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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Buková je strategickým rozvojovým dokumentem obce, který
představuje plán rozvoje obce od roku 2016 do roku 2025.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Buková v souladu se
zásadami regionální politiky Plzeňského 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 Buková. Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize,
plány a možnosti financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
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.

Eva Frank – starostka obce Buková
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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 B u k o v á (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 Plzeňského kraje 2014+

3. místní úroveň


Mikroregion Přešticko



MAS Aktivios Jižní Plzeňsko

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

-

z údajů ÚP;

-

z ad hoc šetření dotazníky;

-

údaje z analýzy města SO ORP Přeštice;

-

údaje z analýzy Plzeňského kraje a okresu Plzeň-jih;

-

z údajů Aktivios Jižní Plzeňsko, Mikroregionu Přešticko;

-

z údajů obce Buková.

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 nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na oblasti
identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Buková může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě rozvojové tendence
odvozené od schopnosti vlastního financování:
-

rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji finančních prostředků

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

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

územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z jiných než vlastních zdrojů. Těmito jinými
územními celky mohou v tomto případě být:

1.

město Přeštice;

2.

město Merklín;
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3.

město Stod;

4.

obce na území Mikroregionu Přešticko;

5.

MAS Aktivios, z.s.;

6.

Plzeňský 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 podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací,
ale především podnikatelů z mikroregionu, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
Obec Buková leží v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň-jih. Plzeňský region představuje na českém industriálním
trhu jeden z nejrozvinutějších a po hlavním městě také nejlépe diverzifikovaných trhů. Za jeho velkým
úspěchem a zájmem developerů a nájemců stojí především výborná poloha v blízkosti německých hranic,
vynikající dopravní dostupnost díky dálnici D5 a tradiční průmyslový charakter regionu.
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Tabulka č. 1 – Plzeňský kraj – základní informace
Plzeňský kraj

Znak kraje

Vlajka kraje

Sídlo:

Plzeň

Zeměpisné souřadnice:

49°35′24″ s. š.,13°13′48″ v. d.

Hejtman:

Václav Šlajs (ČSSD)

Rozloha:

7 649 km²

Počet obyvatel:

575 123 (1. 1. 2015)

Hustota zalidnění:

75 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Velká Mokrůvka (1370 m n. m.) /
Blatný vrch (1370 m n. m.)

Historické země:

Čechy

Počet okresů:

7

Počet správních obvodů obcí

15

s rozšířenou působností:
Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

35

ISO 3166-2:

CZ-PL

CZ-NUTS:

CZ032

RZ:

P
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Obec Buková náleží do okresu Plzeň-jih, který leží v jihozápadní části Plzeňského kraje. Hraničí se všemi
ostatními okresy kraje a částečně s krajem Jihočeským a Středočeským. Okres se rozkládá na ploše 990 km 2,
tj. 13,1% rozlohy kraje. Na severu okresu se projevují těsné vazby s městem Plzeň, nejsevernější část patří
přímo k plzeňské aglomeraci. Platí, že s rostoucími vzdálenostmi vliv Plzně na přilehlá území klesá.
Okres Plzeň-jih vznikl v roce 1960 z území dřívějšího okresu Blovice a části dřívějších okresů Plzeň-venkov,
Přeštice, Stod, Blatná, Rokycany, Horažďovice a Klatovy. V uvedeném roce přešlo do okresu 194 obcí.
Během dalších let docházelo postupně k různým administrativně-správním změnám. Výsledkem je správní
rozdělení okresu k 31. 12. 2009, kdy okres Plzeň-jih zahrnoval 90 obcí.
Jako jeden z mála okresů v České republice neměl a nemá okres Plzeň-jih vlastní okresní město. Jeho funkci
nahrazovalo město Plzeň a 7 měst lokalizovaných rovnoměrně v rámci okresu. Reforma územní veřejné
správy byla legislativně završena schválením zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem (POU) a stanovení obcí s rozšířenou působností (ORP) ve znění pozdějších předpisů. Vymezení ORP
vycházelo ze stanovisek zastupitelstev obcí, z určení minimálního počtu obyvatel v příslušném správním
obvodu a ze souhrnu geografických kritérií (dostupnost centra, hustota osídlení, dojížďka za prací, aj.). Okres
Plzeň-jih, který dříve spravoval okresní úřad, se administrativně rozdělil na 4 ORP (Blovice, Nepomuk,
Přeštice a Stod).
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Mapa č. 1 – Administrativní rozdělení Plzeňského kraje

Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice
Obec Buková přísluší do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) Přeštice. SO ORP
Přeštice leží ve středu Plzeňského kraje, v okrese Plzeň-jih zhruba 15 km jižně od Plzně. Sousedí se správními
obvody Plzeň, Blovice, Nepomuk, Klatovy, Domažlice, Horšovský Týn a Stod, z nichž nejužší vazby má
11
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s ORP Plzeň na severu, ORP Klatovy na jihu, ORP Stod na západě a ORP Blovice na východě.

Mapa č. 2 – Administrativní mapa správního obvodu Přeštice

Mikroregiony
Obec Buková je součastí Mikroregionu Přešticko. Mikroregion Přešticko je svazek obcí v okresu Plzeň-jih,
jeho sídlem jsou Přeštice a jeho cílem jsou zejména činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální
politiky ČR a propagace regionu, zmnožení sil, prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým
rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní
samosprávy ve věci rozvoje území MR Přešticko. Sdružuje celkem 21 obcí a byl založen v roce 2001.

MAS Aktivios Jižní Plzeňsko
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Zapojením obce Buková v Mikroregionu Přešticko náleží k MAS Aktivios Jižní Plzeňsko. Motto MAS
Aktivios Jižní Plzeňsko je: „Život na venkově nemusí být nudný, chudý ani nemoderní.“ Právní forma MAS
Aktivios Jižní Plzeňsko je zapsaný spolek s datem registrace 25. 8. 2005. Celkem MAS Aktivios Jižní Plzeňsko
sdružuje 42 členů (z toho ve veřejném sektoru 16, v neziskovém sektoru 7, v soukromém sektoru 14; počet
zapojených fyzických osob je 4 a 1 církev). Počet obcí v MAS Aktivios Jižní Plzeňsko je 68. Celková rozloha
území, na které organizace působí, je 560 km2, s hustotou zalidnění 89,6 obyv./km2. Na tomto území žije
52 258 obyvatel.
OS Aktivios se snaží o rozvoj svého území, jeho cílem je zlepšit kvalitu a život venkovského regionu.
V roce 2007 MAS vypracovala Strategický plán Leader 2007 -2013 „Šance pro jižní Plzeňsko“. Díky tomu
OS Aktivios každý rok finančně podporuje na svém území smysluplné projekty, které přispějí k posílení
ekonomiky a rozvoji regionu, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny
a k zachování a obnově kulturního dědictví po našich předcích.


V roce 2008 bylo podpořeno 16 projektů částkou 7,6 mil. Kč.



V roce 2009 bylo podpořeno celkem 27 projektů finanční částkou 10,3 mil Kč.



V roce 2010 bylo podpořeno 28 projektů finanční částkou celkem za 11,1 mil Kč.



V roce 2011 bylo podpořeno 20 projektů finanční částkou 7,6 mil Kč.



V roce2012 bylo podpořeno 29 projektů v celkové výši téměř 7,5 mil. Kč.



V roce 2013 bylo podpořeno 30 projektů finanční částkou 8,3 mil. Kč.



Celkem tak bylo podpořeno 150 projektů v celkové výši téměř 53 mil. Kč.

Další aktivity MAS Aktivios Jižní Plzeňsko:


propagace regionu na regionálních i celostátních veletrzích;



r. 2008 – 2009 naučná stezka Čertovo břemeno;



brožura naučné stezky Příští zastávka jižní Plzeňsko – vystupovat ! (spolupráce s MAS sv. Jana
z Nepomuku );



JUMP - program na podporu mladých;



školení pro žadatele, účetní , zastupitele a pracovníky veřejné správy;



účetnictví a administrativa pro Mikroregion Přešticko;



vydávání Zpravodaj ze života regionu 3x ročně;
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poradenská a konzultační činnost a zpracování projektů;



Virtuální univerzita třetího věku ( VU3V);



realizace projektů spolupráce s MAS PK;



člen Národní sítě MAS ČR, KS MAS ČR, Celostátní sítě pro venkov.

