programu rozvoje obce. Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority
dané obce. Zejména v malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale
pouze v myšlenkové rovině; nejsou uvedeny písemně, tzn. přístupné všem. Přitom teprve až písemná
podoba struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena hierarchie
jednotlivých priorit (které priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v
dokumentu definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje
financí apod.). Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z
vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě
základní části – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující
zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení. Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta i
veřejnost – celý proces tvorby dokumentu byl předmětem projednání pracovní skupiny sestavené ad hoc;
mimoto měli všichni obyvatelé obce možnost také se k dokumentu vyjádřit v rámci jeho veřejného
projednání.
Tento dokument vznikal v průběhu druhého pololetí roku 2015.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území

status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0322 556068

kraj (NUTS 3):

Plzeňský (CZ032)

okres (LAU 1):

Klatovy (CZ0322)

obec s rozšířenou
působností:

Klatovy

pověřená obec:
historická země:

Čechy

katastrální výměra:

12,26 km²

počet obyvatel:

464 (k 1. 1. 2015)

zeměpisné souřadnice:

49°21′57″ s. š.,
13°9′59″ v. d.

nadmořská výška:

510 m n. m.

PSČ:

339 01 a 340 21

zákl. sídelní jednotky:

5

části obce:

6

katastrální území:

4

adresa obecního úřadu:

Dlažov 27
34021 Janovice
nad Úhlavou

Oficiální web: www.dlazov.cz
E-mail: obec.dlazov@email.cz
Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených do LHP je 95,49 ha.
Obec Dlažov má místní části: Buková, Dlažov, Miletice, Nová Víska, Soustov, Vráž, Draha.

2. Obyvatelstvo
Dlažov - v současné době zde trvale žije 81 žen a 93 mužů
Buková - v současné době zde trvale žije 18 žen a 24 mužů.
Miletice - v současné době zde trvale žije 39 žen a 34 mužů.
Soustov - v současné době zde trvale žije 66 žen a 73 mužů.
Nová Víska - v současné době zde trvale žije 21 žen a 19 mužů .
Vráž - v současné době zde trvale žije 5 žen a 4 muži.
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Celkem k 31. 12. 2015 bylo v Dlažově 477 obyvatel, z toho 247 mužů a 230 žen.
Prognóza vývoje obyvatelstva v širším kontextu
Vývoj počtu obyvatelstva je nezanedbatelná složka vývoje naší společnosti. Pro sofistikovanou
prognózu je třeba znát očekávaný vývoj obyvatelstva.
Předpověď vývoje počtu obyvatelstva Obce Dlažov je brána v kontextu větších územních celků –
Plzeňského kraje (PK), obcí s rozšířenou působností(ORP) a obcí s pověřeným obecním úřadem(OPÚ) a v
neposlední řadě významnějších průmyslových centrech (VPC). Vzhledem k blízkosti těchto sídel a
k závislosti na jejich občanském vybavení a možnosti pracovních míst se dá nepochybně odvodit, že
demografický vývoj Obce Dlažov bude v přímé souvislosti s demografickým vývojem těchto sídel. Tato
metoda byla zvolena i s ohledem na množství proměnných a velikost hodnoceného souboru. Tím
jsou vyloučeny odchylky vzniklé jednotkovými výkyvy.
Prognóza vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje je zpracována do roku 2030 a obsahuje i pravděpodobné
počty obyvatel za roky 2015, 2020, 2025 a 2030. Z prognózy uvádíme některé grafy a tabulky.

Vývoj počtu obyvatelstva ve správním obvodě ORP Klatovy, OPÚ a vybraných obcích Plzeňského kraje
v letech 1991-2030 (předchozí rok = 100):
ORP

Řetězový index vývoje obyvatelstva v letech
OPÚ
1991-2001 2001-2008 2009-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2009-2030 Vybrané
obce

ORP
Klatovy

99,4

101,9

100,9

101,3

99,5

99,1

99,0

99,7

98,6

101,4

100,9

101,4

99,5

99,1

99,0

99,7

Klatovy

99,7

99,1

100,5

101,2

99,5

99,1

99,0

99,1

Janovice
nad
Úhlavou

98,4

109,2

102,6

102,2

99,5

99,1

99,0

102,3

Švihov

101,1

100,6

101,6

101,6

99,5

99,1

98,9

100,7

ostatní
obce SO
POÚ

96,3

104,5

101,2

101,5

99,5

99,1

98,9

100,2

105,6

104,1

100,9

101,3

99,5

99,1

99,0

99,8

Nýrsko

102,4

101,4

101,1

101,4

99,5

99,1

99,0

100,0

Železná
Ruda

120,1

114,5

100,6

101,3

99,5

99,1

98,9

99,4

ostatní
obce OPÚ

99,9

99,1

100,6

101,3

99,5

99,1

99,0

99,4

98,6

103,4

101,0

101,8

99,6

99,3

99,2

100,9

OPÚ
Klatovy

OPÚ
Nýrsko

Kraj
celkem
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Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví v ORP Klatovy a Plzeňském kraji k 31.12.2030
Název

