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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Zadavatel:

Obec Svojetice

Sídlo/adresa

Na Kopci 14
251 62 Svojetice

IČO

002 40 834

DIČ

CZ00240834

Zpracovatel:

DOMOZA projekt s.r.o.

Webové stránky

www.domoza-projekt.eu

Sídlo/adresa

Teslova 1202/3
301 00 Plzeň

IČO

281 45 089

Datum vypracování:

duben/květen 2020
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2. ÚVOD
Obec Svojetice se nachází ve Středočeském kraji a v současné době zde žije 1 103 obyvatel
(údaj k 1. 1. 2020, dle Informativního počtu obyvatel v obcích dostupného na
https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx). Aby vedení obce
zajistilo co nejpřívětivější životní podmínky pro své občany, snaží se o neustálé
zlepšování, k čemuž přispěje i tento dokument, jehož součástí je i oddíl věnovaný oblasti
sportu, tak aby měla obec splněnou povinnost dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb.
Strategický rozvojový dokument obce Svojetice byl sestaven pro období od roku 2020 do
roku 2030 a jeho smyslem je komplexně popsat současný stav obce, ať už se jedná o jeho
území, obyvatelstvo, hospodářství, základní údaje o infrastruktuře, vybavenost, životní
prostředí, správu obce atp. Relevantní popis všech výše uvedených oblastí spadá do
analytické části tohoto dokumentu, která je zakončena východisky pro návrhovou část. Za
základní vstup do návrhové části je považována SWOT analýza, která popisuje silné a
slabé stránky (vycházející z charakteristiky obce) + klíčové příležitosti a hrozby.
Samotná návrhová část ve svém úvodu obsahuje vizi, díky které má obec jasně stanovený
směr vývoje v budoucích letech. Zmíněná vize je nadále rozpracována do několika dílčích
strategických cílů, které jsou v jedné z podkapitol blíže rozebrány na konkrétní opatření.
Tato opatření jsou stěžejními body pro naplnění strategických cílů, potažmo vize.
Závěrem tohoto dokumentu jsou uvedeny možnosti financování, kterých mohou Svojetice
využít při plánování budoucího rozvoje.
Pozitivní vývojové trendy v oblasti „života“ obce Svojetice, lze zajistit především
svědomitým naplňováním cílů, které byly stanoveny na základě komplexního výzkumu
stávající situace a budoucích potřeb. Díky dodržování předem stanovených priorit nebude
obecní rozpočet zbytečně zatěžován financováním nepotřebných investic, které by v
konečném důsledku nevedly k všestrannému či cílenému rozvoji. Strategický plán rozvoje
obce bude v jednotlivých letech jeho platnosti průběžně vyhodnocován z hlediska
úspěšnosti plnění stanovených cílů.
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3. POTŘEBA TVORBY STRATEGIE
Již na úvod tohoto dokumentu je potřeba identifikovat samotnou potřebu tvorby
strategie. Mohou za to především tyto důvody:
•

legislativa,

•

aktualizace současného rozvojového dokumentu a

•

přirozená potřeba rozvoje dané oblasti.

Za primární důvod vzniku nového strategického dokumentu lze považovat přirozenou
potřebu rozvoje území obce Svojetice. Jak bude uvedeno níže v analytické části
dokumentu, Svojetice mají určité nedostatky, na kterých je třeba zapracovat k veřejnému
prospěchu. V neposlední řadě lze mezi důvody zařadit také nutnost tvorby dokumentu ze
strany legislativy. V rámci přípravné fáze projektu byla realizována organizace
přípravných prací tvorby strategie, sběr potřebných dat a analýza současného stavu a
předběžné vize. Dále byla stanovena matice odpovědnosti RASCI.
Tabulka 1: Matice odpovědnosti RASCI (Vlastní zpracování, 2020)

Zadání vytvořit strategii
Výběr zpracovatele
Vytvoření plánu přípravných prací
Sběr dat
Analýza a vymezení problému
Existence konkurenčních či souvisejících strategií
Analýza regulatorního rámce, srovnávací analýza
Analýza okolí identifikovaného problému
Možné linie budoucího vývoje
Analýza předběžné vize

ZADAVATEL

ZPRACOVATEL

R, A
R, A
S, C, I
S, C, I
S, C, I
S, C, I
S, C, I
S, C, I
S, C, I
S, C, I

S, C, I
S, C, I
R, A
R, A
R, A
R, A
R, A
R, A
R, A
R, A

Vysvětlení:
R=Responsible (Odpovědný), A=Accountable (Schvalující), S=Support (Podporující),
C=Consulted (Konzultující), I=Informed (Informován)
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ANALYTICKÁ ČÁST
V následující části bude popsána charakteristika obce, která v sobě zahrnuje historický
vývoj i současný stav, údaje o obyvatelstvu, hospodářství, infrastruktuře, vybavenosti,
životním prostředí i správě obce. Na konci této kapitoly bude jako východisko pro
návrhovou část sestavena matice SWOT, která bude shrnovat silné a slabé stránky obce a
klíčové příležitosti a hrozby.

4. CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Svojetice se nachází ve Středočeském kraji, okrese Praha-východ. Zajímavostí je, že
je jedinou obcí svého jména na území České republiky. Níže v tabulce jsou uvedeny
základní informace o obci jako je první písemná zmínka, poloha obce nebo počet obyvatel.
Tabulka 2: Souhrnné informace o obci Svojetice (Regionální informační servis, 2020; Ministerstvo
vnitra, 2020)

SOUHRNNÉ INFORMACE
Status
ZUJ (kód obce)

Obec
538850

NUTS 5

CZ0209538850

NUTS 4

CZ0209 – okres Praha-východ

NUTS 3

CZ020 – Středočeský kraj

NUTS 2

CZ02 – Střední Čechy

Obec s rozšířenou působností
Katastrální plocha (ha)

Říčany
258

Počet obyvatel k 1. 1. 2020

1 103

Nadmořská výška (m. n. m.)

427

Zeměpisné souřadnice (WGS – 84)
První písemná zmínka

49.9714231 N, 14.7384939 E
1 407
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Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pečují Svojetice o všestranný rozvoj svého území a
o potřeby svých občanů. Ve veřejném zájmu obec realizuje řadu investičních i
neinvestičních projektů.
Obec spadá pod působnost MAS Říčansko, jež byla založena dne 24. 4. 2006. Cílem této
místní akční skupiny je navržení ucelené strategie místního rozvoje a podílení se na
vytváření sítí místních partnerství. K 1. 1. 2020 se mezi partnery řadí 19 neziskových
organizací, 13 obcí, 2 města, 2 podnikatelé, 3 fyzické osoby, 4 příspěvkové organizace a
1 veřejně výzkumný institut.
Obrázek 1: Mapa MAS Říčansko pro období 2021-2027 (mas.ricansko.eu, 2020)

Neméně významným je pro obec Svojetice členství v mikroregionu Ladův kraj, který
vznikl na základě smlouvy starostů 24 obcí dne 23. 11. 2000. Cílem mikroregionu je
společný rozvoj cestovního ruchu, kultury a propagace. Svojetice jsou dále členem Svazku
obcí Region Jih, jenž vznikl v roce 1995 a představuje dobrovolný svazek obcí, který
financuje výstavbu a podílí se na provozu rozsáhlého vodohospodářského díla – Vodovod
Region jih a svazku obcí LOŠBATES vytvořeného za účelem výstavby nové základní školy,
což bude více popsáno v kapitole 10. Občanská vybavenost.
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ÚZEMÍ OBCE
Obec Svojetice se nachází si 28 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy a 7 kilometrů
východně od města Říčany. Na následujícím obrázku je pro lepší představu zobrazena
poloha Svojetice v České republice.
Obrázek 2: Poloha obce Svojetice (mapy.cz, 2020)

Svojetice mají rozlohu 258 ha a obcí s rozšířenou působností jsou Říčany.
Katastrální území obce lze vidět na následujícím obrázku.
Obrázek 3: Katastrální území obce Svojetice (ČÚZK, Nahlížení do katastru nemovitostí, 2020)
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Obec Svojetice leží nejen v blízkosti hlavního města, ale také poblíž dalších významných
měst a obcí. Jak lze vidět na následujícím obrázku, nejblíže Svojeticím se nachází město
Mnichovice (6 km) a město Říčany (7 km). Mezi další významná města se řadí Jesenice s
dojezdovou vzdáleností 22 km, dále Praha se vzdáleností 28 km.
Obrázek 4: Umístění obce Svojetice vůči okolním městům (mapy.cz, 2020)

Následující tabulka zobrazuje druh a rozlohu pozemků v rámci území obce. Největší
plochu zabírá zemědělská a orná půda.
Tabulka 3: Druhy pozemků v ha (ČSÚ, 2020)

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2018
257,75
214,50
145,97
45,30
2,33
20,90
43,25
6,05
2,14
12,36
22,70

31. 12. 2019
257,75
214,19
145,76
45,21
2,33
20,89
43,56
6,05
2,11
12,57
22,82
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Historie
Obec Svojetice se nachází při okraji nejstaršího sídelního území, které bylo hustě obýváno
již v dobách pravěku. Kmenovou hranici mezi územím Přemyslovců a kmenem Zličanů
tvořil široký pás lesů, jenž se nacházel mezi dnešním Kostelcem nad Černými lesy a
Říčany, což je zřejmé již od 10. století našeho letopočtu. Obec byla poprvé písemně
zmiňována v souvislosti s výměnou statků mezi augustiniánským klášterem sv. Karla na
Novém Městě pražském a pražským měšťanem Kašparem Čotrem (z Tehova). Jméno obce
se poprvé objevuje roku 1407. Svojetice byly v roce 1 513 prodány a připojeny k panství
Kostelec na Černými lesy. S tímto panstvím pak obec sdílela svou historii až do roku 1 848.
Zajímavé informace o Svojeticích se nacházely zejména ve Zlaté knize černokosteleckého
panství, jež byla dokončena v roce 1 677 a v níž byla mimo jiné uvedena druhová skladba
tehdejších svojetických lesů, které se nacházejí v okolí obce dodnes. V roce 1841 byly
poprvé, podle trigonometrického zaměření, zakresleny půdorysy katastrálního území
obce Svojetice s tehdejšími osadami Tehovec a Srbín, obcí Klokočná a dále pak obcí
Struhařov se samotou Habr, dvorem Myšlín a Louňovice s osadou Vyžlovka. Historie a
současnost obce je v případě zájmu podrobně rozebrána na webových stránkách obce:
https://svojetice.cz/obec/historie-a-soucasnost/.

