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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Plav je strategickým rozvojovým dokumentem obce,
který představuje plán rozvoje obce od roku 2017 do roku 2026.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Plav v souladu
se zásadami regionální politiky Jihočeského 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 Plav.
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 Plav 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.

Oldřiška Ribolová, starostka obce Plav

3

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Plav
2017-2026

OBSAH:
Preambule: ........................................................................................................................ 3
I. METODIKA .................................................................................................................. 7
II. ZÁKLADNÍ INFORMACE......................................................................................... 7
2.1. Úvod....................................................................................................................... 7
2.2. Vymezené území.................................................................................................... 9
2.2.1. Územní a administrativní členění ................................................................... 9
2.2.2. Partnerství a spolupráce ................................................................................ 15
2.3. Geografická a demografická charakteristika ....................................................... 16
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky ................................................................. 16
2.3.2. Demografická charakteristika ....................................................................... 17
2.3.3. Vzdělanostní struktura .................................................................................. 19
2.4. Ekonomický potenciál ......................................................................................... 20
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel ...................................................................... 20
2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů ........................................... 20
2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce............................................ 22
2.5. Podmínky pro zemědělství................................................................................... 24
2.5.1. Obnovení břehů............................................................................................. 24
2.6. Dopravní a technická infrastruktura .................................................................... 25
2.6.1. Dopravní infrastruktura................................................................................. 25
2.6.2. Technická infrastruktura ............................................................................... 26
2.7. Služby pro obyvatele obce ................................................................................... 27
2.7.1. Bydlení .......................................................................................................... 27
2.7.2. Školství ......................................................................................................... 28
2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče ........................................................................ 28
2.7.4. Občanská vybavenost ................................................................................... 29
2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce ............................................ 29
4

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Plav
2017-2026

2.8. Volný čas v obci .................................................................................................. 29
2.9. Cestovní ruch ....................................................................................................... 30
2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce ......................................................... 31
2.10. Životní prostředí v obci...................................................................................... 32
III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ ....................................................................................... 32
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu .......................................................... 32
3.2. Výsledy průzkumu ............................................................................................... 32
IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ................................................................................... 37
4.1. SWOT analýza ..................................................................................................... 38
4.2. Cíle a priority ....................................................................................................... 39
PRIORITA 1. Infrastruktura obce .............................................................................. 42
PRIORITA 2. Občanská vybavenost .......................................................................... 47
PRIORITA 3. Životní prostředí .................................................................................. 50
PRIORITA 4. Turistický ruch .................................................................................... 54
PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život ................................................................ 56
V. MONITOROVACÍ UKAZATELE ........................................................................... 58
VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU .................... 59
6.1. Vzor projektového listu ....................................................................................... 61
6.1.1. Projektový list ................................................................................................... 62
VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ ............................................................................... 62
7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty ...................................... 62
7.2. Základní možnosti podpor ................................................................................... 63
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020.................................................. 63
7.3. Doplňkové možnosti ............................................................................................ 66
VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ ..................................................................................... 66
SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................ 69
SEZNAM MAP .................................................................................................. 69
SEZNAM TABULEK ........................................................................................ 69
5

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Plav
2017-2026

SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................. 70
POUŽITÉ ZDROJE DAT ................................................................................... 70

6

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Plav
2017-2026

I. 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 Plav (dále jen SPR) byl kladen důraz na soulad
s těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020



Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020



Národní rozvojové priority 2014-2020



Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň


Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020



Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském
kraji

3. místní úroveň


Svazku měst a obcí regionu Pomalší



Místní akční skupina Pomalší o.p.s

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a
cíle dané oblasti rozvoje.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. 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;
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z údajů ÚP;



z ad hoc šetření dotazníky;



z údajů analýzy Jihočeského kraje;



z údajů analýzy města České Budějovice



z údajů analýzy Plav.

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. SPR musí přinést argumenty
pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak
ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nenese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se
jen na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Plav může mít, vzhledem ke své rozloze a významu, v zásadě dvě
rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
1. 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,
2. 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 okolními územními celky mohou v tomto případě být:
a) město České Budějovice;
b) obce na území Svazku měst a obcí regionu Pomalší;
c) obce v působnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s;.
d) Jihočeský kraj.
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
8
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podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z
mikroregionu, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnění z celé České republiky. Koncem
roku 2006 v kraji žilo více než 630 tis. obyvatel, tedy 62,6 obyvatel na 1 km 2. Z jeho 7
okresů má největší hustotu obyvatelstva okres České Budějovice, kde žije zhruba čtvrtina
obyvatel kraje. Je to dáno především soustředěním do samotného města České
Budějovice, v němž bydlí 94,7 tis. osob. Dalšími velkými městy jsou Tábor (35,9 tis.
obyvatel), Písek (29,9 tis. obyvatel), Strakonice (23,3 tis. obyvatel) a Jindřichův Hradec
(22,5 tis. obyvatel). V těchto 5 městech žije třetina Jihočechů. Naproti tomu nejmenší
obce do 200 obyvatel představují 38,4 % z celkového počtu obcí, ale žije v nich pouze
4,2 % celkového počtu obyvatel kraje. Nejmenší obcí v kraji (i v celé České republice) je
obec Vlkov v okrese České Budějovice s 16 trvale žijícími obyvateli. Celkem je v kraji v
současné době 623 samosprávných obcí (52 z nich má statut města) s téměř 2 tisíci částmi
obcí. Podíl městského obyvatelstva dosáhl k 31. 12. 2006 celkem 65,1 %.
Rozlohou 10 057 km2 představuje kraj 12,8 % z celé České republiky. Z tohoto území
zaujímají třetinu lesy, 4 % pokrývají vodní plochy. Převážná část území leží v nadmořské
výšce 400 - 600 m, s čímž souvisejí poněkud drsnější klimatické podmínky. Nejvyšším
bodem na území Jihočeského kraje je šumavský vrchol Plechý (1 378 m), naopak
nejnižším místem (330 m) hladina Orlické přehrady v okrese Písek.
Podstatnou část hranice kraje tvoří státní hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou
Německo (v celkové délce 323 km), dále sousedí s kraji Plzeňským, Středočeským,
krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Území kraje náleží do povodí horní a střední
Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou a mnohými dalšími. V minulosti zde bylo
vybudováno přes 7 000 rybníků, jejichž celková výměra dnes představuje více než 30 tis.
hektarů. Největšími nejen v kraji, ale i v České republice jsou rybníky Rožmberk s
rozlohou 490 ha, Bezdrev se 450 ha a Horusický rybník se 415 ha. Kromě toho byla na
9
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území kraje vybudována velká vodní díla: Lipno (se 4 870 ha největší vodní plocha v
České republice), Orlík s rozsáhlými rekreačními oblastmi a Římov, který zásobuje
pitnou vodou značnou část kraje. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín
byla vybudována vodní nádrž Hněvkovice.
Tabulka č. 1 - Základní informace o Jihočeském kraji
Jihočeský kraj

znak kraje

vlajka kraje

Sídlo:

České Budějovice

Zeměpisné souřadnice:

49°5′24″ s. š., 14°25′48″ v. d.