Obyvatelstvo absolutně

věková kategorie muži

Věková struktura Podíl (v
v%
%)

ženy

celkem

muži ženy celkem muži ženy

ORP Klatovy
do 15 let

3 617

3 375

6 992

14,2 13,1 13,6

51,7 48,3

15-64 let

16 839

16 042

32 881

66,1 62,1 64,1

51,2 48,8

65+ let

5 022

6 410

11 432

19,7 24,8 22,3

43,9 56,1

celkem

25 478

25 827

51 305

100,0 100,0 100,0

49,7 50,3

do 15 let

38 935

36 620

75 555

13,6 12,7 13,2

51,6 48,4

15-64 let

188 513 179 288 367 801 66,1 62,0 64,0

51,3 48,7

65+ let

57 955

44,2 55,8

celkem

285 403 289 107 574 510 100,0 100,0 100,0

Plzeňský kraj

73 199

131 154 20,3 25,3 22,8

49,7 50,3

Vývoj počtu obyvatel jednotlivých SO ORP Plzeňského kraje. V SO ORP Klatovy se předpokládá mírný
pokles počtu obyvatel o cca 1 % do roku 2030, přičemž rok 2009 je brán jako 100 %.
Zdroj: ÚRS Praha 2009
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3. Hospodářství

Ekonomická situace
Převládá zemědělská výroba a drobná, převážně stavební, truhlářská a černá řemesla. V obci bylo k 31.
11. 2015 evidováno 80 ekonomických subjektů. Průmyslová ani podnikatelská zóna, vyjma tradičních
zastaralých zemědělských staveb se v obci nenachází a v plánu není prozatím ani její vybudování. Volné
plochy ve vlastnictví obce pro výstavbu objektů určených pro výrobu a služby v obci dle územního plánu
prakticky nejsou. U komerčních služeb, je nabídka poměrně malá – z důvodu blízkosti a snadné
dostupnosti Města Klatovy, kde se veškeré potřebné služby nacházejí, a rostoucímu výběru zde, postupně
klesá poptávka po službách poskytovaných přímo v místě. Narůstající počty supermarketů a obchodních
center jsou pro mnoho lidí přitažlivější i přesto, že je třeba do nich dojíždět. V současné době funguje v
Dlažově jedna prodejna potravin, mobilní řeznictví, holič, zámečník, automechanik. Na bývalém obecním
úřadě je umístěna pošta, která má otevřeno ve všední dny. Vzhledem k nově vybudované rozhledně na
vrchu sv. Markéty je Dlažov vyhledávaným cílem turistů z ČR i ze zahraničí. V letním období se zde nabízí
ideální podmínky pro cykloturistiku a pěší turistiku všech věkových kategorií.

V Dlažově se nalézá také několik zajímavých staveb, připomínajících historii obce.
Jsou to především:
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Kostel svatého Antonína Paduánského

kaple svatého Jana Nepomuckého v Mileticích

kaple svaté Markéty na stejnojmeném vrchu
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Vzhledem k značnému množství turistů, kteří se v Dlažově pohybují, zde není základní infrastruktura
pro cestovní ruch dobře rozvinuta. V obci se nenachází žádný objekt určený pro ubytování a občerstvení
turistů. Chataření a chalupaření je v obci značně rozšířeno. Obec je protkána řadou turistických tras,
které vedou zčásti po silnicích; směrem ven však přecházejí v lesní cesty nebo málo frekventované místní
komunikace obzvláště směrem na vrch svaté Markéty. Informační centrum se v obci nenachází – jeho
funkci částečně vykonává obecní úřad.

Trh práce
Míra nezaměstnanosti v obci v roce 2015 dosahovala průměrně 10,1 % z 207 ekonom. aktivních
obyvatel. Tato hodnota je o celá 3 % vyšší než průměrná hodnota pro celou ČR za stejné časové období.
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4. Infrastruktura
Infrastruktura
Technická infrastruktura
Rozvod plynu je realizován na celém území obce. Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn
společností Odpadové hospodářství Klatovy. Pravidelně jsou vyváženy také nádoby pro sběr tříděného
odpadu (sklo, papír a pet lahve) a nově jsou uzavřeny smlouvy na sběr elektroodpadu se společnostmi
Asekol a Elektrowin. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou občany dvakrát ročně vybírány do
speciálních nádob na předem vyhlášených přechodných stanovištích.
Dopravní infrastruktura
Obcemi Dlažov a Miletice prochází silnice č. III/1846 ve směru od Janovic nad Úhlavou a přes silnici
I/22 pokračuje přes obec Bukovou směrem na Slavíkovice. Obcí Soustov prochází silnice č. III/1928 a
III/1929. Obcemi Vráž a Nová Víska prochází silnice I/22. Vyjma zemědělské výroby se zde
nenacházejí žádné větší firmy, komunikace jsou zatěžovány středně. Jsou ve špatném stavu, hodně
vyspravované. Kolem většiny státních i místních komunikací nejsou vybudovány chodníky. Komunikace
procházející obcí jsou zpravidla ve špatném stavu – v celokrajském měřítku je jejich priorita na nižší
úrovni a vnímání potřebnosti jejich oprav bylo navíc dotčeno také následky rozsáhlých povodní v létech
2002 až 2010, jejichž následky pro dopravní síť nebyly dosud plně odstraněny. Místní komunikace v obci
vykazují různé stupně opotřebení. Jejich stav včetně orientačního pořadí naléhavosti oprav je ze strany
obce průběžně sledován. Na základě těchto poznatků jsou místní komunikace postupně opravovány –
tyto opravy jsou však samozřejmě vázány na aktuální možnosti obecního rozpočtu. Železnice do obce
nebyla nikdy zavedena. Nejbližší železniční stanice se nachází v Janovicích nad Úhlavou a Dubové Lhotě.
Přes katastr obce vede několik cyklotras, nicméně žádná speciální cyklostezka se zde nenachází.
Dopravní obslužnost
Obec je obsluhována autobusovou dopravou provozovanou ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Veřejné osvětlení vodovody a kanalizace
V obcích není vybudována splašková kanalizace a ČOV. Dešťová kanalizace je sice funkční, ale
většinou velmi zastaralá a víc jak z poloviny povrchová. Vodovodní infrastruktura v majetku obce je
pouze v Dlažově a vyžaduje do budoucna významné ivestice do rekonstrukcí a oprav. Ve všech obcích je
veřejné osvětlení se zastaralými sodíkovými svítidly a většina je napájena nadzemním elektrickým
vedením.

