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1. Úvod
Strategický plán rozvoje obce a Územní plán jsou dva vzájemně se doplňující dokumenty vycházející
z předpokladů daného území a z aktuálních potřeb místních obyvatel. Jsou vodítkem pro místní samosprávu při
rozhodování a stanovování priorit a pomáhají efektivně plánovat jednotlivé kroky vedoucí ke splnění rozvojových
cílů.
Obec Nevřeň má zpracovaný Územní plán a v současnosti je před dokončením Územní plán nový.
Strategický plán rozvoje však obec jiţ řadu let neaktualizovala a proto bylo jedním z prioritních úkolů nového
zastupitelstva zajistit zpracování plánu nového.
Strategický plán rozvoje obce (dále jen „SPRO“) je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry
obce na období zhruba dvaceti let, který se neomezuje jen na jedno volební období zastupitelstva či na období
platnosti Územního plánu. Je nezbytné s ním neustále pracovat, průběţně porovnávat se skutečností a
aktualizovat. Prostředky obce jsou omezené a kaţdý rozvoj je tudíţ o prioritách. Při tvorbě a následné realizaci
cílů SPRO musí být zachována rovnováha mezi tím, co občané chtějí, a tím, co je moţné, a to jak z hlediska
omezených finančních zdrojů, tak z hlediska zachování stávajících přírodních a kulturní hodnot. Na základě
zhodnocení současného stavu obce a SWOT analýzy jsou pak stanoveny konkrétní prioritní oblasti řešení,
v rámci kterých jsou navrţeny strategické záměry a jednotlivé rozvojové projekty. V následujícím kroku je pak
potřeba s plánem dále pracovat a v jeho rámci pravidelně vytvářet jednotlivé akční plány na stanovené období
(zpravidla na jedno volební období). Akční plán pro dané období jiţ obsahuje informace o zamýšleném způsobu
dosaţení konkrétních záměrů a o předpokládaných nákladech a způsobu financování jednotlivých projektů.
SPRO je dokument potřebný nejen pro zastupitelstvo obce, ale také pro všechny občany, organizace a
podnikatelské subjekty, kteří chtějí znát záměry místní samosprávy. K jeho záměrům a prioritám je přihlíţeno při
sestavování rozpočtu obce a plánování budoucích výdajů – umoţňuje tak lépe plánovat a hospodařit s finančními
prostředky rozpočtu obce, včetně účelného čerpání dotací z programů EU a z národních programů.

2. Postup zpracování Strategického plánu rozvoje obce
Zpracováním SPRO byla pověřena Ing. Štěpánka Bejčková, podíleli se něm členové zastupitelstva obce a
členové komisí a výborů zřízených obcí Nevřeň. K plánu se dále vyjádřili a připomínkovali zástupci organizací,
které v obci působí a několik místních občanů, kteří se aktivně zajímají o dění v obci.
Obsahově je plán rozdělen na část popisnou a návrhovou. Na závěr je pak informace o procesu realizace.
Základem pro zpracování plánu je popis a zhodnocení současného stavu obce, jednou z příloh je přehled aktivit a
realizovaných projektů posledních let.
Na základě zhodnocení současného stavu je vypracována analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a
nebezpečí (SWOT analýza), ze které vychází identifikace prioritních oblastí řešení a formulace záměrů obce
v budoucím období. Strategické záměry a rozvojové projekty byly stanoveny s ohledem na současné a budoucí
reálné moţnosti obce a budou obsahovou součástí jednotlivých akčních plánů vytvářených v rámci postupného
naplňování koncepce SPRO.
Zhodnocení jednotlivých záměrů pak vykresluje obec jako občansky vybavenou, bezpečnou, podporující
spolkový život svých občanů, citlivě a ohleduplně využívající okolní přírodu, ekologicky čistou a
turisticky atraktivní.
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3. Profil a zhodnocení současného stavu obce
3.1.

Základní údaje o obci (poloha a dostupnost, územní podmínky, samospráva)
GEO informace

loc:49.8227158 13.2745218
49°49'21.778"N 13°16'28.279"E

Obr. č. 1 Poloha obce v ČR

Obr. č. 2 Situovanost obce vzhledem k Plzni a okolním centrům

Poloha a dostupnost obce:












13 km severozápadně od centra Plzně
1 km severně od státní silnice Plzeň-Karlovy Vary
4,5 km jihovýchodně od obce Všeruby (pověřený obecní úřad)
14 km severně od města Nýřany (příslušná obec s rozšířenou působností)
100 km jihovýchodně od hlavního města Prahy
další města v okolí: Město Touškov, Horní Bříza, Třemošná
v údolí po obou březích potoka Třemošná (dříve Všerubský potok)
nadm. výška 398 m
okolí - lesnatá pahorkatina (zalesněná je cca jedna třetina obce)
součástí obce je osada Nová Hospoda, leţící 1 km jihozápadně od obce Nevřeň přímo u silnice I.třídy
20 Plzeň - Karlovy Vary
v blízkosti obce nevede ţeleznice
-
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Umístění obce v regionu lze charakterizovat jako uspokojivé, a to jak z pohledu dopravy (tzn. blízké
napojení na silnici I. třídy a uspokojivý stav většiny okolních silnic), tak z pohledu relativní blízkosti krajského
města a regionálně významných center.

Obr. č. 3 Silniční síť v okolí obce

Základní údaje o obci:
Kraj (NUTS3)
Okres (NUTS4)
Statut
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Členství ve svazcích

Plzeňský (CZ032)
Plzeň-sever (CZ0325)
obec NUTS 5 (CZ0325 559288)
Nýřany (3208)
Všeruby (32084)

Celková katastrální plocha
Nadmořská výška
Obyvatelé
Obecní úřad v místě
Pošta v místě
Základní škola v místě
Mateřská škola v místě
Zdravotnické zařízení
Obecní knihovna
Vodovod
Kanalizace
ČOV
Plynofikace
Poţární nádrţ
Prodejna smíšeného zboţí
Víceúčelové kulturní zařízení
Hřiště

6,33 km2
398 m n.m.
2591
ano
ne (nejbliţší pošty: Chotíkov, Všeruby, Ledce, Třemošná)
ne (ţáci dojíţdějí do základních škol do Chotíkova a Plzně)
ne (nejbliţší MŠ: Chotíkov, Ledce, Ţilov)
ne (nejbliţší zdravotní středisko je ve Všerubech)
ano
ne
ano2
ne (připravuje se projekt na kořenovou ČOV)
ano
ano
ano
ano/ne3
ano

"Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova"
"Svazek obcí Krašov"

1 aktuální

údaj obecního úřadu k 9.5.2012 , liší se od údajů ČSÚ k 1.1.2011
dokončení kanalizace v některých částech obce
3 zničeno při poţáru 23.3.2012
2 chybí
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Místní samospráva:
starosta, místostarosta
7 členů zastupitelstva
kontrolní výbor (3 členové)
finanční výbor (3 členové)
Obec nemá stavební ani matriční úřad (pověřený obecní úřad Všeruby)
V oblasti podpory regionálního rozvoje spadá obec do oblasti NUTS II Jihozápad.
Obec je členem dobrovolných svazků obcí s názvem "Svazek obcí Krašov" a "Svazek obcí Slavkovský les pro
obnovu venkova", který je zároveň jedním z členů Místní akční skupiny Náš region, o.s. (Svazek obcí Slavkovský
les pro obnovu venkova se rozkládá na území shodném s územím MAS Náš region). Obec nemá ţádné
partnerské obce.

3.2.