Hejtman:

Mgr. Ivana Stráská (ČSSD)

Rozloha:

10 056[1] km²

Počet obyvatel:

638 782 (2017)

Hustota zalidnění:

63 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Plechý (1 378 m)

Historické země

Čechy + Morava
do roku 1920 také Dolní Rakousy

Počet okresů:

7

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:

17

Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

37

ISO 3166-2:

CZ-JC a CZ-31

CZ-NUTS:

CZ031

RZ:

C

10

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Plav
2017-2026

Mapa č. 1 – Administrativní členění Jihočeského kraje

Okres České Budějovice
Okres České Budějovice v současných hranicích vznikl v roce 1960 při celkové
reorganizaci správního rozdělení republiky. Podstatnou část nynějšího okresu tvoří
bývalé okresy České Budějovice, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou. Dále pak několik
připojených obcí z bývalých okresů Třeboň, Kaplice, Český Krumlov, Vodňany a
Soběslav. Poslední územní změnou bylo přičlenění obce Dražíč z okresu Písek a obce
Čenkov u Bechyně z okresu Tábor k 1. 1. 2007. Okres sousedí se všemi okresy
Jihočeského kraje (od západu přes sever k jihu - Český Krumlov, Prachatice, Strakonice,
Písek, Tábor, Jindřichův Hradec). Na jihovýchodě ohraničuje území okresu státní hranice
s Rakouskem v délce 22 km. Svou rozlohou 1 639 km2 je druhým největším okresem
Jihočeského kraje a čtvrtým v rámci celé České republiky.
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Mapa č. 2 - Administrativní rozdělení SO ORP České Budějovice

Obec Plav
Plav (lidově a do roku 1924 úředně Plavo, něm. Plaben) je obec ležící v okrese České
Budějovice, kraj Jihočeský, na obou březích řeky Malše zhruba 8,5 km jižně od centra
Českých Budějovic. Obec tvoří 3 základní sídelní jednotky: Plav, Plav-u Včelné, Plavza Malší.
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Mapa č. 3 - Umístění obce Plav

Historie a symboly obce
O starobylosti osídlení na katastru obce svědčí předhistorické mohylové pohřebiště v
přilehlém lese, archeologicky prozkoumané roku 1866 Františkem Stulíkem (šlo o první
archeologický průzkum v Jižních Čechách).
První písemná zmínka o vsi (Plawe) pochází z roku 1259, a následně 1262, kdy ji Vok z
Rožmberka v závěti odkázal cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě. Roku 1273 ji
klášter směnil s králem Přemyslem Otakarem II. za Němčice, za následujícího panovníka
Václava II. se v roce 1292 Plav opět vrátil do držení vyšebrodského kláštera, v němž pak
zůstal po celá staletí až do zrušení poddanství.
Od roku 1400 až do 16. století se v Plavě provozovalo vaření piva, což českobudějovičtí,
pro něž byla ves na hranici jejich mílového práva, považovali za nevítanou konkurenci.
Roku 1571 postihl Plav požár, při kterém vyjma tří stodol vyhořela celá ves i s mlýnem.
Za napoleonských válek údajně v obci zemřeli a u kapličky před č. p. 15 jsou pochováni
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dva francouzští vojáci z oddílu zde ubytovaného. Roku 1894 byla dostavěna škola
(fungovala do roku 1979), v letech 1912 až 1913 vybudován silniční most přes Malši. Od
roku 1850 do roku 1976 byl Plav samostatnou obcí, do roku 1956 s osadou Heřmaň.
V následujícím období počínaje 30. dubnem 1976 a konče 23. listopadem 1990 tvořil
součást obce Doudleby. Od této doby má Plav znovu status obce. V letech 1993-2014
byl starosta pan Jaroslav Hlach, od roku 2014 je starostkou paní Oldřiška Ribolová. Velké
škody ve vsi napáchala povodeň v srpnu 2002, kdy voda v domech dosahovala výšky až
1,8 m.
Podle údajů převzatých z Registru komunálních symbolů znak obce Plav vyobrazuje ve
zlato-modře děleném štítě nahoře čtyři propletené zelené obilné klasy, krajní s jedním
listem a vozové kolo přirozené barvy, dole polovina muže ve stříbrné zbroji se stříbrným
mečem nad hlavou.
List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý. Ve žlutém pruhu v žerďové
polovině čtyři propletené zelené obilné klasy, z nichž krajní mají po jednom listu a ve
vlající polovině hnědé vozové kolo s osmi loukotěmi. V modrém pruhu polovina muže v
bílé zbroji, držící v pravici nad hlavou vodorovně bílý meč hrotem k vlajícímu okraji.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Tabulka č. 2 – Obec Plav – základní informace
Plav

znak obce

vlajka obce
obec

Status:

CZ0311 535346

LAU 2 (obec):

Jihočeský (CZ031)

Kraj (NUTS 3):

České Budějovice (CZ0311)

Okres (LAU 1):
Obec s rozšířenou působností:

České Budějovice
České Budějovice

Pověřená obec:
Katastrální území:

Plav
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Tabulka č. 2 – pokračování – Obec Plav – základní informace
Katastrální výměra:

5,10 km²

Počet obyvatel:

396

Zeměpisné souřadnice:

48°54′5″ s. š., 14°29′16″ v. d.

Nadmořská výška:

406 m n. m.

PSČ:

370 07

Části obce:

1

Základní sídelní jednotky

3

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Obecní úřad Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice

Starosta:

Oldřiška Ribolová

Oficiální web obce:

www.plav.cz

2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Plav je členem: mikroregionu Svazek měst a obcí regionu Pomalší a je součástí
Místní akční skupiny Pomalší o.p.s..
Mikroregion Svazek měst a obcí regionu Pomalší
Svazek měst a obcí regionu Pomalší je dobrovolnou nepolitickou organizací, která
sdružuje města a obce, jejichž katastrální území leží v povodí řeky Malše na území okresů
Český Krumlov a České Budějovice. Sdružení bylo zaregistrováno referátem vnitřních
věcí Okresního úřadu České Budějovice dne 4. února 1993. Sídlem svazku je Obecní úřad
Římov.
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 119 ze
dne 13. prosince 2005. V roce 2014 bylo v souvislosti s podmínkami Standardizace MAS
přijato celkem 9 nových partnerů.
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Aby mohla MAS podporovat rozvoj regionu v letech 2014 – 2020, začala v roce 2013
pracovat na strategickém dokumentu rozvoje území a to metodou komunitně vedeného
místního rozvoje, tedy se zapojením partnerů v území – veřejné správy, podnikatelů,
občanů a neziskových organizací.
V roce 2014 se navázalo na sběr dat v území z předešlého roku a v období duben - srpen
se konala společná setkávání s obyvateli regionu Pomalší s cílem vytvořit analytickou a
strategickou část strategie.
Spolek Novohradsko-Doudlebsko
Spolek Novohradsko-Doudlebsko vznikl začátkem roku 2016 za účelem propagace a
koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu na území, které je charakterizováno názvy
obou oblastí. Jedná se o 49 měst a obcí, mezi kterými dominují sídelní města Kaplice,
Trhové Sviny, Borovany, Velešín, Nové Hrady, Ledenice, Benešov nad Černou,
Besednice a Římov.

2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Převážná část území okresu České Budějovice, kam obec Plav náleží, je pahorkatinou,
střední část okresu tvoří českobudějovická pánev, která se na jihovýchodě zdvíhá do
Novohradských hor. Severní část území je mírně zvlněná, jižní část má podhorský ráz.
Nejvýše položeným místem je vrchol hory Vysoká v Novohradských horách (1 034 m
n.m.). Nejníže položeným místem je údolí řeky Vltavy u Týna nad Vltavou (343 m n.m.).
Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 500 m. Převládá zde chladnější podnebí
s průměrnou roční teplotou 7 - 8° C. Průměrné množství srážek na území okresu se
pohybuje v rozpětí od 400 do 2 100 mm/m2. Z celkového ročního úhrnu srážek připadá
25 % na jaro, 40 % na léto, 20 % na podzim a 15 % na zimu.
Charakteristickým znakem okresu České Budějovice je velké množství vodních ploch.
Na zamokřeném území bylo vybudováno v minulosti cca 300 rybníků, z nichž
nejznámější je Bezdrev nedaleko Hluboké nad Vltavou. Od jihu k severu okres protíná
řeka Vltava s hlavními vodními zdroji z přítoků řeky Malše v Českých Budějovicích a z
řeky Lužnice u Týna nad Vltavou. Vodní dílo Římov na řece Malši zásobuje pitnou vodou
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značnou část celých jižních Čech. Vodní dílo Hněvkovice bylo účelově vybudováno na
řece Vltavě v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Temelín. Většina vodních toků
okresu je zařazena do kategorie znečištěných (eroze, splachy, lokální znečištění z obcí).
Plav je obcí v hodnotné krajině, v údolí řeky Malše.
Půdní a klimatické podmínky ovlivnily využití půdy. Z plochy okresu tvoří více než
polovinu zemědělská půda, když zhruba 40 % ploch okresu je půda orná. Na lesní půdu
připadá zhruba třetina ploch okresu a na vodní plochy necelých 6 %.
Okres nemá mnoho surovinových zdrojů. Významnější jsou pouze naleziště grafitu u
Týna nad Vltavou, suroviny pro stavební činnost (žula, rula, křemelina, různé druhy jílů,
písek) a rašelina. Velký význam má rovněž množství lesů, které jsou nejen zdrojem dřeva,
ale zejména přirozeným regulátorem vodního režimu a celkového klimatu. Nejvíce
lesních ploch je v jižní a severní části okresu. Převažují lesy jehličnaté a smíšené.

