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ÚVOD
V druhé polovině roku 2015 byla otevřena diskuse v radě města Přeštice o aktualizaci
dokumentů pro strategické řízení. Dne 21. 9. 2015 rada města rozhodla o zahájení prací na
přípravě návrhu Strategického rozvojového plánu města Přeštice (SRP) usnesením
č. 516/2015.
Zadání bylo specifikováno vůči pracovníkům města i externím spolupracujícím subjektům
na první informační schůzce se zastupiteli a vedoucími úředníky dne 22. 9. 2015 takto:


provést revizi stávajících plánovacích dokumentů, včetně zhodnocení plnění platného
strategického plánu rozvoje města Přeštice na léta 2006 – 2010 s výhledem do r. 2015
– viz příloha A1.



provést nejen jejich aktualizaci, ale aplikovat do tvorby nového SRP i aktuální
poznatky z oblasti strategického plánování rozvoje měst a obcí, inspirovat se
zkušeností obdobných měst a vnést do tvorby pokud možno i vlastní proaktivní a
inovační přístup



prodloužit plánování a organizaci realizace konkrétních záměrů a projektů na dvě
volební období (8 let) a zpracovat výhled, resp. formulovat preference města na
horizont jedné generace, tj. do období cca 2025 - 2034.

Východiska, účel a hlavní cíle SRP byly specifikovány souhrnně následovně:


respektovat kontinuitu dosavadního vývoje, tzn. přirozené zhodnocení tradic města,
potenciálu lidí i subjektů i geografického postavení, uplatnit již vyzkoušené postupy
komunitního plánování



zajistit větší zapojení občanů i právních subjektů na území města do přípravy a
realizace záměrů a projektů rozvoje města



usilovat při tvorbě, realizaci i průběžných korekturách SRP o zásadní zvýšení shody
všech zainteresovaných lidí s cílem zajistit vyšší efektivitu fungování města pomocí
stabilního plánování a projektové přípravy věcných i finančních řešení situací (oprav
majetku, investic, záměrů, projektů atd.)



využít tvorby SRP k posílení znalostí a dovedností pracovníků, složek i organizací
města k posílení zejména dovednosti aktivně řešit situace ve všech oblastech života
občanů



uplatnit, příp. alespoň iniciovat a podporovat nové inovační přístupy a trendy
(technologické i procesní inovace, včetně informačních a komunikačních technologií),
zejména v prioritních oblastech rozvoje města



dosáhnout prokazatelného zvýšení pozitivního vnímání způsobu i forem rozvoje města
i sounáležitosti s městem ze strany občanů i návštěvníků



dosáhnout politické shody v zastupitelstvu při tvorbě i realizaci strategického plánu a
navazujících koncepcí tak, aby rozvoj města v souladu s průběžně aktualizovaným
strategickým plánem byl plynulý a nebyl ohrožován výměnou vedení města ve
čtyřletých volebních obdobích

LOGISTIKA TVORBY A REALIZACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU MĚSTA PŘEŠTICE – příloha U1

ZADÁNÍ SRP SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝM ANALÝZA SITUACE
A SMĚRŮ ROZVOJE JAKO ZÁKLAD SWOT ANALÝZY

ZADÁNÍ SRP SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝM ANALÝZA SITUACE
A SMĚRŮ ROZVOJE JAKO ZÁKLAD SWOT ANALÝZY

Užší KT 4 + 1
SWOT analýza +
preference rady města


Vnější vlivy
VIZE
Poslání






Koordinační tým
celková SWOT
analýza

Odborné skupiny
analýza z pohledu
odborných skupin


Směry rozvoje města,
CÍLE, PROJEKTY a
AKCE vč. posouzení


Specifikace potřeb
v jednotlivých
oblastech





VZNIK ČTYŘ SCÉNÁŘŮ MOŽNÉHO VÝVOJE KOMBINACÍ
VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH VLIVŮ PRO ROZVOJ POTENCIÁLU MĚSTA

Zveřejnění SRP, veřejné připomínkové řízení, kompletace SRP,
SCHVÁLENÍ SRP ZASTUPITELSTVEM MĚSTA A ZADÁNÍ K REALIZACI

REALIZÁTOŘI SRP A ODPOVĚDNOSTI
1/
2/
3/
4/
5/

Občané města - aktivní účast a poskytování zpětné vazby
Zastupitelstvo města Přeštice - schvalování a strategické změny SRP
Rada města realizace akčního plánu a souboru opatření
Koordinátor SRP - koordinace procesů a týmů při realizaci (pracovník MÚ)
Realizátoři projektů a akcí- odpovědnost za realizaci - viz projektové karty

SRP 2018-2024

I. ANALYTICKÁ ČÁST
Úvod
Analytická část strategického rozvojového plánu města Přeštice obsahuje souhrnný
přehled dat, údajů a poznatků, jejich analýzu a hodnocení, které byly postupně
zpracovávány koordinačním týmem podle předem schváleného harmonogramu činností.
Posouzení těchto údajů je jedním ze základních postupů pro nadefinování slabých a
silných stránek současného stavu města, jeho potenciálních příležitostí a ohrožení.
Analytická část je základem pro zpracování strategické části rozvojového plánu.
Dokument byl zpracován na základě následujících podkladových materiálů:
- širší rozvojové dokumenty (národní a regionální),
- obecné koncepční materiály města, především územní plán města,
komunitní plány
- dostupné koncepční materiály jednotlivých odborů úřadu města,
- statistické údaje shromážděné ČSÚ,
- výsledky anketních šetření v rámci projektu Zdravé město Přeštice v období let
2012 až 2016.
Seznam konkrétních dokumentů je uveden v přehledu použitých zdrojů.

1. Průběh tvorby SRP
Tvorba nového strategického plánu rozvoje města Přeštice byla iniciována radou města
v září 2015. Byl sestaven koordinační tým, který definoval osm oblastí života města,
které měly být předmětem analýzy odborných skupin.
V přípravném období do konce roku 2015 byl sestaven harmonogram I. etapy
zpracování SRP, nastaveny způsoby a pravidla práce užších koordinačních týmů a
komunikace mezi členy koordinačního týmu a odborných skupin.
Koordinační tým zodpovídá za komplexní a systémové řízení tvorby celého projektu
zpracování VIZE a strategie rozvoje města PŘEŠTICE do podoby Strategického
rozvojového plánu (SRP). Úkolem koordinačního týmu je rovněž aktivování občanů ke
společné práci na tvorbě a průběžné aktualizaci VIZE a SRP tak, aby byl naplněn hlavní
cíl projektu, tj. vytvoření konsensuální, smysluplné a realizovatelné strategie
udržitelného rozvoje města ve prospěch jeho obyvatel.
Na základě výzvy starosty města byly z pracovníků městského úřadu a dobrovolníků občanů města v závěru roku 2015 vytvořeny odborné skupiny pro přípravu SRP ve
vybraných oblastech života města:
- Rozvoj a správa majetku města
- Kultura, spolková činnost
- Zvyšování bezpečnosti života ve městě
- Rozvoj prostředí pro bydlení a životního prostředí
- Doprava, parkování, podpora podnikání

- Sociální a zdravotní péče
- Školství, vzdělanost
- Sport, volný čas
Odborné skupiny byly sestaveny v závěru roku 2015, celkem se do nich zapojilo
64 členů.

2. Metodika a inovace
Jako základ metodiky tvorby byly použity standardní nástroje strategického, projektového
a procesního řízení. Prioritně byla použita metoda "psaní scénářů" aplikovaná v praxi v
řadě modifikací již od první poloviny 20. století. Dále bylo využito zkušenosti z řízení v
souladu s normou ISO 9001:2008 a kritérii Místní agendy 21 (MA21).
Metodika vychází ze základního předpokladu, že tvůrci a aktéři budou preferovat
přednostně "proaktivní" přístup ve dvou hlavních scénářích SRP. Situace, kdy je třeba
reagovat na vývoj, případně řešit nestandardní situace jsou metodicky i operativně
vyřešeny v systémech krizového řízení formou samostatného (pátého) scénáře s
negativním vývojem, který je kritériem pro nastavení systému včasné identifikace ohrožení
rozvoje a fungování města.
Pro posílení inovačního řešení v celém přístupu tvorby, od metodiky k předložení SRP ke
schválení, byl na začátku prací položen důraz na:
a/ kvalitní formulování východisek a "strategických očekávání" změny kvality života
ve městě a efektivní aplikace a korekce SRP při jeho realizaci – viz přílohy A2 až A5 a
S1.
b/ zajištění flexibility při tvorbě a realizaci SRP pomocí variantního řešení metodou
tvorby tzv. "psaní scénářů" rozvoje města (variant akčního plánu) – viz přílohy S2 až
S5.
Velký důraz byl položen od začátku na personální zajištění projektu - rozdělení
odpovědnosti. Díky tomu se podařilo zapojit do tvorby cca 70 osob již po 2 měsících od
zahájení prací – viz přílohy A8. V metodice tvorby a realizace jednotlivých částí SRP je
zakotveno průběžné ověřování, nakolik potenciál a průběžné posilování znalostí a
dovedností stačí na realizaci SRP.

2. CHARAKTERISTIKA MĚSTA
2.1 Základní údaje
Město Přeštice leží v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih přibližně 20 km jižně od
krajského města Plzně v převážně zemědělské oblasti. Ve městě včetně jeho místních částí
Skočice, Zastávka a Žerovice v současnosti žije více než 6600 obyvatel. Město je
přirozeným centrem spádové oblasti čítající asi 15 tisíc obyvatel, je obcí s rozšířenou
působností a tedy správním centrem pro celkem 30 obcí s 22 tisíci obyvateli. Ve stejném

obvodu vykonává i přenesenou působnost státní správy obce s pověřeným úřadem.
Přeštice jsou také významnou součástí mikroregionu Přešticko.
Město má tři katastrální území – Přeštice, Skočice a Žerovice. Místní část Zastávka se
nachází v katastrálním území Žerovice. Počtem obyvatel (k 1. 1. 2017) jsou největší
místní částí Skočice se 403 obyvateli, Žerovice mají 240 obyvatel a nejmenší Zastávka
114 obyvatel. Ve městě samotném žije 5 863 obyvatel. Ve městě je ke stejnému datu
registrováno 345 cizinců.
Občanská vybavenost města viz tabulka č. 1 přílohy A6.