5. Vybavenost obce
Bydlení
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů se ve správním obvodu Dlažova nachází celkem 207 domů,
Převážná část domů jsou rodinného typu. V územním plánu je ve všech přidružených obcíh včetně
Dlažova vyčleněno několik volných ploch určených pro bytovou výstavbu. Zájem o výstavbu se vyskytuje
nepravidelně. V místních podmínkách se jedná o výstavbu rodinných domů; obec v tomto směru žádnou
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podporu neposkytuje – pozemky jsou zájemcům nabízeny nezasíťované, z čehož v případě individuálního
řešení odkanalizování objektů vyplývá jisté riziko zhoršení kvality vod. Podíl domů určených k individuální
rekreaci k počtu trvale obydleních stavení je přibližně 1:12. Zájem o sociální bydlení (konkrétně o byty s
nižšími náklady) je v Dlažově trvale zaznamenáván, nicméně nejsou k tomuto účelu k dispozici volné
nemovitosti. Nízkonákladové bydlení zajišťují soukromí ubytovatelé. Podmínku nižšího nájmu splňují
obecní byty, které jsou však dlouhodobě obsazené. Hřbitov v Dlažově je ve vlastnictví obce. Péče
o hřbitov byla svěřena zaměstnanci obce a tento jej udržuje ve velmi pěkném a důstojném stavu.
Školství a vzdělávání
V oboru předškolního vzdělávání působí Mateřská škola v Dlažově. Jedná se o příspěvkovou organizaci
zřizovanou obcí. Základní a střední školy navštěvují dlažovské děti v Janovicích nad Úhlavou a v
Klatovech. Mateřská škola má jednu třídu přičemž maximální celková kapacita zařízení je 30 dětí. Pro
školní rok 2015/2016 byla tato kapacita téměř plně využita, stejně tak i v předchozích letech. S výjimkou
mzdových nákladů jsou výdaje MŠ hrazeny obcí.
Zdravotnictví
V obci není lékařská ordinace. Pokud pacient potřebuje, může navštívit lékaře v Janovicích nad
Úhlavou (5km) nebo Klatovech (15 km). Další zdravotnická zařízení se v obci nenacházejí. Vzhledem k
blízkosti a snadné dostupnosti Města Klatovy, kde se nachází nemocnice, poliklinika i řada dalších
ordinací s různou specializací, je však lékařská péče dobře zajištěna. Zdravotnická záchranná služba
přijíždí ze stanoviště v Klatovech a Nýrsko; legislativně stanovená doba dojezdu je tak snadno splnitelná.
Sociální péče a kultura
V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Péči o seniory a zdravotně znevýhodněné je zde
zajišťována především rodinnými příslušníky. Existuje ale také možnost využít služeb oblastní Charity v
Klatovech, zaměřené na poskytování osobní asistence a pečovatelské služby v domácím prostředí klienta.
Nabídka kulturních zařízení v obci je poměrně nízká. Pro konání větších kulturních akcí lze využít prostory
dlažovské sokolovny – každoročně se zde pořádá několik tanečních zábav, plesy, oslavy Dne žen a
vystoupení ochotnických divadel. Pro menší akce jsou k dispozici prostory bývalého obecního úřadu,
dnešní knihovny a v zasedacím sále obecního úřadu (odehrávají se tu např. cestovatelské přednášky pro
veřejnost) nebo kapli svatého Jana Nepomuckého (tradičně se zde odehrávají adventní a
pouťové koncerty). V budově hasičárny v Soustově funguje již mnoho let Obecní knihovna. Další kulturní
aktivity jsou organizovány pod širým nebem (např. pohádkový les při Dni dětí, volejbalové a nohejbalové
turnaje, indiánský víkend). Přestože nabídka kulturních zařízení přímo v obci je malá, není vyjádřena
potřeba k jejímu dalšímu rozšiřování; díky blízkosti Města Klatov jsou kulturní zážitky na dosah. Nachází
se zde divadlo, kulturní dům , letní a normální kino, hudební kluby, muzeum, galerie aj.
Sport a tělovýchova
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity jsou v obci skromné. Vzhledem k zázemí Šumavy a
Českého lesa jsou zde ideální podmínky pro řadu outdoorových aktivit – pěší turistiku, nordic walking,
cyklistiku, běh, sjezdové i běžecké lyžování aj. Infrastruktura pro sport a volný čas je rozvinuta méně;
nejvýznamnějším zařízením je v tomto ohledu dlažovský fotbal. Pro sportovní aktivity lze využít např.
tzv. volejbalové hřiště v Panské zahradě v Mileticích, dětské hřiště u hasičské zbrojnice v Dlažově s řadou
hracích prvků pro děti. V sálech hasičských zbrojnic se tradičně pořádají turnaje ve stolním tenisu. V obci
se nenachází veřejný plavecký bazén ani koupaliště – tyto jsou však snadno dosažitelné (pískovna v
Beňovech, koupaliště v Janovicích nad Úhlavou, Klatovech a Nýrsku). V Dlažově, Mileticích, Soustově a na
Bukové se nacházejí hasičské zbrojnice se sálkem pro různé kulturní, sportovní a spolkové akce.
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6. Životní prostředí
Životní prostředí
Složky životního prostředí
Životní prostředí v obci nevykazuje prakticky žádné problémy. Obec se nachází v přírodní krajinné
oblasti, velká část její rozlohy je zalesněna, nejsou zde přítomny téměř žádné zdroje znečištění. Tomu
odpovídá i koeficient ekologické stability, který pro Dlažov vykazuje stupně C, tedy oblast ekologicky
stabilní. Kvalita ovzduší je dobrá; okres Klatovy dlouhodobě vykazuje nízkou koncentraci tuhých látek, CO
a těkavých organických látek ve srovnání s jinými částmi kraje. Převážná část emisí pochází patrně ze
starých, lokálních spotřebičů na plynná a tuhá paliva (jsou používány zejména v domácnostech, což
znamená, že nepodléhají kontrole dodržování emisních limitů) a mobilních zdrojů (motorová vozidla). V
topné sezóně bývá těmito zplodinami zasaženo zejména centrum obce a další níže položené lokality.
Kvalita povrchové vody je poměrně dobrá, i díky tomu že se nesetkává s mnoha zdroji znečištění.
Největší dopad na kvalitu povrchových vod má mnohdy nedostatečná úroveň čištění odpadních
splaškových vod. Zdroje podzemní vody, které jsou v péči obce, poskytují kvalitní pitnou vodu bez
kontaminace škodlivinami.
Půda v Dlažově je z 2/5 zalesněna, zbytek je zatravněn a obděláván pro zemědělskou výrobu.
Z hlediska hluku je nejvýznamnějším zdrojem zátěže doprava. Úroveň hluku však nepřesahuje nosnou
mez, navíc možnosti jejího snížení jsou prakticky nulové; dopravní ruch v obci je tvořen ovětšinou vozidly,
která mají start nebo cíl v Dlažově nebo v přidružených obcích. Nejhůře jsou hlukem postiženi občané
Vráže, Nové Vísky a Bukové, z důvodu těsného sousedství silnice 1/22, bez jakékoliv ochrany. Ochrana
životního prostředí
Areály či plochy s poškozením životního prostředí:
-velkokapacitní chov drůbeže
-staré opuštěné zemědělské objekty.
Odpadové hospodářství
Z výše popsaného systému likvidace komunálního odpadu (část Technická infrastruktura) je patrné, že
veškerý odpad je z obce vyvážen specializovanou společností. V katastru obce se nenachází žádná
zařízení určené k likvidaci odpadu. Legální skládka v katastru obce není zřízena. Bohužel dochází k
nepovolenému hromadění odpadu (zejména objemných předmětů, ale i běžného domovního odpadu) nad
Mileticemi.