Znak obce

Obrázek 5: Znak obce (svojetice.cz, 2020)

Na znaku vynikají zejména dva různě barevné smrky, které
symbolizují jehličnaté lesy, jenž obklopují obec Svojetice ze
tří stran. Jejich barevná kombinace představuje motiv
blíženců (svojátek), převzatých z obecního pečetidla
z 19. století, kde jeden z bratrů je nesmrtelný (barva zlatá)
a druhý je smrtelný (barva stříbrná). Podkova odkazuje na
výpravu zbrojného rejtarka proti Turkům, která se v obci
připomíná v 17. století. Chov koní je obec charakteristický
i v současnosti.

10 | S t r á n k a

5. OBYVATELSTVO OBCE
Demografické údaje
K 1. 1. 2019 měla obec Svojetice dle dat Českého statistického úřadu celkem
1 077 obyvatel. Podle informativních počtů obyvatel uváděných statistikou Ministerstva
vnitra je v obci k 1. 1. 2020 celkem 1 103 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel obce lze vidět
v následující tabulce.
Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých letech (ČSÚ, 2020)

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Počet obyvatel k 31. 12.
637
654
708
762
792
861
908
971
992
1 040
1 077

Jak vyplývá z tabulky, obec Svojetice patří v okrese Praha-východ mezi obce s rychlým
populačním růstem. Mezi lety 2008 a 2018 vzrostl počet obyvatel o 69 % (z 637
na 1 077 obyvatel)!!!
Díky výhodné poloze vzhledem k blízkosti významných měst je obec vyhledávanou
lokalitou nejen pro obyvatele Prahy, kteří v poslední době často opouštějí z různých
důvodů ruch velkoměsta, ale zejména pro mladé páry, které na území obce Svojetice
investují do svých nových domovů a zakládají zde rodiny. Zastupitelé obce se snaží
stávajícím i novým obyvatelům maximálně zlepšit životní podmínky a zvýšit tak úroveň
života v obci. Nedílnou součástí kvality života je zajištění odpovídající občanské
vybavenosti. Cílem je zajistit kvalitní a dostupnou základní zdravotní péči, podporovat
účinný systém sociální péče, zajistit dostatečnou kapacitu mateřské školy, a celkově
podporovat atmosféru vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání. Obec se bude aktivně podílet na
zlepšení úrovně a kultury trávení volného času, včetně rozšíření nabídky pro sportovní a
rekreační aktivity a zlepšení ochrany přírody. Problémem v souvislosti s demografickým
růstem je i zastaralá dopravní infrastruktura vč. silnic, které jsou většinou v
neuspokojivém stavu. Obdobná situace bohužel postihuje většinu obcí v blízkém okolí
Prahy a je nutné ji do budoucna adekvátně řešit.
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Tabulka 5: Populační vývoj dle vybraných ukazatelů (ČSÚ, 2020)
Rok

Stav

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

k 1.1.

Přirozený

Migrační

Celkový

Stav

přírůstek

přírůstek

přírůstek

k 31.12.

2008

637

6

-

33

39

6

-6

-

637

2009

637

8

9

32

14

-1

18

17

654

2010

654

13

5

64

18

8

46

54

708

2011

696

11

1

75

19

10

56

66

762

2012

762

8

7

48

19

1

29

30

792

2013

792

11

4

71

9

7

62

69

861

2014

861

11

2

49

11

9

38

47

908

2015

908

18

12

78

21

6

57

63

971

2016

971

8

11

58

34

-3

24

21

992

2017

992

14

11

68

23

3

45

48

1 040

2018

1 040

17

6

57

31

11

26

37

1 077

Z tabulky č. 4 a 5 je zřejmé, že obec nejméně populačně rostla v roce 2008, 2009 a 2016,
jinak je nárůst meziročně stejný až na drobné výkyvy. Celkový přírůstek počtu obyvatel je
z vetší části ovlivněn přírůstkem migračním.
Tabulka 6: Obyvatelstvo podle věkových skupin k 1. 1. 2019 (ČSÚ, 2020)

Věk

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Počet
osob

85

91

63

50

46

43

59

93

122

Věk

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

Počet
osob

97

56

52

61

67

47

25

9

11

Hodnota průměrného věku obyvatel obce Svojetice byla 38,3 let ke dni 1. 1. 2019.
V produktivním věku (tj. 15–64 let) se v daném období nacházelo celkem 679 osob.
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Spolková činnost
V obci má své působiště Tělovýchovná jednota Sokol

Obrázek 6: Logo spolku

Svojetice, z.s. (IČO: 631 09 051). Tento spolek má dlouhou
historii a vznikl již v roce 12. dubna 1995. Mezi hlavní činnosti
TJ patří provozování fotbalu (A-tým aktuálně hraje III. třídu
krajského přeboru), atletiky a všeobecné sportovní průpravy
dětí a mládeže. V současné době má jednota celkem
87 aktivních členů. Více informací je obsaženo v části Plán
rozvoje sportu.
Obrázek 7: Obec Baráčníků Svojetice (ob-svojetice.estranky.cz, 2020)

Za

zmínku

Baráčníků

dále

stojí

Svojetice.

Obec
Historie

tohoto sdružení se píše již od roku
1926, kdy bylo založeno sdružení
Českých Baráčníků ve Svojeticích.
Jedná se o spolek, který uchovává
české zvyky a tradice. Jeho cílem je
předat mladé generaci kus české minulosti a informace o tom, jak naši předkové žili,
pracovali a bavili se. Zajímavosti ohledně činnosti Baráčníků lze nalézt na webových
stránkách https://ob-svojetice.estranky.cz/.
Další zájmové spolky, kluby jsou např. OS Báječný svět, z.s., který vznikl v roce 2007.Jeho
náplní je rozvoj a podpora kulturních, společenských a sportovních akcí. Podpora
zájmových kroužků a jiných činností. Dámský klub který vznikl v roce 2018 a náplní je
rukodělná zájmová činnost, pořádání besed a výletů. Spolek ČSOP Svojetice do jehož
okruhu činností patří ochrana životního prostředí. Rybářský kroužek vznikl v roce 2018
a jeho činnost je celoroční.

6. HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
Jak uvádí statistika v tabulce č. 5, většina občanů obce Svojetice se nachází v produktivním
věku. V místě bydliště, vzhledem k velikosti obce, ovšem sežene práci relativně menší
skupina obyvatel. Přímo v obci se nachází 3 restaurace a 2 obchody se smíšeným zbožím
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a potravinami, kadeřnictví, 2 autoservisy a stavební firmy. V místě jsou k dispozici
pracovní místa v oblasti stavebnictví, autoservisů, ubytování, obchodu, školství (MŠ) a
veřejné správy (OÚ). Většina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací, a to zejména
do Mukařova, Strančic, Říčan, Mnichovic a Prahy. Především hlavní město je ze Svojetic
velice dobře dostupné, a to buď osobním vozem, autobusem či vlakem z blízkých obcí
Strančice, Světice či Říčany. Na pracovní příležitosti v okolí Svojetic si tedy místní občané
stěžovat nemohou.
Tabulka 7: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2020)

A
B-E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

CELKEM
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti

Registrované
podniky
333
11
43
42

Podniky se
zjištěnou aktivitou
174
6
23
23

72

39

27
17
8
1
7
42
4

14
10
4
4
23
2

1

1

10
1
7
32

8
5
10

K 31. 12. 2019 bylo ve Svojeticích evidováno celkem 333 ekonomických subjektů z nichž
více než polovina měla zjištěnou aktivitu. Z přehledu Českého statistického úřadu je
patrné,

že

největší zastoupení

podnikatelských subjektů v obci

má odvětví

G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, dále pak B-E
Průmysl celkem, F – Stavebnictví a M – Profesní, vědecké a technické činnosti. Ostatní
druhy jsou pak zastoupeny v menším měřítku.
Z uvedených podnikatelských subjektů patří naprostá většina mezi fyzické osoby
podnikající podle živnostenského zákona, jak je patrné ze statistiky níže.
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Tabulka 8: Podnikatelské subjekty podle právní normy k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2020)

CELKEM
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

Registrované
podniky
333
281

Podniky se
zjištěnou aktivitou
174
134

276

131

3

2

2
52
38
-

1
40
36
-

Trh práce
Tabulka 9: Nezaměstnanost v obci Svojetice k 31. 3. 2020 (ČSÚ, 2020)

Uchazeči o zaměstnání
v evidenci úřadu práce –
dosažitelní

Podíl nezaměstnaných osob (v
%)

Celkem

Ženy

Celkem

Ženy

Pracovní
místa
v evidenci
úřadu práce

7

4

1,03

1,17

-

Cílem v oblasti trhu práce je zlepšení činnosti zastupitelstva obce jako spolehlivého
ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí, motivujícího
stávající podnikatelské subjekty a vytvářejícího atraktivní prostor pro činnost nových
investorů a podnikatelů. Díky tomu by se měla zvýšit a zlepšit struktura nabídky
pracovních míst v obci, a rovněž zlepšit nabídka služeb. Rozvoj ekonomických aktivit se
však musí stát součástí cílevědomého ovlivňování budoucnosti obce. Je nezbytné hledat
co nejvhodnější poměr mezi urbanistickými, ekologickými a ekonomickými hledisky
lokalizace a provozu. Obec bude usilovat o vytvoření příznivého, navzájem se
podporujícího vztahu mezi hospodářskými činnostmi, obyvatelstvem a prostředím.
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7. INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
Informačně technická infrastruktura
Svojetice mají na adrese https://svojetice.cz/ internetové stránky obce, které jsou
pravidelně aktualizovány a doplňovány. Tento webový portál obsahuje velké množství
informací od povinně zveřejňovaných, přes elektronickou úřední desku až po aktuality
atp. Pro informování občanů o aktuálním dění v obci je dále využíván veřejný rozhlas a
také Facebook. Komunikace je možná též na bázi e-mailových zpráv a tištěného občasníku
(jedná se o obecní zpravodaj). Zejména starší generace občanů využívá veřejnou úřední
desku ve formě klasické vývěsky.