2.2 Historický vývoj města
Město Přeštice má bohatou historii, archeologické nálezy dokládají
osídlení této lokality již v mladší době kamenné. Významným místem
byly Přeštice v době Svatobora z rodu Drslaviců, který zde na místě
nynějšího kostela vybudoval významné hradiště na obchodní stezce
z Plzně do Bavor. První dochovaná písemná zmínka o Přešticích pochází
z roku 1226.
Od roku 1239 byly Přeštice trhovou vsí, roku 1525 je císař Ferdinand I. povýšil na město,
od tohoto roku má město svůj městský znak.
Od roku 1865 až do územně-správní reformy v r. 1960 byly Přeštice okresním městem, ve
kterém se spolu s rozšířenou bytovou výstavbou vytvářely předpoklady pro rozvoj
obchodu a řemesel. Za první republiky byly nejvýznamnějšími cechy ve městě cech
pohostinských (24 hostince, 1 vinárna, 2 hotely) a cech řezníků. Rozvoj řeznictví souvisel
s rozsáhlým chovem hus a později i prasat, který město proslavil vyšlechtěným plemenem
„přeštické černostrakaté“. Od zrušení přeštického okresu v roce 1960 město ztrácelo na
významu a dlouhá léta pod komunistickou vládou stagnovalo, v těchto létech významně
utrpěl i vzhled města. V sedmdesátých létech 20. století zanikla řada hodnotných
historických staveb, které byly nahrazeny panelákovým sídlištěm v centru města nebo
objektem zemědělského družstva v těsné blízkosti přeštického kostela.
Nový rozvoj města nastal až po revolučním roce 1989. Od roku 2003 jsou Přeštice obcí
s rozšířenou působností, která vykonává státní správu pro 30 obcí správního obvodu.

2.3 Přírodní podmínky a životní prostředí
Město Přeštice leží v rovinaté krajině asi 20 km jižně od krajského města Plzeň na levém
břehu řeky Úhlavy, v nadmořské výšce 355 n. m. Zeměpisná poloha města je 13°19'57"
východní délky a 49°34'27" severní šířky. Okolí města tvoří mírně zvlněná přibližně
z jedné třetiny zalesněná pahorkatina, město samo je obklopeno zemědělsky
obdělávanými plochami, na pravém břehu řeky (zátopové území) udržovanými loukami.
Z hlediska klimatického je podnebí okresu Plzeň - jih vnitrozemského charakteru s delšími
obdobími sucha. Podnebí Plzeňska je obecně teplejší než v okolních výše položených
oblastech. V zimních měsících klesají průměrné teploty na úroveň minus 2 až minus 4°C,

v letním období dosahují průměrných hodnot 17 – 19° C. Počet dnů se sněhovou
pokrývkou je cca 30 - 40, počet letních dnů se pohybuje kolem 40 - 50.
Přeštice jsou součástí Krajinného celku JZ Plzeňská pahorkatina - Dolní a střední
Poúhlaví - tato zóna slouží převážně pro individuální krátkodobé rekreace. Základním
limitem je ochrana vodárenského toku.
Území města Přeštice je vymezeno v rámci nadregionálního a regionálního územního i
místního systému ekologické stability (ÚSES) navrženým v souladu se zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska ekologické stability krajiny lze
lokalitu města Přeštice charakterizovat jako urbanizované území s nízkým podílem trvalé
vegetace, s poměrně nízkou ekologickou stabilitou.
Druhy a rozlohy pozemků – viz tabulka č. 2 přílohy A6.
Porovnání druhů a rozlohy pozemků s vybranými městy v okolí Plzně

Životní prostředí na území města je hodnoceno
města je tranzitní, zejména nákladní automobilová
Klatovy, jejímž vlivem dochází k nadměrnému
hlukem, protože tato silnici protíná město v délce
není umístěna stanice měření kvality ovzduší.

poměrně příznivě, největším problémem
doprava po silnici I/27 na trase Plzeň –
zatěžování obyvatel města smogem a
1,5 km včetně jeho centra. V Přešticích

Řeka Úhlava, protékající kolem města je vodárenským tokem pro zásobování Plzně pitnou
vodou. Na Přešticku je vymezena aktivní zóna záplavového území podle vodního zákona.
Přeštice byly významně zasaženy povodní v roce 2002, následně plánovaná
protipovodňová opatření se však dosud nepodařilo zrealizovat.
Ekologické zátěže v Přešticích jsou odstraněny, bývalá obecní skládka je rekultivována a
pravidelně se monitoruje. Území, zamořené únikem perchloru z chemické čistírny a

prádelny v létech 1968 – 1989, je stabilizováno, pro zachování stability však nelze v části
rozvojového území pro výstavbu rodinných domů povolit studny ani vrty pro tepelná
čerpadla.

2.4 Struktura obyvatelstva
Podle údajů evidence obyvatel žije v Přešticích v roce 2017 celkem 6 965 obyvatel, z toho
345 cizinců. Počet obyvatel města v minulém století významně narostl mezi léty 1970 až
1980 (souvislost s výstavbou sídliště pro téměř tisíc obyvatel) a následně byl podobný růst
zaznamenán mezi léty 2004 až 2014 (souvislost zejména s výstavbou bytových, řadových
a rodinných domů na severním předměstí), nárůst počtu obyvatel ovlivňují také cizinci
s trvalým pobytem po vstupu ČR do Evropské unie.
Vývoj počtu obyvatel – viz tabulka č. 3 přílohy A6.

Porovnání vývoje počtu obyvatel s vybranými městy v okolí Plzně

Skladba obyvatelstva města Přeštice je genderově vyvážená, pouze v nejstarší sledované
skupině převažují ženy, to vyplývá z vyššího věku dožití u žen (80,6 roku) než u mužů
(74,4 roku).

Porovnání počtu obyvatel starších 65 let s vybranými městy v okolí Plzně

Věkové složení obyvatel se nevyvíjí příznivě, ve srovnání s rokem 2003 poklesl počet dětí
do 14 let a výrazně stoupl počet osob starších 75 let. Index stáří (poměr počtu osob ve
věku nad 65 let na 100 dětí ve věku 0-14 let) se mezi léty 2010 až 2014 zvýšil z 112,5 na
120,4 osob.
Věková a genderová struktura obyvatel k 31. 12. 2014 – viz tabulka č. 4 přílohy A6.
Porovnání průměrného věku obyvatel s vybranými městy v okolí Plzně

2.5 Bydlení
V souladu s územním plánem města se bytová výstavba v Přešticích od 90. let minulého
století soustředí zejména do oblasti tzv. severního předměstí, které je koncipováno pro cca
2000 obyvatel. Další bytová výstavba probíhá v menším měřítku v centru města, kde jsou
zejména v rámci developerských projektů rekonstruovány staré domy, případně
zastavovány proluky (ulice Husova, Rybova, Masarykovo náměstí).
Porovnání počtu dokončených bytů ve vybraných městech v okolí Plzně

V majetku města bylo k 31. 12. 2014 celkem 192 nájemních bytů, z toho 16 bytů
zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou a 3 byty služební. Ve městě chybí
cenově dostupné startovací byty pro mladé rodiny a malometrážní byty pro seniory.
Počet domů a bytů v místních částech k 31. 12. 2014 – viz tabulka č. 5 přílohy A6.

2.6 Ekonomická aktivita obyvatel
Uplatnění obyvatel v Přešticích souvisí se složením podnikatelských subjektů v Přešticích
a celkovou nabídkou pracovních příležitostí v regionu. Podle údajů ze sčítání lidu v roce
2011 je ekonomická aktivita obyvatel města poměrně vysoká – viz tabulka č. 6 přílohy
A6.
Správní obvod Přeštice patří mezi ORP s nejnižší nezaměstnaností v Plzeňském kraji.
K 31. 12. 2015 činil podíl nezaměstnaných osob v ORP 3,67 % (z toho muži 3,40 %, ženy
3,96 %), v Přešticích samotných 3,87 % (muži 3,66 %, ženy 4,08 %).
V Plzeňském kraji činil ke stejnému datu podíl nezaměstnaných osob 4,62 % (muži 4,36
%, ženy 4,89 %), v ČR celkem 6,24 % (muži 6,12 %, ženy 6,3 5%). Trend vyšší
nezaměstnanosti žen je patrný ve všech krajích ČR (s výjimkou Karlovarského), tento
poměr platí i na Přešticku.

Porovnání počtu aktivních podnikatelských subjektů ve vybraných městech
v okolí Plzně

Významný ukazatel ekonomické struktury regionu představuje dojížďka obyvatelstva do
zaměstnání a do škol. Rozsah a intenzita dojížďky a vyjížďky za prací v oblasti Přeštic a
okolí jsou dány dostatečnou úrovní dopravní obslužnosti území (železniční i autobusová
doprava) a dále výhodnou dopravní polohou města na trase Plzeň - Klatovy (dálniční
přivaděč 9 km od města) – viz tabulka č. 7 přílohy A6.
V Přešticích je vyrovnanější saldo dojížďky do zaměstnání za město proti okresu, což je
ovlivněno poměrně dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí v místě. Saldo dojížďky
do škol vyplývá z neexistence vysokých škol a minimálního počtu středních škol v okrese,
resp. žádných v Přešticích. V Přešticích je saldo z větší části vyrovnáváno velkou
kapacitou základní školy, zejména druhého stupně, kam dojíždí značná část žáků z celého
spádového území. Další školy s druhým stupněm ve správním obvodu ORP jsou
v Chlumčanech, Merklíně a Štěnovicích.
Vysoká míra zaměstnanosti je ovlivněna i poměrně vysokým mzdovým ohodnocením
práce v regionu. Plzeňský kraj, ve kterém se město Přeštice nachází, má po hlavním městě
Praze a Středočeském a Jihomoravském kraji dlouhodobě čtvrtou nejvyšší průměrnou
mzdu v České republice – viz tabulka č. 8 přílohy A6.