2.3.2. Demografická charakteristika
Počet obyvatel v obci Plav byl 396 obyvatel. Mužů žilo v obci 215 (54,3 %) a žen 181
(45,7 %). Průměrný věk obyvatel v obci byl 43,4.
Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Plav k 31.12.2016
Celkem

Muži

Ženy

396

215

181

0-14

46

30

16

15-64
65 a
více

277

149

128

73

36

37

43,4

42,1

45

Počet obyvatel

v tom ve věku
(let)
Průměrný věk (let)

Vývoj obyvatelstva v obci Plav je uveden ve Strategickém rozvojovém plánu od roku
1991, kdy se obec osamostatnila. K 31. 12. 1991 měla obec 214 obyvatel, na konci roku
2001 už to bylo 285 obyvatel. V roce 2002 se poprvé počet obyvatel přehoupl přes hranici
300 obyvatel. V roce 2014 měla obec 408 obyvatel, na konci roku 2016 měla obec Plav
396 obyvatel, pohybuje se tak hranice 400 obyvatel.

17

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Plav
2017-2026

Tabulka č. 4 - Počet obyvatel v obci Plav 1991-2001 (vždy k 31.12)
Rok
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Počet
obyvatel 214 223 234 246 254 271 276 287 293 296 285

Tabulka č. 5 - Počet obyvatel v obci Plav 2002-2012 (vždy k 31.12.)
Rok
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Počet
obyvatel 313 326 342 352 361 377 386 378 371 389 381

Tabulka č. 6 - Počet obyvatel v obci Plav 2013-2016 (vždy k 31.12.)
Rok
2013 2014 2015 2016
Počet
obyvatel

388

408

403

396

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Plav v letech 1991-2016
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Rok

Od roku 1991 se počet obyvatel v obci Plav tedy stále zvyšuje, a to díky migračnímu
přírůstku. Součet migračního přírůstku obce Plav v rozmezí let 1991-2016 činil 209 osob,
zatímco součet přirozeného přírůstku v tomtéž období činí -6 osob. Nárůst počtu obyvatel
je způsoben velmi výhodnou polohou u Českých Budějovic (dle Územního plánu obce je
předpoklad další nárůst o dalších cca 140 obyvatel na celkový předpokládaný počet
500 obyvatel. Podle dokumentu Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice
18
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probíhá ve velké části území ORP České Budějovice (jedná se zejména obce v těsné
blízkosti krajského města) suburbanizační proces (migrace obyvatel do klidnějšího
zázemí metropole – do obcí v okolí a s tím související pokles počtu obyvatel krajského
města, současně však zvyšující se nárok na dopravní obsluhu a kapacitu dopravní
infrastruktury v území).

Tabulka č. 7 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Plav
2006-2016
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Přírůstek
přirozený
Přírůstek
migrační
Přírůstek
celkový

5

3

0

-1

-5

0

-2

-1

-4

-1

1

4

13

9

-7

-2

17

-6

8

24

-4

-8

9

16

9

-8

-7

17

-8

7

20

-5

-7

2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Plav vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
Nejvíce obyvatel obce Plav má střední vzdělání bez maturity (35,3 %). Úplné střední
vzdělání s maturitou má více než čtvrtina obyvatel obce (28,2 %). Základní vzdělání má
35,3 % obyvatel obce. Vysokoškolské vzdělání má 14,2 % obyvatel obce. Vyšší odborné
a nástavbové vzdělání má 5,9 %. Vzdělání nebylo zjištěno u 1,8 % obyvatel.
Tabulka č. 8 - Vzdělanostní struktura obce Plav podle SLBD 2011

Obyvatelstvo 15leté a starší - celkem:
bez vzdělání, základní vč.
neukončeného
vyučení a stř. odborné bez
mat.
úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
v tom podle stupně
vzdělání
nezjištěné vzdělání

19

Abs.

%

337

100,0 %

49

14,5 %

119
95
20
48
6

35,3 %
28,2 %
5,9 %
14,2 %
1,8 %
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2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Popisu ekonomické aktivity obyvatelstva obce Plav vychází z dostupných dat
Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. Podle tohoto zdroje bylo v obci Plav
397 obyvatel, což je údaj, který se liší od uvedených počtů obyvatel v jiných částech
Strategického rozvojového plánu. Důvodem odlišných údajů jsou rozdílné statistické
prameny, které jsou různě aktuální.
V obci Plav bylo podle těchto dat celkem 196 ekonomicky aktivních obyvatel, tj. téměř
polovina obyvatel obce (49,4 %), celorepubliková hodnota ekonomicky aktivních
obyvatel v témže období činila 48,7 %.
Ze 196 ekonomicky aktivních obyvatel obce Plav bylo celkem zaměstnáno 188 obyvatel
(tj. celkem 95,9 %), což je více, než činí celorepubliková hodnota. Z obce vyjíždí za prací
45 % obyvatel, tato hodnota je vyšší než hodnota za Českou republiku.
Tabulka č. 9 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a dojížďka do zaměstnání, 2013
Z toho: zaměstnaní

Počet
obyvatel
397

Plav
Česká
republika
celkem 10 436 560

Ekonomicky aktivní
Abs.
%
196
49,4 %

5 080 573

Ze zaměstnaných:
vyjíždějící za prací
Celkem
mimo obec
Abs.
v%
Abs.
%
188
95,9 %
85
45 %

48,7 % 4 580 714 90,2 % 1 137 176

24,8 %

2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Plav bylo k 31. 12. 2016 bylo evidováno 114 registrovaných podniků, 71 podniků
bylo se zjištěnou aktivitou.
Nejčastěji v obci podnikaly fyzické osoby (75,4 % z celkového počtu registrovaných
podniků), konkrétně pak fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona (dále
ŽZ). Podíl právnických osob mezi registrovanými podniky činil 24,6 %.
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Tabulka č. 10 - Podnikatelské subjekty v obci Plav k 31.12.2016
Podniky
se
Registrované zjištěnou
podniky
aktivitou
114
71
Celkem
86
57
Fyzické osoby
68
45
Fyzické osoby podnikající dle ŽZ
Fyzické osoby podnikající dle
13
20
jiného ŽZ
5
2
Zemědělští podnikatelé
28
14
Právnické osoby
18
13
Obchodní společnosti
.
.
Akciové společnosti
.
.
Družstva
Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2016 v obci Plav nejvíce
subjektů v oblasti profesní, vědecké a technické činnosti. Druhým nejčastějším
zaměřením v podnikatelské sféře byl velkoobchod a maloobchod, oprava a údržba
motorových vozidel, a na třetí pomyslné příčce nejčastějších činností bylo ubytování,
stravování a pohostinství.
Graf č. 2 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Plav k 31.12.2016

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
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7
3
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8
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6
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1
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Tabulka č. 11 - Vybrané ekonomické subjekty v obci Plav
Obsah činnosti

KOBO Czech s.r.o.

Lety balónem Air Desert

PROMO - AIR s.r.o.

Lety balónem

LEVAL s.r.o.