Mapa č. 3 – Obce zapojené v MAS Aktivios Jižní Plzeňsko

Obec Buková
Buková je obec s 226 obyvateli (k 1. 1. 2015 a nachází se na území Plzeňského kraje v okresu Plzeň-jih. Obec
má velmi příznivou polohu, leží v relativní blízkosti krajského města Plzně (přibližně 33 km jihozápadně),
města Přeštice (cca 13 km jihozápadně) a města Stod (asi 15 km jižním směrem). Dobrá dopravní oblužnost
lokality nabízí možnost dojížďky do zaměstnání do těchto měst. Významným místem pro obyvatele je obec
14
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Merklín,

kam

obvyvatelé

dojíždějí

například

za

praktickým

lékařem

nebo

školek

a škol (obec Merklín leží asi 4 km severovýchodně od Bukové. Mapa č. 4 zachycuje umístění obce Buková ve
vztahu k městům Plzeň, Přeštice, Stod a obci Merklín.
Mapa č. 4 – Umístění obce Buková
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Tabulka č. 2 – Buková – základní informace CZ0324 546372
Obec Buková
status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0324 546372

kraj (NUTS 3):

Plzeňský (CZ032)

okres (LAU 1):

Plzeň -jih (CZ0324)

obec s rozšířenou působností:

Přeštice

pověřená obec:
historická země:

Čechy

katastrální území:

Buková u Merklína

katastrální výměra:

6,16 km²

počet obyvatel:

226 (1. 1. 2015)

zeměpisné souřadnice:

49°32′15″ s. š., 13°9′32″ v. d.

nadmořská výška:

443 m n. m..

PSČ:

334 52

zákl. sídelní jednotky:

1

části obce:

1

katastrální území:

1

adresa obecního úřadu:

Buková 67
33452 Merklín u Přeštic

starosta / starostka:

Eva Frank
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Z historie obce:
Obec je založena na vyvýšenině, jejíž dominantou je Srnčí vrch, tyčící se do nadmořské výšky 535 m. Okolí
Bukové, tedy Merklínsko, bylo dle archeologických nálezů osídleno již v pravěku, pravděpodobně díky zdejším
přírodním podmínkám, jako je úrodná půda a bohaté vodní zdroje. Mezi nálezy patří četné mohyly z doby
bronzové nacházející se především v lesích "Malá leč" a v "Chobotě", nebo také u Merklínské samoty známé
pod názvem "Pohodnice". Z této doby pocházejí rovněž vyhlazené podzemní jámy, které sloužily patrně jako
zásobárny. Tyto pozůstatky doby bronzové byly ještě v roce 1924 patrny na bývalém farském poli u "Sv.
Gotharda" a u samoty "Bijadla".
První písemná zmínka o obci Buková pochází z roku 1115, kdy byla Buková spolu s okolními vesnicemi jako
Poděvousy, Močerady, Horní a Dolní Kamenice a Bijadla darována Vladislavem I. Kladrubskému klášteru. Z
popisu pražské arcidiecéze se dozvídáme, že v Bukové stojí farní kostel zasvěcený památce sv. Jiří. V této době
vlastnil zdejší tvrz na návrší u kostela (dnes hospodářský dvůr) Hugon Hynek z Bukové, zakladatel rodu
Lažanských z Bukové. Dalšími vlastníky v průběhu následujících let pak byli příslušníci rodu Buchvalů z
Hrádku, Chřínovců, Šlovických ze Šlovic a Říčanských. K Bukové byly díky této skutečnosti postupně
připojovány okolní vsi - Kamenice, Čermná, Otěšice a část Strýčkovic. V roce 1674 připojil obec koupí ke
svému majetku pan Jakub Filip Berchtold z Uhučic, čímž byla samostatná právní existence původního panství
ukončena. V následující době ves a později panství postupně náleželo Kolowratům, Novohradským, rodu
Conway z Watterfordu, Morsínům, Kolowratům Krakovským a nakonec Palfyům z Erdödu.
Do třicetileté války (1618) byla Buková osadou významnou a prosperující, o čemž svědčí zejména fakt, že zde
v 15. století byly založeny velké rybníky Kačerna a Kubernát, v roce 1567 byl pak pod Kačernou postaven mlýn
a v panském dvoře pivovar. V roce 1613 bylo paní Regínou Šlovickou vybudováno napájení dvou kašen, do
nichž byla voda přiváděna dřevěným potrubím. Nový litinový vodovod byl v obci vybudován až po roce 1945,
kdy byla pitná voda konečně rozvedena po celé obci.
Po třicetileté válce zůstalo v obci jen 12 usedlostí, z farních zápisů z roku 1727 se dozvídáme o zvýšení počtu
domů na 26. V průběhu následujících staletí se pak počet už jen zvyšoval. Koncem 19. a začátkem 20. století
měla na další zvýšení počtu obyvatel vliv rozmáhající se těžba uhlí v nedalekých vytůňských lesích.
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Po zavedení povinné školní docházky Marií Terezií byly bukovské děti nuceny navštěvovat školu v nedalekém
Pteníně. Cesta do školy byla však velmi dlouhá a špatná, proto se bukovští obyvatelé obrátili na zemskou školní
radu se žádostí o zřízení školy místní. V roce 1890 bylo jejich žádosti vyhověno a vyučovat se začalo nejprve v
najatých prostorách. Výstavba vlastní školy byla v obci započata až na jaře roku 1892. Na počátku sedmdesátých
let byla výuka zrušena pro nedostatečný počet žáků. V současné době dojíždějí bukovské děti do základní školy
v Merklíně a původní školní budova v Bukové slouží k jiným účelům. V přízemí se nachází obecní byt, dobře
fungující hostinec Ve škole a v 1. patře Obecní úřad, místní knihovna a klubovna mládeže. V bývalé školní
zahradě byl v roce 2000 přistaven sál, který je bohatě využíván pro kulturní a společenské akce obce, spolků i
privátní oslavy.
K významným bukovským památkám patří zejména středověký kostel sv. Jiří, který je dominantou vsi
i okolí. Pod kostelem stojí ze čtyř stran uzavřený vrchnostenský dvůr, který byl do současné podoby upraven v
polovině 19. století, kdy byl majitelem vesnice Jan Karel Krakovský z Kolovrat. Štít patrové, z části obytné
budovy, nese litinový znak s erbem, totožný se znakem na kostelní lodi. Proti kostelu stojí špýchar, který byl
přestavěn pravděpodobně z někdejšího feudálního statku po roce 1839.
Po obvodu rozlehlé návsi stojí větší počet zemědělských usedlostí vesměs s objekty pocházejícími z 19.
a počátku 20. století. K hodnotným dokladům lidového klasicismu patří čp. 10 v čele s klenutou bránou nebo
statek čp. 1. V usedlosti čp. 34 se dochoval roubený špýchar s klenbou a v horní části vsi, na křižovatce cest,
stojí pamětní kříž.
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2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Okres Plzeň-jih leží v jihozápadní části Plzeňského kraje. Hraničí se všemi ostatními okresy kraje a částečně s
krajem Jihočeským a Středočeským. Okres se rozkládá na ploše 990 km2, tj. 13,1% rozlohy kraje, a je tak 5.
největším na jeho území. Počtem 61 414 obyvatel (k 31. 12. 2009) se řadí na 4. místo v kraji, hustotou osídlení
62 obyvatel na 1 km2 je v kraji 3. nejlidnatějším (za okresy Plzeň-město a Rokycany). Na severu okresu se
projevují těsné vazby s městem Plzeň, nejsevernější část patří přímo k plzeňské aglomeraci. S rostoucími
vzdálenostmi vliv Plzně na přilehlá území klesá.
Povrch území tvoří mírně zvlněná pahorkatina, ve střední části s Přešticko-blovickou vrchovinou. Na východě
se táhne pásmo Brdské vrchoviny s nejvyšším bodem "Nad Maráskem" (802 m n. m.). Z geologického hlediska
tvoří oblast okresu usazené horniny algonkického až devonského stáří - břidlice a fylity, buližníky, vápence
prostoupené vyvřelými spility. Místy se nachází i žula a její odrůdy (Štěnovice a okolí). V okrese jsou značná
ložiska kaolinických zemin, barevných jílů a hlín (Dnešice a okolí). Podnebí okresu je vnitrozemského
charakteru s delšími obdobími sucha. Klimaktický ráz podnebí je mírně teplý, suchý až mírně vlhký s nízkými
srážkami vlivem dešťového stínu. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Úslava protékající okresem v délce
39 km, dále Radbuza s délkou 29 km a Úhlava 31 km. V okrese je i celá řada rybníků, z nichž největší je
Žinkovský o rozloze 57,8 ha a Merklínský 35,8 ha. Významné je i lesní bohatství s nejrozsáhlejším komplexem
lesů na východě na úpatí Brd. Za významnou část přírodního bohatství lze považovat zemědělskou půdu, která
pokrývá 60,1% celkové plochy okresu, a lesní porosty, které tvoří 30,2% jeho rozlohy.
2.3.2. Demografická charakteristika
Plzeňský kraj je rozlohou 7 561 km2 třetím největším v ČR. Hustota osídlení je 75,8 obyvatel na km2, což je
nižší hodnota než v celé ČR (133 obyvatel na km2). Z hlediska sídelní struktury je v Plzeňském kraji 501 obcí,
57 měst a 12 městysů. V samotném městě Plzni žije téměř třetina celé populace kraje (29,4 %).
V letech 2001-2011 byl Plzeňský kraj 3. nejrychleji populačně rostoucí kraj v ČR, došlo k nárůstu počtu
obyvatel z 550 000 na 570 000. Příčinou byl růst počtu přistěhovalých v letech 2004-2008 a růst počtu
narozených v období 2003-2009. Tyto dva faktory přispěly k růstu přirozenou měnou mezi lety 2007-2010.
Hlavním důvodem tohoto růstu přirozenou měnou byl ekonomický růst a nedostatek pracovních sil. Po roce
2008 populační růst výrazně zpomalil, propad se počet přistěhovalých a od roku 2010 klesá také počet
narozených v Plzeňském kraji. Územní rozdíly ve vývoji populace znázorňuje mapa č. 5.
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Mapa č. 5 – Obyvatelstvo Plzeňského kraje podle POÚ