2.7 Ekonomické subjekty na území správního obvodu ORP Přeštice
V kategorii ekonomických subjektů se 100 a více zaměstnanci sídlí v ORP Přeštice čtyři
společnosti, více než sto zaměstnanců zařazených ve svých orgánech a organizačních
složkách má také město samotné. Největším zaměstnavatelem v Přešticích je International
Automotive Components Group, s. r. o., vyrábějící interiéry pro automobilový průmysl, ve
správním obvodu ORP pak Lasselsberger, s.r.o., závod Chlumčany nebo Sony DADC
Czech Republic, Štěnovice, kompletační a logistické centrum.

Počet subjektů podle převažující hospodářské činnosti – viz tabulky č. 9, 10 přílohy A6

2.8 Průmysl
Z hlediska zaměstnanosti je pro obyvatelstvo ORP Přeštice rozhodující oblast průmyslu,
nejen přímo ve správním území (IACG Přeštice, Lasselsberger Chlumčany, VISHAY
ELECTRONIC Přeštice, ELASTO-FORM Bohemia Přeštice, ELIMONT Přeštice, LETEL
elektronik Přeštice, Sony DADC Czech Republic, Štěnovice a další). Významnými
zaměstnavateli pro obyvatelstvo ORP Přeštice jsou průmyslové podniky v dobře dopravně
dostupném krajském městě Plzni, zejména podniky vzniklé z bývalého státního podniku
Škoda Plzeň. Podle výsledků z posledního sčítání v roce 2011 bylo v průmyslu
zaměstnáno 30,2 % ekonomicky aktivního obyvatelstva správního obvodu Přeštice.
Město Přeštice vybudovalo rozvojovou podnikatelskou zónu v západní části města o
celkové rozloze 26,5 ha. Do budoucna lze uvažovat o dalším rozšíření této zóny
v návaznosti na připravovaný obchvat města na silnici I/27 spojující Plzeň a Klatovy.
V soukromém vlastnictví se na území města nachází další plochy vhodné pro průmyslovou
výstavbu (brownfields), z nichž plocha po bývalém závodu Prefa Přeštice o rozloze cca
12 ha je již z větší části využita pro automobilový průmysl a stavebnictví.

2.9 Zemědělství
Zemědělství, přestože není rozhodujícím faktorem z hlediska zaměstnanosti, má na
Přešticku významné postavení. Zemědělské podniky v katastrech města Přeštice v roce
2015 hospodařily na 1 708 ha zemědělské půdy, z toho orná půda zaujímala plochu 280
ha. K největším zemědělským podnikům na Přešticku patří ProKlas s.r.o., Přeštice,
Zemědělská družstva Merklín a Kbel, Lukrena, a.s. Dolní Lukavice, Druko Střížov s.r.o.,
Přeštice a ZNZ a. s. Přeštice.
Obvyklými zemědělskými činnostmi na Přešticku jsou rostlinná výroba zaměřená
především na pěstování řepky, kukuřice, pšenice, ječmene, brambor a slunečnice,
živočišná výroba zaměřená především na chov drůbeže, skotu a prasat, lesní hospodaření a
hospodaření na vodních plochách.
Hospodaření v lesích je na Přešticku významné z hlediska územního, kdy lesy tvoří cca
třetinu území správního obvodu. Většina lesů na Přešticku patří soukromým majitelům.
Největším vlastníkem je pan Ferdinand Veverka, který obhospodařuje lesy o celkové
rozloze 351 ha. Město Přeštice vlastní více než 206 ha lesů.

2.10 Maloobchodní síť, služby
V Přešticích jako přirozeném centru oblasti s cca 15 tisíci obyvateli a také díky poloze na
trase Plzeň – Klatovy jsou vytvořeny dobré předpoklady pro rozvoj obchodu a služeb.
Místní maloobchodní síť i síť služeb zahrnují širokou škálu sortimentu – viz tabulka č. 11
přílohy A6. Ze služeb aktuálně ve městě chybí sklenářství a opravna obuvi.

2.11 Doprava
Město těží z dobré dopravní dostupnosti krajského města Plzně. Hromadnou dopravu ve
směru na Plzeň (a dále především na Prahu) i ve směru na Klatovy (a dále především na
Šumavu) zajišťují vlakové i autobusové spoje (zajišťované zejména společnostmi ČSAD
autobusy Plzeň a. s. a Autobusy VKJ s. r. o.). V městě samém je železniční nádraží,
některé spoje zastavují i na železniční zastávce v místní části Zastávka. Autobusové spoje
ve výše uvedených směrech vyhovují potřebám města, zejména ve směru na Plzeň, kdy
v pracovních dnech jezdí spoj přibližně každou hodinu. Místní autobusové spoje
z okolních obcí a zpět z města jsou vyhovující v pracovních dnech, o víkendu je
autobusové spojení problematické, v sobotu pak není do některých okolních obcí spojení
žádné.
Městská hromadná doprava v Přešticích nahrazuje v pracovních dnech i chybějící
dopravní spojení z místních částí Skočice a Žerovice v dopoledních hodinách a přepravu
po městě (7 zastávek MHD).
Průtah silnice I/27 centrem města je značnou zátěží nejen pro místní dopravu, ale
negativně ovlivňuje životní prostředí emisemi, hlukem a vibracemi. Zejména stav ovzduší
ve městě je tranzitní dopravou výrazně negativně ovlivněn.
Podle výsledků sčítání dopravy na silniční síti z roku 2010 projelo středem města 12 037
vozidel denně, z toho 2 157 těžkých nákladních vozidel, na okraji města směrem do/od
Plzně bylo evidováno 15 858 vozidel, z toho 2 352 nákladních, na opačné straně I/27
směrem do/od Klatov 9 019 vozidel, z toho 1 616 nákladních. Protože město je dopravním
centrem spádové oblasti, další doprava do/z města je vedena po silnicích 230 – směr
Nepomuk, v opačném směru na Chotěšov (Stod, Horšovský Týn, Domažlice), 183 – směr
Stod (Domažlice), opačně směr Blovice nebo Rokycany, 18027 – směr Dolní Lukavice
(Štěnovice, Plzeň).

Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví

Od roku 2010 se intenzita dopravy ve městě dále zvýšila, častěji dochází k tvorbě kolon a
prodlužování jejich délky i času zpoždění dopravy, zejména v časech dopravní špičky.

Velkým problémem pak je provádění stavebních prací na trase průjezdu I/27 městem,
zejména v úseku Hlávkovy ulice, kde nelze stanovit oboustrannou objízdnou trasu pro
těžkou nákladní dopravu. Objízdná trasa pro těžkou nákladní dopravu okolo města
v okruhu 20 - 25 km neexistuje.
Mapa intenzity dopravy v Přešticích 2010 – viz příloha A7.

2.12 Zdravotnictví
V Přešticích není nemocnice, ani jiné zdravotnické lůžkové zařízení. V dojezdové
vzdálenosti do 30 minut mohou obyvatelé využít nemocnice v Plzni, Klatovech a ve
Stodu. Psychiatrická nemocnice je v 11 km vzdálených Dobřanech.
Zdravotnické služby v Přešticích zabezpečují 4 ordinace obvodních lékařů, 2 ordinace
lékařů pro děti a dorost, 6 ordinací zubních lékařů, 1 ordinace ortodoncie a řada
specializovaných ordinací: radiodiagnostika, sonografie, psychiatrická ambulance,
ordinace interní, gastroenterologie, diabetologie, gynekologie, chirurgie a traumatologie,
kožní, urologie, ortopedie, ORL (ušní, nosní, krční), oční, plicní, neurologie, onkologie,
středisko rehabilitační péče, k dispozici občanům jsou 3 lékárny.

2.13 Sociální péče
Město má zpracován Komunitní plán sociálních služeb na Přešticku. Je zřizovatelem
organizační složky Pečovatelská služba Přeštice, která zajišťuje terénní a ambulantní
služby klientům z Přeštic a smluvních obcí správního obvodu ORP Přeštice.
Město má k dispozici 16 bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou, dům je
přímo propojen s objektem OS Pečovatelská služba Přeštice.
Přehled poskytovatelů a poskytovaných sociálních služeb v regionu je uveden v tabulce
č. 12 přílohy A6.

2.14 Vzdělávání
2.14.1 Školství
Město Přeštice zřizuje tyto školské příspěvkové organizace:
 devítiletou základní školu ve městě, kterou ve školním roce 2015/2016
navštěvovalo celkem 908 žáků rozdělených do 39 tříd, pedagogický sbor tvořilo
64 pedagogických pracovníků včetně pracovníků školní družiny.
 Základní školu a mateřskou školu ve Skočicích, malotřídní základní školu
navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 v pěti ročnících prvního stupně ZŠ
celkem 29 žáků, činnost školy včetně školní družiny zabezpečují 4 pedagogické
pracovnice. Jednotřídní mateřskou školu navštěvuje 24 dětí ve věku od 3 do 6
let, činnost školy zajišťují dvě učitelky MŠ.
 Dvě mateřské školy – MŠ v Dukelské ulici navštěvuje 188 dětí, o které se v 6
třídách stará 12 učitelek, MŠ v Gagarinově ul. navštěvuje 84 dětí, kterým se

věnuje 7 učitelek ve 3 třídách. Obě mateřské školy prošly v posledních létech
rekonstrukcí, MŠ v Gagarinově celkovou, MŠ v Dukelské částečnou.
2.14.2 Mimoškolní zájmová činnost
Pro mimoškolní zájmovou činnost dětí a mládeže zřizuje město Přeštice dvě školské
příspěvkové organizace:




Základní uměleckou školu s kapacitou 440 žáků, která je trvale zcela naplněna.
Činnost ZUŠ zajišťuje 19 pedagogů v oborech hudebním, tanečním a výtvarném,
škola zřizuje dechový orchestr, 2 dětské pěvecké sbory a 5 skupin mažoretek.
Dům dětí a mládeže poskytuje dětem další možnosti využití volného času
v celkem 19 kroužcích, jeho činnost zabezpečují 2 stálé zaměstnankyně a 5
externích lektorů.