Střelecký klub BAIKAL

Dodávky komponentů pro
opláštění objektů od vybraných
výrobců
Služby spojené s investiční
výstavbou
Provádění oprav silničních
motorových vozidel
Spolek

Myslivecký spolek Kosov

Spolek

iVltava.cz

Vltava - vodácký informační
portál - iVltava.cz
Spolek

DOLMEN - CB, s.r.o.
AUTODEPO JiH s.r.o.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Plav

apartmánové domy a byty pro
rekreaci, bydlení a podnikání na
břehu Lipenského jezera
developerská společnost s
projekty v jihočeském regionu
Lipno - apartmánové byty a
domy Korzo Lipno.
Kancelářské a počítací stroje,
zařízení
Opravy silničních vozidel,
Výroba elektrické
transformátory do 10 kVA
Spolek

Ubytování Korzo Lipno s.r.o.

XARA s.r.o.

PROTOPRINT s.r.o.
ERHART spol. s r. o.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní
organizace Plav
Obec Plav

Státní správa a samospráva

TJ Plav

Tělovýchovná jednota

2.4.3. 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
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ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti.
Obec Plav náleží do Jihočeského kraje, okresu České Budějovice. Průměrným podílem
nezaměstnaných na obyvatelstvu se Jihočeský kraj v roce 2015 spolu s Plzeňským krajem
a Prahou řadil mezi tři kraje s nejnižší nezaměstnaností v rámci České republiky.
K 31.12.2015 okres České Budějovice evidoval 7. nejnižší podíl nezaměstnaných mezi
77 okresy, v počtu uchazečů na jedno volné místo byl na 10. místě (posuzováno dle
nejnižšího počtu uchazečů na 1 volné místo).
Podíl nezaměstnaných osob v obci Plav je výrazně nižší než podíl nezaměstnaných osob
v rámci České republiky.
Tabulka č. 12 - Nezaměstnanost v obci Plav
Dosažitelní
uchazeči
Obyvatelstvo Volná
15-64
15-64
místa

Podíl
nezaměstnaných
osob

Česká republika
Podíl
nezaměstnaných
osob

9

268

1

3,4 %

7,4 %

11

268

1

4,1 %

7,5 %

12

286

0

4,2 %

5,2 %

12

286

0

4,2 %

5,4 %

8

282

0

2,8 %

5,2 %

prosinec
7
2016

282

0

2,5 %

5,1 %

červen
2017

277

0

1,4 %

4,0 %

Obec Plav

Období
červen
2014
prosinec
2014
červen
2015
prosinec
2015
červen
2016

4
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2.5. Podmínky pro zemědělství
Obec Plav má katastrální výměru 510 ha, z celkové výměry obce tvoří 48,0 % orná půda.
Tabulka č. 13 - Druhy pozemků v obci Plav, 2015
Celková výměra pozemku
(ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

510
245
0
0
14
0
48
307
136
16
8
44

2.5.1. Obnovení břehů
Obec Plav je dlouhodobě vystavována významným povodňovým škodám při zvýšených
vodních stavech. V současnosti vlivem snížení intenzity zemědělské výroby se na
některých zemědělsky opuštěných pozemcích při toku rozmáhá nekvalitní náletový
porost. Pro další snížení povodňové hladiny v obci je však zásadní snížit výchozí
odtokovou hladinu pod profilem komunikačního násypu.
Záměrem je zřízení přirozeného povodňového obtoku v prodloužení osy koryta
mlýnského odpadu před jeho nevhodným odbočením zpět do řečiště. Terénní průleh je
navrženo po okraji původní nivy a jeho smyslem je posílení povodňové průtočnosti
koryto mlýnského odpadu pod mostem – tím dojde ke snížení odtokové hladiny pod
mostem a dále i ke snížení povodňových hladin v intravilánu obce Plav. Území má zázemí
pro vznik fauny a flory.
Podmínkou je, že projde určitou úpravou. Zásadní úpravou je zavodnění tohoto území s
cílem oživit předmětné území přiblížením se původní trase toku. Postupný vznik většího
biocentra především ptačí, obojživelné i rybí populace, které dnes v podstatě neexistuje.
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Vzdutí vody umožní nové vodní plochy-tůně. Přívod vody bude řešení úseku potrubí za
komunikaci otevřeným malým korytem. Navržená tůň bude zapuštěna v terénu. V ploše
tůně je ponechána řada ostrůvků vegetace pro účel jejich využití vodním ptactvem. Tůň
je navržena jako průtočná s přítokem z mlýnského odpadu. Odtok bude řešen otevřeným
korytem.

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
Dopravní infrastruktura SO ORP České Budějovice
Samotné město České Budějovice se potýká s velkou řadou problémů v oblasti silniční
dopravy. Vzhledem k vazbám okolních obcí mají tyto problémy i širší dopad na celé
spádové území. Jedná se o oblast se suburbanizačním procesem, kdy se obyvatel stěhují
do zázemí metropole. Migrační proces však představuje zvyšující se nárok na dopravu a
kapacitu dopravní infrastruktury. V souvislosti s tím problémy s dopravou vycházejí i
v souvislosti vztahujících se k trhu práce. Město je významnou spádovou oblastí
zaměstnanosti celého kraje.
Dopravní dostupnost Českých Budějovic je tak u řady obcí problematická. Vzhledem k
velikosti celého území ORP je však dopravní dostupnost Českých Budějovic u řady obcí
problematická. Jedná se o cca třetinu obcí na okrajích správního území ORP (cca 4 %
obyvatel). V současné době není správní obvod ORP České Budějovice napojen na síť
dálnic a rychlostních silnic.

Obec Plav
Územím prochází silnice III. třídy III/15529 ve směru České Budějovice Roudné –
Doudleby – Římov.
Napojení na silnici I. třídy: ne - silnice III/15529
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
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Dopravní dostupnost spádových sídel: špatná
Cyklotrasy
Mapa č. 4 – Dopravní infrastruktura v okolí obce Plav

2.6.2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci Plav je vodovod.
Kanalizace a čistění odpadních vod
V obci Plav je kanalizace.
Plynofikace
Obec Plav je plynofikována.
Odpadové hospodářství
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V obci není skládka a zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu. Řešeno mobilním
sběrným dvorem 2x ročně.

2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Ve správním území obce (které tvoří 1 katastrální území Plav) jsou celkem 3 lokality
zastavěného území s navazujícími zastavitelnými plochami. Zástavba je a bude
soustředěna především do sídla Plav. Na jihozápadním okraji správního území je
zastavěná část navazující na zastavěné území katastru Včelná. Na severovýchodním
okraji se nachází zástavba úpravny vody, nad kterou jsou 3 rodinné domy (dále jen „RD“),
které navazují na zastavěné území obce Heřmaň.
Podle Statistického lexikonu obcí 2013 je v obci Plav 133 domů, 130 rodinných, 162 bytů
a obydlených bytů 134.0

Plav
Plav
Plav-u Včelné
Plav-za Malší

133
86
8
39
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130
83
8
39

162
105
9
48

obydlené

celkem

rodinné

Obec, základní sídelní
jednotka

celkem

Tabulka č. 14 - Počty domů, bytů v obci Plav podle Statistického lexikonu obcí 2013
Domy
Byty

134
89
7
38
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Obrázek č. 1 - Pohled na obec Plav

2.7.2. Školství
V obci Plav není dostupná mateřská ani základní škola. V oblasti předškolního vzdělávání
kapacita mateřských škol zůstává (zejména v Č. Budějovicích) z hlediska dostupnosti
volných míst nedostačující.

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Plav není dostupný poskytovatel sociální péče, nebližší poskytovatelé sociálních
služeb se nacházejí v Českých Budějovicích.
V obci není Plav není poskytovatel zdravotnické péče. Také nejbližší poskytovatelé
zdravotnické péče se nacházejí v Českých Budějovicích.
Město Č. Budějovice představuje centrum nejen ORP, ale celého Jihočeského kraje v
oblasti zdravotnictví – koncentrací zdravotnické infrastruktury a služeb představuje
důležité a poměrně snadno dostupné centrum v této oblasti pro celé spádové území ORP;
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o pro obce v území ORP zajišťuje město České Budějovice dostupnost základní i
specializované zdravotní péče (často v dosahu MHD či jiné formy veřejné dopravy).