Po druhé světové válce, během které došlo k 17 % úbytku obyvatel, již populace správního obvodu SO ORP
Přeštice nevyrovnala svoji původní velikost. Po roce 1989 nebyl z počátku vývoj obyvatelstva příliš příznivý,
hodnoty vycházející ze SLDB1 v roce 2001 byly od války nejnižší. Od té doby však do roku 2009 počet
obyvatel vzrostl o 10 % (2 103 osob). V roce 2009 bylo evidováno 21 859 obyvatel, což představovalo
poválečné maximum.
Výše uvedené dokládá graf č. 1, z grafu je patrný postupný propad počtu obyvatelstva po 2. světové válce i v
Bukové. V 90. letech minulého století se počet obyvatel mírně propadl pod hranici dvou set obvyvatel. V roce
2006 se pak opětovně přehoupl nad “magickou” hranici 200 obyvatel. K 1. 1. 2006 bylo v Bukové 201
obyvatel, od té doby počet obyvatel mírně stoupá a od roku 2011 se pohybuje okolo 230 obyvatel.

1

SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů.
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V obci Buková k 1. 1. 2015 trvale bydlelo 226 obyvatel, z toho 118 mužů (tj. 52,2%) a 108 žen (tj. 48,8%).

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v Bukové ve vybraných letech k 31. 12.

Vývoj počtu obyvatel v Bukové ve
vybraných letech k 31. 12.
Počet obyvatelstva

600
500
400
300
200
100
0

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2010

2014

Rok

Dle studie Prognóza vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje 2 byl rok 2008 pravděpodobně rokem, ve kterém
došlo k maximálnímu populačnímu růstu, který bude v dalších letech klesat. Silné populační ročníky generace
70. let minulého století nyní díky vlivu posunu věkové hranice pro zakládání rodiny dosahují maximální
plodnosti. V nejbližších letech se tedy již nebude rodit více dětí než v roce 2008, počet narozených bude
postupně klesat.
Prognóza předpokládá, že do roku 2030 populace správního obvodu Přeštice mírně poroste (o více než 1 %),
a to díky poloze v blízkosti krajského města. V tomto zázemí se předpokládá největší demografický rozvoj a
pokračování suburbanizačních tendencí.
Vývoj přirozeného přírůstku (rozdíl živě narození a zemřelí) v Bukové ilustruje graf č. 2. Od roku 2005 se
vývoj celkového přírůstku pohybuje v mírně kladných číslech nebo okolo nuly. K propadu -5 obyvatel došlo
v roce 2013. Počet zemřelých v Bukové převyšuje počet narozených dětí, ale jen mírně.

2

Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., 2009.

21

Strategický rozvojový plán

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

Buková 2016 - 2025
Graf č. 2 - Vývoj přirozeného přírůstku v Bukové v letech 1994-20014
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V Bukové nastává přirozená obměna obyvatelstva migračním pohybem, tzn. že se v průběhu let lidé z obcí
stěhují pryč nebo naopak se stěhují do ní. Na grafu č. 3 můžeme vidět, že se jedná o poměrně vyvážený pohyb
v počtu několika mála lidí během jednotlivých let (například v roce 2011 ubylo 5 občanů obce a v roce
následujícím se do obce 6 osob přistěhovalo).
Graf č. 3 - Vývoj migračního přírůstku v Bukové v letech 1994-2014
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Věková struktura populace Plzeňského kraje
Podle průměrného věku obyvatel je Plzeňský kraj spolu s Královéhradeckým krajem 2. – 3. nejstarší kraj
v republice po Praze. Podle indexu stáří je Plzeňský kraj po Praze a Zlínském kraji na 3. místě.
Základem přirozeného přírůstku je věková struktura obyvatelstva.
Z celkového počtu obyvatel v roce 2009 činil podíl dětí do 14 let 14,8 %, což je ovšem o 0,5 % méně než podíl
obyvatel ve věku nad 65 let. Za posledních 10 let tak podíl dětí klesl o 1,7 %, zatímco podíl starších 65 let
vzrostl o 0,8 %. Podíl produktivního obyvatelstva postupně klesá. Nejpočetnější je v současné době zejména
skupina třicátníků (silné ročníky 70. let minulého století).
Mapa č. 6 – Podíl obyvatel ve věku 65 let a více v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2014

Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje vypracovaná do roku 2030 předpokládá stárnutí
populace a snižování podílu osob produktivního věku (15 – 64 let) oproti osobám starším 65 let i dětem do 15
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let během celého prognózovaného období. Index ekonomického zatížení3 poroste ze stávajících 41 na zhruba
56 dětí a seniorů, kteří v roce 2030 připadnou na 100 osob v produktivním věku. Toto přinese značné nároky
na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Ve správním obvodě by mělo do roku 2030 dojít k poklesu dětské složky,
která tak bude představovat v průměru jen 60 – 66 obyvatel na 100 občanů seniorského věku.