7. Správa obce
Správa obce
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Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad Dlažov nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro území obce.
Obec zaměstnává celkem 3 osoby na hlavní pracovní poměr – konkrétně jsou to jedna úřednice,
prodavačka a uklízečka v jedné osobě a jeden technický pracovník. Další činnosti – provoz knihovny,
vedení kroniky a další dle aktuálních potřeb – jsou zajišťovány na základě dohod o provedení práce. Obec
je zřizovatelem Mateřské školy Dlažov, (její činnost, financování i hospodaření již bylo popsáno v části
věnované školství a vzdělávání).
Hospodaření obce
V posledních letech je rozpočet obce sestavován s vyrovnanou příjmovou a výdajovou částkou,
přičemž příjmová stránka této vyrovnanosti dosahuje s využitím přebytku z předchozích let. Při započítání
pouze příjmů a výdajů příslušného roku je tedy rozpočet nutno označit jako schodkový. Příjmy obce jsou
navyšovány díky poměrně velké úspěšnosti získávání nenárokových dotací. Hodnota nemovitého majetku
ve vlastnictví obce činí celkem xxxxxxxxxKč. Jedná se o nemovitosti různé povahy – obecní komunikace,
obecní lesy, nezastavěné pozemky (z nich část je dle územního plánu určena pro výstavbu a část je
vedena jako nezastavitelné plochy). V majetku obce je rovněž dětské hřiště.