2.14.3 Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání pro občany města zajišťuje Kulturní a komunitní
centrum ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, zejména Západočeskou
univerzitou v Plzni, a s mnoha externími lektory, např. Univerzitu 3. věku, kurzy
bezpečnostní prevence pro seniory, kurzy pro ženy navracející se po rodičovské
dovolené do práce apod. Aktuálně probíhají jazykové kurzy angličtiny pro
všechny úrovně pokročilosti a pro všechny věkové kategorie. Probíhají rovněž
kurzy tance a společenské výchovy.

2.15 Kultura
2.15.1 Významné kulturní památky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – chrám
byl vystavěn podle plánů slavného Kiliána
Ignáce Dienzenhofera v létech 1750 až 1775
jako náhrada původního gotického kostela,
který přestal stačit zástupům věřících, kteří
putovali za zázračným obrazem Bolestné
Panny Marie. Stavbu financovali kladrubští
benediktini, po josefinských reformách však
byly věže pro nedostatek peněz zastřešeny jen
provizorně. Věže podle původních plánů byly
dostavěny až v roce 1995 díky iniciativě a sbírce
místních občanů a firem. Kostel je národní
kulturní památkou.
Vícovský
kostelík svatého
Ambrože
je
jednou
z nejstarších nemovitých kulturních památek

v Čechách. Tento románský kostel pochází z doby kolem roku 1200. Byl několikrát
opravován, poslední větší opravy se prováděly v létech 2002 až 2010. Opravy a
restaurátorské práce pokračují dodnes.
Soubor soch na
náměstí
zdobily
významnými
dochovala dodnes.
Václava a sv.
Nepomuckého
sv. Kiliána z roku
Františka
r. 2003 umístěna
sněmu,
byla
Nejkrásnější
roku 1729 bylo za komunismu zničeno.

přeštickém náměstí – přeštické
od 17. století sochy a sousoší věnované
osobnostmi města, z nichž většina se
Nejstarší je sousoší Panny Marie, sv.
Vojtěcha z r. 1676, socha Sv. Jana
pochází z r. 1707, socha patrona města
1784, socha Sv. Václava, dar JUDr.
Augustina Braunera (pamětní deska od
na budově radnice), poslance zemského
umístěna
na
kašnu
v r.
1867.
z nich, barokní sousoší sv. Benedikta z

Hrobka Josefa Hlávky – zakladatele a prvního
prezidenta České akademie věd a umění, vědce,
architekta a mecenáše. Novogotickou stavbu roku
1887 projektoval Josef Hlávka. Vnitřní výmalbu
vytvořil vídeňský malíř Karel Jobst.
2.15.2 Kulturní instituce a spolky
Hlavním organizátorem kulturních a společenských akcí ve městě je městem zřízená
příspěvková organizace Kulturní a komunitní centrum, která se kromě toho věnuje i
vzdělávání, zdravému způsobu života, cvičení jógy, vydává měsíčník Přeštické noviny a
zajišťuje provoz Informačního centra. KKC poskytuje zázemí Divadelnímu spolku
Úhlavan, ženskému pěveckému sboru Carmina, Spolku pro záchranu historických
památek Přešticka, klubu důchodců i spolkům, které nemají své vlastní prostory. Stavební
stav a vybavení objektu, kde má KKC sídlo, však neodpovídá potřebám 21. století a
vyžaduje poměrně rozsáhlou rekonstrukci.
Dalšími významnými kulturními institucemi v Přešticích jsou organizační složky Dům
historie Přešticka (místní muzeum) a Městská knihovna Přeštice. Pracovnice domu
historie zajišťují i průvodcovskou službu v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.
Městská knihovna má regionální charakter a řídí celkem 24 místních knihoven v okolních
obcích. Obě tyto instituce i přes nedostatečné prostory pořádají řadu kulturních akcí
spojených s jejich hlavním posláním. Domu historie chybí zejména odpovídající prostory
pro depozitář sbírkového fondu.

2.15.3 Tradice, rodáci
Přeštice se staly v průběhu staletí centrem kulturního a společenského života, kvetla zde
bohatá spolková činnost. Některé tradice se udržely dodnes, jiné přerušené válkami a
socialismem byly po roce 1989 obnoveny. I dnes, tak jako v 19. století působí ve městě
pěvecké spolky Skalka a Skaláček, divadelní spolek Úhlavan, tělocvičná jednota Sokol a
celá řada zájmových spolků. Jiné tradice, zejména pak chov vyhlášeného přeštického
černostrakatého prasete, zcela zanikly. Tradiční řemesla a zaniklé cechy nám dnes
připomíná Dům historie Přešticka, zejména jeho stálá expozice starých řemesel a živností.
Dům historie se rovněž stará o odkaz přeštických rodáků, významných osobností české
historie, jejichž díla a odkazu si obyvatelé města váží a připomínají si je řadou kulturních a
vzpomínkových akcí. Zejména se jedná o Jakuba Jana Rybu (1765 – 1815), učitele,
hudebního skladatele, autora České mše vánoční a Josefa Hlávku (1831 – 1908),
významného evropského architekta a stavitele, zakladatele České akademie věd a umění,
mecenáše české vědy a kultury a zakladatele Hlávkovy nadace. Jméno Josefa Hlávky nese
od roku 2012 také přeštická základní škola.

2.16 Sport
Sportovních organizací působí v Přešticích několik, nejvýznamnějšími a početně
nejsilnějšími jsou Tělovýchovná jednota Přeštice (1002 členů) a Tělocvičná jednota Sokol
Přeštice (286 členů). TJ Přeštice má své vlastní zázemí pro sportovní aktivity - fotbalový
stadion (zahájena rekonstrukce), házenkářské hřiště (po celkové rekonstrukci a dostavbě
zařízení), sportovní hala (zhoršený stavebně technický stav), vodácká základna KČT (po
celkové rekonstrukci a dostavbě), TJ Sokol budovu Sokolovny a přilehlé tenisové kurty.
Sportovcům k dispozici jsou mimo dobu školního vyučování k dispozici sportoviště
základní školy (tělocvičny, atletický areál). Město má čtyři veřejně přístupná sportoviště,
což je vzhledem k počtu obyvatel nedostatečný počet. Na sport jsou zaměřeny i některé
podnikatelské aktivity – dvě fitcentra, taneční a pohybové studio, studio jógy.

2.17 Spolková činnost
Ve městě působí více než 30 spolků nejrůznějšího zaměření, přehled spolků je uveden
v tabulce č. 13 přílohy A6. Město podporuje činnost spolků každoročně dotacemi
v celkové výši cca 2 mil. Kč, kromě toho poskytuje dle potřeby významné investiční
dotace zejména na rekonstrukce budov a zařízení ve vlastnictví spolků (v létech 2014 –
2016 v celkové částce 10 608 tis. Kč).

2.18 Cestovní ruch
2.18.1 Turistické cíle a trasy
Nejvýznamnějším turistickým cílem v Přešticích je chrám Nanebevzetí Panny Marie – viz
kapitola 2.15.1 „Historie a tradice města“, jeho prohlídku je možné spojit s návštěvou

Domu historie Přešticka, regionálního muzea se stálou expozicí původních řemesel a řadou
zajímavých výstav obměňovaných během roku.
Z Přeštic vychází naučná stezka „Se sv. Vojtěchem okolím Přeštic“, která je věnována
životu sv. Vojtěcha a jeho působení v regionu. Součástí 12 naučných tabulí je místopis
zajímavých míst v jejich okolí. Celá stezka je dlouhá téměř 20 kilometrů, lze si vybrat i
kratší okruh.
V nejbližším okolí Přeštic lze navštívit zámky Lužany a Nebílovy, zříceniny hradů Skála či
Roupov, židovský hřbitov nebo románský kostel sv. Ambrože na Vícově, rozhledny na
Křížovém vrchu nebo na Kožichu. Zajímavá je i návštěva westernového městečka Halter
Valley.
V dostupné vzdálenosti od Přeštic se nachází např. vodní hrad Švihov, zámek Kozel,
zřícenina hradu Radyně nebo klášter Chotěšov. Díky své poloze může být město Přeštice i
výchozím bodem pro poznávání památek a turistických cílů Klatov a krajského města
Plzně.
2.18.2 Ubytovací a stravovací možnosti
Ubytování v Přešticích nabízejí hotely Sport, Spolkový dům a obnovený hotel Volf.
Individuálně se lze ubytovat v penzionech Alfa, Centros, U Franty, U Šárů. Žádné
z ubytovacích zařízení nedisponuje kapacitou pro ubytování celého autobusového zájezdu.
Stravování kromě hotelů (Přeštická svině v hotelu Sport, restaurace Spolkový dům a
Crossroad Café v hotelu Spolkový dům) nabízí také restaurace Na Hřišti, U Koťat, Harry
Burger, VERA, pizzerie Venezia Tali nebo Galaxy, kavárna V Háječku nebo Café Volf,
čajovna Sedmé nebe, jídelna U Labužníka. Rychlé občerstvení nabízí pizzerie Avanti a
provozovna Döner Kebab. Milovníkům sladkostí slouží cukrárny V Háječku a Elegance.
V roce 2016 byla zahájena celková rekonstrukce restaurace v Kulturním a komunitním
centru, která by měla částečně vyřešit nedostatečné stravovací možnosti v centru města.

3. SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
3.1 Orgány, organizační složky a organizace města
Město je obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, Městský úřad
Přeštice vykonává přenesenou působnost státní správy pro správní obvod 30 obcí: Bolkov,
Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany,
Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Přeštice,
Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště,
Útušice a Vlčí – viz mapa č. 1 přílohy A7.
V přenesené působnosti státní správy městský úřad Přeštice zajišťuje v agendách
územního plánování a stavebního řádu, živnostenského podnikání, životního prostředí,
sociálních věcí, školství, památkové péče, vnitřních věcí státu, dopravy, správy
komunikací a přestupků.