Tabulka č. 3 – Předpokládaná věková struktura obyvatelstva SO ORP Přeštice a Plzeňského kraje v letech
2020 a 2030
Podíl obyvatelstva v roce

Podíl obyvatelstva v roce

Počet

2020 ve věku:

2030 ve věku:

obyvatelstva

SO ORP, kraj

v roce 2030
0 - 14

15 - 54

65 +

0 - 14

15 - 54

65 +

celkem

Přeštice

15,6

64,4

19,9

13,9

63,3

22,7

22 158

Kraj celkem

14,9

65,1

20,0

13,2

64,0

22,8

574 510

2.3.3. Vzdělanostní struktura
Údaje k vzdělanostní struktuře obce Buková nejsou z běžně dostupných zdrojů k dispozici, proto zde
vycházíme ze vzdělanostní struktury populace správního obvodu Přeštice.
Více než třetina (37,6%) obyvatel SO ORP Přeštice je vyučena bez maturity. Druhé největší zastoupení mají
lidé, kteří mají úplné střední s maturitou a vyšší odborné vzdělání (29,3 % obyvatel). Velký počet obyvatel z
vybraného území zaujímají lidé, kteří mají dokončené pouze základní vzdělání (17,1% obyvatel).
Vysokoškolsky vzdělaných lidí je v SO ORP Přeštice 8,8 %. Sociodemografická analýza správního obvodu
obce s rozšířenou působností Přeštice pak konstatuje, že: „vzdělanostní struktura populace správního obvodu
je nízká.“

3

Index ekonomického zatížení – úhrn počtu obyvatel ve věku 0-14 let a 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 15-64 let.
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Tabulka č. 4 – Vzdělanostní struktura obyvatelstva SO ORP Přeštice v roce 2011
Stupeň vzdělání

Počet

%

Základní vzdělání
Vyučení bez maturity

3251
7115

17,1
37,6

Úplně střední s maturitou a vyšší
odborné
Vysokoškolské
Bez vzdělání
Nezjištěné vzdělání

5558
1664
55
1316

29,3
8,8
0,3
6,9

2.4. Ekonomický potenciál
Obec Buková se nachází v Plzeňském kraji, který představuje na českém industriálním trhu jeden z
nejrozvinutějších a po hlavním městě také nejlépe diverzifikovaných trhů. Plzeňský kraj patří
k nejrozsáhlejším krajům a v počtu ekonomických subjektů v rámci jednotlivým měst a obcí jsou rozdíly. Platí
však, že zvyšující se vzdáleností obce od Plzně klesá vliv Plzně na obec v SO ORP Přeštice. Skutečnost, že
s rostoucí vzdáleností od Plzně klesá vliv na toto území, znázorňuje mapa č. 7.
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Mapa č. 7 – Ekonomické subjekty v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2014

2.4.1.

Ekonomická aktivita obyvatel

Při popisu ekonomické aktivity obyvatelstva obce Buková se vychází z dostupných dat Statistického lexikonu
obcí České republiky 20134. V obci Buková bylo podle těchto dat k 1. 1. 2013 celkem 114 ekonomicky
aktivních obyvatel, tj. přibližně polovina obyvatel obce (49,4%). Téměř pětina obyvatel obce byla starší 65 let

4

Statistický lexikon obcí České republiky 2013 (dále jen „Lexikon“) obsahuje základní výsledky sčítání lidu, domů a bytů, provedeného k 26.
březnu 2011. Veškeré údaje jsou přepočteny podle stavu územního členění státu platného k 1. 1. 2013.
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(18,6%); další skupinu ekonomicky neaktivních obyvatel (6,2%) tvořily děti ve věku 0 – 14 let.
Tabulka č. 5 – Ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce Buková v roce 2013
Počet
Obyvatelstvo
celkem
ve věku 0-14 let
ve věku 65 a více
let

%
231

100,0

37

6,2

43

Ekonomicky aktivní
Neuvedení, nezjistěno

18,6

114
37

49,4
25,8

Ze 114 ekonomicky aktivních obyvatel obce Buková bylo celkem zaměstnáno 108 obyvatel (tj. celkem 94,7%).
V zemědělství bylo zaměstnáno 7,4% obyvatel a ve službách našla uplatnění více než třetina (36,1%).
Dostupná statistika neposkytuje žádné další údaje, např. o zaměstnání v průmyslu. Podle této statistiky za prací
vyjíždělo mimo obec 43,5% obyvatel Bukové.
Tabulka č. 6 – Charakteristika ekonomicky aktivního obyvatelstvo obce Buková v roce 2013
Počet

Zaměstnaní celkem
V zemědělství,
lesnictví a rybářství
Ve službách
Vyjíždějící za prací
mimo obec
2.4.2.

%

108

100,0

8
39

7,4
36,1

47

43,5

Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů

Sociální situaci na Přešticku silně ovlivňují možnosti zaměstnání přímo v Přešticích. V roce 2008 zde působilo
celkem 4 310 ekonomických subjektů, převažovaly oblasti velko- a maloobchodu (23 %), zpracovatelského
průmyslu (15 %) a stavebnictví (14 %).
Struktura ekonomických subjektů z hlediska velikosti/počtu zaměstnanců se v roce 2006 vyznačovala (pokud
nepočítáme subjekty s neuvedeným počtem) převahou subjektů bez zaměstnanců (34,4 %). Následovaly malé
subjekty do 19 zaměstnanců (8,9%). Obecně nejvíce subjektů sídlilo v Přešticích, Chlumčanech a Štěnovicích.
Ve větších obcích Přeštice, Chlumčany a Štěnovice se nacházejí industriální zóny, kde je soustředěna
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průmyslová výroba. Nejen v zónách působí větší společnosti, které jsou důležité pro rozvoj pracovního trhu.
Největší společností je IAC Group Czech, s.r.o., která sídlí v Přešticích. Firma IAC Group Czech má pobočky
i v dalších částech republiky. Tato firma má nejvíce zaměstnanců v SO ORP Přeštice, z dostupných zdrojů ale
nelze přesně zjistit jejich počet.
Druhou největší společností je Lasseslberger, s.r.o., která má sídlo v Chlumčanech. Firma je největším
výrobcem obkladů a dlažeb v České republice. Společnost působí v ČR od roku 1998, kdy rakouská firma
Lasselsberger Holding International, GmbH koupila většinový podíl Chlumčanských keramických závodů a
stala se rozhodujícím akcionářem. V roce 2002 se začlenila společnost Rako do společnosti Lasselsberger a.s.
V roce 2011 byla spuštěna nová kalibrační linka v závodu v Chlumčanech. Výroba kalibrových výrobků se
zdvojnásobila. V roce 2012 pracovalo ve společnosti 478 zaměstnanců.
Další firmou, která zaměstnává přes 200 zaměstnanců v SO ORP Přeštice, je Streicher, s.r.o. Firma vznikla v
roce 1992 v Plzni. Později se přestěhovala do Štěnovic, kde sídlí dodnes. Firma je důležitým zaměstnavatelem
v SO ORP Přeštice. Firma Streicher se zabývá dvěma odvětvími: strojírenskou a stavební výrobou. Strojírenské
odvětví se zabývá výrobou speciálních přístrojů, ocelových konstrukcí, tlakových nádob na zakázku. Jejich
výrobky se nejčastěji uplatňují ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském průmyslu a energetice.
Stavební odvětví se zaměřuje na výstavbu plynovodů, kanalizacemi, vodovodů a čistíren odpadních vod,
administrativních, občanských a bytových objektů, průmyslových hal a na speciální technologie.
Firma Xella CZ, s.r.o. v České republice zastupuje známou značku pórobetonu YTONG a výrobu
sádrovláknitých desek. Na českém trhu zaujímá firma s tvárnicemi YTONG vedoucí pozici. Xella CZ, s.r.o.
patří pod nadnárodní společnost Xella International. YTONG je bílá tvárnice, která se vyrábí z písku, vápna,
cementu a vody. Uvnitř cihla obsahuje velké množství vzduchových pórů, proto je nazývána pórobeton.
Pobočky v České republice zaměstnávají okolo 300 zaměstnanců. V Chlumčanech je zaměstnáno 111
pracovníků.
Přímo v Bukové v roce 2008 existovalo celkem 49 ekonomických subjektů (z toho se jich nejvíce realizovalo
ve velkoobchodě a maloobchodě, stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Podrobnější přehled
ekonomických subjektů ve vybraných obcích SO ORP Přeštice podle převažující činnosti CZ-NACE5
5

Kód NACE – Klasifikace ekonomických činností dle Českého statistického úřadu (http://www.nace.cz/).
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k 31. 12. 2008 znázorňuje tabulka č. 7.
Tabulka č. 7 – Ekonomické subjekty ve vybraných obcích SO ORP Přeštice podle převažující činnosti CZNACE k 31. 12. 2008