Obec dále vlastní některé budovy – budovu obecního úřadu (zde se nachází kanceláře obecního úřadu,
prodejna, archiv, místnost pro spolkovou činnost), dva obecní byty, budovu MŠ Dlažov, starý obecní úřad,
kde se nachází prostor najímaný Českou poštou a knihovna, budova sokolovny v Dlažově, čtyři objekty
hasičských zbrojnic, stodoly, kaple svatého Jana Nepomuckého a svaté Markéty.
Bezpečnost
Řešení přestupků je na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem Klatovy předáváno jejich
přestupkové komisi. Tato žádné informace o počtu či výsledcích příslušných přestupkových řízení obci
neposkytuje. Doba dojezdu do centrální části obce u hasičské záchranné služby i Policie ČR nepřekračuje
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15 minut. Žádná specifická opatření k předcházení živelním pohromám nejsou v obci realizována. K
varování obyvatelstva před nebezpečím je určen bezdrátový rozhlas, který je součástí varovného
informačního systému obyvatel.
Vnější vztahy a vazby
Obec Dlažov je zapojena do řady organizací, zaměřených až na výjimky na rozvoj území nebo na
podporu cestovního ruchu. Konkrétně je obec členem těchto organizací:
●

●
●

Sdružení obcí Kdyňska (členství umožňuje přístup k dotacím z operačních programů zaměřených
na meziobecní spolupráci)
MAS Pošumaví (otevírá přístup k dotacím)
Sdružení vlastníků obecních lesů

Obec Dlažov dosud nenavázala partnerství s žádnou obcí v zahraničí.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
Silné stránky
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Obec v atraktivní turisticky zajímavé lokalitě
Rozhledna na vrchu sv. Markéty , Kostel svatého Antonína Paduánského, kaple svatého Jana
Nepomuckého v Mileticích, kaple sv. Markéty na stejnojmenném vrchu, členitý terén s nádhernými
výhledy (údolní niva řeky Úhlavy, Šumava, Strážovské vrchy, Český les).
Turisticky zajímavá lokalita
Z důvodu turisticky zajímavé lokality je zde velký prostor pro podnikatelské aktivity pro služby spjaté s
turistikou. Obzvláště občerstvení a turistické ubytování.
Krátké vzdálenosti na cestě za prací.
Velká část EAO dojíždí za prací do Janovic nad Úhlavou, Klatov a do Bavorska. Vzdálenost na hranice a
do Klatov je prakticky shodná - 15 km. Do Janovic nad Úhlavou je vzdálenost do 5 km.
Snadná dostupnost větších územních celků
Dojezd do zaměstnání, škol a na úřady.
Podnikatelské možnosti
Nabízí se, obzvláště v turistické sezóně, zajímavé podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu.
Horninové prostředí
Stabilizované horninové prostředí
Sportovní areál Dlažov
Zázemí pro sportovní vyžití mládeže a hasičské soutěže.
Sportovní areál Miletice
Rozlehlý areál se dvěma volejbalovými kurty, rybníčkem a hasičským cvičištěm.
Dobré potenciální podmínky pro rozvoj infrastruktury
Absence jakýchkoli služeb v oblasti turistiky.
Hasičské cvičiště Soustov
Hasičské cvičiště pro pořádání soutěží a na sportovní vyžití dětí a mládeže ve vlastnictví SDH Soustov.

Slabé stránky
●

●

●

●

●

●

●

●

Opomíjený region
Většina malých obcí okresu Klatovy a Tachov byla v minulosti ekonomicky velmi opomíjena.
Vysoká nezaměstnanost
Málo místních pracovních příležitostí. Nízká mzda za odvedenou práci v lokalitě.
Nedostatek financí na rekonstrukce a opravy
Velmi nízký rozpočet obce nestačí na rozsáhlejší investiční akce v infrastruktuře z vlastních zdrojů.
Nízké mzdy
V oblasti jsou v porovnání s celostátním průměrem mzdy hluboko pod touto hodnotou.
Horninové prostředí
Nepatrné zásoby nerostných surovin,
Horninové prostředí
Pokusy o šachticovou těžbu nerostných surovin s negativními dopady na životní prostředí. Přítomnost
radonu.
Sportovní areál Dlažov
Špatná přístupová cesta a chybějící parkoviště.
Sportovní areál Miletice
Náročné na údržbu, otázka rentability vybudování moderního víceúčelového sportoviště.
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●

Dotace v novém plánovacím období méně dostupné
V plánovacím období 2016 - 2025 lze, sice již daleko obtížněji než v minulém plánovacím období, čerpat
dotační prostředky z Evropských fondů na opravy a rekonstrukce infrastruktury. Možnost čerpání dotací
z republikových a krajských titulů s vysokou spoluúčastí.