V samostatné působnosti města jsou nejvyššími orgány patnáctičlenné zastupitelstvo a
pětičlenná rada města. Zastupitelstvo zřizuje jako své pomocné orgány finanční a
kontrolní výbor, rada města zřizuje komise rady. Výkonným orgánem města je i
v samostatné působnosti městský úřad. Orgánem města je i Městská policie Přeštice, jejíž
povinnosti plní pět strážníků. Specializované činnosti samostatné působnosti jsou
zabezpečovány organizačními složkami města. Orgány ani organizační složky města
nemají samostatnou právní působnost. Současný systém řízení města doplňují zvláštní
orgány.
Město Přeštice zřizuje sedm příspěvkových organizací, z toho šest školských: Základní
školu Josefa Hlávky s 911 žáky*, Základní a mateřskou školu Skočice (MŠ 24 dětí, ZŠ 31
žáků), Mateřskou školu Dukelská (188 dětí) a Mateřskou školu Gagarinova (84 dětí),
Základní uměleckou školu (425 žáků) a Dům dětí a mládeže zabezpečující mimoškolní
aktivity zejména mladších školáků (245 dětí). Sedmou příspěvkovou organizací města je
Kulturní a komunitní centrum, které organizuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací a
společenské aktivity města, vydává měsíčník Přeštické noviny a zabezpečuje činnost
informačního centra.
Pro zajištění ekonomicky vyváženého hospodaření v oblasti tepelného hospodářství město
založilo společnost s ručením omezeným B+T Přeštice, která kromě hlavní činnosti
zabezpečení provozu centrálního zásobování teplem vykonává činnost správce bytového
fondu města.
Výsledky činnosti městského úřadu dokumentují mj. zpracované dlouhodobé plány a
koncepce – viz kapitola 5.2 Dokumenty města.
--------------------------*počty žáků k 31.1.2016

3.2 Majetek města
Podle závěrečného účtu za rok 2015 činí hodnota majetku města k 31. 12. 2015 celkem
996 827 tis. Kč. Majetek města tvoří pozemky, lesní porosty, technická infrastruktura,
stavby pro bydlení, občanskou vybavenost, a podnikání, místní komunikace a s posláním a
činností města související movitý majetek.
3.2.1 Místní komunikace, veřejná zeleň
Město Přeštice obhospodařuje 62 ulic o celkové délce cca 30 km místních a účelových
komunikací (o celkové ploše 220 tisíc m2 ) a 32 km chodníků (o celkové ploše 78 tisíc m2 ).
Do oprav investovalo město v létech 2011 - 2015 průměrně 11 928 tis. Kč ročně. Za zimní
údržbu chodníků a místních komunikací vydalo město za stejné období průměrně 799 tis.
Kč ročně.
Kromě toho město udržuje 150 tisíc m2 ploch zeleně a kolem 1 600 dřevin na veřejných
prostranstvích, na hřbitově a na nádvořích domů ve vlastnictví města. Náklady na údržbu a
obnovu zeleně činí průměrně 1 794 tis. Kč ročně.
Úklid veřejných prostranství včetně zimní údržby a údržby zeleně zajišťuje na základě
smluvního vztahu společnost Západočeské komunální služby, a. s. Plzeň. Úklid veřejných
prostranství v centru města zajišťuje město vlastními zaměstnanci.

Město má zpracován plán zimní údržby místních komunikací a chodníků, inventarizaci
dřevin a připravuje plán údržby zeleně.
3.2.2 Vodohospodářská infrastruktura (VHI)
Správa VHI města je svěřena na základě smluvního vztahu společnosti ČEVAK a. s.,
České Budějovice. Aktuálně je cena vodného stanovena na 44,67 Kč/m3 , cena stočného na
43,34 Kč/m3 , celkem tedy 88,01 Kč/m3 včetně DPH. ČEVAK spravuje pro město Přeštice
celkem 14,367 km přiváděcích vodovodních řadů a 25,642 km vodovodní sítě, z toho
2,285 km v místní části Zastávka a 978 přípojek, z toho 61 v Zastávce. V místních částech
Skočice a Žerovice není vodovod vybudován.
Kanalizační síť města včetně místních částí Skočice a Žerovice tvoří 38,551 km
kanalizačního potrubí a 1415 přípojek. V místní části Zastávka není kanalizační síť
vybudována.
I přes investice do oprav a rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury včetně
vybudování nové městské vodárny v řádech mnoha desítek miliónů korun, vyžaduje jejich
stav další náročné investice, průměrně ve výši 10 mil. Kč ročně.
3.2.3 Centrální zásobování teplem (CZT)
Pro zlepšení podmínek centrálního zásobování teplem a udržitelnost ceny tepla založilo
město v roce 2014 společnost s ručením omezeným B+T Přeštice. Plnou činnost zahájila
společnost dnem 1. 1. 2016. Na dvě centrální kotelny na zemní plyn (Husova 965 o
výkonu celkem 5310 kWh a Palackého ul. o výkonu 1150 kWh) je napojeno celkem 35
subjektů. Předběžná cena tepla pro rok 2016 byla stanovena ve výši 535,65 Kč za GJ.
V roce 2018 projdou obě centrální kotelny komplexní rekonstrukcí, náklady jsou
odhadovány na 20 mil. Kč. Ve spolupráci s firmou Úslava Bioenergie a. s., Dolní
Lukavice je systém centrálního zásobování teplem napojen na bioplynovou stanici této
firmy. Do budovy základní školy Na Jordáně je teplo z bioplynu dodáváno odděleně.
Společnost B+T Přeštice provozuje dalších 9 samostatných domovních kotelen na zemní
plyn v budovách v majetku města.
3.2.4 Elektrická zařízení
Město provozuje především veřejné osvětlení, jen v městě samém má 876 lamp, a
v místních částech 102 lamp. Na systém VO je napojeno rovněž osvětlení kostela (běžné i
sváteční), soch na náměstí a vánoční osvětlení města i místních částí. Opravy a údržbu
veřejného osvětlení zajišťuje na základě smluvního vztahu externí dodavatel.
Ve městě fungují v průmyslových zónách dvě soukromé fotovoltaické elektrárny, vlastní
fotovoltatické články částečně zajišťují provoz budov základní školy Na Jordáně a
v Rebcově ul.
Dodavatelem elektrické energie pro město je firma Bohemia Energy entity s. r. o., Praha,
od 1. 1. 2017 jím bude firma Tauron Czech Energy s. r. o., Ostrava, vítěz veřejné zakázky
formou elektronické aukce na dodávky elektrické energie provedené v roce 2016.

3.2.5 Komunikační sítě
Město má pokrytí GSM signálem od všech 3 operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone). Ve
městě v současné době existuje 10 komerčních poskytovatelů Internetu, kteří používají jak
bezdrátové technologie, tak drátové i optické.
Město Přeštice postupně buduje optickou síť, která primárně slouží pro propojení objektů
města (budovy městského úřadu, městská knihovna, základní a mateřské školy, Kulturní a
komunitní centrum, Dům historie Přešticka) a pro kamerový systém propojený s Městskou
policií Přeštice a objektem Policie ČR. Kapacita městské optické sítě umožní i pronájem
optických tras komerčním subjektům. Počítá se s využitím infrastruktury i pro další účely,
jako jsou např. odečty a řízení dodávek tepla, free WIFI hotspoty, napojení na pult
centrální ochrany, pro internetovou televizi atp. Budované trasy jsou dimenzovány i
s ohledem na jejich předpokládané budoucí rozsáhlejší využití. V současné době město
spravuje optické trasy (včetně připravených chrániček) o celkové délce cca 10 km, stále
však nejsou propojeny všechny budovy, v nichž sídlí orgány, složky a organizace města.
3.2.6 Lesní porosty
Město Přeštice vlastní (k 31. 12. 2016) celkem 2 062 301 m2 lesních pozemků, z toho
816 531 m2 v katastrálním území Přeštice, 101 245 m2 v katastrálním území Skočice,
981 536 m2 v katastrálním území Žerovice a 162 989 m2 v katastrálním území Příchovice.
V lesích město hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu s průměrnou
roční těžbou 1000 m3 dřevní hmoty ročně.

3.3 Systém odpadového hospodářství
Odpadové hospodářství pro město zajišťuje spol. Západočeské komunální služby a. s.,
Plzeň včetně provozu sběrného dvora. Sběrný dvůr je pro občany otevřen 2x týdně a pro
poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů města Přeštice jsou poskytovány služby
sběrného dvora zdarma. Výše místního poplatku je stanovena na 500,- Kč za osobu a rok.
V roce 2015 se na místních poplatcích vybralo 3 310 tis. Kč, celkové výdaje odpadového
hospodářství včetně provozu sběrného dvora činily 7 062 tis. Kč.
Svoz nádob komunálního odpadu pro domácnosti se provádí na základě obecně závazné
vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města.
Občané mají k dispozici 36 sběrný hnízd, kam mohou odkládat tříděný odpad (papír,
plasty, sklo bílé, sklo směsné), 4 speciální kontejnery pro sběr textilu a 2 kontejnery na
elektroodpad. Od roku 2016 mohou občané nově využívat sezónně přistavené kontejnery
na bioodpad.
Přeštice výrazně zaostávají za celorepublikovým průměrem využitelnosti odpadů, který
v ČR tvořil v roce 2015 42 %, v Přešticích pouze 19 %. V plánu odpadového hospodářství
ČR pro období 2015 – 2024 předpokládá se procento využitelnosti odpadu v ČR v roce
2024 ve výši 60 %. S tímto plánem musí být v souladu plány odpadového hospodářství

krajů i obcí. Dosáhnout cílového stavu v Přešticích lze pouze razantním zlepšením služeb
pro občany v oblasti odpadového hospodářství.