Informační a komunikační činnosti

Peněžnictví a pojišťovnictví

Činnost v oblasti nemovitostí

Profesní, vědecké a technické činnosti

Administrativní a podpůrné činnosti

Zdravotnictví a sociální péče

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

Ostatní činnosti

-

-

10

12

-

3

-

1

-

2

2

2

-

-

-

6

Chlumčany

401

13

60

1

1

79 102

23

12

2

3 22

27

5

2

7

4 10

25

Merklín

212

36

29

-

-

38

35

8

8

2

2

18

5

3

3

2

6

15

Přeštice

1 505

81 235

4 15 187 403

74

64 13

4 22 29 24

95

38

1

15

12

2

25

Štěnovice
Celkem v SO ORP
Přeštice (vč. Obcí
v tabulce neuvedených)

375

47

5

50

81

6

1

42 46 123 27
9

9

46

7

Veřejná správa a obrana, povin. soc.
zabezpečení
Vzdělávání

Ubytování, stravování a pohostinství

6

Velkoobchod a maloobchod, opravy
a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování

Zpracovatelský průmysl

4

Buková

Celkem
49

Obec

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Výroba a rozvod elektřiny, plynu,
tepla a klimatizovaného vzduchu
Zásobování vodou, činnosti související
s odpadními vodami, odpady a sanace
Stavebnictví

z toho odvětví

6 10

3

4 310 427 655 16 30 605 987 190 181 37 107 89 344 71 72 56 46 84 282

2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Obec Buková je součástí okresu Plzeň-jih. Plzeňský kraj patří v rámci České republiky k oblastem
s nejmenší mírou nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v tomto okrese k 29. 2. 2016 činila 4,2%. Ve
srovnání s republikovým průměrem (6,3%) byla okresní míra nezaměstnanosti o 2,1% nižší.
Trh práce a míra nezaměstnanosti správního obvodu OPR Přeštice jsou ovlivěny stabilitou podnikatelského
prostředí, dobrou dostupností krajského města, ochotou obyvatel dojíždět za prací a bytovou výstavbou.
Míra registrované nezaměstnanosti SO ORP Přeštice je v rámci Plzeňského kraje dlouhodobě nejnižší, je však
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nutné zohlednit rozdíly mezi jednotllivými obcemi, kdy nelze z hlediska zaměstnanosti srovnávat výrazně
diferencované území Přeštic s lokálními specifiky např. Bukové, Nezdic a dalších obcí. V samotné obci
Buková v jejím okolí je omezená nabídka pracovních příležitostí v místě bydliště a jeho okolí. Značná část
obyvatel Bukové dojíždí do Plzně, Přeštic a Stodu. V současnosti uspokojivá dopravní oblužnost lokality
nabízí možnost dojížďky do zaměstnání do těchto měst.
Mapa č. 8 – Nezaměstnanost v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2014

30

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

Strategický rozvojový plán
Buková 2016 - 2025

2.5. Podmínky pro zemědělství
V zemědělství Plzeňského kraje hraje okres Plzeň-jih významnou roli. Hospodaří se zde na 59 473 ha
zemědělské půdy (60,1 % rozlohy kraje), z toho připadá 42 821 ha na půdu ornou, tj. 72,0% zemědělské půdy.
Rostlinná výroba je orientována zejména na pěstování pšenice, ječmene, brambor, řepky a kukuřice (na zeleno
i na siláž). Živočišná výroba se soustřeďovala především na chov skotu, prasat a drůbeže.
Mapa č. 9 – Orná půda v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2014

K největším zaměstnavatelům patří Zemědělské družstvo Merklín a Lukrena a.s. Dolní Lukavice.
Lukrena a.s. je zemědělskou společností, která hospodaří na 3 500 ha půdy. Působí zde od roku 1999. V
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živočišné výrobě se zaměřuje na výrobu mléka a odchov býků, v rostlinné výrobě se soustřeďuje na pěstování
obilovin (65 %), řepky (25 %) a dalších plodin, i krmných. Dalším odvětvím jsou sady s ovocnými stromy,
které se vyskytují v obci Nebílovy. Soustřeďují se na pěstování švestek, jablek a třešní. Společnost Lukrena
a.s. sídlí v obci Dolní Lukavice.
Počet zaměstnanců ve společnosti Lukrena od roku 2002 do roku 2009 klesal. V roce 2002 pracovalo ve firmě
143 zaměstnanců. V roce 2009 už jen 52 zaměstnanců. Ekonomická krize, která postihla Českou republiku v
roce 2009, neměla velký vliv na snižování počtu zaměstnanců ve společnosti. Lidé byli propouštěni i před
ekonomickou krizí. Za poslední 2 roky sledovaného období se počet zaměstnanců nepatrně zvyšoval.
Nevyskytuje se zde velký nárůst počtu pracovníků, ale je pozitivní, že počet lidí pracujících ve společnosti
Lukrena a.s. se dále nesnižuje.
ZD Merklín vzniklo v roce 1975, kdy se sloučila 4 zemědělská družstva Roupov, Ptenín, Zemětice a Merklín.
Podnik se zabývá chovem skotu a dojnic. V roce 2006 bylo chováno 900 dojnic. Zajímavé je, že za celou dobu
existence ZD nebyl koupen jediný kus skotu do chovu. Je to tzv. uzavřený obrat stáda. Uskutečněn je pouze
prodej skotu.
Nejvíce zaměstnanců ve sledovaném období měl ZD Merklín v roce 2002. Počet dosahoval 107 pracujících.
Od roku 2002 do 2008 se počet zaměstnanců ve společnosti snižoval. Hodnoty počtu zaměstnaných se pohybují
celé sledované období v rozmezí 81 – 107. Nejnižší počet pracujících byl v letech 2008 a 2010. Největší
snižování počtu zaměstnanců bylo v letech 2005 a 2006. Počet se snížil o 8 zaměstnanců. Za poslední 4
sledované roky se počet zaměstnanců pohyboval v rozmezí 81 – 83 lidí. Ekonomická krize, která postihla
Českou republiku, neměla vliv na snižování počtu zaměstnanců v zemědělském závodě, naopak se počet
zaměstnanců v roce 2009 zvýšil oproti roku předešlému.

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2

2.6.1.

Dopravní infrastruktura

Obcí Bukovou vede silnice 2. třídy číslo 183, tato cesta se křižuje v Merklíně s komunikací č. 182. Městem
Přeštice prochází silnice 2. třídy číslo 230. Je to významná komunikace pro spojení s bližšími velkými městy.
Na SV od Přeštic vede silnice č. 230 do Stodu na JV do města Nepomuk.
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Územím SO ORP Přeštice prochází několik důležitých dopravních cest. V severní části SO ORP se nachází
dálniční obchvat Plzně D5. Územím dále prochází silnice 1. třídy číslo E 53, která vede Plzeň – Přeštice Klatovy. Je to důležité silniční spojení pro SO ORP Přeštice. Prochází obcemi Chlumčany, Horní a Dolní
Lukavice, Přeštice, Lužany a Borovy.
Samotnou obcí Buková neprochází železnice. Leží však v blízkosti železniční trati č. 183 a 180.
Železniční trať č. 183 - Plzeň - Klatovy - Železná Ruda prochází na území Plzeňského kraje obcemi
s rozšířenou působností Plzeň, Přeštice a Klatovy. V hraniční obci Železná Ruda lze přestoupit na vlaky
německých drah, trať tak představuje další spojení Plzeňského kraje s Německem. Železniční trať č. 180 Plzeň - Domažlice - Česká Kubice - Brod nad Lesy (Německo) spojuje Plzeňský kraj s Německem. Na území
Plzeňského kraje prochází obcemi s rozšířenou působností Plzeň, Nýřany, Stod a Domažlice. Do Německa
prochází hraničním přechodem v obci Česká Kubice.
Mapa č. 10 – Dopravní infrastruktura v okolí obce Buková
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2.6.2.

Technická infrastruktura

Obec má zpracovaný a schválený územní plán z r. 2010. V roce 2016 se bude tento plán aktualizovat. V roce
2017 mají být zahájeny práce na I. Změně územního plánu obce. Obec má vlastní vodovod, který spravuje
firma Čevak Buková. Obec Buková je plně plynofikována. V obci je dešťová kanalizace. Svoz domovního
směsného odpadu provádí v obci firma Západočeské komunální služby Plzeň. Popelnice jsou vyváženy
maximálně 1x týdně – nebezpečený odpad je svážen 2x ročně. V obci jsou dvě hnízda
s kontejnery na tříděný odpad – sklo, plasty, papír a 2x ročně je přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Zásobování pitnou vodou je zatím dostačující, s jednotnou kanalizací se nepočítá přinejmenším do r. 2019.