2.7.4. 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.
Tabulka č. 15 - Instituce občanské vybavenosti
Instituce občanské vybavenosti
Výskyt v obci
Pošta

Ne

Škola a mateřská škola

Ne

Zdravotnické zařízení

Ne

Zásahová jednotka SDH

Ano

Restaurace

Ano

Knihovna

Ano

Hřiště

Ano

Obchod

Ano

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Plav poskytuje svým občanům informace několika způsoby: a to pomocí webových
stránek obce http://www.plav.cz, úřední deskou.

2.8. Volný čas v obci
Knihovna
V důsledku povodní v srpnu 2002, bylo veškeré vybavení knihovny, včetně všech výtisků
zničeno. Na obnovu knižního fondu přispělo obci MK ČR částkou 35 000,- Kč, Státní
knihovna v Českých Budějovicích darovala obci nejméně polovinu současného knižního
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fondu a obec se postarala o podlahovou krytinu, výměnu dveří a vybavení knihovny
nábytkem.
Sportovní vybavení obce
V současné době patří mezi sportovní vybavenost obce fotbalové hřiště a hokejbalové
hřiště, hřiště na plážový volejbal a jednodráhový kuželník s automatickým stavěním.
Spolky a sdružení
V obci působí SDH Plav od roku 1882. V roce 1934 byl založen sportovní klub SK
Plav.
V roce 1997 byl založen hokejbalový klub HBC Plav, který dosahuje velmi dobrých
výsledků. V roce 2017 se mužstvo „A“ stalo mistrem ligy.
Myslivecký spolek Malše, který vykonává právo myslivosti v honitbě Roudné – Plav –
Doudleby.
Akce
V obci Plav se koná Nohejbalový turnaj dvojic, beachvolejbalový turnaj dvojic, fotbalový
turnaj „O Plavský putovní pohár Plav“, Benátská noc a akce pro děti např.: velikonoční
tvoření pro děti, dětské dny, dětský maškarní bál apod.

2.9. Cestovní ruch
Obec Plav náleží do turistického regionu Jižní Čechy.
Území kraje mělo vždy spíše charakter rekreační než průmyslově vyspělé oblasti. Snaha
o zachování přírodního prostředí se odrazila ve zřízení Národního parku Šumava (rozloha
685 km2, z toho 340 km2 náleží do Jihočeského kraje), chráněných krajinných oblastí
Šumava (rozloha 945 km2, z toho 728 km2 se rozkládá na území Jihočeského kraje),
Třeboňsko (700 km2) a Blanský les (212 km2). V kraji se nachází asi 300 maloplošných
chráněných území a řada chráněných přírodních výtvorů. Celkem je chráněno asi 20 %
území kraje.
Přírodního prostředí s vysokou lesnatostí, vodními plochami a velkým počtem kulturních
památek (téměř 6 tis. objektů) je využíváno k návštěvám a rekreaci občany z celé ČR a v
hojné míře i zahraničními turisty. V letním období láká zejména oblast Lipna, Orlíku,
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jihočeských rybníků, ale také Šumavy, v zimě pak lyžařské areály Zadov - Churáňov a
Lipno - Kramolín.
Městskými památkovými rezervacemi jsou historická centra měst České Budějovice,
Český Krumlov (zařazeno mezi památky UNESCO), Jindřichův Hradec, Prachatice,
Slavonice, Tábor a Třeboň. Kromě toho je v kraji celá řada historických pamětihodností,
například zámky Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Orlík, Blatná, Červená Lhota a
hrad Zvíkov. Významná je též lidová architektura, především tzv. „selské baroko". Mezi
nejznámější památky tohoto druhu patří náves v Holašovicích (okres České Budějovice),
která byla v roce 1998 zařazena mezi památky chráněné UNESCO.

2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce
V obci Plav a jejím okolí se nacházejí tyto turistické cíle a památky:


Mohylové pohřebiště v lese západně od obce (prsť odtud byla použita při
slavnostním položení základního kamene k Národnímu divadlu v roce 1868)



Pozdně renesanční špýchary u č. p. 2 a č. p. 3



Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1882 na ostrohu nad Malší je zapsaná do
seznamu národních kulturních památek



Kaplička z první poloviny 19. století při silnici do Českých Budějovic



Výklenková kaplička z roku 1937



Zděná boží muka z počátku 19. století



Lávka s rechlemi (stavidly k zadržování plaveného dříví), technická památka z let
1895 až 1896 je zapsaná do seznamu národních kulturních památek



Pomník 30. výročí zrušení roboty



Na rozhraní katastrů Plavu a Heřmaně byla v letech 1973-82 vybudována Úpravna
vody Plav, která upravuje vodu z VD Římov a zásobuje jí celou
českobudějovickou aglomeraci. Průměrná kapacita úpravny je 800 l/s, maximální
projektovaná 1424 l/s.
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2.10. Životní prostředí v obci
V okolí obce Plav se nenachází žádná chráněná krajinná oblast, žádné zastavěné území v
I. zóně CHKO, lokalita NATURA 2000, přírodní rezervace nebo přírodní památka.
V obci Plav se nachází památné stromy: Dub letní; Lípa malolistá. Dále se v obci nachází
významné krajinných prvků: porosty dřevin na severovýchodě obce Plav; porosty dřevin
v centru obce Plav; Skupina dvou dubů a na jihu okraji obce Plav.

III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Dotazníkový průzkum v souvislosti se zpracováním Rozvojového plánu obce 2017-2026
byl proveden metodou vyplňování standardizovaných dotazníků občany obce Plav.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci obecního úřadu v obci Plav. 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 14 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle
důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).
Další otázka se týkala hodnocení jednotlivých oblastí života v obci. Dotazovaní občané
měli možnost vyjádřit své další případné podněty.
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány během září 2017.
Celkem bylo odevzdáno 34, vyhodnoceno bylo 31 dotazníků, 3 dotazníky nebylo možné
vyhodnotit z důvodu neúplného vyplnění respondenty.

3.2. Výsledy průzkumu
Průzkumu se zúčastnilo 58,6 % žen a 41,4 % mužů. Průzkumu se zúčastnilo 72,4 %
respondentů se středoškolským vzděláním, 20,7 % dotazovaných s vysokoškolským
vzděláním a 6,9 % se základním vzděláním. Z hlediska věkové kategorie se zúčastnilo
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nejvíce respondentů ve věkové kategorii od 25 do 50 let (58,6 %). Zbývající respondenti
byli ve věkové kategorii nad 50 let (41,4 %).
Priority rozvoje obce
Pro každou z 14 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.
Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejnaléhavější: oprava místních komunikací (50
bodů, investice do infrastruktury (50 bodů), podpora životního prostředí (51 bodů).
Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá: podpora hasičů (56 bodů), rozvoj cestovního
ruchu (58 bodů), podpora sportovních aktivit (63 bodů) a podpora sociální sféry (63
bodů).
Jako velmi významné oblasti rozvoje vnímali občané: podpora místních spolků (65 bodů),
podpora zaměstnanosti (65 bodů), investice do veřejného prostranství (67 bodů), činnosti
místní knihovny a dětského centra (69 bodů), investice do veřejných budov (71 bodů) a
péče o sakrální stavby (73 bodů).
Graf č. 3 - Priority obce Plav podle průzkumu