Příležitosti
●

●

●

Podpora cestovního ruchu
Zlepšení dostupnosti služeb pro podporu cestovního ruchu.
Opravy místních komunikací
Využít některý z aktuálních dotačních titulů na opravy místních komunikací, včetně opravy vodovodu a
dešťové kanalizace.
Modernizace sportovišť
Rekonstrukce sportovního areálu v Mileticích a vybudování dětských hřišť v Soustově, Mileticích,
Bukové a modernizace dětského hřiště v Dlažově.

Hrozby
●

●

Stárnutí obyvatelstva
Zvyšuje se průměrný věk obyvatel. Mladí se stěhují za prací do větších měst.
Neobdržení dotace
Bez dotací nelze dané opravy realizovat.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
VIZE
Obec Dlažov využije potenciálu šikovných a pracovitých lidí, své polohy v podhůří Šumavy, čistého
životního prostředí a dobré dopravní obslužnosti pro rozvoj obce jako vhodného místa pro klidné rodinné
bydlení s kvalitním zázemím v infrastruktuře poskytovaných služeb a možnostech kvalitního trávení
volného času. Zároveň bude prosperující obcí s dostatečnou nabídkou pracovního uplatnění pro své
občany, podstatně vylepší dlouhodobě setrvávající trend vysoké míry nezaměstnanosti a podpory rozvoje
podnikání na území obce.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Komplexní rozvoj obce”
Důrazem na silné stránky obce a potlačením stránek slabých při vhodném využití zdrojů obce lze dosáhnout
dlouhodobého udržitelného rozvoje obce.
Opatření: „Strategie rozvoje”
1. Důraz na obraz obce jako příjemného místa pro bydlení 2. Rozvoj služeb a aktivního
života původních i nových obyvatel 3. Specifikace rozvojových možností obce 4.
Efektivní využití volných prostranství (např. hřiště v Mileticích) 5. Systematičnost v
rozvojových investicích 6. Využívání dotací pro spolufinancování investic obce

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Podpora rozvoje bydlení”
Podpořit růst zájmu o bydlení na venkově a volné kapacitě v obci, je vhodné vytvořit vhodné podmínky pro
tento rozvoj. Zajistit zázemí pro tuto výstavbu budováním místních komunikací, chodníků a doprovodné
technické infrastruktury.
Opatření: „Strategie rozvoje bydlení”
1. Nabídka stavebních ploch pro výstavbu RD 2. Koordinovaná výstavba nových RD s
ohledem na funkční i estetické požadavky 3. Budování dopravní infrastruktury v rámci
lokalit nových RD 4. Zajištění potřebné technické infrastruktury v rámci lokalit pro novou
výstavbu
„Podpora rozvoje bydlení”

Od - do

2020 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

50

Vlastní

Cíl: „Obnova a modernizace občanské vybavenosti obce”
Rekonstrukce a údržba veřejných objektů s důrazem na hospodárné a efektivní využívání. Zachování
vesnického charakteru při modernizaci budov a území.
Opatření: „Obnova a modernizace”
1. Péče o významné objekty, kulturní památky a jejich okolí 2. Efektivní využití
potenciálu stávajících veřejných budov ( snížení energetické náročnosti) 3. Podpora
kvality a rozšiřování veřejných služeb 4. Dobudování a údržba sportovní infrastruktury
„Oprava sokolovny”

PROGRAM ROZVOJE OBCE DLAŽOV

Od - do

2018 - 2019

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

3 500

Vlastní + externí
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Cíl: „Podpora růstu počtu obyvatel”
Zaměřit se na vytváření vhodných podmínek pro usazování mladých rodin s dětmi a omezení odlivu především
absolventů středních a vysokých škol do větších měst.
Opatření: „Omlazení obyvatel”
1. Propagace obce jako lokality vhodné pro bydlení 2. Infrastruktura a služby pro mladé
rodiny
„Vytvoření podmínek pro život mladých lidí”

Od - do

2016 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

50

Vlastní

Cíl: „Rozšíření portfolia volnočasových možností a aktivit”
Vytvoření příjemného prostředí pro vysokou kvalitu života a aktivní trávení volného času. Zkvalitnění
infrastruktury podporující trávení volného času, tvorba oddechovým míst a hřišť. Podpora aktivit místních
organizací a spolků.. Rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti volnočasových aktivit s Německem. Zlepšení
identifikace obyvatel s obcí.
Opatření: „Zatraktivnění života v obci”
1. Podpora sdružování občanů v rámci aktivit spolků a klubů 2. Vytvoření infrastruktury
pro kvalitnější sportovní vyžití občanů 3. Vytvoření infrastruktury pro možnosti
kulturního využití občanů (sokolovna, knihovna) 4. Vybudování oddechových zón,
dětských hřišť 5. Podpora, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí 6.
Využití programů přeshraniční spolupráce pro společné akce
„V Dlažově se dobře žije”