Historie a památky

Obec byla pravděpodobně zaloţena počátkem 14. století, první známá písemná zmínka o Nevřeni (Newrzien)
je však aţ z r. 1364, kdy ji neznámo od koho koupili majitelé hradu Bělá. V celé své historii byla obec předmětem
řady obchodů a vystřídala řadu majitelů. Plných 150 let byla také majetkem města Plzně.
Od konce 17. století do poloviny 19. století tvořila Nevřeň nerozlučný celek s okolními obcemi Ledcemi,
Nekmíří, Kokořovem, Lhotkou, Příšovem, Tatinou, Třemošnou, Záluţím a Ţilovem.
Slovník Království českého uvádí, ţe v r. 1895 byla Nevřeň místní a katastrální obcí s 56 domy a 381
obyvateli, k níţ náleţely dvě osady - Nová Hospoda a Kokořov. Nová Hospoda je součástí obce dodnes, Kokořov
je nyní pod správou města Všeruby.
Na konci 19. století byla v obci plavírna kaolínu. Pozůstatkem z té doby je unikátní podzemní síť štol a sálů
známá jako Spadliny, v současnosti vyhledávaná zejména speleology z celých Čech.
Krátce se zde také těţilo černé uhlí na šachtě Irena, těţba byla definitivně ukončena v r. 1925. V té době uţ
byla obec v širokém okolí známá také díky výrobě cementářských výrobků.
Na území obce se nenachází památkově chráněné objekty. Přesto je zde řada historicky a místně cenných
objektů a památek.

Kaplička a náves s lipami a pomník obětem 1. a 2. světové války
Roku 1923 byl celý prostor návsi vysázen lípami a byl postaven pomník obětem 1. světové války. V roce 1947
byla na stávajícím pomníku osazena nová deska obětem 2. světové války a byla slavnostně odhalena.
Kaplička, pomník jsou v dobrém stavu. Pravidelně je prováděna údrţba a drobné opravy. Celý prostor návsi je
udrţován a obklopen zelení. Téměř devadesátileté lípy byly nedávno dendrologicky ošetřeny.
Přesto je náves většinou pustá a nevyuţívaná. Chybí tu cesta vedoucí ke kapličce, večerní nasvícení kapličky i
pomníku apod.

-
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Protestantský kámen
Pomníček z roku 1915, který byl postaven u výročí 500 let od upálení mistra Jana Husa. Je na něm vyznačen
kalich a letopočet 1415. Pomníček je potřeba pravidelně udrţovat.

Budova bývalé školy
Škola byla postavena roku 1908, v roce 1975 byla pro nedostatek dětí uzavřena. Od roku 1982 slouţila
budova jako archiv krajské prokuratury. V průběhu posledních let byly jednotlivé místnosti postupně
rekonstruovány, celkový ráz stavby však zůstal zachován. V původním stavu jsou zatím půdní a sklepní prostory.
Zajímavá stavba je místní památkou, zároveň však slouţí jako objekt občanské vybavenosti. Je sídlem obecního
úřadu a místní knihovny. Své zázemí zde mají místní mladí hasiči, kteří se scházejí ve své klubovně. Další
místnost je vyuţívaná místními ţenami jako tělocvična.
Na budově je potřeba udělat nová fasáda, vyměnit okna a vstupní dveře a upravit vnější prostranství. To vše
je potřeba provést citlivě s ohledem na zachování původního historického rázu budovy. Do budoucna je moţné
paralelně s rozvojem obce rozšířit vyuţití objektu v oblasti sluţeb, kulturního nebo sportovního vyţití.

Pohled zepředu

Zadní část budovy

Pomníček “U Křížku“ na konci obce směrem na Plzeň

Před opravou

Po opravě

O historii boţích muk při příjezdu do obce od Karlovarské silnice, místním známých jako „U Kříţku“, není
doposud téměř nic známo. Podle pamětníků se zde vţdy při svátcích zastavovala procesí, a někdy po 2. světové
válce došlo ke zničení samotného kříţe. V roce 2011 se dva místní obyvatelé postarali o její kompletní opravu.
Do kamenného podstavce byl zabudován nový kříţ, samotný podstavec byl očištěn a vyspraven umělým
pískovcem. Při očištění se na čelní straně podstavce objevila část s historickým nápisem, který bohuţel není
čitelný.

-
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Hasičské leziště
Roku 1936 nechal Sbor dobrovolných hasičů z Nevřeně postavit na obecní louce mezi silnicí a potokem
betonové hasičské leziště. Realizace byla svěřena tehdejšímu starostovi panu Janu Rajšlovi. Na stavbě se
podílel majitel místní cementárny pan František Vopat. Náklady na stavbu 2.200,- Kč uhradil hasičský sbor ze
svého. Stavba bude v roce 2016 stát na místě plných 80 let a dokazuje kvalitně odvedené dílo tehdejších
stavitelů a pouţitých materiálů. Přesto bude potřeba provést nejbliţší době větší opravu, aby ojedinělá památka
nezmizela z budoucích fotografií obce.

Spadliny
Velmi zajímavá lokalita vyhledávaná zejména speleology, unikátní zejména podzemní těţbou kaolinu,
v důsledku čehoţ vzniklo několik set metrů monumentálních chodeb. Těţba byla zahájena v roce 1870,
v roce 1897 byla těţba ukončena, přestoţe zásoby kaolinu byly značné. Našla se totiţ snadněji přístupná
lokalita nedaleko Kaznějova. Zůstala zde podzemní síť štol a sálů, které jsou velkolepým dílem a překvapují
svou přesnou geometrií. Chodby jsou vysoké aţ 18 m (původní nízké chodby se prohlubovaly po zjištění, ţe
kaolin je i pod podlahami) a jsou v několika úrovních. Ve velkém sálu je mnoţství ornamentů a kaolinových
sošek od návštěvníků podzemí. Většina chodeb končí závalem, za jedním prokopaným závalem je obrovský
sál plný kaolinových soch. Původní rozsah chodeb je dodnes neznámý. Od 50. let 20. století se o lokalitu
začali zajímat plzeňští jeskyňáři, kterým se nakonec v roce 1981 podařilo část podzemí otevřít a zmapovat.
Zpřístupněná partie sice tvoří jen část původního rozsahu dolu, jak je patrné i na povrchu z četných propadů
(odtud název Spadliny), ale zato byla velmi dobře zachovalá. Vstup do podzemí tvoří asi 4 m dlouhá
betonová skruţ, na jejímţ konci je ještě několik metrů dlouhý strmý svah.
Důl není volně přístupný. Dílo je uzamčeno a chráněno. Pro cestovní ruch je proto lokalita v současnosti
téměř nevyuţitá, představuje však obrovský potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v obci a okolí. Mnoho lidí
zná obec Nevřeň právě díky této zajímavé jeskynní památce. Kvůli zajištění důlního díla společnosti
Průzkum Příbram, spol. s r.o. v roce 2005 není v současnosti moţné představit podzemní prostory široké
veřejnosti. Bylo by však zajímavé zajistit obyvatelům i návštěvníkům obce moţnost seznámit se s dosud
zmapovanou podobou důlního díla formou expozice zachycující nejen podzemní prostory a těţbu kaolinu,
ale také geologickou minulost severního Plzeňska.

Obec, ač počtem obyvatel a rozlohou poměrně malá, se může pyšnit řadou místně
významných památek, které, posazené do udržovaného prostředí se spoustou zeleně, dokreslují
obraz malebné vesničky a činí ji tak atraktivní i pro návštěvníky a turisty nebo cyklisty. Většina
těchto památek je v dobrém stavu a je potřeba provádět pouze běžnou údržbu a menší opravy.
Větší opravy a investice je potřeba naplánovat na hasičském lezišti a na budově bývalé školy,
dnes obecního úřadu. Existence bývalého lomu na kaolin představuje velký, dosud nevyužitý
potenciál pro cestovní ruch a další rozvoj území.