2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Podle dostupných statistických údajů je v obci Buková 109 domů, z toho 107 rodinných. Charakter bydlení
v obci dokresluje obrázek č. 1.
Obrázek č. 1 – Charakter bydlení v obci Buková
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2.7.2.

Školství

Děti z obce Buková dojíždějí do Mateřské školy v Merklíně a Základní školy v Merklíně. Předškolní
a základní vzdělání je na území SO ORP Přeštice zajištěno sítí 12 mateřských škol (Borovy, Dolní Lukavice,
Horšice, Chlumčany, Lužany, Merklín, Oplot, Přeštice – Dukelská, Přeštice – Gagarinova, Příchovice,
Skočice, Štěnovice), 9 základních škol (Dolní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Lužany, Merklín, Přeštice,
Řenče, Skočice, Štěnovice), 1 základní speciální školou (Merklín), základní uměleckou školou v Přešticích a
2 odloučenými pracovišti základní umělecké školy Dobřany na ZŠ Chlumčany a Štěnovice. V Přešticích
rovněž působí Dům dětí a mládeže, nabízející pravidelné kroužky, příležitostné akce pro širokou veřejnost a
výukové programy pro mateřské i základní školy.
Poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních od 3 let do
ukončení vzdělávání na střední škole, poskytuje Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – pracoviště Plzeňjih 3 dny v týdnu v prostorách ZŠ Přeštice.
2.7.3.

Zdravotnictví a sociální péče

V samotné obci Buková není dostupná lékařská péče. Dva praktičtí lékaři pro dospělé jsou dostupní v Merklíně,
mají však omezené ordinační hodiny. V Merklíně ordinuje zubní lékařka a dětská poradny, ta ordinuje jen 3
dny v týdnu po dvou hodinách. V nutných případech ošetřuje děti Stodská nemocnice. Odborní lékaři jsou k
dispozici ve Stodu, Přešticích, Plzni.
Na území správního obvodu Přeštice působí 13 ordinací praktického lékaře pro dospělé, 5 ordinací praktického
lékaře pro děti a dorost, 11 stomatologických ordinací a 17 odborných ordinací (alergologická, interní,
psychiatrická, onkologická, dermatovenerologická, gastroenterologická, oční, plicní, interní, ORL6,
mamografická,

ortodontická,

ortopedická,

urologická,

diabetologická,

chirurgicko-traumatologická,

neurologická). Dále zde působí 5 lékáren, na jednu lékárnu tak připadá téměř 5 tisíc obyvatel. Rychlou
lékařskou pomoc, dopravní zdravotnickou službu a zdravotnickou asistenci poskytuje Dopravní a záchranná
služba Přeštice, s.r.o, sídlící v Přešticích.

6

ORL – otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční choroby).
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Tabulka č. 8 – Vybavení SO ORP Přeštice vybranými druhy zdravotnických zařízení
Zařízení
Samostatné ordinace praktického lékaře pro
dospělé
Samostatné ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost

Počet
13
5

Samostatná stomatologická ordinace

11

Samostatná gynekologická ordinace
Samostatná ordinace lékaře specialisty
Samostatné nelékařské zařízení (rehabilitace)
Domácí zdravotní péče
Samostatná stomatologická laboratoř
Samostatná odborná laboratoř
(radiodiagnostická, biochemická)
Záchranná služba
Lékárna

3
17
1
1
3

Obec
Chlumčany, Merklín, Nebílovy,
Netunice, Přeštice, Štěnovice
Chlumčany, Přeštice, Štěnovice
Chlumčany, Merklín, Přeštice,
Štěnovice
Chlumčany, Přeštice, Štěnovice
Přeštice
Přeštice
Chlumčany
Nebílovy, Přeštice, Příchovice

2

Přeštice

1
5

Přeštice
Chlumčany, Přeštice, Štěnovice

Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb je zpracován v Analýze poskytovatelů sociálních a
návazných služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice.
Z tohoto šetření vyplývá, že na území SO ORP Přeštice zajišťuje 12 poskytovatelů celkem 14 druhů sociálních
a návazných služeb (sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je zde poskytováno 7 druhů). Jejich počet
však není úplný, neboť se jedná o poskytovatele, kteří se daného šetření zúčastnili. Nejsou tak zcela
podchyceni poskytovatelé, kteří nemají v mikroregionu registrovanou žádnou sociální službu, a přesto ji tam
poskytují.
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Tabulka č. 9 – Přehled poskytovatelů a poskytovaných sociálních služeb

Poskytovatel

Druh služby

Centrum domácí zdravotní péče, s.r.o.
Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb Město
Touškov
Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje, pracoviště Plzeňsever, Plzeň-jih

Domácí zdravotní péče

Registra
ce
sociální
služby
Ne

Pečovatelská služba

Ano

Odborné sociální poradenství

Ano

Centrum denních služeb
Denní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Odlehčovací služba
Pečovatelská služba
Domov pro seniory

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne

Diakonie ČCE – středisko Radost
v Merklíně

Dům s pečovatelskou službou
Štěnovice
Farní charita Přeštice
Farní sbor ČCE v Přešticích
Klub důchodců Přeštice
Město Přeštice
Člověk v tísni, o.p.s.
Občanské sdružení zdravotně
postižených Přešticko
Oblastní spolek Českého červeného
kříže Plzeň jih a sever
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR (SONS), Oblastní
pobočka Plzeň-jih

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Mateřské centrum
Návštěvy seniorů
Aktivity pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Pečovatelská služba
terénní služba
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Pečovatelská služba
Krizová pomoc
Odborné sociální poradenství
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Z 22 poskytovaných sociálních a návazných služeb má 8 ambulantní formu, 5 terénní, 5 pobytovou,
3 ambulantní a pobytovou zároveň a 1 ambulantní a terénní.
Služby poskytované na území SO ORP Přeštice pokrývají zejména cílové skupiny seniorů a osob se
zdravotním postižením (především osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením), dále pak rodiny s dětmi.
2.7.4.

Občanská vybavenost

V obci je obchod se smíšeným zbožím – ZKD Plzeň. Také hostinec se společenským sálem. V obci je
víceúčelové hřiště vybudované za pomoci Plzeňského kraje a Evropských fondů. Hřiště je využíváno pro
volejbal, nohejbal, malou kopanou, tenis a jako kulturní areál.
V celé obci je bezdrátový veřejný rozhlas, který byl modernizován v r. 2013 za dodační podpory z programu
PSOV Plzeňského kraje. Dále v obci najdeme mobilní rozhlas, telefon, internet.
V obci najdeme také římskokatolický kostel Sv. Jiří a starý i nový hřbitov.