3.4 Hospodaření města
Město hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy podle schváleného
rozpočtového výhledu a ročních rozpočtů. Zastupitelstvu předkládá ke schválení roční
účetní závěrku a závěrečný účet města za příslušný kalendářní rok. I když je rozpočet
města v posledních létech většinou schvalován jako schodkový (krytý přebytky rozpočtů
minulých let), daří se hospodaření města udržet s přebytkovým rozpočtem – viz tabulka č.
14 přílohy A6.
Efektivní hospodaření města je podpořeno zřízenými fondy (stav k 31. 12. roku v Kč):
Fond / rok
rezervní

2012

2013

2014

2015

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 157 300

2016
4 500 000

16 955 588

27 350 789

21 964 601

22 881 498

14 128 625

sociální

1 029 302

1 247 115

1 466 572

1 684 442

1 947 085

obnovy VHI
Celkem

21 984 890

32 597 904

27 431 173

28 723 240

40 838 154
61 413 864

investiční

4. Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (SWOT)
4.1 Silné stránky











Dostupnost zdrojů - dostatek vody z podzemních vrtů pro další její úpravu na vodu pitnou,
vhodné lokality na umístění nových vrtů; využívání dodávek tepla z kogeneračních jednotek
spol. Bioenergie Úslava
Dostatek zelených ploch, stromů a keřů ve městě i místních částech, dostatek veřejně
přístupných ploch zeleně a dětských hřišť
Skladba majetku města vhodná pro další rozvoj města (stavební pozemky, lesní a
zemědělské pozemky, pozemky pro KPÚ, budovy pro služby, byty, objekty pro kulturu),
dostatečná kapacita a vybavení školských organizací zřízených městem
Dokončené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přeštice a Skočice
Významné kulturní památky a významní rodáci, udržování tradic a povědomí o historii
města v DHP, dlouhodobě udržovaná spolková tradice, turisticky zajímavé okolí města
Služebna Policie ČR a pracoviště HZS v místě, dobrá spolupráce složek IZS a městské
policie, funkční městský dohledový kamerový systém
Dobrá dopravní dostupnost města – železniční trať, autobusová doprava (ČSAD v místě),
městská hromadná doprava, dopravně bezpečné centrum města
Volná kapacita průmyslových zón ve městě
Široká dostupnost lékařských služeb vč. záchranné služby a rehabilitačního zařízení v místě,
dostupnost terénní a ambulantní pečovatelské služby
Široká a finančně dostupná nabídka prostor pro organizované kulturní, sportovní, a
volnočasové aktivity ve městě (městské, spolkové i soukromé), bohatá nabídka kulturních
akcí, pestrost nabízených sportovních odvětví, silné a aktivní sportovní organizace

4.2 Slabé stránky











Omezená kapacita ČOV, špatný technický stav infrastruktury a budov ve vlastnictví města,
nejednotnost a zanedbanost městského mobiliáře, nevyhovující stav a kapacita a dispoziční
řešení budov pro kulturní účely, nedokončené bezbariérové přístupy do veřejných budov
Nedořešené vlastnické vztahy a služebnosti k pozemkům (s technickou infrastrukturou, pod
komunikacemi, veřejnými plochami a budoucími protipovodňovými opatřeními)
Nekoncepčnost výsadby zeleně, nízká kvalita údržby zeleně i úklidu města včetně zimní
údržby
Nekoncepční hospodaření s majetkem města, nejasná ekonomika pronajímaného majetku
města
Neprovedené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žerovice
Nedostatek stravovacích a ubytovacích zařízení
Problematický stav krajiny - regulace vodních toků, nevhodné zemědělské hospodaření a
nedostatek vody v krajině
Nedostatek hřišť v místních částech, hřiště nezajištěná proti volnému pohybu zvířat a proti
vandalismu
Chybějící dopravní opatření - obchvat města, nedostatek vhodných parkovacích míst,
zejména v centru města a u památek, absence cyklostezek (ve městě i pro spojení místních
částí s městem a mezi sebou navzájem),
Absence zařízení a služeb - bydlení pro seniory s návazností na sociální služby včetně
pobytového zařízení sociálních služeb, sociální (startovací) byty pro mladé rodiny, jesle,
bazén nebo koupaliště, multifunkční (sportovní a kulturní) hala, restaurační služby v centru
města, nízkoprahové centrum a veřejně přístupná sportovní zařízení zejména pro
neorganizovanou mládež, vycházkové trasy do okolí města po bezpečných cestách

4.3 Příležitosti











Posun vnímání obyvatel města ke koncepčnímu řízení města
Kompostárny podnikatelských subjektů v okolí vhodné pro řešení likvidace
bioodpadu
Připravované investiční záměry podnikatelských subjektů v průmyslových zónách
Budoucí obchvat města pro zklidnění dopravy a zavedení systému parkování
Využití systému krizového řízení ORP ke spolupráci složek IZS v místě v oblasti
bezpečnosti a veřejného pořádku
Komplexní pozemkové úpravy v krajině - realizace protierozních a
protipovodňových opatření ve spojení s rekreační funkcí a opatření k zadržení vody
v krajině, dořešení rekreačního využití cest a ploch
Záměr kraje vybudovat tranzitní přestupní uzel – využití výhod „Integrované
strategie rozvoje Plzeňské metropolitní oblasti pro roky 2014 – 2020“ k rozšíření
parkovacích míst, odlehčení dopravního zatížení centra města a k řešení parkování
v centru
Rozšiřující se podnikatelské investice – zvýšení možností zaměstnanosti obyvatel i
spolupráce s městem
Aktivní přístup sportovních spolků ke spolupráci s městem při realizaci zařízení pro
volnočasové aktivity

4.4 Ohrožení











Havárie a poruchy VHI (doposud chybějící monitoring vydatnosti zdrojů pitné vody
a jejich stavů), znečištění řeky Úhlavy
Klimatické vlivy – sucho, povodně, špatná zemědělská politika státu, nevhodné
hospodaření na zemědělské půdě
Nárůst vandalismu, devastace prázdných a nevyužitých budov, kriminalita
Probíhající soudní spor se spol. AREA Group (ohrožení hospodaření města možným
finančním dopadem sporu)
Lhostejnost obyvatel k životnímu a kulturnímu prostředí města
Pervitinové varny ve městě i v okolí, místní spotřeba drog
Tlak na levnou privatizaci bytů
Malé možnosti města ovlivnit nevhodné investice jiných subjektů
Zvyšující se věk lékařů - budoucí nedostupnost lékařských služeb
Demografický vývoj – stárnutí obyvatelstva, snižování sociální úrovně rodin

4.5 Závěry SWOT analýzy
Ze SWOT analýzy vyplývají především následující skutečnosti:









městu chybí dlouhodobé plánování, nemá zpracované základní koncepce (hospodaření
s majetkem města, údržby a obnovy zeleně, místní a statické dopravy)
největším problémem města je stále se zvyšující dopravní zátěž, zejména nákladní
dopravou na silnici I/27, která protíná celé město včetně centrálního náměstí. Zásadním
východiskem pro přijetí dalších dopravních opatření ve městě je vybudování ŘSD
připravovaného obchvatu města,
velmi důležitým úkolem pro budoucí vývoj města je řešení sociálních problémů, zejména
připravenosti na negativní důsledky demografického vývoje a zvyšující se podíl skupin
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením
pro udržení vysoké míry zaměstnanosti a zároveň dosažitelnosti služeb potřebných pro
obyvatelstvo města i regionu je třeba vytvářet předpoklady pro zvýšení počtu živnostníků a
malých a středních podniků
pro zlepšení vnímání bezpečnosti života ve městě jeho obyvateli je třeba posílit především
občanskou odpovědnost v oblasti veřejného pořádku a prevenci
podporou zapojení zejména mladých lidí do společenského, kulturního a politického života
dosáhnout zvýšení jejich sounáležitosti s městem a jeho tradicemi i jejich aktivní účasti na
organizaci kulturních a sportovních akcí

5. Související strategické dokumenty
Záměry a projekty města Přeštice, plánované k realizaci podle připravovaného
Strategického plánu rozvoje města Přeštice pro období do roku 2030, byly navrženy a
posouzeny i s ohledem na následující strategické dokumenty Městského úřadu
v Přešticích a strategické dokumenty regionálního i nadregionálního významu pro
Plzeňský kraj.

5.1 Celostátní, krajské, regionální dokumenty
1/ Program rozvoje Plzeňského kraje
2/ Územní energetická koncepce
3/ Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje
4/ Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016-2026
5/ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
6/ Program snižování emisí znečišťujících látek
7/ Koncepce regionálního rozvoje venkova a zemědělství
8/ Koncepce EVVO
9/ Koncepce ochrany přírody a krajiny
10/ Koncepce podpory památkové péče
11/ Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy PK 2015
12/ Základy územního rozvoje Plzeňského kraje
13/ Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

5.2 Dokumenty města
1/ Územní plán města Přeštice
2/ Komunitní plán sociálních služeb na Přešticku
3/ Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích
4/ Návrh koncepce nakládání s majetkem města
5/ Informační strategie Městského úřadu Přeštice
6/ Rozpočtový výhled města Přeštice na roky 2016-2020
7/ Strategie území správního obvodu ORP Přeštice v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství
2015 až 2024
8/ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS AKTIVIOS 2014 – 2020
(2016 – 2023).