-
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3.3.

Obyvatelstvo a bydlení

Počet obyvatel je dle informace obecního úřadu k 9.5.2012 celkem 259. Dostupné statistické údaje uvádějí
k 1.1.2011 236 obyvatel, z toho 126 muţů a 110 ţen. Průměrný věk obyvatel obce je 36,9 let, u muţů je to 36,8
let, u ţen pak 37,1 let. Pro porovnání průměrný věk obyvatel okresu Plzeň sever je 40,1 let, u muţů je to 39 let, u
ţen 41,2 let.
Tabulka č. 1 Počet obyvatel podle věku (Zdroj ČSÚ, údaje k 1.1.2011):

Rozdělení obyvatel podle
věku:

celkem (M
+ Ţ)

muţi

ţeny

0-14

47

27

20

15-64

164

85

79

65+

25

14

11

Z níţe uvedeného grafu je vidět postupný nárůst počtu obyvatel obce zejména v posledních šesti letech, který
je dán jak přirozeným přírůstkem, tak počtem nově přistěhovalých obyvatel (viz příloha č. 2).
Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel obce Nevřeň 1971 – 2010
Vývoj počtu obyvatel obce Nevřeň 1971 – 2010
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Obec je pro nové obyvatele atraktivní díky klidnému prostředí a blízkosti Plzně, coţ umoţňuje
bezproblémové dojíţdění za prací a kulturním vyţitím. Zejména rodiny s dětmi vyhledávají bydlení na
venkově v klidnějším a zdravějším ţivotním prostředí.
V obci není problém s nezaměstnaností ani s kriminalitou.
Obec má v současnosti 112 budov s přidělenými popisnými čísly a 117 bytů (zdroj ČSÚ). Největší
rozvoj nové zástavby je v současnosti v části obce Vrchy.
Chalupaření není v obci nijak významné, v obci má chalupy pouze několik rodin. Rozdíl v počtu
stálých a dočasných obyvatel není proto nijak výrazný.
-
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3.4.

Občanská vybavenost

Z hlediska občanské vybavenosti je obec, co se týče základních sluţeb relativně soběstačná. Je tu
zajištěn nákup základních potravin, kulturní zařízení (dočasně mimo provoz), oddechová a sportovní
plocha. Jak jiţ bylo uvedeno chybí zdravotní středisko, mateřská a základní škola a pošta. Existence
těchto sluţeb v okolních obcích a blízkost krajského města dává občanům moţnost vyuţívat tyto sluţby
na jejich území. Prioritou v rozvojových záměrech obce bude obnovit poničené společenské centrum
obce.
V objektu bývalé obecné školy je dnes sídlo obecního úřadu, obecní knihovny s veřejným
internetem a tělocvičny. Vedle této budovy byla v minulosti vybudována moštárna, která je kaţdoročně
na podzim k dispozici zájemcům o mošt z vlastních jablek. V obci je jedna prodejna smíšeného zboţí.
Víceúčelové kulturní zařízení bylo zničeno při poţáru, zachována zůstala hasičská zbrojnice s malou
klubovnou, krytý altán, betonový venkovní parket a víceúčelové travnaté hřiště.
V obci není zdravotnické středisko, občané mohou vyuţívat nejbliţší zdravotní středisko ve
Všerubech nebo v Městě Touškově (praktický lékař, dětský lékař, zubní lékař). Nejbliţší lékárna je ve
Městě Touškově, dále pak v Plzni. Nemocnice a komplexní zdravotní péče je v krajském městě Plzeň.
V obci není základní ani mateřská škola, vzhledem k počtu dětí není v současnosti v obci potřeba.
Děti dojíţdí většinou do školy do sousedního Chotíkova – ráno pravidelným spojem směr Plzeň,
odpoledne mikrobusem, na jehoţ provoz obec přispívá. Několik dětí navštěvuje základní školu v Plzni.
Nejbliţší mateřské školy jsou v Chotíkově, Ledcích a v Ţilově. Mnozí rodiče, kteří dojíţdí za prací do
Plzně, vyuţívají plzeňských mateřských škol.
Před lety stála v prostoru dnešní prodejny smíšeného zboţí budova pošty. Po jejím zrušení v roce
1985 patřila obec pod poštu ve Všerubech, poté pod Líšťany a dnes obsluhuje obec pošta Třemošná.
Obec Nevřeň je ve správě Obvodního oddělení Policie Úněšov.
Za prací lidé dojíţdějí většinou do Plzně, v menší míře do okolních obcí nebo sami podnikají. Své
provozovny tu má firma BERGER, VOM nebo JAN. Ubytovací sluţby nabízí hostinec U Krystlů,
nedaleko, směrem na Nekmíř je penzion Lipovka. V obci provozuje činnost řada drobných podnikatelů.
Spolkovou činnost zde zajišťují dva spolky – Sdruţení dobrovolných hasičů a místní skupina
Červeného kříţe. Aktivitu vyvíjí také nadšenci dobrovolně seskupení kolem hokeje.
Obcí nejsou organizovány zájmové krouţky pro děti. Tyto krouţky pro děti zajišťuje Základní škola
v Chotíkově. V Chotíkově a ve Všerubech má také pobočky plaská Základní umělecká škola, která
nabízí výuku hry na klavír.
Většina místních dětí se opět od roku 2002 sdruţuje ve Sboru dobrovolných hasičů, který v tomto směru
vyvíjí mimořádnou a úspěšnou aktivitu. SDH je neziskovou organizací jejímţ zřizovatelem je obec
Nevřeň. Celkový počet členů sboru se dlouhodobě pohybuje kolem stovky. Pro řešení mimořádných
událostí byla ze členů sboru obcí zřízena zásahová jednotka kategorie JPO V, která má 10 členů.
Akceschopnost a organizovanost projevili její členové jiţ mnohokrát, většinou zasahují u záplav,
naposledy pomáhali při likvidaci poţáru kulturního domu. Budova hasičské zbrojnice je sice po poţáru
objektu plně funkční, celkově je ale vlhká a podmáčená, v obvodovém zdivu je rozsáhlá prasklina. Obec
v loňském roce investovala do nových ocelových regálů na hasičské vybavení. Ke skladování
zásahových oděvů a dalšího vybavení slouţí malá klubovna vedle zbrojnice. Co se týče kapacity,
hasičská zbrojnice je v současné velikosti pro potřeby místního sboru vyhovující. Obec dále vlastní
hasičské vozidlo Avia 30A ve výběvě JPO V, které bylo pořízeno v roce 1997, a v roce 2008 prošla
generální opravou karoserie. V roce 2011 zakoupil SDH s přispěním obce nový ručně vyšívaný prapor,
který je při různých kulturních a sportovních příleţitostech důstojným a nepřehlédnutelným symbolem,
reprezentujícím silné historické kořeny, tradice a úspěchy místního hasičského sboru.
Technika, kterou SDH v současné době vyuţívá, je udrţována ve funkčním stavu, ale je nutné
počítat s postupnou obnovou. Ta by měla být prováděna v rámci finančních moţností obce za podpory
finančních prostředků z různých grantů či sponzorských darů.
-
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3.5.