Energetika
Svojetice jsou plně elektrifikovány. Postupně dochází k přesunu rozvodů elektřiny z
nadzemního vedení do podzemní kabeláže. Obec má vybudováno veřejné osvětlení v
základní struktuře s tím, že s rozvojem obce se analogicky rozvíjí i síť veřejného osvětlení.
Energetické sítě a zařízení jsou ve správě a majetku ČEZ Distribuce a.s. Svojetice nemají
zavedenou plynovodní síť, ani jiné alternativní zdroje energií zde nejsou aktuálně
k dispozici. Většina objektů je vytápěna tuhými palivy a pouze doplňkově je využíváno
vytápění na bázi elektrického proudu atp.
Telekomunikace a radiokomunikace
Obec je standardně připojena na místní telefonní obvod, který spadá pod uzlovou
telefonní ústřednu Říčany. Celý tento obvod je plně automatizován. K dispozici je
metalická i optická síť, kterou je možné rozšiřovat dle aktuálních potřeb. Telefonní síť
slouží mimo jiné i přenosu jiných dat (např. internet). Stejně dobře je obec pokryta i co se
týče radiokomunikace, která zajišťuje pokrytí televizním/rozhlasovým signálem a dále
datovou komunikaci a přenos telefonních hovorů.

16 | S t r á n k a

Vodovodní síť a kanalizace
Obec disponuje vodovodem, jehož kolaudace proběhla v roce 2012. Dále došlo v roce
2017 ke zkolaudování kanalizace a čistírny odpadních vod. Co se vodohospodářské
infrastruktury týče, tato je aktuálně téměř nová a zcela bez nedostatků.
Řešení odpadů v obci
Systém odpadového hospodářství je v obci nastaven tak, že směsný komunální odpad je
odvážen z domácností a jednotlivých sběrných míst 1x týdně, popř. 1x za 14 dní,
v závislosti na konkrétním zasmluvnění daného uživatele. V obci je separován odpad dle
jednotlivých složek na plast, papír, sklo, kovový odpad a jedlé tuky. Na přelomu roku
2019/2020 byl zaveden systém svozu tříděného odpadu od jednotlivých domácností.
Dále bylo provedeno čipování nádob na směsný komunální odpad, což obci umožňuje lépe
sledovat, registrovat a vyhodnocovat statistické údaje v rámci odpadového hospodářství.
Bioodpad je v obci shromažďován a vyvážen buď individuálně od jednotlivých
domácností dle zasmluvnění anebo je uzavřena smlouva s kompostárnou v sousední obci,
kam je možno opět individuálně dovážet bioodpad. V období od dubna do listopadu je v
obci přistavován 1x za 7 dní (případně 1x za 14 dní, dle potřeby) velkoobjemový kontejner
na odvoz nadrozměrného odpadu a průběžně je v tomto období k dispozici
i velkoobjemový kontejner na bioodpad, který je vyvážen do kompostárny. Dvakrát ročně
je přistavován kontejner na odvoz nebezpečného odpadu. Aktuálně Svojetice připravují
projekt na vybudování centrálního shromaždiště komunálního odpadu/sběrný dvůr.

Dopravní infrastruktura a místní obslužnost
Obcí vede silnice 2. třídy značená jako II/113, která byla v roce 2019 plně rekonstruována,
silnice 3. třídy značená jako III/11315 (jedná se o spojnici se sousední obcí Klokočná) a dále
větší množství místních a účelových komunikací. Přes Klokočnou pak dále na Všestary
a Strančice vede komunikace, po níž se lze po cca 12 km napojit na dálnici D1.
Nejnebezpečnějším místem v obci je zúžení profilu vozovky při příjezdu k návsi ve směru
od Mukařova, tzv. „Soutěska“. Je to část komunikace s obousměrným provozem, která je
tvořena omezeným prostorem v šířce cca 6 metrů za nepřehlednou zatáčkou,
bez chodníku mezi dvěma budovami (Statek Svojetice a rodinný dům č.p. 5). V tomto místě
se nárazově vyskytuje větší počet chodců, zejména v souvislosti s docházkou na zastávku
autobusových linek. Chodníky jsou v obci vybudovány pouze v dílčích úsecích. Ostatní
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místní komunikace jsou převážně ve špatném technickém stavu s četnými výtluky. Přímo
obcí neprochází železnice, avšak v tomto ohledu je možné ji využít v blízkých obcích
Mnichovice či Strančice. Svojetice jsou napojeny na pražský integrovaný dopravní systém
a jsou obsluhovány linkami autobusu č. 383 a 489. V obci a okolí je dále řada pěších stezek
a cyklostezek, ke kterým je uvedeno více informací v kapitole Plán rozvoje sportu. Stav
některých místních komunikací je neuspokojivý a snahou obecního úřadu je dle možností
vše postupně rekonstruovat a revitalizovat.
Systém dopravní obslužnosti bude zastupitelstvo obce řešit koordinovaně ve spolupráci
s ostatními obcemi v rámci regionu a přepravci PID. Kapacita hromadné přepravy osob ve
směru na Prahu bude průběžně zvyšována v souladu s požadavky na její objem. Paralelně
s přibývajícím osídlováním dalších obcí v rámci regionu bude zastupitelstvo dále řešit
možnosti zvýšení frekvence a směrování autobusových linek do uzlových obcí s fungující
železniční dopravou (Český Brod, Strančice, Říčany).

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Obec se nachází v oblasti Mnichovské pahorkatiny, jež je součástí Středočeské vrchoviny.
Průměrná nadmořská výška ve Svojeticích dosahuje 470 m. Po geologické stránce
se v obci nachází hlubinné vyvřeliny (granitoidy), které vznikaly v období prvohor. Jedná
se zejména o středně zrnitý biotitický granodiorit tzv. Říčanského typu. Tyto žuly jsou
vhodné na štěrk, stavby či na pomníkovou práci (tj. rámy, schody, obrubníky atp.). Půda je
zde z větší části jílovitohlinitá až hlinitojílovitá, prostoupená žulovou drtí. Tato půda je
mokřejší a inklinuje ke kyselé reakci. V katastru Svojetic převažuje zemědělská půda.
Východně od obce Svojetice prochází hranice Nadregionálního biocentra 27 Voděradské
bučiny. Lokální ÚSES je v současné době zastoupen lokálními biocentry U břízy a U obce.
Dále se zde nacházejí lokální biokoridory V Číně, U obce a Jevanský potok.
Rostlinstvo nemá v okolí Svojetic nápadné zvláštnosti. Kdysi převládající kyselejší
dubo-bukové až bukové lesy jsou zachovány jen v rezervaci Voděradské bučiny u Jevan.
Chudší typy přirozených jedlovin jsou většinou přeměněny na smíšené kultury
smrk-borovice s větším výskytem listnáčů (dub, buk, habr, osika). Krajina má vysoký
rekreační potenciál, což je zřejmé i s ohledem na masovou chatovou zástavbu. Na jižním
a jihovýchodním okraji obce navazuje na zastavěné území jedna chatová lokalita. Další se
pak nachází na východním okraji území (U břízy, Za střelnicí). Chaty částečně zasahují i do
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lesních ploch. Dle územního plánu se předpokládá zachování stávajícího obrazu krajiny
zemědělské enklávy v lesním komplexu. Zastavěné území a zejména chatová zástavba
nebudou podstatně rozšiřovány. Počítá se založením pásu mimolesní zeleně na
severovýchodním okraji zastavěného území. Dále budou doplněna stromořadí podél
silnic a polních cest jako tradiční prvek kulturní krajiny.
Území obce spadá do povodí Jevanského potoka a říčky Mnichovka. Na území Svojetic
se dále nachází Louňovický potok. Co se týče intravilánu, v centru obce se nachází vodní
nádrž (Obecní rybník), na které aktuálně v roce 2020 probíhá úplná rekonstrukce. Další
tři místní vodní plochy jsou ve vlastnictví soukromníků. Jedná se o dvě plochy v severní
části obce, které vznikly zatopením původních lomů. Třetí plocha se nachází v jižní části
obce. Ve středu obce lze navštívit menší park. Cílem zastupitelů je další údržba
a rozšiřování zelených ploch v obci, což je dáno i územním plánem.
Svojetice se nachází ve velmi atraktivní lokalitě z hlediska životního prostředí (sousedí
přímo s přírodní rezervací Voděradské bučiny) a v docházkové vzdálenosti je obklopena
rozsáhlými lesy a loukami.
Zachování charakteru Svojetic jako obce, jejíž hlavní předností je klidné prostředí pro
bydlení, odpočinek a rekreační aktivity, je jedním z nejvýznamnějších cílů strategického
plánu. Základní prostorovou orientací v dalším rozvoji obce je zachování staré zástavby a
chatové oblasti s jejich postupnou rekonstrukcí a modernizací. Nová zástavba musí citlivě
navazovat na stávající sídla v souladu s územním systémem ekologické stability
založeném na vhodném propojení zelených ploch, vodních prvků a zastavěného území. Je
nutné důsledně chránit, rozšiřovat a udržovat veřejnou zeleň a eliminovat vizuální
znečištění obce.

9. SPRÁVA OBCE
Správa a hospodaření obce
V současné době (k roku 2020) má obec šestičlenné zastupitelstvo. Dále je zde zastoupen
finanční výbor, kontrolní výbor, komise pořádková, životního prostředí, dopravy a
odpadového hospodářství, kulturní a sportovní komise, komise stavebního a územního
plánování a školská komise. Obec má také pověřence pro ochranu osobních údajů. Zájemci
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mohou využít úředních hodin v pondělí (8:00-12:00 hod.) a ve středu (8:00-12:00 hod;
16:00- 18:00 hod.).
Rozvoj obce je záležitostí všech lidí, kteří v ní žijí, pracují, podnikají anebo sem pouze
sezónně přijíždějí trávit svůj volný čas. Posilování vztahu jejich příslušnosti k obci a
identifikace s ní jsou základními předpoklady spoluúčasti občanů na všeobecném rozvoji.
Primárním úkolem zastupitelstva obce v této oblasti je posilovat a koordinovat spolupráci
veřejného a soukromého sektoru, jakož i koordinaci rozvojových záměrů obce se záměry
Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Dosud se často polarizuje obecní úřad jako
orgán samosprávy (zastupitelstvo) a obec jako taková. Záměry strategického plánu je
možné uskutečnit pouze tehdy, přijme-li je za své celá komunita. Je nutné věnovat
pozornost odstraňování byrokratických postupů a soustředit se na věcné řešení
problémů, které občany tíží.
Návrhy a schválené rozpočty obec zveřejňuje na své oficiální webové stránky.