PŘÍLOHY:
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Vyhodnocení plnění SRP 2006 – 2015
Události
Zákazníci
Aktéři
Faktory
Statistiky
Mapy
Složení koordinačního týmu a odborných skupin

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:











Český statistický úřad (http://www.czso.cz)
Databáze demografických údajů za obce ČR ČSÚ (http://www.czso.cz)
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 ČSÚ (http://www.czso.cz)
Veřejná databáze ČSÚ: Sociální statistiky, demografie, ekonomika, cestovní ruch,
bytová
výstavba (http://www.czso.cz)
Celostátní sčítání dopravy 2005 a 2010 Ředitelství silnic a dálnic ČR
(https://www.rsd.cz)
Komunitní plán sociálních služeb na Přešticku – město Přeštice (http://www.presticemesto.cz)
Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích – město Přeštice
(https://www.dataplan.info)
Anketní šetření veřejného fóra Zdravého města Přeštice 2008 – 2015
(https://www.dataplan.info)
Rozpočty města 2012 -2015 (https://www.prestice- mesto.cz)

SRP 2018-2024

II. STRATEGICKÁ ČÁST
1. Preference směřování města
1.1 Motto:

„Přeštice – město aktivních občanů“

1.2 Vize

„Přeštice – harmonicky se rozvíjející centrum regionu
jižního Plzeňska s aktivní občanskou společností “

Přeštice budou městem, které cíleně a úspěšně zvyšuje přitažlivost pro obyvatele i
návštěvníky. Jeho udržitelný rozvoj průběžně iniciují orgány města a osobně podporují
spolupracující skupiny aktivních obyvatel se zájmem o veřejné dění, kteří jsou spjati s
tradicemi města i regionu, schopni se učit a sdílet zkušenosti. Společně postupně
proměňují a zkvalitňují přístup k řešení situací a systematicky aktivují znalosti a
dovednosti obyvatel pro správu a rozvoj města. Průběžné naplňování strategických
rozvojových cílů v duchu harmonického rozvoje města je v souladu s vůlí a zájmy
občanů, volených orgánů, městského úřadu i organizací města.
Většina obyvatel vnímá přínosy spolupráce podporované moderními informačními a
komunikačními technologiemi, přičemž je schopna a ochotna zohlednit i menšinové
názory.

1.3 Poslání (mise)
Poslání města je dáno ústavou a zákony upravujícími činnost samosprávy. Hlavním
účelem rozvojových aktivit a správy města je, aby volené i výkonné orgány pečlivě
vnímaly potřeby obyvatel a dalších subjektů na území města a jeho místních částí,
reagovaly v předstihu na vnější vlivy, pružně aktivovaly vnější zdroje (kraj, stát, EU,
investoři atd.) a pomocí realizace strategických cílů a rozvíjení tvořivého potenciálu
občanů a dalších subjektů při respektování práv všech na svobodnou seberealizaci včetně
podnikání uspokojovaly nejen jejich základní potřeby. Město realizací poslání naplní
deklarovanou vizi být regionálním centrem jižního Plzeňska.

1.4 Prioritní oblasti rozvoje
Z osmi oblastí života města definovaných v I. etapě zpracování SRP, tj.:
- kultura, spolková činnost
- zvyšování bezpečnosti života ve městě
- doprava, parkování, podpora podnikání
- sociální a zdravotní péče
- školství, vzdělanost
- sport, volný čas
- rozvoj prostředí pro bydlení a životního prostředí
- rozvoj a správa majetku města

byly v I. etapě přípravy SRP vybrány čtyři prioritní oblasti, tj. ty, jejichž změny mohou
nejvíce ovlivnit život města:
-

kultura, spolková činnost
zvyšování bezpečnosti života ve městě
doprava, parkování, podpora podnikání
školství, vzdělanost

V průběhu II. etapy přípravy SRP byly prioritní oblasti na základě dosavadních
zpracovaných výsledků jednání odborných skupin i koordinačního týmu rozšířeny o
oblast sociální a zdravotní péče

1.5 Strategické a specifické cíle města
Strategické cíle jsou nejvyšší cíle města, navazují na poslání města a formulovanou vizi,
kterou konkretizují a upřesňují. Pro účely tohoto SRP byla vybrána metoda, kdy
strategické cíle nutně nemusí splňovat podmínky a principy SMART (být konkrétní,
měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné), pokud jsou rozpadnuty dále na
tzv. specifické cíle.
Na základě zpracované analýzy byly stanoveny pro rozvoj města v období do roku 2024
s výhledem do roku 2034 tyto strategické cíle:






Zajistit připravenost města na zklidnění dopravy centrem po zahájení výstavby
obchvatu
Posílit občanskou odpovědnost v oblastech samosprávy, bezpečnosti a
veřejného pořádku
Vytvořit podmínky pro důstojný život obyvatelů, zejména skupin ohrožených
sociálním vyloučením
Zvýšit podíl vlastních kulturních akcí vycházejících z tradic města a
organizovaných občany a subjekty regionu
Vytvořit předpoklady pro zvýšení počtu živnostníků a malých a středních
podniků v souladu s potřebami obyvatel a regionu

Specifické cíle města navazující na strategické cíle:






Vytvořit parkovací systém pro odlehčení středu města prioritně pro krátkodobé
parkování
Zvýšit počet parkovacích míst v okrajových částech města
Vytvořit kvalitní program prevence s využitím systému krizového řízení
Provést rekonstrukce bytových domů s byty se sníženým nájemným pro
nízkopříjmové domácnosti
Vybudovat dostatečnou kapacitu sociálních zařízení pro skupiny obyvatel
ohrožených sociálním vyloučením












Vytvořit zázemí pro kulturní, společenské a vzdělávací aktivity odpovídající
podmínkám 21. století
Posílit komunikaci a spolupráci s rozhodujícími zaměstnavateli na rozvoji
města i podniků
Zlepšovat podmínky podnikání pro živnostníky a malé střední podnikatele,
podporovat naplnění volných kapacit průmyslových zón
Podporovat zapojení mladých lidí do politického, kulturního a společenského
života města
Rozšířit trvalý program celoživotního vzdělávání všech věkových skupin
obyvatel
Trvale pečovat o zhodnocování majetku města a přizpůsobovat ho potřebám
obyvatel
Vytvořit nové příležitosti pro výstavbu rodinných domů a bytů
Trvale pečovat o životní prostředí a městskou zeleň
Podporovat činnost spolků a jiných neziskových organizací
Posilovat systémové, procesní a projektové řízení města a efektivnější
spolupráce státní správy a samosprávy v úřadu i správním obvodu obce
s rozšířenou působností

Přehled cílů včetně stanovených indikátorů jejich plnění je uveden v příloze S1.
K zajištění těchto cílů přispějí následující projekty a opatření v oblastech:
Kultura, spolková činnost
-

rekonstrukce kulturního domu vč. vyřešení nedostatečné kapacity zázemí
pro kulturní aktivity - zařazeno do akčního plánu
výstavba multifunkčního sportovně-kulturního areálu - zařazeno do zásobníku projektů
zabezpečení vhodného objektu pro zřízení centrálního depozitáře Domu historie
Přešticka - zařazeno do akčního plánu

Zvyšování bezpečnosti života
- zachování obecně závazných vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
- zařazeno do souboru opatření
- navázání spolupráce s orgány a organizacemi působícími v oblasti prevence
k přednáškové činnosti, zejména pro žáky škol a seniory - zařazeno do souboru
opatření
Doprava, parkování, podpora podnikání
- obchvat města a s ním související záměry města - zařazeno do akčního plánu
- integrovaný dopravní uzel (IDU) - zařazeno do akčního plánu
- parkovací systém v návaznosti na IDU – zařazeno do akčního plánu

Sociální a zdravotní péče
- rekonstrukce budovy Palackého 458, 460 (modrý dům) – zařazeno do akčního plánu
- rekonstrukce a dostavba areálu Hlávkova 33 – kombinované sociální zařízení, byty pro
seniory, startovací byty, sociální byty - zařazeno do akčního plánu
- trvalé plnění podmínek a pravidelná aktualizace komunitního plánu sociálních služeb na
Přešticku – zařazeno do souboru opatření
Školství, vzdělanost
- rekonstrukce kulturního domu vč. vyřešení nedostatečné kapacity zázemí
- pro kulturní a vzdělávací aktivity – zařazeno do akčního plánu
- program celoživotního vzdělávání – zařazeno do souboru opatření
Rozvoj a správa majetku města
- výstavba krytého bazénu – zařazeno do akčního plánu
- optimalizace městského majetku (zejména technické infrastruktury, místních
komunikací a chodníků) – zařazeno do akčního plánu
- rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace) – zařazeno do
akčního plánu
- rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem – zařazeno do akčního plánu
Rozvoj prostředí pro bydlení a životního prostředí
výstavba komunikace K4 (a navazujících MK) včetně technické infrastruktury
pro výstavbu rodinných a bytových domů – zařazeno do akčního plánu
rekonstrukce domu Palackého 458 a 460 (modrý dům) – zařazeno do akčního plánu
rekonstrukce a dostavba areálu Hlávkova 33 – byty pro seniory, startovací byty, sociální
byty – zařazeno do akčního plánu
- zpracování koncepce veřejné zeleně – zařazeno do souboru opatření
- zpracování koncepce dětských hřišť – zařazeno do souboru opatření
-

Sport, volný čas
- výstavba krytého bazénu – zařazeno do akčního plánu
- zachování programu města pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
spolkům a neziskovým organizacím – zařazeno do souboru opatření
- vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem – zařazeno do zásobníku projektů
Řízení města
- trvalé plnění podmínek normy ISO 9001 – zařazeno do souboru opatření
- trvalé plnění kritérií udržitelného rozvoje Místní agendy 21 – zařazeno do souboru
opatření
- trvalé plnění a pravidelná aktualizace komunitního plánu zdraví a kvality života
Zdravého města Přeštice – zařazeno do souboru opatření

Plnění cílů bude měřeno pomocí stanovených indikátorů a pravidelně jedenkrát ročně
hodnoceno při zpracování návrhu rozpočtu města na další kalendářní rok a rozpočtového
výhledu na další období – viz příloha S1.