Kultura, společenské vyžití a sport

Kulturním centrem obce byla donedávna multifunkční stavba, rozdělená na hasičskou zbrojnici
s klubovnou, hostinec a společenský sál. Asfaltová cesta pak stavbu odděluje od krytého altánu a
betonového tanečního parketu, za kterým je prostorné travnaté víceúčelové sportoviště s dětským
koutkem.
Březnový poţár zničil sál a hostinec, zůstala pouze malá část stavby – hasičská zbrojnice.
Obnova tohoto multifunkčního centra bude jako prioritní cíl zapracován do SPRO.
Ve společenském sále se konaly různé kulturní akce pořádané místními spolky, provozovatelem
hostince a soukromými osobami. Celý prostor včetně hřiště je několikrát do roka dějištěm sportovních
soutěţí (zejména dětských) hasičských sborů a společenskými akcemi pořádanými místními spolky.
Nejvýznamnější sportovní a kulturní události pořádané kaţdoročně v obci Nevřeň:













Tradiční masopustní průvod obcí
Maškarní bál pro děti
Velikonoční hodování
Stavění a „hlídání“ májky 30.4.
Dětský den (červen)
Oslavy zaloţení hasičského sboru v Nevřeni spojené se soutěţí hasičských druţstev muţů, ţen
i dětí v srpnu
Loučení s prázdninami (konec srpna, program pro děti, opékání buřtů)
Lampionový průvod obcí
Nevřeňské bloudění (soutěţ pořádaná místním sborem dobrovolných hasičů, kdy
několikačlenné skupinky dětí prochází po vyznačené trase setmělým lesem a cestou plní
nejrůznější úkoly s hasičskou vědomostní a dovednostní tematikou. Bloudění se kaţdoročně
účastní několik stovek dětí z celého okresu)
Mikulášská nadílka
Silvestrovská oslava

V obci aktivně fungují dva spolky. Nejaktivnější z hlediska sportovního a kulturního vyţití je Sbor
dobrovolných hasičů, jehoţ členové se kromě pořádání různých akcí intenzivně věnují práci s dětmi.
Úspěch sklízejí na soutěţích nejen okresního, ale i krajského a celostátního významu. V budově
Obecního úřadu mají hasiči svou klubovnu, která je plná získaných trofejí a diplomů a slouţí jako zimní
tréninkové středisko.
Druhým spolkem je místní skupina Červeného kříže, která kaţdoročně pro děti pořádá Maškarní
bál, Dětský den a Mikulášskou nadílku. Pro ostatní občany pořádá výlety a zájezdy na divadelní
představení.
Několikrát do roka pořádají místní spolky pro své spoluobčany společenské bály a drobné kulturní
akce.
Dosavadní kulturní a společenskou aktivitu hodlá obec dále aktivně podporovat a rozvíjet a
poskytnout k tomuto účelu odpovídající zázemí.

-
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3.6.

Dopravní infrastruktura







Stav silnic a místních komunikací
silnice III. třídy č. 1801 - ve směru od Příšova jsou problémem kořeny zvlněná vozovka,
směrem na Všeruby je stav silnice uspokojivý, na ní dále navazuje silnice II. třídy č. 205, která
je ve velmi dobrém technickém stavu.
silnice III. třídy č. 1802, spojující obec se silnicí I.třídy 20 Plzeň - Karlovy Vary, je ve velmi
dobrém technickém stavu (opravená v letech 2005 – 2006)
větší část místních komunikací v obci jsou v dobrém technickém stavu, ve směru na Všeruby je
úsek cca 200 m tvořen ţulovými kostkami
je připraven projekt na rekonstrukci komunikace kolem návsi směrem k Nové Hospodě, do
budoucna je potřeba opravit (vybudovat) komunikaci vlevo nad poţární nádrţí a komunikaci
směrem do části obce “Dolina“. Velmi aktuální je stavba nové cesty do části obce “Vrchy“ a
v nevyhovujícím stavu je cesta k provozovně firmy Jan.
v obci není ţeleznice, obec je napojena na místní i dálkovou autobusovou dopravu; autobusová
zastávka je v obci Nevřeň i na Nové Hospodě

Obnova komunikací bude probíhat plánovitě podle dotačních moţností obce a v závislosti na nové
výstavbě pro bydlení. Údrţbu komunikací komunikací II. a III. třídy zajišťuje SUS Kralovice. Místní a
účelové komunikace jsou udrţovány obcí Nevřeň. Polní a lesní cesty ve správě obce by měly být
udrţovány a opravovány dle potřeby a moţností obce. Do budoucna by mohly být vyuţité také jako
cyklostezky.

3.7. Technická infrastruktura













v obci není vodovod, zásobování vodou je prováděno z vlastních studní
ne všichni občané mají k dispozici kvalitní vodu; jiţ jednou byl zastupitelstvu předloţen návrh
na vybudování vodovodu, z důvodu velké finanční náročnosti byl však zamítnut.
v r. 1999 byla provedena plynofikace obce Nevřeň, později také části Nová Hospoda
je vybudována kanalizace na dešťovou vodu, není však dokončena ve všech částech obce
v obci není vybudována ČOV
je navrţeno vybudovat kořenovou čistírnu odpadních vod, tento záměr však zatím koliduje
s aktuálním plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje; je nutné změnit tento
plán, speciálně kartu obce Nevřeň CZ032 0259 01
v obci je vybudován systém veřejného osvětlení, je potřeba doplnit několik sloupů u
novostaveb na konci obce směrem na Novou Hospodu; z důvodu častých poruch stávajícího
osvětlení a z hlediska moţných úspor elektrické energie je do budoucna nutné uvaţovat o
energeticky úspornějším systému osvětlení (např. výměna za LED osvětlení)
v obci je nedostatečný počet parkovacích míst; větší parkoviště je vybudováno před objektem
prodejny smíšeného zboţí, omezeně lze parkovat na asfaltové cestě před objektem
společenského domu, při konání větších kulturních akcí však toto parkoviště kapacitně nestačí;
problém je s parkováním zaměstnanců firmy VOM, kteří mají svá vozidla odstavená před
provozovnou téměř v silnici;
obec nevlastní obecní byty ani objekt bydlení pro seniory (DPS, chráněné bydlení atd.) ani do
budoucna není o této investici uvaţováno
elektrická energie – stávající elektrická síť NN má standardní rozvodové napětí 400/230V;
k zásobování území slouţí čtyři trafostanice, kapacitně zatím dostačující

-
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 na území obce je provedena kompletní kabelizace telekomunikační sítě, veškeré linky byly

uloţeny do země; s ohledem na krajinný ráz by měly být veškerá telekomunikační vedení
přednostně vedena v zemi

3.8.

Zemědělství a lesnictví

Všeobecné údaje:
Výměra
633 ha
Orná půda
344 ha
Zahrady
8 ha
Trvalé travní porosty 34 ha
Zemědělská půda
386 ha
Lesní půda
204 ha
Vodní plochy
4 ha
Zastavěné plochy
7 ha
Dle ČSÚ, údaje k 31.12.2010
Z celkové rozlohy katastrálního území tvoří více neţ polovinu orná půda. Většinu orné půdy
dlouhodobě obhospodařuje Ţilovská zemědělská a.s.
Obec je téměř ze všech stran obklopena lesy. Dřevo z obecních lesů je jedním z moţných zdrojů
financování investičních záměrů obce. O obecní lesy se stará lesní hospodář. O dřevo z obecního lesa
mohou poţádat i místní občané.

3.9. Životní prostředí a odpadové hospodářství
Ovzduší

Přestoţe je obec plynofikována, vyuţívá řada občanů kvůli nákladům na vytápění rodinných domů
spalování pevného paliva různé kvality včetně odpadků. Tato situace na podzim a v zimních měsících
ovlivňuje stav ovzduší v obci. Obec by měla posilovat povědomí občanů o ochraně ovzduší, o
spalování kvalitních paliv, popř. alternativních zdrojích energie. Pokud se pro vytápění budou pouţívat
plynové kotle případně moderní kotle na tuhá paliva, které splňují náročné poţadavky na čistotu spalin,
kvalita ovzduší v obci se zlepší.
Nejvýznamnějším subjektem ovlivňujícím ovzduší v obci je v současnosti společnost BERGER
BOHEMIA a.s. – Obalovna Nová Hospoda, která zde vyrábí asfaltové směsi. Nepříjemný je občasný
„asfaltový“ zápach zejména v ranních hodinách. Občas ovlivňuje ovzduší v obci nepříjemným zápachem
také velkovýkrmna prasat u nedaleké křiţovatky Všeruby – Kokořov.