10. OBČANSKÁ VYBAVENOST
Bydlení
V souvislosti s rychlým populačním růstem, který je popsán v kapitole 5. Obyvatelstvo
obce souvisí i vývoj v počtu dokončených bytů během let, což znázorňuje tabulka níže. Ve
všech případech se jedná o byty v rodinných domech.
Tabulka 10: Počet dokončených bytů v průběhu let (ČSÚ, 2020)
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet
bytů

4

6

13

10

31

11

9

11

8

11

9

28

Školství a vzdělávání
V obci se nenachází základní škola, avšak Svojetice jsou zřizovatelem Mateřské školy
Svojetice, okres Praha – východ. Budova MŠ, která byla zkolaudovaná v roce 2015, se
nachází na adrese Louňovická 358 a má kapacitu 62 dětí. Jedná se o moderní přízemní
bezbariérový objekt, kde jsou 3 homogenní třídy. Děti se mohou stravovat přímo ve zdejší
jídelně. Obec je na MŠ právem hrdá, jelikož se jedná o školu rodinného charakteru, jenž
poskytuje kvalitní vzdělávání, osobnostně orientovaný model předškolní výchovy a je zde
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také velice přátelská a pozitivní atmosféra. Více informací o MŠ lze získat na oficiálních
webových stránkách www.skolka-svojetice.cz.
Obrázek 8: Budova MŠ ve Svojeticích (skolka-svojetice.cz, 2020)

V objektu mateřské školy jsou mimo jiné v odpoledních a večerních hodinách
provozovány sportovní aktivity pro veřejnost typu jóga, power jóga, pilates, kravmaga
a tak podobně.
Obec je součástí svazku obcí LOŠBATES, který byl vytvořen za účelem výstavby nové
svazkové základní školy pro obce Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice. Svazek vznikl
s ohledem na potřebu splnit zákonnou povinnost o zajištění základní školní docházky pro
děti ze zmíněných obcí. Obce tohoto svazku měly doteď zajištěnou školní docházku v
Základní škole Mukařov, jejíž kapacita však již nedostačuje s ohledem na nárůst počtu
obyvatel. Svazek má aktuálně necelých 3000 obyvatel, přičemž je plánována výstavba
školy po 2 x 9 třídách s kapacitou cca 540 žáků v obci Louňovice. V současné době se
pracuje na projektové dokumentaci. Realizace projektu svazkové školy LOŠBATES je
považováno za prioritu pro nejbližší období.

Poštovní služby
Poštovní služby jsou dostupné v Mukařově, kde má svou pobočku Česká pošta s.p.

21 | S t r á n k a

Cestovní ruch
Obec je součástí svazku obcí Ladův kraj, který zajišťuje řadu turistických i kulturních akcí,
dále se v bezprostředním okolí obce nachází známá turistická trasa Mikešova cesta, která
je blíže popsána v části Plán rozvoje sportu. V obci jsou rovněž k dispozici ubytovací
kapacity pro rekreaci. Množství turistických tras i cyklostezek můžeme dále nalézt ve
Voděradských bučinách, další oblíbené turistické trasy vedou do Mnichovic, Tehova a také
k rekreačnímu středisku a lyžařskému miniareálu s umělým zasněžováním Šibeniční vrch.
V rámci tohoto areálu je atraktivním lákadlem největší srubová stavba ve střední Evropě,
ve které je provozována restaurace, ubytování a sportovní aktivity (tenis, squash).

Volnočasové aktivity a sport
Na adrese V Průhonu 153 (tj. budova bývalé MŠ) se nachází Komunitní centrum MINIMAX,
kde probíhá provozování terapie dětí a dospělých, tzv. terapie hrou, díky které děti dokáží
lépe komunikovat se svými rodiči a okolím, zlepší své sebeovládání a stanou se emociálně
stabilnějšími. Do budoucna je v plánu přestavba této budovy na multifunkční sportovně
kulturní centrum. Dále pak obec počítá s modernizací dětského hřiště či výstavbou hřiště
zcela nového. Různé volnočasové aktivity probíhají v budově MŠ.
Součástí tohoto dokumentu je samostatná část věnovaná oblasti sportu, tak aby měla obec
splněnou povinnost dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci
s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb. Daná část je zpracována v samostatné
kapitole Plán rozvoje sportu na str. 22.

11. KOMPARATIVNÍ ANALÝZA
V rámci zpracování strategického rozvojového dokumentu byla provedena komparativní
analýza stávajících souvisejících a konkurenčních dokumentů. Nejdůležitějším pro tvorbu
tohoto dokumentu je existující strategický rozvojový dokument s názvem „Plán rozvoje
obce v období let 2012–2027“ (Ing. Pavel Churáček, Ing. Eliška Olmrová) a novelizující
dokument Plán rozvoje obce Svojetice v období let 2018-2027 ze dne 21.6.2018, který se
během let stal ne příliš aktuálním ( novelizace Plánu neobsahovala povinný dokument
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Plán rozvoje sportu) , proto zastupitelé obce přistoupili k tvorbě nového dokumentu, tak
aby tento adekvátně zobrazoval aktuální stav a reflektoval i předpokládaný budoucí
vývoj. Neméně důležitým je pak i Územní plán Svojetice, který byl schválen dne 27. 11.
2013

usnesením

č.

2013-11-086.

Územní

plán

je

ke

shlédnutí

zde:

https://svojetice.cz/obecni-urad/uzemni-plan-obce/
Jelikož se Svojetice nacházejí ve Středočeském kraji a jsou mimo jiné členy MAS Říčansko,
mikroregionu Ladův kraj, Svazku obcí Region Jih a svazku obcí LOŠBATES, je potřeba
dodržovat i zásady souvisejících strategických a koncepčních dokumentů výše
jmenovaných celků, mezi které patří především:
✓ Strategie rozvoje kraje 2019–2024, s výhledem do 2030,
✓ Strategie MAS Říčansko 2014–2020,
✓ Strategický plán rozvoje DSO Ladův Kraj.
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PLÁN ROZVOJE SPORTU
Strategický plán rozvoje sportu obce Svojetice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory
sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na
prioritách a potřebách obce. Obecným cílem tohoto plánu je podpořit sport ve všech jeho
rovinách a stanovit způsob financovaní podpory sportu ve Svojeticích.
Celorepublikově se v posledních letech snižuje počet dětí a mládeže, která má chuť
sportovat. Většina z nich sportuje pouze v případě, že je to nezbytné, a to buď ve škole
nebo výjimečně s rodiči či kamarády. Tento problém můžeme přičíst mimo jiné aktuální
době, která přeje rozvoji techniky a moderních technologií, díky čemuž děti a mládež tráví
svůj volný čas u počítačů či mobilních telefonů. Ze zdravotního hlediska sport představuje
nástroj využitelný k odvrácení úbytku tělesné aktivity v životě občanů. Nedostatek
pohybové aktivity dnes způsobuje nejen nejrůznější civilizační onemocnění včetně
nárůstu váhy, obezity, výskytu diabetu, kardiovaskulárních chorob, nárůstu potíží s
kloubním aparátem, ale snižuje tím i kvalitu života občanů, především s ohledem na
psychický ráz, přičemž v důsledku toho dochází mimo jiné i k zatěžování rozpočtu
zdravotnictví a hospodářství. Proto je potřeba, aby se stát, územní samosprávné celky, ale
i jednotlivci zaměřili na podporu a propagaci sportu. Do budoucna bude potřeba více
pracovat na zařazení sportu do běžného života. Sport musí být pro obyvatelstvo
atraktivní, aby měli lidé zájem se mu ve svém volném čase věnovat. Plány rozvoje sportu
v obcích jsou jedním z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout.
Obsahem tohoto plánu je zmapování současného stavu v oblasti sportu, definování
nejpalčivějších problémů v této oblasti, zrevidování financování sportu a zhodnocení
zapojení zájmových skupin. Nezbytnou součástí je též definování strategických cílů
v oblasti sportu a stanovení priorit vedoucích k naplnění těchto cílů.
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Současný stav v oblasti sportu v obci
Obec Svojetice se snaží dlouhodobě podporovat sportovní vyžití obyvatel obce tak, aby
nedocházelo k úbytku v oblasti zájmu o sportovní aktivity nejen ze strany dětí a mládeže,
ale i dospělých lidí a seniorů. Hlavním cílem této kapitoly je seznámit obyvatele obce s
možnostmi sportu ve Svojeticích a přilákat tak méně aktivní jedince ke sportu a využívání
daných sportovišť. Další řešenou problematikou je pak financování výstavby
a rekonstrukce sportovišť i sportovních zázemí, která ke sportovištím funkčně přísluší.
Obec každoročně přispívá ze svého rozpočtu na činnost TJ Sokol Svojetice (v aktuálním
období se jedná o částku 75 tis. Kč/rok) a snaží se o všeobecnou podporu sportovních i
zájmových kroužků pro všechny obyvatele nehledě na věk nebo pohlaví. TJ Sokol Svojetice
je mimo jiné financován i prostřednictvím členských příspěvků aktivních členů spolku,
sponzorských darů od přátel sportu a dobrovolných příspěvků od rodičů dětí, které se
aktivně účastní pravidelných sportovních a kulturních aktivit. Svojetice v současné době
nevyužívají žádné dotační tituly v oblasti sportu, nicméně právě tento dokument by měl
v budoucím časovém horizontu sloužit mimo jiné i pro případné získání disponibilních
finančních prostředků ve formě dotací.
Mezi aktuální klíčové problémy v oblasti sportu na území obce patří zejména:
✓ nevyhovující zázemí sportovišť ve smyslu rozsahu typů sportovních aktivit, pro
která jsou využitelná (jmenovitě se jedná o trávníkové hřiště na kopanou),
✓ havarijní stav celkového zázemí stávajícího sportoviště (kabiny, sociální zařízení
apod.),
✓ absence multifunkčního hřiště pro rozvoj jiných sportů a společenských aktivit pro
setkávání občanů,
✓ absence jakýchkoliv sportovišť pro možné využití v zimních měsících,
resp. kdykoliv i za nepříznivých povětrnostních podmínek,
✓ absence venkovních sportovišť pro letní vyžití
✓ absence zázemí pro rodiče a přátele sportu,
✓ aktuální finanční situace fotbalového spolku.
Zastupitelé obce jsou si vědomi všech zmíněných nedostatků, které se snaží průběžně
řešit adekvátním způsobem ke spokojenosti všech cílových skupin.
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Sportovní spolky
V obci má své působiště Tělovýchovná jednota Sokol Svojetice, z.s. (IČO: 631 09 051).
Tento spolek má dlouhou historii a vznikl již v roce 1995. Mezi hlavní činnosti TJ patří
provozování fotbalu (A-tým aktuálně hraje III. třídu krajského přeboru), atletiky a
všeobecné sportovní průpravy dětí a mládeže. V současné době má jednota celkem
87 aktivních členů. Sportovní aktivity jsou zajišťovány pro děti ve věkovém rozmezí
3-11 let (aktivní sportovní činnost), dospělé (aktivní sportovní činnost) a seniory (setkávání
spoluobčanů a rozmanité kulturní aktivity). Spolupráce s obecním úřadem je v tomto
případě velmi úzká. Obecní úřad a TJ Sokol Svojetice společně plánují kulturněspolečenské akce pořádané ve Svojeticích.
Obrázek 9: Sportovní aktivity mládeže 1 (Obec Svojetice, 2020)