Od - do

2016 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

200

Vlastní + externí

Cíl: „Podpora zázemí a aktivit pro děti a mládež”
Vytvořit v obci širokou škálu aktivit pro děti a mládež, umožnit této cílové skupině aktivní trávení volného času
s ohledem na prevenci sociálně-patologických jevů.
Opatření: „Děti a mládež”
1. Podpora vzdělávání a další rozvoj zájmových kroužků pro děti a mládež, podpora
jejich zájmu 2. Územní spolupráce s dalšími obcemi v kulturních, sportovních či
vzdělávacích oblastech
„Máme si kde hrát a kvalitně trávit volný čas”

Od - do

2016 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

1 000

Vlastní + externí

Cíl: „Rozvoj podnikatelských subjektů v obci”
Podpora rozvíjejících se podnikatelů, spolupráce s obcí v otázkách potřebného rozvoje infrastruktury.
Opatření: „Podpora podnikání”
1. Podpora podnikatelských činností vytvářejících přidanou hodnotu pro obec 2.
Zprostředkování informací o dotačních možnostech pro podnikatele 3. Spolupráce s
většími podnikateli v otázkách nutných oprav, investičních záměrů a poskytovaných
služeb
„Vytváření podnikatelského prostředí”

Od - do

2016 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

100

Vlastní + externí

Cíl: „Zlepšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce”
Zprostředkování poradenství ve spolupráci s personální agenturou či úřadem práce. Získání možností
rekvalifikace, zvýšení kvalifikace a podpory v hledání zaměstnání.
Opatření: „Poradenství a rekvalifikace”
1. Navázání spolupráce s odbornými vzdělávacími organizacemi pro získání možností
rozvoje kompetencí zaměstnanců 2. Poradenství v hledání zaměstnání 3. Vytváření
pracovního uplatnění ve veřejných službách
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Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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„Vylepšení konkurenceschopnosti našich občanů na trhu práce”

2016 - 2025

Starosta obce

50

Externí

Cíl: „Zlepšování kvality komunikací v obci”
Údržba místních komunikací a investice do případných prodloužení a rozšíření. Řešení otázky parkování stále
se zvětšujícího počtu automobilů.
Opatření: „Komunikace”
1. Opravy a údržba stávajících komunikací 2. Budování komunikací pro případnou novou
výstavbu 3. Řešení problematiky parkování
„Opravy místních komunikací”

Od - do

2016 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

5 000

Vlastní + externí

Cíl: „Bezpečný pohyb v obci”
Opatření vedoucí ke snížení rychlosti obcí projíždějících vozidel, zvýšení pasivní bezpečnosti chodců a cyklistů.
Vybudování chodníků včetně bezbariérových řešení nájezdů podél páteřní komunikace.
Opatření: „Chodníky”
1. Vybudování bezpečnostních prvků v rámci páteřní komunikace 2. Vybudování prvků
pasivní bezpečnosti v místech zvýšeného pohybu dětí a mládeže, nepřehledných
lokalitách (u školky)
„Budování chodníků”

Od - do

2016 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

4 000

Vlastní + externí

Cíl: „Údržba, modernizace a rozšíření technické infrastruktury”
Pravidelné revize a kontrola výstupů technické infrastruktury, strategické plánování dostačující kapacity pro
novou výstavbu. Modernizace potřebných částí technické infrastruktury.
Opatření: „Infrastruktura”
1. Studie na vytvoření oddělené splaškové a dešťové kanalizace s napojením na ČOV 2.
Studie výstavby ČOV 3. Zajištění dostatečné kapacity infrastrukturního zázemí pro
stávající i novou výstavbu
„Odpady”

Od - do

2017 - 2018

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

500

Vlastní + externí

Cíl: „Ekologické nakládání s odpady”
Výchova k udržitelnému nakládání s odpady, dbát na třídění odpadů, vytvoření podmínek pro využití
biodpadu.
Opatření: „Odpady”
1. Podpora ekologického nakládání s odpady, pravidelný svoz tříděného odpadu 2.
Motivace dobrým příkladem ekologického chování obecního úřadu, školky a dalších
veřejných institucí 3. Účast obce v soutěžích o kvalitě tříděného odpadu 4. Vytvoření
alternativ využití bioodpadů 5. Pořádání přednášek o šetrném chování k životnímu
prostředí
„Sběrný dvůr”

Od - do

-

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Starosta obce

500

Zdroj
financování

Cíl: „Kvalitní ovzduší v obci”
Zamezení spalování plastů v topné sezóně, podpora informovanosti o využití alternativních zdrojů tepla.
Opatření: „Ovzduší”
1. Prevence spalování plastů informativní kampaní a vytvořením jiných alternativ
likvidace této kategorie odpadu 2. Údržba infrastruktury plynovodů jako nejpřístupnější
současné alternativy využití OZE 3. Snižování počtu domácností používajících tuhá
paliva jako zdroj vytápění

PROGRAM ROZVOJE OBCE DLAŽOV

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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„ochrana ovzduší”