Vodní plochy
V obci je jediný rybník, který zároveň slouţí jako poţární nádrţ. V současnosti je potřeba provést její vyčištění
a odbahnění a údrţbu okolí.
Obcí protéká potok Třemošná (na horním toku nazývaný také jako Všerubský potok), patřící do povodí řeky
Berounky – u Kaceřova je jejím levostranným přítokem. Potok zajišťuje ekologickou a biologickou rovnováhu

krajiny. Je základem pro existenci mnoha druhů rostlin a ţivočichů. Bujné stromy, keře a květena kolem
koryta potoka uprostřed luk, pak dotváří příjemný obraz místní krajiny.
Aby obec byla z hlediska ţivotního prostředí ještě přitaţlivější a dala vzniknout dalším druhům flóry a fauny,
připravuje se projekt na vybudování tůňky – přírodního biotopu. Financování by měla 100% pokrýt dotace.
-
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Životní prostředí, kanalizace a ČOV

Ve velké části obce je vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku obce Plánuje se dokončení
systému kanalizace ve všech částech obce a její rekolaudace na kanalizaci jednotnou. Byly zahájeny
práce na projektu stavby kořenové ČOV.
Právě nedokončená kanalizace a ČOV negativně ovlivňuje ţivotní prostředí v obci. Splaškové vody
jsou sváděny do ţump nebo septiků. Řada obyvatel však nedostatečně dbá na jejich pravidelné
vyváţení.
V části obce Vrchy, kde je hotový jen krátký úsek kanalizace a většina obyvatel má domácí čistírnu
odpadních vod a odvod vody je řešen vsakováním, je problémem voda tekoucí „z vršku dolů“, zejména
ve vlhkém počasí a při oblevách. Obec kaţdoročně pamatuje v rozpočtových výdajích na ţivotní
prostředí, realizuje se zatím zejména přípravná a projektová část záměrů. K realizaci těchto projektů je
nezbytné získání dotací z krajských nebo evropských prostředků.

Odpadové hospodářství
Svoz tuhého komunálního odpadu prování v obci společnost EKO-SEPAR, s.r.o. Nýřany. Obec sluţbu pro

občany zprostředkovává, o frekvenci svozů si rozhodují občané sami dle jejich aktuální potřeby. Obec
podporuje občany v třídění odpadů a je zapojena do systému zpětného odběru a vyuţití odpadů
společnosti EKO-KOM a.s. V Nevřeni je umístěn 1 velký kontejner na objemný komunální odpad, a tři
nádoby na tříděný odpad – papír, sklo a plast. Na Nové Hospodě je jedna nádoba na plast. 1x ročně je
organizován svoz nebezpečného odpadu. Obec neprovozuje sběrný dvůr.
V obci není problém s černými skládkami ani se starou ekologickou zátěţí. Na místě bývalé skládky
odpadků byly vysázeny jehličnaté stromy. Občas se u silnice vedoucí do obce od hlavního tahu na
Karlovy Vary objeví starý gauč, křeslo nebo televize. Protoţe v Plzni a okolních obcích funguje systém
svozu odpadu a sběrných dvorů, je tento jev naprosto nepochopitelný. Obec tyto nemilé „dárky“ hyzdící
okolní prostředí likviduje na vlastní náklady.
Nedořešená je otázka likvidace bioodpadu. Kolem názoru na zapojení obce do řešení problému
s bioodpadem, zejména trávy z posečených zahrad, jiţ proběhla řada diskusí. Pro tento odpad v obci
zatím není sběrné místo. Část tohoto odpadu je ukládána občany na vlastních pozemcích nebo
v kompostérech, část však bohuţel končí v okolí obce ve sníţeninách podél silnic a cest, kde
zapáchající tlející tráva není ničím neobvyklým. Kompostárna funguje na skládce v Chotíkově.
Údrţbu, čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích zajišťuje obec. Část veřejných prostranství
si udrţují občané sami v rámci jejich navazujících pozemků nebo nemovitostí.
Nedaleko Nevřeně u obce Chotíkov je plánovaná výstavba zařízení na energetické vyuţití tuhého
komunálního odpadu. Obec uzavřela s investorem – Plzeňskou teplárenskou a.s. – Dohodu o
investičním záměru výstavby zařízení na termické zpracování tuhého komunálního odpadu. Tato
dohoda umoţní obci v případě, ţe dojde k naplnění předmětu dohody, financovat realizaci projektů
související se zlepšením ţivotního prostředí (kanalizace, kořenová čistírna odpadních vod).

3.10. Místní ekonomika a podnikání
V současnosti podniká v obci řada drobných podnikatelů, své provozovny v Nevřeni má např. firma Václav
Kukeně - VOM, s.r.o., poskytující sluţby v oblasti ocelových konstrukcí a jeřábových prací, nebo firma JAN,
zabývající se čištěním peří a prodejem peřových výrobků. V osadě Nová Hospoda je nově zrekonstruovaný
hostinec u Krystlů a obalovna ţivičných směsí firmy Berger Bohemia.

-
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Dle údajů Registru ekonomických subjektů (RES) provozuje svou činnost na území obce
celkem 61 ekonomických subjektů v tomto podrobném členění:
Tabulka č. 2 Předmět činnosti podnikatelských subjektů v Nevřeni (Zdroj ČSÚ)
Hospodářská
Počet podnikatelských subjektů celkem (údaj k 31.12.2011)
činnost
podle

Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboţí a
pohostinství
Ostatní obchodní sluţby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní sluţby
podle právní
Státní organizace
formy (údaj k
Akciové společnosti
31.12.2011)
Obchodní společnosti
Druţstevní organizace
Finanční podniky
Ţivnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy
převaţující
činnosti (údaj
k 31.12.2010)

61
4
14
9
2
12
6
2
1
10
0
0
6
0
0
49
0
1
1
4

.

Obec je členem dobrovolných svazků obcí "Svazek obcí Krašov" a "Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu
venkova". "Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova" je členem Místní akční skupiny Náš Region.

3.11. Cestovní ruch
Obec Nevřeň v současnosti z hlediska cestovního ruchu zdaleka nevyuţívá potenciálu, které území nabízí.
Nevedou zde přímo ţádné cyklotrasy ani turistické trasy. Od jara do podzimu přesto projíţdí obcí mnoho cyklistů.
Zelená turistická trasa je od obce vzdálená asi 2 km, červená asi 3 km. Od Ledec, kterými prochází značená
cyklotrasa je obec vzdálená téměř 4 km. Silnice spojující obec s touto cyklotrasou od Příšova do Ledec je ve
výborném stavu, část silnice mezi Nevření a Příšovem je ucházející (problémem je kořeny zvlněná část vozovky).
Okolní příroda a krajina je velmi přitaţlivá i pro pěší výlety a procházky.
Ubytovací sluţby v obci nabízí Hostinec U Krystlů na Nové Hospodě, nedaleko obce nabízí kvalitní ubytování
také Penzion a restaurace Lipovka.
Jak jiţ bylo popsáno výše, naprosto nevyuţitý potenciál z hlediska cestovního ruchu představuje staré důlní
dílo a geologická minulost území. Současnou nedostupnost podzemních prostor by bylo moţné řešit formou
zajímavě vytvořené expozice s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky obce, která by tvořila základnu i
v případě budoucího zpřístupnění části podzemí.
Pro zvýšení turistického ruchu je zapotřebí také větší propagace kulturních a přírodních zajímavostí např.
prostřednictvím spolupráce se svazkem obcí Slavkovský les pro obnovu venkova, realizace zajímavých
ekologických projektů, vybudování turisticko-naučné stezky a instalace informačních tabulí a odpočinkových míst
pro turisty a cyklisty a dále rozšíření sluţeb v oblasti pohostinských a ubytovacích sluţeb.