Obrázek 10: Sportovní aktivity mládeže 2 (Obec Svojetice, 2020)
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Sportovní zázemí
Následující kapitola se věnuje popisu stávajícího sportovního zázemí na území Svojetic a
jsou zde popsány i plánované aktivity, které chce obec do budoucna realizovat.
Fotbalové hřiště Tělovýchovná jednota Sokol Svojetice, z.s.
Fotbalové hřiště, které je zobrazeno na obrázku níže, je umístěno na pozemcích p.č. 308/7,
310/1 a 310/2 v k.ú. Svojetice. Všechny zmíněné pozemky jsou ve vlastnictví
Tělovýchovné jednoty Sokol Svojetice, z.s. Hřiště začalo být aktivně využíváno cca v roce
1982. Primárně se jedná o domácí prostředí fotbalového klubu dospělých TJ Sokol
Svojetice a fotbalového klubu mládeže TJ Sokol Svojetice. Sportoviště je dále využíváno
atletickým kroužkem mládeže, jehož členská základna čítá děti předškolního a školního
věku. Pravidelné sportovní aktivity jsou zde realizovány 2x týdně i prostřednictvím
všeobecné sportovní průpravy, kdy se jedná o sportovní aktivity určené pro děti
v rozmezí 3-10 let věku. V průběhu sportovní sezony je sportoviště navštěvováno
pravidelně, týdně se jedná o řádově 150 obyvatel obce Svojetice. Hřiště je dále místem pro
kulturní a společenské vyžití místních občanů, kdy jde zejména o pravidelné akce
pořádané obecním úřadem, každoroční akce pro děti z obce a blízkého okolí (tj. sportovně
a kulturně zaměřené aktivity), dětský den a kulturní večery (tj. letní kino a společenské
aktivity). Obec finančně podporuje spolek v rámci akcí zaměřených na revitalizaci
havarijních stavů daného sportovního zázemí.
Obrázek 11: Oprava sportoviště (Obec Svojetice, 2020)
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Obrázek 12: Fotbalové hřiště (ČÚZK, Nahlížení do katastru nemovitostí, 2020)

Skupinová cvičení v budově MŠ
V objektu nové mateřské školy jsou v odpoledních a večerních hodinách provozovány
sportovní aktivity pro veřejnost typu jóga, power jóga, pilates, kravmaga atp.

Rekreační jezdectví
Jak již bylo řečeno výše, chov koní je pro obec charakteristický i v současnosti. Příznivci
jezdectví a chovatelé koní mohou ve Svojeticích využít služeb dvou soukromých rančů
(Statek Svojetice, Master Horse Club). Zařízení Master Horse Club mimo jiné poskytuje
ubytovací a stravovací služby.
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Soukromé tenisové kurty
Na adrese Ke kopci 201, Svojetice se nacházejí tenisové kurty s umělým povrchem, které
lze po rezervaci soukromě využívat.
Obrázek 13: Tenisové kurty ve Svojeticích (markul.cz, 2020)

Multifunkční sportovně-kulturní areál (hala a venkovní sportoviště)
S ohledem na klíčové problémy v oblasti sportu plánuje obec do budoucna realizovat
projekt „Multifunkční sportovně-kulturní areál (hala a venkovní sportoviště)“. V obci se
aktuálně nachází jediné hřiště, které je využitelné pro aktivní provoz sportovních aktivit.
A jelikož se jedná o venkovní sportoviště, citelně zde chybí zázemí, které by mohlo být
využitelné celoročně pro pořádání sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských
akcí. Důvodem pro realizaci zmíněného projektu je i fakt, že počet obyvatel v průběhu let
narůstá zásadním způsobem a tím pádem obec nedisponuje jakoukoli dostačující
sportovně-kulturní infrastrukturou pro zajištění alespoň základních a nezbytných
sportovních aktivit pro děti, mládež a dospělé.
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V současné době se pracuje na projektovém záměru a studii proveditelnosti.
Předpokládané náklady jsou odhadovány na cca 30 mil. Kč. Obec by ráda na předmětnou
akci získala příspěvek z relevantního dotačního titulu. Vizí v souvislosti s výstavbou
multifunkčního sportovně–kulturního areálu je umožnit realizaci více druhů sportovních
a společenských aktivit v daném místě. Předpokladem pro naplnění vize je zřízení
vnitřního sportoviště a venkovního víceúčelového hřiště. Opomenuta nebude ani
rekonstrukce stávajících kabin a zázemí pro sportovce a rozhodčí. V rámci provozních
prostor daného areálu budou zajištěny prostory pro občerstvení s posezením, skladové
prostory s tím související, toalety a skladové prostory a zázemí pro celkový provoz areálu.
Obec si stanovila předběžné cílové využití daného areálu, kdy by nová infrastruktura měla
sloužit pro konání sportovních kroužků pro děti a mládež, všeobecnou pohybovou
průpravu pro děti v předškolním věku, specifické sportovní aktivity pro mládež ve věku
14-17 let a dospělé (v tomto ohledu se bude jednat zejména o basketbal, volejbal,
badminton, stolní tenis apod.).
Primárním cílem je tedy zajistit dostatek sportovního vyžití pro děti a mládež ve spojení
s rozvojem sportu v obci a rodině.
Typové vymezení budoucího využití:
✓ sportovní zázemí pro mateřskou školu Svojetice,
✓ sportovní zázemí pro školy v rámci sdružení obcí,
✓ sportovní zázemí TJ Sokol Svojetice,
✓ sportovně–kulturní zázemí pro spolek Baráčníků,
✓ kulturní zázemí pro společenské aktivity obce Svojetice,
✓ vzdělávací aktivity obecního úřadu a přidružených spolků,
✓ sportovní zázemí pro širokou veřejnosti.
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Sportovní akce
Fotbal
V rámci fotbalu je na místním hřišti pořádána kopaná dospělých – TJ Sokol Svojetice, kteří
hrají III. třídu krajského přeboru. Zápasy jsou zajišťovány samostatně pod záštitou
sportovního spolku a mohou se pochlubit účastí o cca 20 hrajících členů spolku
a až 100 přihlížejících diváků. Tyto akce jsou financovány z příspěvků členů. Další
sportovní aktivitou je kopaná mládeže, kdy se jedná o starší přípravku, jejíž zápasy jsou
taktéž zajišťovány samostatně pod záštitou TJ Sokol Svojetice. V rámci účasti se jedná o
cca 15 hrajících členů spolku a přibližně 150 diváků. Tyto akce jsou financovány
z příspěvků členů a z dobrovolných příspěvků rodičů.
Atletika
Atletické akce jsou zajišťovány samostatně kroužkem atletiky mládeže, přičemž se jich
aktivně a pravidelně účastí cca 15 dětí.
Všeobecná sportovní průprava
Všeobecná sportovní průprava je zaměřena na pravidelné sportovní aktivity dětí
předškolního a školního věku. Tyto aktivity jsou realizovány 2x týdně pro hochy i děvčata
v rozmezí 3-10 let věku, kdy je účast cca 20 dětí. Spolek tuto sportovní průpravu zajišťuje
samostatně. Tyto činnosti jsou financovány spolkem TJ Sokol Svojetice a z dobrovolných
příspěvků rodičů.

Obec a její okolí
Pěší turistika
V rámci sportu se lze věnovat individuální pěší turistice. Zajímavé může být spojení
sportovní činnosti s činností vzdělávací a to např. díky návštěvě naučné stezky „Po
stopách kameníků“, která je věnována kamenictví, starým řemeslům, historii a přírodě v
okolí Mukařova a Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. Celá trasa je dlouhá cca
25 km, přičemž Svojetice se nacházejí přímo na trase.
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Obrázek 14: Naučná stezka „Po stopách kameníků“ (dohaje.cz, 2020)

Pěší turisté se též mohou vydat po stopách kocoura Mikeše (tj. Naučná stezka Cesta
kocoura Mikeše), jejíž trasa je dobře značená. Jelikož se jedná o cestu, kterou „absolvoval“
Ladův kocour Mikeš, je celá lemována informačními tabulemi, přičemž ty jsou věnovány
jednotlivým kocourovým zastavením tak, jak je uvedeno v původní knize. Cesta začíná v
Hrusicích, kde se Josef Lada narodil, žil a tvořil, a zároveň sem zasadil děj svých knih.
V Hrusicích se mimo jiné nachází další naučná stezka – Pohádkové Hrusice. Z Hrusic míří
trasa do Mnichovic, odkud stoupá přes Myšlín do Struhařova, dále vede do Klokočné, a
pak přes Tehov a Světice do Říčan, kde končí. Celá trasa čítá celkově asi 20 km.
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Obrázek 15: Naučná stezka Cesta kocoura Mikeše (turistika.cz, 2020)

Další naučnou stezkou, kterou je možné v blízkém okolí navštívit, je Naučná stezka Krásné
vyhlídky. Tento projekt vznikl jako společný záměr obcí Mnichovice, Struhařov a
Klokočná, jejichž cílem bylo obnovení historických pěších cest. Trasa o délce 9 km nabízí
několik tematických zastavení, na kterých se mohou turisté seznámit s viděnými
panoramaty, rybníkem Koloděj, Zittovým mlýnem atp.