Priority obce Plav podle průzkumu
Oprava místních komunikací
Investice do infrastruktury
Podpora životního prostředí
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Podpora sportovních aktivit
Podpora sociální sféry
Podpora místních spolků
Podpora zaměstnanosti
Investice do veřejných prostranství
Činnost místní knihovny a dětského centra
Investice do veřejných budov
Péče o sakrální stavby
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Graf č. 4- Investice do infrastruktury a oprava místních komunikací podle pohlaví
respondentů
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Graf č. 5 - Podpora životního prostředí a podpora kultury podle vzdělání respondentů
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Hodnocení jednotlivých oblastí v obci
Další otázka se týkala hodnocení oblastí v obci. Respondenti výzkumu měli danou oblast
ohodnotit, zda ji vnímají jako velmi dobrou, dobrou, průměrnou, spíše nedostatečnou
nebo zcela nedostatečnou. Z hodnocení respondentů byla spočítána průměrná „známka“.
Hodnocení je uvedeno v tabulce „Hodnocení jednotlivých oblastí v obci Plav“.
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Tabulka č. 16 - Hodnocení jednotlivých oblastí v obci Plav
Průměrná
Oblast hodnocení
známka
Zásobování vodou
1,3
Celkový vzhled obce
1,4
Množství a kvalita veřejné zeleně
1,4
Životní prostředí v okolí obce
1,5
Bioodpad
1,5
Komunikace s obecním úřadem
1,5
Nakládání s odpady, jejich třídění a
recyklace
1,6
Úroveň sportovního vyžití
1,7
Bezpečnost v obci
1,9
Úroveň kulturního vyžití
2,4
Dostupnost bydlení
2,7
Možnosti pro výstavbu rodinných
domů
2,9
Možnost nakupování
3,2

Textové připomínky
„Myslím si, že obci chybí školka/jesličky. Dále bych uvítala, pokud by se podařilo se
spojit s dalšími obcemi a vyjednat častější autobusové spojení. Jinak obec dle mého
funguje velmi dobře.“
„Pokud má jít o plán až do roku 2026, tak:
-

Snižování spotřeby elektřiny, vody – led osvětlení, pitná a užitková voda, solární
střechy (obecní úřad, hospoda…)

-

Výstavba optické sítě

-

Prodej místních potravin – mléko, zelí, jablka

-

Dobíjecí místo pro elektromobil

-

Spolupracovat s firmou ohledně získání dotací.
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Shrnutí poznatků výzkumu
Tabulka „Pořadí priorit občanů podle průzkumu“ obsahuje pořadí priorit a oblasti priorit
na základě číselného ohodnocení oblastí respondenty průzkumu. Textová část dotazníků
pak umožnila doplnit další připomínky respondentů, upřesnit některá přání dotazovaných
občanů. Připomínky respondentů v textové části pak přinesly další podněty.

Tabulka č. 17 - Pořadí priorit rozvoje obce podle průzkumu
Pořadí
priority Název priority
1

Oprava místních komunikací

2

Investice do infrastruktury

3

Podpora životního prostředí

4

Podpora kultury

5

Podpora hasičů

6

Rozvoj cestovního ruchu

7

Podpora sociální sféry

8

Podpora sportovních aktivit

9

Podpora zaměstnanosti

10

Podpora místních spolků

11
12

Investice do veřejných prostranství
Činnost místní knihovny a dětského
centra

13

Investice do veřejných budov

14

Péče o sakrální stavby
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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Strategická vize rozvoje obce Plav popisuje základní strategickou orientaci obce, která
deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj.
do roku 2025) dosáhnout.
Vize:
Plav – obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu. Obec s dlouhou historií a
tradicemi, bohatým spolkovým životem, aktivní občanskou společností, pestrostí činností
zemědělských subjektů. Obec s výhodnou polohou v Jižních Čechách, blízko Českých
Budějovic. S hrdostí na tyto prvky své lokální identity. Místo pro klid a obnovu sil.
Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje infrastruktury obce občanské
vybavenosti, životního prostředí, turistického prostředí, spolkového a komunitního
života.
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4.1. SWOT analýza
Tabulka č. 18 - SWOT analýza
Silné stránky
Slabé stránky


Posílení vzdělanostní struktury



Volnočasových aktivit pro děti i
dospělé.



Přetížení komunikací a jejich
špatný technický stav.



Problémy s dopravní dostupností.



Ohrožení zastavěného území
záplavami.

obce.


Nárůst obyvatel v obci.



Fungování obce, komunikace s
obecním úřadem.



Vyšší ekonomická aktivita v oblasti.



Vysoký turistický a rekreační
potenciál – vzhled obce, životní
prostředí.



Fungování obce.

Příležitosti




Rizika



Vysoký turistický a rekreační
potenciál.

v

Rozvoj služeb zaměřených na děti a

procesem.


mladé rodiny.



souvislosti

Může

nastat

s

urbarnizačním
horší

sociální

Rozvoj služeb zaměřených na

identifikace obyvatelstva s místem

seniory.

bydliště.

Vysoký potenciál individuální
rekreace.



Sociální diverzifikace obyvatelstva

Lokální identita, vztah obyvatel k
obci a okolí.
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4.2. 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:
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.

Strategický cílem obce Plav je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:


Rozvoj infrastruktury obce
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Rozvoj občanské vybavenosti



Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb včetně
volnočasových aktivit.



Podpora životního prostředí.



Podpora spolkového a komunitního života

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:
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Tabulka č. 19 - Prioritní oblasti rozvoje v obci
PRIORITA
1. 1.1 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Infrastruktura obce
1.2 Výstavba samostatného kanalizačního systému
1.3 Rozšíření ČOV
1.4 Výstavba komunikace do nové zástavby
1.5 Výstavba a opravy chodníku od č.p. ke kravínu
1.6 Odstranění
v centru obce

starého telekomunikačního vedení

1.7 PPO Plav (Q20)
PRIORITA 2.

2.1 Obnova a rekonstrukce obecního úřadu

Občanská vybavenost

2.2 Výstavba MŠ
2.3 Rozšíření nabídky sportovního vyžití
2.4 Instalace fotbalových branek s bezpečnostním
jištěním
2.5 Herní prvky

PRIORITA 3.
Životní prostředí

3.1 Vybudování stálého stanoviště pro sběrný dvůr
3.2 Modernizace technického zázemí pro údržbu a úklid
veřejného prostranství (především na úklid sněhu a
čistění)
3.3 Zhotovení tarasu u bývalé skládky
3.4 Revitalizace
vzhledu obce

PRIORITA 4.
Cestovní ruch

veřejných

prostranství-zlepšení

4.1 Výstavba informačních panelů podél cyklostezek,
včetně panelů u památných a historicky významných
objektů v katastru obce
4.2 Obnova stezky pro pěší a cyklisty
4.3 Oprava cyklostezky Plav-Vidov
4.4 Stavba vyhlídkového bodu

PRIORITA
5.
Komunitní a spolkový
život

5.1 Plavský občasník
5.2 Rozšíření nabídky kulturních akcí pro občany
5.3 Zachování, podpora a rozvoj oslav obce
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PRIORITA 1. Infrastruktura obce
Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury
v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce (chodníků).
PRIORITA 1.1: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 1.1: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a
soukromého majetku, k dobré orientaci v obci. V rámci tohoto opatření je naplánováno
zrušení zastaralého sloupového vedení a jeho kabelizace – od mostů k pomníku, osvětlení
cca 15 kusů – osazení svítidly EKO LED; rekonstrukce veřejného osvětlení chodníku od
č. p. 15 ke kravínu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci – zrušení zastaralého sloupového vedení a jeho
kabelizace – finanční zdroje: E-ON, vlastní zdroje; veřejné osvětlení demontáž a osazení
nového je na náklady obce.
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Rekonstrukce veřejného osvětlení od č. p. 15 ke kravínu: E-ON, soukromé zdroje, vlastní
zdroje.
PRIORITA 1.2: Výstavba kanalizace
Popis priority 1.2: Výstavba kanalizace
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba kanalizace. Nová kanalizace je chybějícím
článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší životní
prostředí v daném území.
V rámci tohoto opatření je naplánována výstavba samostatného kanalizačního systému
vyústěného do stávající ČOV nebo rostlinné bio-ČOV.
Dále pak rekonstrukce a výstavba kanalizačního řadu vč. přípojek v části Kopanina.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

Výstavba samostatného kanalizačního systému vyústěného do stávající ČOV nebo
rostlinné bio-ČOV bude financována z dotací MŽP, dotací grantů KÚ-JK a vlastních
prostředků.
Realizace opatření rekonstrukce a výstavba kanalizačního řadu vč. přípojek v části
Kopanina bude financována: - půjčka JVS, vlastní prostředky, dotace kraj.
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PRIORITA 1.3: Rozšíření ČOV

Popis priority 1.3: ČOV
Cílem v rámci tohoto opatření je údržba stávající ČOV. Toto opatření povede k lepšímu
čistění odpadních vod. Opatření bude realizováno v návaznosti na stav stávající ČOV.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:


Projektové práce (je vydáno stavební povolení)



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Bude realizováno z dotací kraje a vlastních prostředků.