-
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Zdroj: Turistická interaktivní mapa Plzeňského kraje, měřítko 1: 145465

3.12. Rozvojové oblasti
Za hlavní rozvojový prostor obce Nevřeň lze povaţovat současné zastavěné i zastavitelné území
Nevřeně a Nové Hospody vymezené v připravovaném novém územním plánu obce. V ostatních
lokalitách je moţno uvaţovat pouze se změnami (stavebními úpravami) stávajícího domovního fondu a
jeho dostavbou bez plošného rozšiřování současně zastavěného území. Přitom je potřeba sledovat
zlepšení architektonického, technického a hygienického standardu a dbát na zachování prvků tradičního
vesnického prostředí.

4.

SWOT analýza

SWOT analýza je metodou, která umoţňuje prostřednictvím objektivní charakteristiky silných a slabých
stránek obce (Strong points, Weak points) a moţných příleţitostí a ohroţení (Opportunities, Threats)
stanovit moţnosti, potenciál rozvoje a moţné rozvojové aktivity obce při znalosti limitujících nebo
ohroţujících faktorů.

-
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Vnitřní vlivy
SILNÉ STRÁNKY
Dostupnost a poloha obce,
samospráva

SLABÉ STRÁNKY

. dobrá poloha obce - relativní odloučenost avšak
poblíž okolních měst

. nepříliš aktivní místní samospráva

. členství ve svazku obcí a MAS

. malá spoluúčast občanů na rozhodování o veřejných
záležitostech

. existence platného a tvorba nového územního plánu

. obec nemá znak a vlajku
. obec nemá žádné partnerské obce

Obyvatelstvo a bydlení

. rostoucí počet obyvatel
. většina obyvatel je v produktivním věku
. neexistují problémové skupiny obyvatel

Technická infrastruktura

. individuální charakter a dobrá úroveň bydlení
. existence ploch pro stavby rodinných domů i
průmyslových objektů
. kompletní plynofikace obce

. klesající množství a kvalita pitné vody

. částečné odkanalizování obce

. není dobudována kanalizace a ČOV
. v obci není vodovod
. poruchové a energeticky náročné veřejné osvětlení
. rozhlas nedostupný ve všech částech obce
. chybí dostatečné pokrytí některými mobilními operátory
. nedostatečná infrastruktura chránící obec před povodněmi a
záplavami

Dopravní a turistická
infrastruktura

. hlavní místní komunikace vedoucí centrem obce po
rekonstrukci ve výborném stavu

. nedostatečné autobusové spojení s okolními městy
. špatný stav některých místních komunikací
. automobilová doprava centrem obce a s tím související
hlukové a prachové zatížení včetně snížené bezpečnosti pohybu
chodců a cyklistů
. vysoký podíl tranzitní dopravy v obci
. nedostačující a v zimě téměř nesjízdná komunikace do
rozvíjející se oblasti na Vrchách

Občanská vybavenost,
zástavba a veř. prostranství

. dobrá úroveň občanské vybyvenosti vzhledem k
velikosti obce

. nižší stupeň občanské vybavenosti a závislost obce na
službách okolních měst

. blízkost obcí se zdravotnickým a se školským
zázemím vč. dobré dopravní obslužnosti

. nedostatečná nabídka služeb v obci

. zachovalá budova a areál kolem bývalé obecní školy
s potenciálem rozvoje

. nutnost stavebního zásahu u některých objektů v obci
. neuspokojivý stav požární nádrže
. parkování automobilů na veřejných prostranstvích i na
komunikacích

Volný čas, kultura a sport

Zemědělství, lesnictví

. fungující objekt moštárny

. nedostatek pozemků v majetku obce

. aktivní činnost SDH vč. úspěšné práce s dětmi

. chybějící zázemí pro kulturní a společenské akce

. vedení obecní kroniky

. malý počet spolků

. pořádání řady kulturních a sportovních akcí

. málo využívaná obecní knihovna
. omezená vybavenost pro sport, regeneraci a aktivní trávení
volného času
. limitované možnosti kulturního vyžití

. pravidelná péče o lesní porost

. neudržované lesní cesty

. zpracovaný desetiletý lesní hospodářský plán
Životní prostředí a odpadové
. množství zeleně, lesů a okolní přírody
hospodářství

. občasný nepořádek kolem kontejnerů

. rozsáhlý potenciál okolní krajiny

. neexistence úložiště bioodpadu nebo kompostárny v obci

. oblast se zachovaným životním prostředím
. fungující systém třídění a sběru odpadů
. není probém s černými skládkami ani se starou ekol.
zátěží
Místní ekonomika, podnikání
. nezadluženost obce
a rozvoj CR

. kontejner na velkoobjemový odpad se nachází nevhodně v
centru obce
. zatížení ovzduší zplodinami z topení neekologickými palivy v
rod. domech
. pálení odpau ze zahrad
. omezené finanční zdroje na realizaci všech projektů

. nízká nezaměstnanost
. relativně vysoký počet menších podnikatelských
subjektů
. bývalý kaolinový důl v katastru obce

. nekoordinovanost vztahů správy obce a podnikatelů
. nedostatečné turistické značení a informace
. obcí nevedou značené turistické trasy a cyklotrasy
. nedostatečně rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu

-
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Vnitřní vlivy
PŘÍLEŽITOSTI
. rostoucí obliba bydlení na venkově u mladých rodin
. změny v životním stylu obyvatel
. růst významu cestovního ruchu a aktivních forem
trávení volného času
. změny v přerozdělování národních i evropských
finančních prostředků
. potenciál rozvoje spolupráce mezi veřejnou správou,
místními samosprávami a komerčními subjekty (větší
zapojení těchto subjektů do různých oblastí veřejného
života, rozvoj PR)

OHROŽENÍ
. vliv měst s nabídkou sport. a kult. vyžití a služeb na možný
odliv mladých lidí z venkova
. stárnutí populace
. růst kriminality a sociálně patologických jevů
. nárůst silniční dopravy

. rostoucí ceny paliv a energií

. rostoucí vliv a rychlý rozvoj informačních technologií a
. nestabilní ekonomické prostředí
elektronického způsobu komunikace
. rostoucí význam a nutnost ochrany životního prostředí
a podpora ekologických projektů na národní i evropské . nejisté zdroje financování projektů obcí
úrovni
. potenciál ve využívání obnovitelných a alternativních
zdrojů energie

-
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. klimatické změny, nestálost počasí a rostoucí počet větrných
smrští, povodní a záplav

Strategický plán rozvoje obce

5. Dlouhodobý strategický plán rozvoje obce
5.1. Prioritní oblasti řešení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doprava
Územní rozvoj a místní infrastruktura
Životní prostředí a zemědělství a lesnictví
Občanská vybavenost, veřejná prostranství a kultura a památky
Volný čas, kultura a sport
Podnikání a rozvoj cestovního ruchu