2.8. Volný čas v obci
V obci probíhá velmi dobrá a bohatá spolková činnost - Myslivecké sdružení Srnčí vrch, Sbor dobrovolných
hasičů, Bukovské ženy, Český kynologický svaz – základní organizace Buková pod Srnčím vrchem, Spolek
bukovských divadelních nadšenců, Rybářský spolek, Motorkáři, Potápěči, Maminky a děti, Babinec, Někdo
de, Honební společenstvo.
V obci je jednak knihovna s vlastním knižním fondem, ve větší míře je využíváno zapůjčování knih z
knihovny v Přešticích. S touto knihovnou má obec uzavřenu smlouvu. Klubovna v budově obecního úřadu je
využívána především maminkami s dětmi, na rekreační cvičení, hobby akce žen a ostatními.
Obec vlastní hostinec se společenským sálem. Hostinec je příkladně veden nájemci, sál i kuchyně jsou
využívány jak pro obecní akce, tak i pro různé soukromé oslavy, svatby apod. U rybníka Brůdku bylo
vybudováno kulturní zařízení – venkovní parket se zázemím. Zařízení je využíváno pro letní akce.
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2.9. Cestovní ruch
Okres Plzeň-jih svým charakterem, čistým životním prostředím i geografickou polohou přispívá k rozvoji
rekreace a cestovního ruchu. Překrásné malebné okolí poskytuje příležitost pro odpočinek, turistiku a rekreaci.
Množství turistických cílů v okolí Bukové můžeme spatřit na mapě č. 10. Než se vydáte k turistickému cíli, je
dobré si ověřit jeho otevírací dobu, případě rezervovat prohlídku. Některé turistické cíle mění svou provozní
dobu, jiné jsou otevřené jen po některou dobu v roce.
Oblast Přešticka je zajímavá nejen svou architekturou a sakrálními stavbami, ale i svými rodáky (hudební
skladatel J. J. Ryba a architekt a stavitel J. Hlávka). V okolí Stodu se nalézá obec Chotěšov s bývalým
klášterem premonstrátek ze 13. století. Zachovalou lidovou architekturu představují obce Mítov, Lipnice
a Řesanice, které byly vyhlášeny vesnickou památkovou zónou.
Mapa č. 10 – Turistické cíle v okolí obce Buková
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Významné turistické cíle
Zámek Nebílovy - Nebílovy je barokní zámek, který se nachází ve stejnojmenné obci na jižním Plzeňsku, 16
km od Plzně. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti.
Dominanta nepomucké oblasti Zelená hora se zámkem - Od 1. dubna 2016 do 31. října 2016 je pro
návštěvníky památkového areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře připravena
komentovaná prohlídka s průvodcem v českém, po domluvě i v anglickém a německém jazyce. Trasa prohlídky
památkovým areálem poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře vede od hlavní západní vstupní
brány, přes hřbitov do kostela sv. Jana Nepomuckého. Délka prohlídky je 45 minut.
Hrad Vlčtejn - Zřícenina hradu z 13. stol. Původní dřevěný hrad nechal postavit Holen z Vlčtejna. Po roce
1360 přestavěn Rožmberky do dnešní podoby. Hrad často střídal majitele a zpustl po roce 1872. Restaurován
ve 40. letech 20. stol. Hrad je přístupný jednou za rok. Hrad se otevírá návštěvníkům jeden den v roce při
akci "Oživení hradu Vlčtejna". Po zbytek roku je nepřístupný (z bezpečnostních důvodů). Hrad má soukromého
majitele.
Zámek Lužany - renesanční zámek byl postaven na místě původní tvrze. V letech 1886 - 1887 dal zámek
přestavět do dnešní podoby majitel, význačný architekt Josef Hlávka. Malou zahradu před zámkem Hlávka
rozšířil do podoby krajinářského parku propojeného můstky přes ramena řeky a přecházejícího do přirozených
lužních porostů. V současné době je zámek majetkem "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Návštěva
je možná jen po dohodě se správcem zámku.
Zámek Příchovice - na místě bývalé tvrze rodu Příchovických z Příchovic nechal postavit barokní zámek
v letech 1718-1719 Jindřich Antonín Henigar ze Seeberka, tehdejší majitel příchovického panství, podle plánů
J. Augustona. Zámek je v soukromém vlastnictví.
Zámek Dolní Lukavice - barokní zámek byl postaven v roce 1708 na místě původní tvrze dle návrhu J.
Augustona. Jde o trojkřídlou stavbu, ve střední části dvoupatrovou. V zámecké kapli se nachází rozsáhlá freska
F. J. Luxe. Kolem zámku se rozprostírá park z 18. století s plastickou výzdobou. Zámek byl vrácen původním
majitelům a v současné době probíhají opravy.
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Hrad Skála - výrazná zřícenina hradu na skalním buližníkovém bradle 490 m n. m. v Černém lese asi 0,5 km
jižně od Radkovic. František Palacký se domníval, že hrad Skála bylo sídlo knížete Soběslava. Doložen roku
1318, roku 1658 zbořen. Horní hrad byl vlastní pevností, dolní pak hospodářskou částí. Při obléhání hradu
v roce 1399 byla použita poprvé v českých zemích bombarda. Hradní zřícenina, charakteristická důkladností
zdiva a velkou pevností malty představuje díky své historii jednu z nejpozoruhodnějších památek hradního
stavitelství v Čechách.
Kostely :


Sv.Ambrože na Vícově



Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích



Sv. Matěje v Horšicích



Sv. Jiří v Bukové



Sv.Prokopa v Nezdicích

Naučné stezky :


Hraběte Hanuše - asi 2,4 km dlouhá, celkem má 9 zastavení. Začíná před zámkem v Pteníně
a pokračuje přes řeku Merklínku do nedalekého lesa.



Čertovo Břemeno - asi 15 km dlouhá, s výchozím bodem v Letinech, která pokračuje přes rozhlednu
Kožich.

2.10. Životní prostředí v obci
Životní prostředí okresu Plzeň-jih lze v rámci kraje hodnotit celkem příznivě, je ovlivněno svým venkovským
charakterem, nízkým podílem průmyslu a svými přírodními a klimatickými podmínkami. Hodnoty měrných
emisí základních znečisťujících látek tuhých, oxidu siřičitého a oxidu dusíku jsou jedny z nejnižších v kraji.
Hodnoty měřených emisí oxidu uhelnatého a uhlovodíků se pohybují kolem průměrné hodnoty kraje. Podle
zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny byla na území okresu vyhlášena maloplošná
chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace).
Přírodní rezervace Zlín - Posláním přírodní rezervace je ochrana teplomilného smíšeného lesa s mimořádně
bohatými společenstvy hájové vegetace. Nachází se na vrchu Zlín, 352 - 396 m. n. m. v katastrálním území.
Krasavce, Snopoušovy a Lišice u Dolní Lukavice. Výměra činí 17,75 ha. Chráněným bylo území, tohoto
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druhu nejcennější na Plzeňsku, vyhlášeno v roce 1965.
Přírodní památka Lužany - Přírodní památka Lužany se nachází v meandru řeky Úhlavy napravo od
silnice směrem na Měčín asi 1 km od lučanského mostu. Na pravém břehu proti zámeckému parku je též
zbytek lužního lesa. Tato přírodní památka byla vyhlášena již v roce 1951, má rozlohu 7 ha a nachází se
v nadmořské výšce 355 m.

III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Průzkum mezi obyvateli byl proveden v minulých letech. Jeho výsledky a přání občanů odráží požadavky
zastupitelstva.

3.2. Výsledky průzkumu
Výzkum v rámci tohoto SRP nebyl prováděn.

IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
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V této části dokumentu se budeme věnovat samotnému rozvojovému plánu obce B u k o v á , který vychází
z provedených analýz a dotazníkového šetření mezi obyvateli obce.

4.1. Strategická vize
„Buková – obec umožňující návštěvníkům rekreaci zaměřenou na aktivní turistiku a volnočasové
a sportovní vyžití mladých z celého regionu a vytvářející zázemí města Přeštice pro trvalé bydlení“.
Na základě provedené sociálně ekonomické analýzy lze konstatovat, že obec Buková má podobný charakter
jako všechny obce v Plzeňském kraji.
Z hlediska ekonomického rozvoje by se měla obec zaměřit především na tvorbu přirozeného venkovského
prostředí, které bude využíváno jak pro tvorbu specifických produktů oblasti cestovního

ruchu, tak pro

nabídku venkovského bydlení. V návaznosti na rozvoj ČR a bydlení dojde i k rozvoji MSP a tvorbě nových
pracovních míst.
Tyto dva směry budou v dlouhodobém období nejvýznamnějším faktorem podporujícím hospodářský
rozvoj obce.