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava místních komunikací
Popis priority 1.4: Výstavba a oprava místních komunikací
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba a oprava místních komunikací. Oprava
místních komunikací bude realizována ve všech spádových obcích. Tato opatření povede
ke zlepšení dopravní situace v obci, udržení možností vyjížďky obyvatel z obce za prací,
školními povinnosti atd.
V rámci tohoto opatření bude realizována výstavba komunikace do nové zástavy (od č.p.
100 k č.p. 105).
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:


Projektové práce (dokumentace připravena ke stavebnímu řízení – v řešení)
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Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Realizace výstavby komunikace do nové zástavby (od č.p. 100 k č. p. 105) bude
realizována z dotací EU a vlastních prostředků.

PRIORITA 1.5: Výstavba a oprava chodníků
Popis priority 1.5: Výstavba a oprava chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníků, jejich oprava,
rekonstrukce a vybudování chodníků. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace
v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke zlepšení celkového vzhledu obce.
V rámci tohoto opatření bude realizována výstavba komunikace výstavba chodníku od
č.p. 15 ke kravínu a oprava chodníku na „Kopaninu“. Oprava chodníku na „Kopaninu“ je
nutná pro zajištění bezpečnosti chodců ve značně frekventované části obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace
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Provoz

Výstavba chodníků od č. p. 15 ke kravínu bude financována z dotací kraje a vlastních
prostředků. Oprava chodníku na „Kopaninu“ bude financována z MAS Pomalší a
vlastních zdrojů.
PRIORITA 1.6: Odstranění starého telekomunikačního vedení v centru obce
Popis priority 1.6: Odstranění starého telekomunikačního vedení v centru obce
Cílem opatření je odstranění starého telekomunikačního vedení v centru obce. Staré
telekomunikační vedení bude odstraněno před objekty č. 9, č. 23, č. 10.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Odstranění starého telekomunikačního vedení v centru obce



Instalace obecního mobiliáře

Odstranění starého telekomunikačního vedení v centru obce bude realizováno
z prostředků Telecomu.

PRIORITA 1.7: PPO PLAV (Q20)

Popis priority 1.7: PPO PLAV (Q20)
Cílem opatření jsou vybudování protipovodňových opatření. Římovská přehrada, od níž
je obec vzdálená 6 km, nemá jako prioritní funkci zadržovací, ale slouží hlavně jako zdroj
pitné vody, hrozí stále obci nebezpečí záplav při dlouhodobých, nebo přívalových deštích.
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Z těchto důvodů je nutná realizace protipovodňových opatření. V rámci tohoto opatření
bude zajištěna ochrana objektů, vč. majetku obce (OÚ, hostinec, hokejbalové hřiště a
další na návrhovou povodeň Q20.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.7:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace

Protipovodňová opatření budou financována z programu MZe ČR „Podpora prevence
před povodněmi III“ ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p. a vlastních prostředků.

PRIORITA 2. 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 2.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
Popis priority 2.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
Cílem v rámci tohoto opatření je náprava dříve vzniklých architektonických
nedostatků v centru obce se zaměřením na jejích vhled (stavební úprava budovy
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obecního úřadu). Oprava je nutná z důvodu umožnění bezbariérového přístupu do
prostor OÚ a informačního centra. Dalším přínosem realizace opatření bude
zajištění energetických úspor.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace

Realizace opatření bude financována z dotací a vlastních prostředků.

PRIORITA 2.2: Výstavba mateřské školy MŠ
Popis priority 2.2 – Výstavba mateřské školky
V rámci této priority je cílem výstavba mateřské školy. V obci Plav je nárůst počtu
obyvatel a v souvislosti s tím narůstá potřeba výstavby mateřské školky.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz
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Pro výstavbu mateřské školky je nutnost spolupracovat na dalším rozvoji obce s dalšími
obcí Vidov, obcí Heřmaň, obcí Borovnice.
Realizace opatření bude financována z dotací IROP a vlastních prostředků.

PRIORITA 2.3: Rozšíření nabídky sportovního vyžití
Popis priority 2.3 – Rozšíření nabídky sportovního vyžití:
V rámci tohoto opatření je cílem dostavba a vybavení sportovního hřiště. Toto opatření
povede ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl. Ve sportovním
areálu bude vyčleněna plocha na tenis, pétanque a míčové hry.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Realizace opatření bude financována z vlastních prostředků.
PRIORITA 2.4: Instalace fotbalových branek s bezpečnostním jištěním
Popis priority 2.4 – Instalace fotbalových branek s bezpečnostním
jištěním
V rámci tohoto opatření je instalace fotbalových branek s bezpečnostním jištěním.
V rámci tohoto opatření dojde ke zvýšení bezpečnosti hráčů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4:


Zadání projektové dokumentace/studie
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Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace
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Realizace bude financována z prostředků kraje.

PRIORITA 2.5: Zřízení herních prvků
Popis priority 2.5– Zřízení herních prvků:
V rámci tohoto opatření je cílem zřízení herních prvků. V rámci tohoto opatření dojde ke
zřízení herních prvků pro děti a relaxačních prvků pro dospělé v nové zástavbě a
k rozšíření instalace herních prvků v návaznosti na revitalizaci území za mosty.
Toto opatření umožní rodinám s malými dětmi vést aktivní životní styl, trávit volný čas
pohybem na čerstvém vzduchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 5:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Realizace opatření herních prvků pro děti a relaxačních prvků pro dospělé v nové
zástavbě bude financována z vlastních prostředků a dotací. Realizace rozšíření instalace
herních prvků v návaznosti na revitalizaci území za mosty bude financována z dotací.

PRIORITA 3. Životní prostředí
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Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a
výsadba zeleně v intravilánu obce.

PRIORITA 3.1: Vybudování stálého stanoviště pro sběrný dvůr
Popis priority 3.1 - Vybudování stálého stanoviště pro sběrný dvůr
Cílem tohoto opatření je vybudování stálého stanoviště pro sběrný dvůr. Realizace tohoto
opatření přispěje k ochraně životního prostředí, větší možností separace a úspora uložení
odpadu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Realizace opatření bude financována z dotací SFŽP a vlastních prostředků.

PRIORITA 3.2: Modernizace technického zázemí pro údržbu a úklid
veřejného prostranství (především na úklid sněhu a čistění)
Popis priority 3.2 - Modernizace technického zázemí pro údržbu a úklid
Cílem tohoto opatření je modernizace technického zázemí pro údržbu a úklid. Po
skončení veškerých protipovodňových úprav se mnohonásobně zvětšily plochy k sečení
a současně využívaná technika nestačí.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Realizace opatření bude financována z dotací SFŽP a dotací POV.
PRIORITA 3.3: Zhotovení tarasu u bývalé skládky
Popis priority 3.3 - Zhotovení tarasu u bývalé skládky
Cílem tohoto opatření je zhotovení tarasu u bývalé skládky. Zbudování tarasu přispěje
k zamezení sesouvání zeminy k č.p. 116.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz
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Realizace opatření bude financována z vlastních prostředků.