5.2. Strategické záměry a rozvojové projekty
1. Doprava

1.1. Zlepšení stavu místních komunikací
1.1.1. Rekonstrukce komunikace kolem návsi směrem k Nové Hospodě
1.1.2. Výstavba nové komunikace do části obce „Vrchy“
1.1.3. Oprava komunikace do části obce „Dolina“
1.1.4. Oprava komunikace od poţární nádrţe do části obce „Na Kopci“
1.1.5. Výstavba nové komunikace k provozovně firmy „JAN“
1.2. Zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů a omezení tranzitní dopravy obcí
1.2.1. Vybudování chodníků a přechodů pro chodce v rámci budování nových komunikací,
zejména na hlavních průjezdných komunikacích obce
1.2.2. Instalace zpomalujících a preventivních bezpečnostních dopravních prvků (analýza
údajů radaru pro měření rychlosti)
1.2.3. Instalace informačních tabulí a dopravního značení
1.2.4. Vyuţívání údajů z instalovaného radaru na kraji obce
1.2.5. Aktivní spolupráce se spádovým obvodním oddělením policie ČR v Úněšově v oblasti
prevence
1.3. Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst a omezení parkování na veřejných
prostranstvích
1.3.1. Výstavba nových parkovacích míst
1.3.2. Rekonstrukce stávajících parkovacích ploch
1.3.3. Zajištění přehledného značení parkovacích ploch
1.4. Zlepšení dopravní obslužnosti obce
1.4.1. Udrţení stávající dopravní obsluţnosti obce a ve spolupráci se zainteresovanými
subjekty usilovat o její zlepšení
1.4.2. Zavedení systému zimní údrţby komunikací v celé obci a bezproblémová zimní
dostupnost všech částí obce pro záchranné sloţky a svoz odpadů

2. Místní infrastruktura a územní rozvoj

2.1. Zajištění čištění odpadních vod ve všech částech obce
2.1.1. Změna aktuálního plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje – karta obce
Nevřeň CZ032 0259 01
2.1.2. Dobudování odvodnění v části obce “Vrchy“
-
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2.1.3. Vybudování nové kanalizace v části obce “Na Kopci“
2.1.4. Vybudování nové kanalizace v části obce “Dolina“
2.1.5. Výstavba mechanicko biologické čistírny odpadních vod (biologický rybník/kořenová
čistírna)
2.1.6. Vyuţití jednotného systému kanalizace v obci a jejího efektivního napojení na
nízkozatěţovanou ČOV s odlehčovací komorou
2.2. Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody v obci
2.2.1. Vybudování vodovodu
2.3. Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a zajištění bezpečnosti chodců
2.3.1. Modernizace systému osvětlení v obci s vyuţitím úsporných světelných zdrojů, vč.
zlepšení osvětlení přechodů pro chodce
2.3.2. Rozšíření veřejného osvětlení s ohledem na rozvoj obce
2.4. Rekonstrukce obecního rozhlasu
2.4.1. Vybudování bezdrátového obecního rozhlasu s napojením na JSVV (jednotný systém
varování a vyrozumění)
2.4.2. Rozšíření rozhlasu do všech částí obce
2.4.3. Pokrytí zastavěného území obce hlavními mobilními operátory (T-mobile)
2.5. Vybudování kamerového dohledového systému (IP CCTV)
umístění jednotlivých kamer bude odpovídat aktuální potřebě ochrany majetku obce a
ţivotního prostředí
2.6. Ochrana obce před záplavami a povodněmi
2.6.1. Vybudování protierozní a protizáplavové ochrany ze strany od Karlovarské komunikace
2.6.2. Odvedení přívalových vod systémem příkopů/potrubí z jiţní strany obce do recipientu
(Všerubského potoka)
2.7. Ochrana a rozvoj urbánních hodnot obce
2.7.1. Dokončení nového územního plánu obce a urbanistické koncepce obce
2.7.2. Úpravy veřejných prostor v rámci nových projektů i rekonstrukcí provádět na základě
architektonických a výtvarných návrhů

3. Životní prostředí, zemědělství a lesnictví

3.1. Eliminace „vizuálního“ znečištění obce
3.1.1. Zajištění a udrţování čistoty veřejných prostranství (travnaté plochy, autobusová
zastávka, náves, stanoviště kontejnerů na tříděný odpad apod.)
3.1.2. Zajištění dostatečného mnoţství nádob na tříděný odpad
3.1.3. Vybudování organizovaného, dostatečně kapacitního sběrného místa tříděných odpadů
a ţelezného šrotu a přemístění kontejneru na velkoobjemový odpad mimo centrum
obce
3.1.4. Budování povědomí občanů o třídění odpadu a ekologickém chování (i s návazností na
Centrum Nevřeň)
3.2. Pravidelná péče o veřejnou zeleň
3.2.1. Pravidelné vysazování nové zeleně, ozeleňování revitalizovaných ploch
3.2.2. Obnova stromořadí – topoly směrem na Všeruby
3.2.3. Zajištění odborné péče o veřejnou zeleň
3.3. Realizace ekologických projektů, zajištění biologické a ekologické rovnováhy krajiny
3.3.1. Vybudování tůně – přírodního biotopu (za obcí směrem na Všeruby)
3.3.2. Realizace partnerských ekologických projektů, tj. obec Nevřeň + partner z veřejného
(obce, kraj, školy …) i soukromého sektoru (např. edukativní akce a programy pro děti i
veřejnost, přednášky, ekologická naučná stezka apod.)
-
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3.4. Zajištění trvale udržitelného hospodaření na zemědělské a lesní půdě
3.4.1. Spolupráce a koordinace činností ve vztahu obec Nevřeň - Ţilovská zemědělská a.s,
zlepšení komunikace a vzájemných vztahů
3.4.2. Podpora ekologického hospodaření a drobného zemědělského podnikání, také se
zainteresovanými stranami z okolí (PT, a.s.)
3.4.3. Péče o les dle lesního plánu, těţba a pravidelné zalesňování
3.4.4. Opravy a údrţba lesních cest
3.4.5. Spolupráce na ochraně chráněného loţiskového území Ţilov se zainteresovanými
stranami

4. Občanská vybavenost a veřejná prostranství

4.1. Realizace projektů občanské vybavenosti a zkvalitnění služeb v obci
4.1.1. Demolice vyhořelé budovy bývalého obecního domu a hasičské zbrojnice
4.1.2. Výstavba nové hasičské zbrojnice
4.1.3. Rekonstrukce budovy bývalé školy pro účely kultury, volnočasových aktivit a
reprezentace obce (nová okna a vstupní dveře, fasáda, interiér, úprava vnějšího
prostranství)
4.1.3.1. Úprava interiéru a vybavení knihovny
4.1.3.2. Úprava interiéru archivu a nový nábytek do prostoru kuchyňky vč. napojení na
vodu (vedle místnosti obecního úřadu)
4.1.3.3. Modernizace sociálního zařízení a chodeb
4.1.3.4. Rekonstrukce půdního a sklepního prostoru budovy s ohledem na účel vyuţití dle
potřeb obce
4.1.3.5. Rekonstrukce vnějšího vzhledu budovy (okna, dveře, fasáda)
4.1.3.6. Úprava vnějšího prostranství kolem budovy s ohledem na vyuţití objektu (zahrada,
parkovací plocha apod.)
4.1.4. Pravidelná údrţba a opravy budovy a vybavení moštárny.
4.1.5. Pravidelná údrţba a opravy objektu prodejny smíšeného zboţí
4.1.6. Modernizace a rozšíření dětského hřiště
4.1.7. Pravidelná obnova techniky a vybavení SDH
4.1.8. Doplnění obecního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojan na kola, vitrína úřední
desky pro část obce Nová Hospoda)
4.1.9. Oprava a vyčištění poţární nádrţe
4.2. Zajištění přiměřené nabídky kvalitních služeb v obci
4.3. Vytvoření centrálního veřejného prostoru s vysokou kvalitou prostorového
uspořádání