2016 - 2025

ZO

10

Vlastní

Cíl: „Prevence vzniku rizik plynoucích z živelných katastrof”
Identifikace nebezpečných lokalit hrozící záplavami, vytvoření infrastruktury napomáhající zabraňování
živelných katastrof. Úzká spolupráce obce s hasiči.
Opatření: „Živly”
1. Vybudování preventivních opatření – např. stok a hrází 2. Informování občanů o
nebezpečích a vypracování varovného scénáře
„Ochrana před živly a hrozbou sucha”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

300

Vlastní + externí

2016 - 2025

Cíl: „Zvýšení využívání alternativních zdrojů energie”
Informování občanů o výhodách a přínosech alternativních zdrojů energie, využití možností dotací pro umístění
zařízení k čerpání alternativního zdroje energie pro obec i občany
Opatření: „Alternativní zdroje”
1. Využití OZE a nízkoenergetických zásad u obecních objektů 2. Zprostředkování
informačních akcí o možnostech využívání OZE 3. Tvorba infrastruktury pro užívání
obnovitelných zdrojů energie 4. Nastavení spolupráce se zemědělci v otázce pěstování
biomasy
„Úspora energií”

Od - do

2017 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

200

Vlastní + externí

Cíl: „Ochrana krajiny a přírody obecně”
Revitalizace a rozvoj ozelenění obce. Spolupráce obce s odborným lesním hospodářem a zemědělci v otázkách
údržby a ochrany krajiny.
Opatření: „Příroda”
3. Čištění a údržba místních toků (odvodňovacích stok) 4. Obnova a výsadba nové
zeleně v obci s preferencí tvorby biokoridorů, využití jako hlukových a prachových bariér
5. Údržba lesních porostů
„Ochrana přírody”

Od - do

2019 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

ZO

600

Vlastní + externí

Cíl: „Zvýšení zájmu o obec, podpora návštěvnosti turisty”
Využití potenciálu polohy obce v těšné blízkosti Šumavy. Vytvoření zázemí a aktivit pro především krátkodobé
návštěvy obce. Komplexní formy propagace obce v rámci mikroregionu. Zvýraznění atraktivit obce a vytvoření
infrastruktury podporující cestovní ruch
Opatření: „Atraktivnost obce”
1. Udržování a budování regionálních i lokálních turistických tras a cyklostezek, vč.
podpůrné infrastruktury 2. Komplexní propagace obce a vytváření nových atraktivit 3.
Informační infrastruktura obce (mapy, info tabule) 4. Vybudování a rozvoj poskytování
zázemí, ubytování, občerstvení pro návštěvníky a cykloturisty projíždějící obcí 5. Využití
tradičního zemědělského území i tradice práce v zemědělství pro rozvoj agroturistiky
„Dlažov - místo, kam je dobré se podívat a často se sem vracet”

Od - do

2016 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Starosta obce

50

Externí

Cíl: „Kvalitní fungování místní samosprávy”
Spolupráce místní správy s občany a podnikateli pro bližší porozumění jejich problémům a požadavkům.
Efektivní využití rozvojových a investičních možností rozpočtu a dotačních zdrojů.
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Opatření: „Samospráva a občané”
1. Zapojování občanů do rozhodování o budoucnosti obce 2. Systematičnost v
rozvojových investicích 3. Využívání dotací, grantů a jiných finančních zdrojů pro
financování investic obce – program rozvoje venkova, tématické operační programy,
operační programy přeshraniční spolupráce, využívání dotací ze státních fondů i krajem
vyhlášených programů. 4. Využívání širokého portfolia komunikačních kanálů pro
informování občanů 5. Využití potenciálu růstu daňových příjmů spojené s nízkou
zadlužeností obce
„Samospráva - věc všech obyvatel”
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Od - do

2016 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Všichni občané
obce

0

Zdroj
financování
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B.3 Podpora realizace programu
Zastupitelé obce byli seznámeni s dílčími částmi dokumentu Program rozvoje obce Dlažov 2016-2025
už v průběhu jeho vzniku, v celkové podobě jim byl představen dne 11. 12. 2015. Tento dokument se po
schválení zastupitelstvem obce stane jedním ze základních podkladů při tvorbě ročního rozpočtu obce,
rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů. Průběžná kontrola aktuálnosti dokumentu a
souladu realizovaných rozvojových aktivit s tímto strategickým dokumentem bude prováděna nejméně
jednou za rok. Tuto kontrolu provede zastupitelstvo obce. V případě potřeby předloží zastupitelstvo návrh
na změnu, doplnění či aktualizaci Programu přímo na veřejném zastupitelstvu obce. Případné aktualizace
budou prováděny nejpozději do konce února příslušného roku. Hlavním garantem aktuálnosti dokumentu
a realizace jednotlivých aktivit v souladu s vytýčenými prioritami bude Zastupitelstvo obce Dlažov. O
stavu plnění budou podávat informaci subjekty, které jsou odpovědné za realizaci příslušných aktivit.
Program rozvoje obce Dlažov 2016-2025 bude dostupný na oficiálních webových stránkách obce
(www.dlazov.cz) nebo v písemné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Dlažov.
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