Zdůvodnění:
Cestovní ruch má významný podíl na tvorbě HDP v ČR - Rozvoj „venkovské turistiky“, především eko
- a agroturistika je velkým trendem v zemích EU. Obec má předpoklady pro tvorbu těchto produktů.
Pro oblast rozvoje CR jsou:
-

blízkost města Plzně

-

velmi čisté životní prostředí

-

velké množství zemědělské a lesní půdy
- dostatek lidských zdrojů

Současný odliv venkovských obyvatel do větších měst se již zastavuje, lidé si začínají uvědomovat
výhody venkovského bydlení. V souvislosti s nárůstem obyvatel dojde i k daňové výtěžnosti obcí.
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Předpoklady pro rozvoj venkovského bydlení:
-

dobrá dojezdová vzdálenost do velkých měst

-

dostatek pozemků ve vlastnictví určených pro bydlení

-

dostatek pracovních příležitostí ve velkých městech (např. Plzeň)

4.2. SWOT analýza
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Silné stránky
Slabé stránky
 Krásné životní prostředí
 Nebezpečný průchod chodců podél
komunikací
 Umístění a lokace obce
 Omezené možnosti pro pracovné
 Dostupnost obce Přeštice
příležitosti
 Prostory pro podnikání
 Omezená dopravní obslužnost
 Blízkost vodních ploch
 Nízká diverzifikace zemědělských
 Vysoká míra spolkového života
činností
obyvatel
 Nedostatečná propagace aktivit
 Dobré podmínky pro kvalitní
v obci
zemědělskou výrobu

Nedostatečná kapacita některých
 kvalita prostředí pro venkovské
silničních úseků
bydlení
 Úbytek přírodních prostředí
 využívání systému třídění odpadu,
 Nedostačující nabídka a úroveň
recyklace a kompostování
základních a doprovodných služeb
 Velký potenciál přírodního a
CR v porovnání se standardy
kulturního bohatství
vyspělých zemí
 Nedostatečná skladba nabídky a
kvality ubytovacích zařízení
Příležitosti











Rizika




Vzájemná výpomoc obcí v rámci
mikroregionů
Rozvoj rybníku a jeho okolí pro
volnočasové aktivity
Rozvoj bydlení a podpora mladých
lidí
Možnost podnikání
Rozvoj země
Trend k růstu podílu cestovního
ruchu na HDP
Rozvoj spolupráce mezi
soukromým a veřejným sektorem
Rozvoj služeb a oborů s vyšší
přidanou hodnotou
Rozvoj zemědělství a venkova na
základě spolupráce veřejného,
soukromého a občanského sektoru
Posílení identity trvale žijícího
obyvatelstva









4.3. Cíle a priority
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Zpomalení hospodářského růstu ČR
Odliv kvalifikované pracovní síly
Nedostatečná kapacita dopravních
sítí
Nedostatečný koncepční přístup
Míra nazaměstnanosti v obci
Počet obyvatel obce
Nedostatečná podpora cestovního
ruchu
Snaha o urbanizaci volné krajiny
Stárnutí obyvatelstva a pokračující
odliv mladých lidí
Nezájem obyvatelstva o problémy
týkající se prostředí, ve kterém bydlí
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost a infrastruktura
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. Součástí opatření jsou i vybudování místních komunikací a zlepšení technické
infrastruktury v obci
PRIORITA 1.1: Chodníky a komunikace

Popis priority 1.1:
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních komunikací, jejich oprava, rekonstrukce a
vybudování chodníků.
Tato opatření povedou ke zlepšení dopravní situace v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke zlepšení
celkového vzhledu obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:
 oprava a rekonstrukce místních komunikací
 vybudování přechodů pro chodce
 výstavba nových chodníků

PRIORITA 1.2: Přístavba sálu

Popis priority 1.2:
V současné době v obci není kvalitní zázemí pro setkávání občanů, pro pořádání různých obecních
aktivit apod. Tato infrastruktura zde citelně chybí. Záměrem opatření je zkvalitnit občanskou vybavenost
a vzhled obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:
 přístavba sálu s možností vybudování stálého jeviště
 oprava vzduchotechniky obecní budovy
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PRIORITA 1.3: Byty pro seniory

Popis priority 1.3:
Cílem tohoto opatření je výstavba dvou malometrážních bytů pro seniory v rámci obecních objektů. Byty
budou určeny pro seniory obce Buková, na základě potřeby obyvatel.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:
 vestavba bytů do obecních budov
 projektové a stavební práce

PRIORITA 1.4: Úprava veřejných prostranství

Popis priority 1.4:
Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v obci. Vybudování
veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:
 projektové práce
 stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci
 revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství
 vybudování potřebné infrstruktury v rámci tohoto opatření
 instalace obecního mobiliáře

PRIORITA 2. Životní prostředí
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 2.1: Revitalizace rybníka
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Popis priority 2.1:
Hlavním cílem v rámci této priority je kompletní revitalizace rybníka Brůdek a navazujících mokřadů.
Sekundárním cílem opatření je zachování a rozvoj fauny a flory v mokřadech, zlepšení služeb pro občany,
zlepšení absorpčních kapacit v krajině
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:
 projektové práce
 odborné posudky autorizovaných osob
 stavební práce na obnově a revitalizaci rybníka
 odbahnění rybníka
 revitalizace mokřadů odborným postupem

PRIORITA 2.2: Vyčištění potoka

Popis priority 2.2:
Hlavním cílem v rámci této priority je kompletní vyčištění potoka Brůdek-Drnovka. Sekundárním cílem
opatření je zachování a rozvoj fauny a flory v mokřadech, zlepšení absorpčních vodních kapacit v krajině,
protipovodňová opatření
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:
 projektové práce
 odborné posudky autorizovaných osob
 stavební práce opravě koryta potoka
 vyčištění potoka

PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl:
Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit, související infrastruktury a
doplňkových služeb.
PRIORITA 3.1: Propagace obce
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Popis priority 3.1:
Součástí opatření je vznik nových lokálních tradic, akcí menšího rozsahu, doplňkových propagačních
předmětů a propagace obce jako takové a to v rámci mikroregionů a kraje.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:
 publikace a inzerce
 výroba upomínkových předmětů
 výroba informačních tiskovin
 tvorba propagačních materiálů obce
 napojení obce na sociální informační systémy
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4.3.1

Vazby jednotlivých priorit
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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 Buková má potřebu střednědobého programování při využívání
různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného přístupu k řešení problémů
(průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces postupného naplňování Strategického plánu se
nazývá „implementace“.

VI. Implementace strategického rozvojového plánu
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidlech při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorech.

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
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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 podporovatelných projektů se předpokládá společné financování schválených projektů. Tím je
myšleno koofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné o finanční podporu z jiných
zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se realizátoři budou ucházet o
spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční prostředky
vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv nahrazovat vlastní
finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků jen pro
nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého množství malých
projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou
vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. Strategický plán je celek, který přinese
výsledek pouze v případě, že budou rozhodující instituce a vlivní jednotlivci města 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.
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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.
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.

6.2. 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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Projektový list

Tabulka 6 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Buková

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP

Popis projektu (cíle, aktivity a
výstupy projektu)
Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky
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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 managamentu), může dobře posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy
rozpočtů obce, identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a
identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat prostředky (v rámci
mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo kofinancování
rozvojových projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních

vnějších zdrojů financování, tedy

možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, že donor
určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv na škálu
realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné straně totiž
stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové fondy, ale na druhé
straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů tak, aby bylo dosaženo
naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní očekávání.

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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Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28.
listopadu 2012. Jedná se o následující programy:

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;
56

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

Strategický rozvojový plán
Buková 2016 - 2025

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
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
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a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování
potřeb ze strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery
regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru. Koordinací
přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylousnesením 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 B u k o v á 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
v Bukové.

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.
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https://www.google.cz/maps/ Mapy Google umožňují vyhledat místní firmy, zobrazit mapy a najít trasy.
http://www.czso.cz Oficiální stránky Českého statistického úřadu
http://www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv
http://www.plzensky-kraj.cz/ Oficiální stránky Plzeňského kraje
http://www.mesta.obce.cz Města a obce online
http://www.mmr.cz Oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj
http://portal.mpsv.cz Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
http://www.presticko.cz/ - Oficiální stránky mikroregionu Přešticko
http://www.mas-aktivios.cz/ Oficiální stránky MAS Aktivios, z.s.
http://www.obec-bukova.cz/ Oficiální stránky obce Buková
http://www.prestice-mesto.cz/ Oficiální stránky obce Přeštice
http://www.merklin.cz/ Oficiální stránky města Merklín
http://www.mestostod.cz/ Oficiální stránky města Stod
http://www.turistika.cz - Tipy na výlety
http://www.rako.cz/o-nas/historie-spolecnosti/historie-chkz.html
http://www.streicher.cz/
http://www.ytong.cz/
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