V zimním období je možné se vydat za příznivého počasí na běžky. Ze Svojetic jsou
dostupné 2 trasy. Jedná se o trasu Voděradské bučiny a okolí (okruh 23 km) a Pole u
Tehova (okruh 8 km).
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Cykloturistika
Vzhledem k tomu, že obec Svojetice se nachází na území „Ladova kraje“, je možné
sportovní činnost pojmout i formou cykloturistiky. V tomto ohledu stojí za zmínku okruh
„Voděradskými bučinami“, který má délku 16 a 18,5 km. Kratší varianta zahrnuje trasu:
Svojetice – Louňovice – Svojetice, delší varianta: Svojetice – Legner Hotel Zvánovice –
Louňovice – Svojetice. Celá trasa vede převážně přes zpevněné cesty a terén je nenáročný,
proto se tato cyklotrasa hodí i pro rodiny s dětmi.

Obrázek 16: Mapa cyklotras (laduv-kraj.cz, 2020)
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Multiplikační dopady sportu
V dnešní době je sport velmi podstatnou součástí lidského života, jelikož ovlivňuje jak
fyzické, tak duševní zdraví člověka, což má vliv na celou společnost. Na podporu sportu je
v současnosti kladen velký důraz, a to především proto, že si společnost lépe uvědomuje
jeho propojení s ostatními oblastmi lidského života. Sportovní aktivita má na člověka
mnoho dopadů, mezi které se mimo zdravotních přínosů řadí také socializace, rekreace
nebo zdatnost. Všechny tyto dopady budou rozebrány níže.
Zdravotní dopady sportu
Pravidelná sportovní aktivita prokazatelně snižuje výskyt některých vážných
onemocnění, jako například obezity, diabetu, nadváhy či kardiovaskulárních chorob.
Pravidelná sportovní aktivita pomáhá zlepšovat nejen fyzické, ale i duševní zdraví
člověka. Kromě posílení a formování postavy se po sportovním výkonu zlepšuje také
kvalita spánku. Pravidelná sportovní aktivita pomáhá předcházet řadě onemocnění a
zároveň zlepšuje kondici a zdraví člověka, který se tak cítí mnohem lépe a veseleji.
Socializace
V jakémkoliv věku pomáhá sport socializovat člověka. Děje se tak především u
skupinových sportů, kde se člověk učí komunikovat a vycházet s lidmi, společně pracovat
za dosažením úspěchu a utužovat vazby nejen v týmu, ale také s protihráči. I v
individuálních sportech je však velice důležité umět komunikovat s lidmi, ale i sám se
sebou. Socializace je podstatná i u dětí, které se při skupinových hrách učí jednat se svým
okolím a buduje se tak jejich charakter a osobnost. Díky sportu můžeme poznat nové lidi
a stát se členem nové blízké komunity.
Rekreace
Jak již bylo zmíněno výše, u sportovních aktivit je třeba dbát i na rekreaci. Aktivní
odpočinek je pro lidské tělo stejně důležitý jako ten pasivní. Především v dnešní
uspěchané době pomáhá lidem na chvilku opustit vysoké životní tempo a udělat si čas
pouze na sebe a sportovní aktivitu, u které mohou relaxovat. Ve společnosti převládá
sedavý způsob zaměstnání, proto je pro většinu populace přínosem relaxovat aktivně při
sportu, při kterém ze sebe vydají nahromaděné napětí a dochází tak ke zvýšení jejich
životní spokojenosti.
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Zdatnost
Dalším pozitivním dopadem na sportujícího člověka je budování jeho zdatnosti a
odolnosti. Díky pravidelnému sportování dochází ke zvyšování zdatnosti člověka, narůstá
jeho fyzická síla i psychická odolnost, díky čemuž se stává celkově silnější. Všechny tyto
aspekty se poté promítají i do zdravotnictví, které díky fyzické odolnosti člověka není
zatěžováno neustálými nemocemi, ale i na ekonomiku, přičemž fyzicky i psychicky zdatný
člověk odvádí vyšší pracovní výkony.
Seberealizace
Sport umožňuje každému jedinci, který jej provozuje, jistou míru seberealizace. Při
sportovních aktivitách dochází ke zlepšování duševní pohody. Sport přináší uspokojení z
dosažených výsledků, překonávání překážek, vítězství, ale i uspokojení z pohybu jako
takového.
Ekonomika
Sport napomáhá zlepšovat zdraví lidí, což má samozřejmě pozitivní vliv na ekonomiku,
neboť se nemusí vydávat velké množství finančních prostředků na zdravotní péči. Tyto
peníze lze naopak investovat do zlepšování sportovního vybavení pro lidi. Zároveň
dochází k rozvoji sportovního odvětví. Pozitivní vliv na rozvoj ekonomiky mají především
tyto činnost spojené se sportem:
✓ pořádání sportovních akcí,
✓ výstavba sportovišť,
✓ obchodování se sportovním zbožím a
✓ sport ve službách – posilovna, sportovní kurzy, fitness centra.
Občanství
Sport vytváří a podporuje sounáležitost v týmu, dodržování pravidel hry, respekt vůči
ostatním, solidaritu a disciplínu. Pozitivní dopad má sport také na chování jedince, které
by mohlo být nežádoucí, ale díky sportu se takové chování eliminuje a také se vytváří
prevence vůči němu. Pocit sounáležitosti je podporován pocitem, že patříme do určité
skupiny lidí a tím je zároveň i podporováno vlastenectví nebo tzv. krajanství. Dalším
přínosem pro sport z hlediska občanství je také dobrovolnictví, které je součástí každé
moderní společnosti.
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Definování strategických cílů obce v oblasti sportu
Pro další rozvoj sportu v obci Svojetice je důležité stanovit strategické cíle, kterých chce
obec v budoucnu dosáhnout a určit priority, kterými se má do budoucna zabývat. Mezi
základní PRIORITY OBCE patří:
Sport mládeže a dětí
Dostatečný pohyb dětí a mládeže je důležitý pro jejich správný a zdravý vývoj, proto je
nezbytné sport u těchto skupin podporovat. Sport pomáhá dětem nejen s jejich správným
tělesným a duševním vývojem, ale je také důležitý pro jejich schopnost socializace a má
vliv na vývoj jejich chování. Obec Svojetice by tedy i nadále měla podporovat děti a mládež
a snažit se o rozvoj souvisejícího sportovního zázemí.
Sport pro všechny
Člověk v každém věku potřebuje pro svůj kvalitní a zdravý život nějakou formu aktivního
pohybu, proto je důležité podporovat také sportovní aktivity pro dospělé. Možnost
aktivně sportovat by měla být dostupná pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, rasy,
národnosti či společenského postavení. Proto by se obec měla zaměřit na zajištění
kvalitního zázemí a vytvoření podmínek pro sportovní vyžití dospělých všech věkových
kategorií. Zároveň je potřeba zpřístupnit sport také osobám s tělesným handicapem či
jinak znevýhodněným.
Sportovní infrastruktura
Kvalitní a rozmanité sportovní zázemí je základním předpokladem k tomu, aby jak děti,
tak dospělé bavilo sportovat. Proto je nutné, aby se obec starala o stávající sportovní
zázemí a zároveň se ho snažila dále rozšiřovat a vylepšovat ke spokojenosti svých
obyvatel. Vzhledem k tomu, že výstavba a údržba sportovního zázemí je finančně náročná,
měla by se obec v budoucnu pokusit získat na tyto činnosti podporu z nějakého dotačního
titulu.
Významné sportovní akce
Pořádání sportovních akcí v obci přispívá nejen k většímu zapojení místních obyvatel do
sportovních aktivit, ale také pomáhá rozvíjet sociální kontakt, který se v dnešní moderní
uspěchané době vytrácí. Obec organizováním či spoluorganizováním takových akcí
přispívá i ke zviditelnění obce jako takové. V současné době obec přispívá na organizování
sportovních akcí na svém území, a v tomto trendu by měla rozhodně pokračovat.
37 | S t r á n k a

Na základě výše uvedených priorit jsou v tabulkách níže definovány základní strategické
cíle, opatření a aktivity obce Svojetice, které budou realizovány k naplnění cílů.
Tabulka 11: Přehled cílů, opatření a aktivit – sport

CÍL 1: ZAJISTIT KVALITNÍ A DOSTUPNOU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURU.
OPATŘENÍ

AKTIVITA

1.1 Realizace nového multifunkčního Vypracovat projektový záměr a studii
obecního sportoviště

proveditelnosti v souvislosti s plánovaným
projektem
kulturní

„Multifunkční
areál

(hala

sportovněa

venkovní

sportoviště)“. Tuto aktivitu zajistí odborná
osoba/firma v návaznosti na požadavky
obecního zastupitelstva.
Vyřešit

budoucí

majetkové

poměry

s ohledem na projektem dotčené pozemky.
Tato

aktivita

bude

v gesci

obecního

zastupitelstva.
Vypracovat projektovou dokumentaci a
položkový rozpočet. Tuto aktivitu zajistí
odborná firma v návaznosti na požadavky
obecního zastupitelstva.
Fyzicky realizovat projekt „Multifunkční
sportovně-kulturní areál (hala a venkovní
sportoviště)“,
výběr

čemuž

kvalitního

bude

předcházet

zhotovitele,

který

organizačně, odborně a technicky zajistí
zastupitelstvo obce.
1.2 Rekonstrukce kabin

Vypracovat návrh rekonstrukce kabin se
zázemím pro sportovce, správce, sklad
nářadí a techniky.
Vypracovat projektovou dokumentaci a
položkový rozpočet. Tuto aktivitu zajistí
odborná firma v návaznosti na požadavky
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obecního zastupitelstva a zástupců TJ Sokol
Svojetice
Fyzicky realizovat projekt „ Rekonstrukce
kabin“, čemuž bude předcházet výběr
kvalitního zhotovitele, který organizačně,
odborně a technicky zajistí zastupitelstvo
obce a zástupci TJ Sokol Svojetice
1.3

Získání

dotační

podpory

na Odpovědná osoba z řad zástupců obce a

rekonstrukci či výstavbu požadované zástupců TJ Sokol Svojetice či kulturní a
sportovní infrastruktury

sportovní komise bude aktivně a pravidelně
vyhledávat dotační příležitosti v rámci
dostupných programů (EU, národní zdroje,
kraj, nadace atp.).