PRIORITA 3.4: Revitalizace obce, revitalizace veřejných prostranství

Popis priority 3.4 - Revitalizace obce
Cílem tohoto opatření je výsadba parků. Toto opatření povede ke zlepšení podmínek
života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení estetické hodnoty krajiny.
Pro zlepšení vzhledu obce budou vhodně ohraničena exponovaná místa na rozhraní
komunikace a zeleně. Dále budou vysazeny keře a trvalky, umístěny vhodné nádoby na
dopad a tabulky upozorňující na dodržování čistoty v obci. V rámci revitalizace veřejných
prostranství budou vysazeny stromy a zbudovány odpočinkové zóny.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.4:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře

Realizace opatření zlepšení vzhledu obce bude financována z vlastních prostředků.
Realizace opatření revitalizace veřejných prostranství bude realizována z vlastních
prostředků a dotací.
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PRIORITA 4. Turistický ruch

Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.
PRIORITA 4.1: Výstavba informačních panelů
Popis priority 4.1 – Výstavba informačních panelů
Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit
informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce. Informační panely
budou vystavěny podél cyklostezek, včetně panelů u památných a historicky významných
objektů v katastru obce. Obcí Plav prochází značené cyklotrasy a je třeba značení doplnit
o informační tabuli umístěnou ve středu obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace informačního a orientačního systému obce

Realizace opatření bude financována z vlastních prostředků a dotací (MAS Pomalší).

PRIORITA 4.2: Obnova stezky pro pěší a cyklisty
Popis priority 4.2 – Obnova stezky pro pěší a cyklisty
Cílem tohoto opatření je obnova stezek pro pěší a cyklisty. S obnovou stezky pro pěší a
cyklisty dojde k dobudování, populárně-zábavně-znalostních prvků podél cest,
vybudování odpočívadel, odpadkových košů a také zvýšení bezpečnosti pro cyklisty.
Na zpevnění této stezky bude využito možnosti využití štěrkopísků vytěžených z řeky.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace

Realizace opatření bude financována z vlastních prostředků a dotací.

PRIORITA 4.3: Oprava cyklostezky Plav-Vidov
Popis priority 4.3 – Oprava cyklostezky Plav-Vidov:
V rámci tohoto opatření je cílem oprava cyklostezky Plav-Vidov. Toto opatření povede k
zvýšení podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními
aktivitami obyvatel obce, cyklostezka bude sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu
stylu obyvatel.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

Realizace opatření bude financována z dotací.
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PRIORITA 4.4: Stavba vyhlídkového bodu
Popis priority 4.4 – Stavba vyhlídkového bodu
V rámci tohoto opatření je stavba vyhlídkového bodu. Toto opatření ke zvýšení atraktivity
území, k rozvoji místního cestovního ruchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

Realizace opatření bude financována z MAS Pomalší.

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 podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci,
jejich činnost má mezigenerační kontinuitu.
PRIORITA 5.1: Plavský občasník
Popis priority 5.1: Plavský občasník
Cílem tohoto opatření je příprava informačního bulletinu Plavského občasníku, který
bude vydáván ve frekvenci 3-5 ročně v počtu do 200 výtisků.
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Dosud nebyl vydáván žádný zpravodaj, který by informoval občany o nejdůležitějších
událostech a problémech v obci a zapojoval tak aktivně občany do jejich řešení. Obsah
Plavského občasníku bude zaměřen především na otázky samosprávy, na práci
zastupitelstva na osvětu, kulturu a tělovýchovu.
Toto opatření přispívá k informovanosti obyvatel i návštěvníků obce o dění v obci,
k vytváření lokální identity.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:


Tvorba zpravodaje



Tisk



Distribuce

Plavský občasník bude vydán vlastními prostředky.

PRIORITA 5.2: Podpora kulturních akcí
Popis priority 5.2: Podpora kulturních akcí
Cílem je podpora jednorázových společenských akcí na základě žádosti. Smyslem tohoto
opatření je podpořit soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, možnost
společenských kontaktů v obci.
V rámci opatření budou mimo pravidelně pořádaných akcí (dětský den, posezení se
seniory) zavedeny i jiné akce např. „Turnaj v Člověče nezlob se“, „Pétanque“, „GO“
apod.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:


Vytipování vhodných společenských akcí a typů akce



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění organizačního týmu



Zajištění průběhu akce



Propagace akce

Opatření bude realizováno z vlastních prostředků.
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PRIORITA 5.3: Zachování, podpora a rozvoj oslav obce
Popis priority 5.3: Zachování, podpora a rozvoj oslav obce
Cílem této priority je zachování, podpora a rozvoj významných událostí a výročí spolků
obce. Cílem této akce je podpora lokální identity obyvatel, podpora dobrých sousedských
vztahů, propagace obce. Konkrétně v rámci tohoto opatření bude podpořeny oslavy
založení obce a výročí SDH.
Aktivity vedoucí k naplnění priority:


Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění



Zajištění průběhu volnočasových aktivit



Propagace akce



Finanční, personální, technické, provozní a organizační záležitosti

Opatření zachování, podpora a rozvoj oslav obce bude realizováno z prostředků dotace
kraje a vlastních prostředků.

V. 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 Plav má potřebu střednědobého programování při
využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného

58

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Plav
2017-2026

přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces
postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

VI. 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. 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.
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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.
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.
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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.

6.1. 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.
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6.1.1. Projektový list
Tabulka č. 20 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Plav

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

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
7.1. 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,
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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.

7.2. Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 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.
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Graf č. 6 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce
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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
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní 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 (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na
národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových
priorit a cílů 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,
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tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

pověřeno Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR.

7.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2025,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Plav 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 ve obci Plav.

VIII. 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.

66

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Plav
2017-2026

Tabulka č. 21 - Databáze projektů
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU
INVESTIČNÍ NÁKLADY
ANO
NE
V KČ
Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci
Rekonstrukce veřejného
osvětlení od č.p. 15 ke
kravínu
Výstavba samostatného
kanalizačního systému
vyústěného do stávající
ČOV nebo rostlinné bio
ČOV
Rekonstrukce a výstavba
kanalizačního řadu vč.
přípojek v části Kopanina
Rozšíření ČOV

400 000 Kč

Výstavba komunikace do
nové zástavby (od č. p.
100 k č. p. 105)
Výstavba chodníku od
č.p. 15 ke kravínu
Oprava chodníku na
Kopaninu
Odstranění starého
telekomuničního vedení v
centru obce
PPO Plav (Q20)

1 700 000 Kč

011

Obnova a rekonstrukce
obecního úřadu

1 500 000 Kč

012

Výstavba mateřské školy

14 500 000 Kč

01
02

03

04

05
06

07
08
09

010

013
014

015

016

PRIORITA
Prorita č. 1
Infrastruktura

250 000 Kč
5 000 000 Kč

6 000 000 Kč
2 900 00 Kč
1 500 000 Kč
6 000 000 Kč

1 200 000 Kč
6 500 000 Kč

15 000 000 Kč

Rozšíření nabídky
sportovního vyžití
Instalace fotbalových
branek s bezpečnostním
zajištěním
Zřízení herních prvků pro
děti a relaxačních prvků pro
dospělé (nová zástavba )
Rozšíření instalace herních
prvků

50 000 Kč

300 000 Kč
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Tabulka č. 19 – Databáze projektů - pokračování
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

017
018
019
020
021
022
023
024

INVESTIČNÍ NÁKLADY
ANO
NE
V KČ

Vybudování stálého
stanoviště pro sběrný dvůr
Modernizace technického
zázemí pro údržbu a úklid
Zhotovení tarasu u bývalé
skládky
Revitalizace obce –
zlepšení vzhledu obce
Revitalizace veřejných
prostranství

170 000 Kč
100 000 Kč

PRIORITA
Priorita č. 3
Životní
prostředí

1 500 000 Kč
50 000 Kč
6 500 000 Kč

Výstavba informačních
panelů
Obnova stezky pro pěší a
cyklisty
Oprava cyklostezky PlavVidov

40 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč
800 000 Kč
450 000 Kč

Priorita č. 4
Turistický ruch

150 000 Kč

025

Stavba vyhlídkového bodu

026

Plavský občasník

027

Podpora kulturních akcí

70 000 Kč

028

Zachování, podpora a rozvoj
oslav obce

150 000 Kč

10 000 Kč
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Priorita č. 5
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