2. Scénáře rozvoje – tvorba akčního plánu
2.1 Tvorba a způsob hodnocení scénářů
Koordinační tým na základě výsledků analýzy a jednání odborných skupin, podle
stanovených cílů rozhodl o vytvoření čtyř scénářů možného budoucího rozvoje.
Východisky pro zpracování scénářů byly:
- dva možné přístupy ke správě města, pracovně nazvané proaktivní (město samo je
iniciátorem změn a hledání nových možností) a reaktivní (město využívá možností,
které se v daném čase a místě nabízejí),
- odhady vývoje vnějšího prostředí (kraje, státu, EU), pracovně nazvané progresivní
vývoj (vnější prostředí je rozvoji municipalit i občanskému životu příznivé) a
rozvojové (vnější prostředí spíše stagnuje) – viz příloha A5 – Faktory.
Zpracované scénáře zahrnují jednotlivé projekty navržené odbornými skupinami a přijaté
koordinačním týmem byly hodnoceny z hlediska finanční náročnosti (výdaje versus
přínosy pro město), dosažitelnosti finančních zdrojů nebo využitelnosti jiných možností
realizace projektu i z hlediska schopností města projekt zrealizovat vlastními silami či
zajištěním externích zpracovatelů – viz přílohy S2 – S5.
K dalšímu rozpracování pak byly koordinačním týmem vybrány dva nejpravděpodobnější scénáře S2 (pracovní varianta modrá), tedy scénář vycházející z proaktivního
přístupu města při rozvojovém vnějším prostředí a scénář S3 (pracovní varianta zelená),
předpokládající reaktivní přístup města v progresivním vnějším prostředí.
Na základě rozhodovací analýzy a stanovených kritérií byla v návrhu SRP dopracována
varianta proaktivního přístupu města za předpokladu rozvojového vnějšího prostředí, tedy
scénář S2.
Jednotlivé projekty budou zařazovány do plánu realizace v rámci přípravy rozpočtů
následujících kalendářních let. U některých investičně náročných projektů scénář
nastavuje konečný termín pro rozhodnutí zastupitelstva města o zahájení jejich realizace.

2.2 Projekty, záměry a opatření vyplývající z vybraného scénáře
Jednotlivé projekty zařazené do akčního plánu, tedy plánu realizace investičních akcí
v létech 2018 až 2024, jsou popsány v projektových kartách - viz přílohy S7 až S23.
Opatření (tj. koncepce, plány a programy) jsou zařazena do souboru opatření a popsána
v příloze S24.
Investiční záměry s plánovanou realizací po roce 2024 jsou zařazené do zásobníku
projektů – viz příloha S25.

3. Realizace strategického rozvojového plánu
3.1 Řízení a odpovědnosti
Za realizaci strategického rozvojového plánu je zodpovědné zastupitelstvo města. Rada
města odpovídá za zařazení projektů vybraného scénáře do návrhů rozpočtů příslušných
roků, za jejich přípravu i realizaci. Rada města rovněž odpovídá za zpracování návrhů
aktualizace strategického rozvojového plánu v termínech stanovených zastupitelstvem
pro zpracování rozpočtových výhledů.
Za provedení jednotlivých kroků přípravy a realizace projektů odpovídají garanti uvedení
v projektových kartách, kteří řídí projektové týmy. Projektové týmy jsou sestaveny
v souladu s cílem projektu, jeho technickou, organizační a finanční náročností a mohou
být v průběhu realizace doplňovány o další potřebné odborníky.

3.2 Příprava a realizace projektů
3.2.1 Organizační zajištění, lidské zdroje, znalosti, dovednosti
Příprava projektů bude organizačně zajištěna zaměstnanci města zařazenými do
samosprávných útvarů městského úřadu (kancelář starosty, oddělení rozvoje města,
hospodářský odbor, finanční odbor). K projektům zařazeným do vybraného scénáře S2
byly určeni garanti s patřičnými znalostmi a zkušenostmi a s osobní zodpovědností za
výsledky práce projektových týmů.
Realizace investičních projektů bude zajištěna odbornými externími dodavateli
vzešlými z jednotlivých vyhlášených veřejných zakázek.
Realizace opatření neinvestiční povahy bude zajištěna příslušným útvarem městského
úřadu ve spolupráci s organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi města.
3.2.2 Finanční zdroje
Projekty zařazené do vybraného scénáře S2 budou v průběhu plánovacího období
finančně zajištěny z těchto zdrojů:
- zůstatek finančních prostředků na účtech města (mimo účet cizích prostředků) k 31.
12. 2016 ve výši 110,6 mil. Kč
- budoucí kapitálové příjmy z prodeje majetku města ve výši cca 160 mil. Kč

- dotace z programů EU, ČR a kraje ve výši cca 120 mil. Kč
- bankovními úvěry – již schválenými ve výši 11,5 mil. Kč
- předpokládanými v případě nemožnosti čerpání dotací na rozhodující projekty ve
výši 80 mil. Kč

Plán finančních toků
Předpoklad roku
počáteční stav k 1. 1.
kapitál. příjmy
přijaté úvěry
ostatní příjmy
příjmy celkem
kapitálové výdaje
běžné výdaje
splátky úvěrů
výdaje celkem**
příjmy - výdaje
konečný stav k 31. 12.

v tis. Kč
2017*
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025-2034
110 643
91 615
61 265 112 609 122 053 119 453 129 853 132 253
115 453
7 420
14 500
75 000
50 000
20 000
2 000
2 000
2 000
10 000
11 500
0
0
10 000
20 000
30 000
20 000
0
0
165 496 167 000 168 000 169 000 170 000 170 000 171 000 172 000
1 720 000
184 416 181 500 243 000 229 000 210 000 202 000 193 000 174 000
1 730 000
-47 137 -55 500 -36 500 -63 000 -55 500 -33 500 -31 500 -30 700
-248 000
-150 515 -150 000 -151 000 -151 000 -152 000 -153 000 -154 000 -155 000
-1 521 000
-5 792
-6 350
-4 156
-5 556
-5 100
-5 100
-5 100
-5 100
-43 300
-203 444 -211 850 -191 656 -219 556 -212 600 -191 600 -190 600 -190 800
-1 812 300
-19 028 -30 350
51 344
9 444
-2 600
10 400
2 400 -16 800
-82 300
91 615
61 265 112 609 122 053 119 453 129 853 132 253 115 453
33 153

* 2017 po 2. rozpočtovém opatření
**u akcí s předpokládanými dotacemi kalkulována ve výdajích jen s poluúčas t měs ta
Z rozpočtovaných příjmů i výdajů js ou vyloučeny převody mezi fondy měs ta.

3.2.3 Projektové řízení
Řízení projektů je zabezpečeno projektovým systémem městského úřadu
garantovaným místostarostou města. Každý projekt je zajišťován projektovým týmem
sestaveným dle charakteru daného projektu vedeným manažerem projektu pod
dozorem garanta projektu. Plnění projektů je sledováno v agendovém informačním
systému VERA – „Rozvojové plány a projekty“ a pravidelně vyhodnocováno na
projektových poradách samosprávného vedení města.

4. Monitorování a vyhodnocování plnění SRP
4.1 Kontrolní mechanismy hodnocení
Kontrolní mechanismy hodnocení plnění SRP jsou nastaveny takto:
 průběžná kontrola průběhu přípravy a realizace projektů zařazených do rozpočtu
daného kalendářního roku v rámci projektových porad úřadu – zodpovídá
místostarosta
 roční kontrola průběhu přípravy a realizace projektů komisí koncepce a rozvoje –
zodpovídá předseda komise, zprávu o výsledku kontroly předává radě města
 roční kontrola průběhu přípravy a realizace projektů při přípravě rozpočtu na příští
kalendářní rok – zodpovídá starosta, zprávu předává zastupitelstvu města spolu
s návrhem rozpočtu na následující rok
 roční kontrola souladu návrhu rozpočtu na příští kalendářní rok se schváleným, příp.
aktualizovaným strategickým rozvojovým plánem a rozpočtovým výhledem na další

období prováděná finančním výborem – zodpovídá předsedkyně výboru, zprávu
předává zastupitelstvu města.

4.2 Hodnocení dosažené úrovně plnění cílů
Dosažená úroveň plnění stanovených cílů strategického rozvojového plánu se měří
pomocí stanovených indikátorů, tj. kvantitativních nebo kvalitativních informací, které
poskytují ucelenou a základní informaci o plnění konkrétních stanovených cílů – viz
příloha S1.

4.3 Monitoring spokojenosti občanů
K monitorování spokojenosti občanů v jednotlivých oblastech života využije město
především nástrojů Místní agendy 21 – veřejné fórum zdravého města, veřejná projednání
investičních záměrů, kulaté stoly, anketní šetření.

5. Aktualizace strategického rozvojového plánu
Za aktualizaci strategického plánu je zodpovědné zastupitelstvo města, rada města je
odpovědná za zpracování návrhu aktualizace SRP na základě změny podmínek vnějšího
prostředí, nejpozději v termínech pro zpracování rozpočtového výhledu města.
Návrh aktualizace SRP zpracovává městský úřad – kancelář starosty, oddělení rozvoje města,
hospodářský odbor a finanční odbor ve spolupráci s dalšími příslušnými odbory,
organizačními složkami města a organizacemi zřízenými nebo založenými městem.
K návrhu se v průběhu jeho přípravy vyjadřují příslušné komise rady města podle oblasti
SRP, které se návrh týká, komise koncepce a rozvoje se k návrhu vyjadřuje vždy.
Schvalovací proces aktualizace je shodný se schvalovacím procesem SRP, tj. rada města
projedná návrh aktualizace SRP včetně vyjádření komisí rady a usnesením vyjádří svůj názor
směrem k zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo návrh přijme a usnesením schválí nebo odmítne a usnesením uloží radě města
zajistit jeho doplnění či přepracování v určitém rozsahu a do stanoveného termínu.
Schválený plán, resp. jeho aktualizace jsou bezodkladně zveřejňovány na webu města.

PŘÍLOHY: S1 - Přehled cílů SRP
S2 - Scénář rozvoje A (proaktivní, vnější prostředí progresivní)
S3 – Scénář rozvoje B (proaktivní, vnější prostředí rozvojové)
S4 – Scénář rozvoje C (reaktivní, vnější prostředí progresivní)
S5 – Scénář rozvoje D (reaktivní, vnější prostředí rozvojové)
S6 – Akční plán
S7 – S23 projektové karty
S24 – Soubor opatření
S25 - Zásobník projektů