CÍL 2: ROZVÍJET A PODPOROVAT SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE.
OPATŘENÍ

AKTIVITA

2.1 Podpora zapojení dětí a mládeže Iniciovat
v rámci sportovního spolku

pořádání

sportovních

akcí

(sportovní dny aj.), připravovat nové
projekty v oblasti sportu a podporovat
stávající a nově vznikající spolky v oblasti
sportu dětí a mládeže. Tuto aktivitu bude
zajišťovat

zastupitelstvo

obce

ve

spolupráci s kulturní a sportovní komisí a
sportovními spolky.
2.2 Finanční podpora obce směrem k Zachovat stávající finanční a jinou podporu
organizacím věnujících se dětem a obce organizacím věnujících se dětem a
mládeži v oblasti nabídky sportu a mládeži v oblasti nabídky sportu a
volnočasových aktivit

volnočasových aktivit. Tuto aktivitu bude
zajišťovat

zastupitelstvo

obce

ve

spolupráci s kulturní a sportovní komisí.
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CÍL 3: ZPŘÍSTUPNIT SPORT PRO VŠECHNY.
OPATŘENÍ

AKTIVITA

3.1 Rozšíření možnosti sportovních a Vybudovat outdoorová či odpočinková
pohybových aktivit pro všechny občany sportoviště pro seniory, handicapované
osoby atp. Tuto aktivitu bude zajišťovat
zastupitelstvo obce ve spolupráci s kulturní
a sportovní komisí.
3.2 Pořádání sportovních akcí, kterých Zapojit všechny obyvatele do aktivní
se mohou aktivně zúčastnit děti, přípravy a organizace sportovních akcí,
dospělí i senioři

iniciovat

pořádání

sportovních

akcí,

podporovat sportovní aktivity seniorů
(např. organizované turistické výlety). Tuto
aktivitu bude zajišťovat zastupitelstvo obce
ve spolupráci s kulturní a sportovní komisí
a místními obyvateli.

CÍL 4: PODPOROVAT A POŘÁDAT SPORTOVNÍ AKCE.
OPATŘENÍ
4.1

Získání

dotační

AKTIVITA
podpory

organizaci sportovních akcí

na Odpovědná osoba z řad zástupců obce či
kulturní a sportovní komise bude aktivně a
pravidelně vyhledávat dotační příležitosti v
rámci dostupných programů (EU, národní
zdroje, kraj, nadace atp.).

4.2

Spolupráce

obyvateli

na

obce
přípravě

s

místními Iniciovat pořádání sportovních akcí, a
nových

i připravovat nové projekty v oblasti sportu

stávajících pravidelných sportovních všech věkových skupin. Tuto aktivitu bude
akcích

zajišťovat zastupitelstvo obce ve spolupráci
s kulturní a sportovní komisí, se zástupci TJ
Sokol Svojetice a místními obyvateli.
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4.3

Vytvoření

uceleného

přehledu Vytvořit

přehledný

kalendář

akcí

na

nabídky sportovních aktivit a akcí, webových stránkách obce, který bude
jejich prezentace občanům.

pravidelně

aktualizován

odpovědnou

osobou z řad zástupců obce či kulturní a
sportovní komise.

Možnosti financování sportu v obci
Jelikož jsou Svojetice malou obcí, je zde k dispozici omezený rozpočet. Níže budou
rozebrány možné dotace a granty, kterých by obec při rozvoji sportu mohla využít.
Financování sportu z obecního rozpočtu
Jak již bylo zmíněno výše, vynakládá obec každý rok určitý objem finančních prostředků
na oblast sportu ve svém území. V tomto trendu bude rozhodně pokračovat i nadále.
Nejvýznamnějším záměrem v rámci následujících let bude realizace projektu
„Multifunkční sportovně-kulturní areál (hala a venkovní sportoviště)“. Tato akce bude
finančně velmi náročná, a i kdyby se obci podařilo získat na realizaci nějaký dotační
příspěvek z dostupného programu, bude muset akci předfinancovat/dofinancovat
z vlastních zdrojů, s čímž samozřejmě počítá.

Financování z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vydalo v roce 2016
Koncepci podpory sportu 2016–2025 jako jednotný dokument, podle kterého se
ministerstvo řídí v oblasti sportu. Koncepce předkládá směry rozvoje a podpory českého
sportu, pilíře, priority i strategické cíle a navazuje na předchozí strategické dokumenty
MŠMT v oblasti sportu. Koncepce mimo jiné definuje základní priority, kterými jsou
podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů ČR,
usiluje o transparentnost rozdělování dotací a otevřenost informací. MŠMT aktuálně
vyhlašuje výzvy:
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✓ MŮJ KLUB – jedná se o dotace zaměřené na neinvestiční náklady sportovních
klubů, spolků tělovýchovných jednot
✓ PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ – jedná se
o dotace zaměřené na investiční náklady územních samosprávných celků,
sportovních klubů a tělovýchovných jednot

Financování z Nadace ČEZ
Další možností financování pro oblast sportu je Nadace ČEZ se svým programem
Oranžová hřiště. Náplní programu je pomáhat obcím a městským částem s financováním
výstavby a rekonstrukce venkovních hřišť. Hřiště nejčastěji vznikají u mateřských a
základních škol a mají různá zaměření: multifunkční, dětské nebo sportovní. Do
Oranžových hřišť patří také výstavba posilovacích prvků pro mládež, dospělé i seniory
anebo workoutová hřiště. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu
veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem
podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání,
kultury, sportu, dobrovolných hasičů či životního prostředí.

Financování ze Středočeského kraje
Rozmanitou nabídku dotačních výzev nabízí také Středočeský kraj, a to prostřednictvím
dotací zaměřených na sport a volný čas či podpory dětí a mládeže. Oblast sport a volný
čas v sobě zahrnuje investiční a neinvestiční typ podpory. V rámci investiční podpory lze
žádat např. na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a na projekty,
které jsou zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení
související se sportovní a volnočasovou činnost dětí a mládeže. Do neinvestiční podpory
spadají projekty zaměřené na činnosti související se sportovními, volnočasovými a
vzdělávacími aktivitami dětí a mládeže (tj. oprava a údržba sportovních zařízení a zařízení,
která slouží k volnočasové činnosti, drobné materiálové vybavení, organizace akcí
regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady –
např. nájmy, energie). Mezi další dotační příležitosti pak patří podpora vrcholového
sportu, podpora primární prevence a podpora handicapovaných. V rámci podpory dětí a
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mládeže jde především o projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu dětí a
mládeže. Jedná se o aktivity, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a
mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě atp.

Možné přístupy a formy k naplnění stanovených priorit
Sestavení kalendáře sportovních akcí pořádaných v obci
Ve spolupráci se spolky a případnými nadšenci z řad občanů obec každoročně sestaví
kalendář sportovních akcí, který se bude během roku aktualizovat a který bude celoročně
vyvěšen na webových stránkách obce.
Aktivní spolupráce při pořádání sportovních akcí
Obec bude iniciovat spolupráci se spolky ohledně organizace a zajištění sportovních akcí
v obci. Zároveň bude aktivně podporovat vznik dalších sportovních aktivit a sportovních
akcí iniciovaných jednotlivci i skupinami.
Zajištění financí pro rekonstrukci, modernizaci a novou výstavbu sportovního zázemí
Zástupci obce a TJ Sokol Svojetice budou aktivně vyhledávat možnosti financování
výstavby, rekonstrukce, údržby a provozu sportovního zázemí. Budou zjišťovány
možnosti čerpání dotací na financování sportovního vybavení a infrastruktury.
Zajištění a podpora sportovních nadšenců, trenérů a organizátorů sportovních
kroužků, klubů, spolků a akcí
Obec bude pomáhat spolkům a ostatním organizacím zajišťující sportovní aktivity s
vyhledáváním sportovních nadšenců a trenérů, kteří se budou aktivně věnovat oddílům
dětí a mládeže v obci.
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Z výše uvedených charakteristik obce byla sestavena SWOT analýza za účelem
systematicky znázornit a shrnout předchozí text a zároveň umožnit analýzu dosavadního
i budoucího vývoje obce. Podstatou této analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé
stránky, příležitosti a hrozby. Cílem je omezit slabé stránky, podpořit silné stránky a
předcházet hrozbám za využití příležitostí tak, aby obec neustále zvyšovala spokojenost
jejích obyvatel a lákala obyvatele nové. Tato analýza slouží jako východisko pro
návrhovou část.
Obrázek 17: Matice SWOT

SILNÉ STRÁNKY (S)
✓ Zdravé životní prostředí,
✓ Příroda a lesy v okolí
✓ Vodovod, kanalizace, ČOV
✓ Nová mateřská škola
✓ Dobrá dopravní obslužnost
✓ Podpora kultury a sportu
✓ Pracovní příležitosti v okolí
✓ Místní tradice a kolorit
✓ Aktivita sportovců, baráčníků
✓ Členství v MAS Řičansko,
svazku obcí LOŠBATES,
mikroregionu Ladův kraj

SLABÉ STRÁNKY (W)
✓ Zastaralá dopravní
infrastruktura
✓ Chybějící sportovní a kulturní
zařízení vč. zázemí
✓ Chybějící ZŠ přímo v obci
✓ Absence plynovodu
✓ Absence železniční tratě v obci
✓ Zatížení území chataři a
rekreačním provozem
v sezóně

PŘÍLEŽITOSTI (O)
✓ Výstavba rodinných domů
✓ Výstavba, rekonstrukce a
rozšiřování dopravní a technické
infrastruktury (komunikace,
kanalizace, VO atp.)
✓ Výstavba nového sportoviště a
kulturního zázemí
✓ Výstavba spádové základní školy
✓ Vytvoření příznivého
podnikatelského prostředí
✓ Čerpání dotací

HROZBY (T)
✓ Nárůst automobilového
provozu
✓ Upřednostnění krátkodobých
ekonomických efektů
✓ Nezajištění základní školní
docházky pro místní děti
✓ Nedostatek finančních
prostředků na rozvoj obce
✓ Stárnutí obyvatelstva
✓ Nízká komunitní aktivita
obyvatel obce
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NÁVRHOVÁ ČÁST
V této části dokumentu bude představena strategická vize obce Svojetice, která bude
nadále rozčleněna do základních strategických cílů. Tyto strategické cíle budou blíže
rozpracovány v opatření, která slouží jako záchytné body pro budoucí činnost obce a
jejichž naplněním dojde k naplnění samotné vize.

1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize obce Svojetice vychází z výše uvedené analytické části a provedené SWOT
analýzy. Vize by měla přinést koncept dalšího směřování rozvoje obce tak, aby došlo k
jejímu trvale udržitelnému rozvoji za předpokladu uchování původních hodnot obce a
ochrany životního prostředí. Strategická vize je sdílenou představou o budoucnosti obce,
jejíhož naplnění je potřeba dosáhnout plněním stanovených úkolů a vytyčených cílů.

„SVOJETICE – OBEC S VÝHODNOU POLOHOU, HRDOU HISTORIÍ
A PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOSTÍ“
Svojetice budou obcí úspěšnou, prosperující a přitažlivou pro své obyvatele,
podnikatele i sezónní návštěvníky. Obec bude i nadále dbát nejen na rozvoj potenciálu
místních atraktivit, ale i kulturního, společenského a sportovního života občanů se
zřetelem na ochranu životního prostředí, spolehlivou technickou infrastrukturu a
vstřícnou veřejnou správu.

Aby mohlo dojít k této změně, vytýčila si obec několik cílů, kterých se budou v
následujících letech držet. Ze strategické vize úzce vycházejí strategické cíle, které pro
účel přehlednosti byly uspořádány do pěti tematických celků následovně:
Cíl 1: Optimalizace technické infrastruktury
Cíl 2: Optimalizace dopravní infrastruktury
Cíl 3: Optimalizace životního prostředí
Cíl 4: Optimalizace občanské vybavenosti
Výše uvedené cíle budou blíže rozpracovány do jednotlivých opatření, která jsou uvedena
v podkapitole níže.
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2. STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
Pro každý strategický cíl budou níže v této kapitole uvedena opatření, která z cílů vychází
a jsou dílčími kroky k naplnění cílů a samotné vize. Pro každé opatření jsou uvedeny
aktivity, jejichž splněním dojde k naplnění opatření, respektive cílů a vize.
Řídící skupinou je v tomto případě zastupitelstvo obce, jehož úkolem je především
usměrňování aktivit vedoucích k naplnění cílů. Tato skupina by měla iniciovat realizaci
rozvojových opatření, aktivně vyhledávat a zajišťovat zdroje financování, projednávat
podněty vztahující se k jednotlivým opatřením a projednávat změny dle aktuálních
podmínek a potřeb.
Podstatným bodem optimálního postupu směrem ke stanoveným cílům je sledování
vývoje a dílčích úspěchů a průběžné hodnocení naplňování rozvojových opatření. Tento
strategický rozvojový dokument bude průběžně (min. 1x ročně) revidován, aktualizován
a upravován s ohledem na průběh realizace jednotlivých opatření, aktuálních podmínek
a příležitostí. Stimulem k aktualizaci tohoto dokumentu může být například podstatná
změna vnějších podmínek, naplnění části plánu nebo vymezení nových strategických cílů.
Aktualizace strategického plánu rozvoje obce by však neměla být způsobena změnou
politické reprezentace obce.
Změny či úpravy plánu rozvoje budou prováděny přímo do těla dokumentu. V úvodu bude
vytvořena kapitola Seznam revizí, která bude obsahovat název kapitoly, v níž došlo ke
změně, stručný popis této změny a datum, kdy tato úprava vstoupila v platnost.
Aktualizaci tohoto dokumentu vždy schválí zastupitelstvo obce a dokument označí v
kapitole Schvalovací doložka datem, kdy vešla daná verze v platnost.
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Tabulka 12: Přehled strategických cílů, opatření a aktivit

CÍL 1: OPTIMALIZACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
OPATŘENÍ
1.1 Veřejné osvětlení

AKTIVITA
Postupně rozšiřovat a modernizovat
veřejné osvětlení.

1.2 Vodohospodářská infrastruktura

Postupně rozšiřovat vodovodní síť.
Postupně rozšiřovat kanalizační síť.
Adekvátně navýšit kapacitu ČOV.

1.3 Centrální shromaždiště odpadu

Vystavět centrální shromaždiště odpadu.
Rozšiřovat individuální třídění
separovaného odpadu přímo
v domácnostech vč. jeho odvozu.

1.4 Zázemí pro technické služby a

Zřídit a vybudovat zázemí pro technické

údržbu

služby a údržbu.

CÍL 2: OPTIMALIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
OPATŘENÍ
2.1 Místní a účelové komunikace

AKTIVITA
Postupně rekonstruovat a modernizovat
místní a účelové komunikace.
Vystavět nové chodníky v obci.

2.2 Autobusové zastávky

Vystavět, rekonstruovat a modernizovat
autobusové zastávky.

2.3 Parkovací plochy

Rozšířit parkovací plochy v obci.

2.4 Dopravní značení

Modernizovat a doplnit dopravní značení.

2.5 Cyklostezky a stezky pro pěší

Vybudovat nové stezky pro pěší turistiku.

turistiku

Vybudovat nové cyklostezky.
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CÍL 3: OPTIMALIZACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OPATŘENÍ
3.1 Centrum obce

AKTIVITA
Revitalizovat a zvelebit centrum obce.
Vysázet zeleň v centru obce.
Revitalizovat vodní nádrž na návsi.
Modernizovat a zřídit odpočinkové plochy.

3.2 Stromy

Pečovat o stávající stromy.
Vysázet nové stromy.

CÍL 4: OPTIMALIZACE OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
OPATŘENÍ
4.1 Základní škola

AKTIVITA
Pokračovat ve spolupráci v rámci svazku
obcí LOŠBATES.
Aktivně se podílet (organizačně, finančně)
na výstavbě nové spádové základní školy
LOŠBATES.

4.2 Hřbitov

Rekonstrukce a revitalizace hřbitova,
kolumbárium, rozptylová loučka

4.3 Sportovně kulturní centrum

viz detailní popis v rámci Cíle č. 1 Plánu
rozvoje sportu

4.4 Dětské hřiště

Modernizovat dětské hřiště, případně
přistoupit k výstavbě hřiště nového.

4.5 Kulturní a společenské akce

Pořádat tradiční kulturní a společenské
akce (dětský den, pálení čarodějnic,
halloween, mikulášská nadílka atp.).
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Nastavit tradici Svojetické letní scény, tj.
filmové léto s využitím „kinobusu“.
Nastavit tradici pořádání jarmarků.

3. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Primárním zdrojem financování rozvojových opatření je samozřejmě rozpočet obce. Obec
by měla vlastní majetek využívat co nejlépe k získání vyšších výnosů. Vybraná opatření je
možné také spolufinancovat z různých dotačních titulů – kraj, národní zdroje, evropské
fondy atp. Strategický plán rozvoje obce je možné použít jako základ pro tvorbu
finančního výhledu obce do dalších let.

Financování z obecního rozpočtu
Méně

náročné

akce

bude

obec

financovat

postupně

z vlastního

rozpočtu.

Nejvýznamnějším záměrem v rámci následujících let bude bezesporu pokračující
spolupráce v rámci svazku obcí LOŠBATES v souvislosti s výstavbou nové budovy
základní školy a realizace projektu „Multifunkční sportovně-kulturní areál (hala a
venkovní sportoviště)“. Tyto akce budou finančně velmi náročné, a i kdyby se obci
podařilo získat na realizaci příspěvek z dostupného dotačního programu, bude muset
projekty předfinancovat/dofinancovat z vlastních zdrojů, s čímž samozřejmě počítá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Jedním ze zástupců poskytovatelů národních dotací je Ministerstvo průmyslu a obchodu,
které zaštiťuje program EFEKT. Aktivity tohoto programu v sobě zahrnují mimo jiné
„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozmanitou nabídku dotačních titulů má Ministerstvo pro místní rozvoj, které obcím
nabízí hned několik možností, mezi které patří např.:
✓ podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury,
✓ rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
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✓ obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů,
✓ podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku,
✓ cestovní ruch.

Státní fond dopravní infrastruktury
V rámci dotačních titulů Státního fondu dopravní infrastruktury lze žádat příspěvek na
zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků a cyklostezky.

Operační program životního prostředí
Tento operační program poskytuje dotace v několika typově zaměřených prioritních
osách. V rámci tohoto dokumentu jsou zmíněny pouze relevantní oblasti podpory, které
by mohly být pro Svojetice zajímavé z hlediska jejich obsahu:
✓ Prioritní osa 1
− Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se
srážkovými vodami
✓ Prioritní osa 3
− Specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů
✓ Prioritní osa 4
− Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny
− Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Ministerstvo zemědělství
Díky programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“ lze získat dotační příspěvek na zlepšení technického stavu drobných vodních
toků a MVN, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší
bezpečnost při zvýšených průtocích.

Ministerstvo životního prostředí
V rámci Národního programu Životní prostředí, který je zastřešen Ministerstvem
životního prostředí, lze mimo jiné žádat o dotace na výsadbu stromů v intravilánu obce.
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Nadace ČEZ
Jednou z možností financování obecních aktivit jsou grantové programy Nadace ČEZ.
Náplní programu Oranžové hřiště je pomáhat obcím s financováním výstavby a
rekonstrukce venkovních hřišť nebo sportovních prvků. Dalším programem je Podpora
regionů, v rámci, kterého lze žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či
životního prostředí.
Středočeský kraj
Dalším poskytovatelem dotace může být i Středočeský kraj, jehož nabídka dotačních titulů
je velice bohatá. Podporu lze získat např. na aktivity v oblasti životního prostředí,
dopravy, kultury, školství, sportu, …
Možnosti financování pro oblast sportu jsou samostatně popsány v Plánu rozvoje sportu na
str. 40 tohoto dokumentu.

51 | S t r á n k a

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Tento Strategický rozvojový dokument obce Svojetice pro období 2020–2030, jehož
součástí je také část věnovaná oblasti sportu, tak aby měla obec splněnou povinnost
dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku
II. zákona č. 230/2016 Sb., zpracovaný pro období 2020–2030 byl projednán a schválen
zastupitelstvem obce Svojetice dne …………… 2020. Tento dokument novelizuje Plán
rozvoje obce Svojetice v období let 2018-2027 schválený dne 21.6.2018.

………………………………………………
Mgr. Martina Vedralová
starostka

………………………………………………

………………………………………………

Ing. Jiří Eigel

Ing. Pavel Churáček

1. místostarosta

2. místostarosta
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