5. Volný čas, kultura a sport

5.1. Rozvoj obecné kultury obyvatel
5.1.1. Podpora činnosti a akcí spolků a občanských sdruţení
5.1.2. Podpora místních zvyků a tradic
5.1.3. Posílení občanské hrdosti, identifikace obyvatel s obcí a spoluúčast občanů na jejím
rozvoji, zvýšení informovanosti občanů o dění v místním společenství a jejich účast na
rozhodování o veřejných záleţitostech
5.1.3.1. Digitalizace a zveřejnění obecní kroniky
5.1.3.2. Vytvoření stálé výstavy o obci (s vyuţitím informací z projektu ZŠ Chotíkov “Ţivotní
prostředí v Chotíkově a okolí“)
5.1.3.3. Vylepšení internetových stránek obce
-
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5.1.3.4. Prezentace obce na internetu a vyuţití interaktivních komunikačních prostředků pro
komunikaci s občany (e-mail, SMS, sociální sítě apod.)
5.1.3.5. Publikování tištěných informací o ţivotě v obci
5.1.3.6. Zapojení obyvatel vč. dětí a mládeţe do péče o bydliště a veřejné prostory
5.1.4. Podpora činnosti knihovny
5.1.5. Rozvoj spolupráce s okolními obcemi
5.1.6. Získání znaku a vlajky obce
5.1.7. Navázání partnerství s obdobnou obcí v zahraničí
5.1.8. Rozvoj oboustranné spolupráce se svazky obcí, jejichţ členem obec je
5.2. Ochrana kulturních památek
5.2.1. Pravidelné opravy a údrţba místních památek a sakrální architektury vč. jejich okolí
5.2.2. Vytvoření přístupu (cesty) k místní kapličce a její večerní nasvícení
5.2.3. Rekonstrukce hasičského leziště (včetně moţnosti rozšíření na lanové centrum)
5.3. Podpora rozvoje sportovních aktivit v obci
5.3.1. Udrţování a rozvoj stávající víceúčelové travnaté plochy
5.3.2. Pořízení a obnova vybavení pro rozvoj sportovních aktivit (trampolína, sítě pro nohejbal
a volejbal….)
5.3.3. Podpora sportovních aktivit místních občanů, dětí a mládeţe
5.3.4. Vybudování menšího lanového centra
5.3.5. Vybudování in-line dráhy s návazností na cyklo stezky se zázemím
5.3.6. Vybudování rybníka pro sportovní / relaxační rybolov

6. Podnikání a rozvoj cestovního ruchu

6.1. Podpora rozvoje podnikání v obci
6.1.1. Rozvoj oboustranné spolupráce obce a podnikatelů
6.1.2. Prezentace podnikatelů na internetových stránkách obce
6.2. Podpora rozvoje cestovního ruchu v obci a okolí
6.2.1. Výstavba budovy umoţňující expozici a prezentaci historie unikátní těţby kaolinu a
industriálních aktivit v Nevřeni a okolí (základna multifunkčního prostoru v centru obce)
6.2.2. Vybudování turistické naučné stezky „Caolinum“ vč. odpovídající infrastruktury
6.2.3. Vytvoření několika odpočinkových míst pro turisty a cyklisty vč. mobiliáře a instalace
informačních tabulí
6.2.4. Vybudování cyklostezky procházející obcí a nevřeňským polesím s napojením na
regionální síť cyklostezek
6.2.5. Napojení obce na trasy Klubu českých turistů
6.2.6. Zajištění prezentace obce, turisticko-informačních materiálů a turisticky zajímavých
upomínkových předmětů
6.2.7. Spolupráce s okolními obcemi, se svazky obcí, jejichţ je obec členem a MAS Náš
Region, koordinace a spolupráce při realizaci projektů a marketingových aktivit
6.2.8. Prezentace obce v rámci projektu “Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“
6.2.9. Podpora rozvoje komerčních sluţeb souvisejících s rozvojem cestovního ruchu
6.2.10. Podpora projektu zpřístupnění části bývalého kaolinového dolu jako součást naučné
stezky Caolinum
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6. Realizace strategického plánu rozvoje
Po schválení strategického plánu zastupitelstvem bude na základě znalosti současných a
plánovaných projektů zpracován akční plán na období let 2012 – 2014. Budou pokračovat přípravy jiţ
probíhajících projektů a zahájeny práce na nových projektech.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, v rámci výše uvedené obecné koncepce rozvoje obce se
předpokládá pravidelné vytváření samostatných akčních plánů na zvolené období (nejlépe vždy
na jedno volební období), jejichž součástí budou předpokládané náklady na jednotlivé projekty,
termíny realizace a zdroje financování. Akční plány na zvolené období navrhuje zastupitelstvo obce,
které dále rozhoduje o uvolňování finančních prostředků a dohlíţí na realizaci jednotlivých akčních
plánů a případnou aktualizaci strategického plánu rozvoje obce. Realizaci jednotlivých projektů zajišťují
pracovní skupiny jmenované zastupitelstvem obce.
Záměry obce musí mít podporu v odhodlání lidí k realizaci a vyţadují zodpovědnost pověřených
pracovníků. Je ţádoucí zapojit do realizace jednotlivých záměrů v rámci pracovních skupin také občany
obce a zapojit je tak do naplňování SPRO.
Z hlediska zdrojů financování bude obec kromě vlastních finančních prostředků usilovat o vyuţití
prostředků z EU i z národních programů. Některé navrhované projekty předpokládají i finanční zapojení
soukromých investorů. V rámci realizace rozvojového plánu je přípustná jistá míru zadluţení obce.
Cílem však bude úvěr v takové výši, aby obec byla vţdy schopna zajistit pravidelné splácení bez rizika
předluţení.
Předpokladem úspěchu navrhovaných projektů je také podpora občanů a jejich zájem o dění
v obci. Proto je velmi důleţité vhodným a dostatečným způsobem zajistit jejich informovanost o
strategickém plánu rozvoje obce a aktuálních akčních plánech.

Strategický rozvojový plán obce Nevřeň
byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.10.2012
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Příloha č. 1
Projekty realizované v období 1993 – 2011
Název projektu

Zdroj financování

Celkový rozpočet Dotace

Podíl obce

Datum realizace

1. Veřejné osvětlení N.Hospoda

vlastní

85 000 Kč

ne

85 000 Kč

1993

2. Oprava místních komunikací

vlastní

125 000 Kč

ne

125 000 Kč

1994

3. Rekonstrukce pohostinství

vlastní

4. Dokončení moštárny

vlastní

60 000 Kč

ne

60 000 Kč

1995

5. Zalesnění pozemků

vlastní

10 000 Kč

ne

10 000 Kč

1995-2000

6. Oprava fasády kapličky

vlastní

15 000 Kč

ne

15 000 Kč

1996

7. Oprava pomníku padlým

vlastní

40 000 Kč

ne

40 000 Kč

1996

8. Oprava střechy kapličky

vlastní

45 000 Kč

ne

45 000 Kč

1997

9. Zesílení VN v obcí

kombinované

1 000 000 Kč

ne

450 000 Kč

1998

10. Plynofikace obce

vlastní

4 050 000 Kč

ne

4 050 000 Kč

1999

11. Rekonstrukce MK před hasič.zbr. vlastní

440 000 Kč

ne

440 000 Kč

2001

12. Oprava střechy OÚ

vlastní

550 000 Kč 300 000 Kč

250 000 Kč

2002

13. Čistění požární nádrže

vlastní

50 000 Kč

ne

50 000 Kč

2003

14. Venkovní parket a altán

vlastní

120 000 Kč

ne

120 000 Kč

2003

15. Stavební úpravy budovy OÚ

vlastní

200 000 Kč

ne

200 000 Kč

2004

16. Zastávka autobusů a čekárna

vlastní

85 000 Kč

ne

85 000 Kč

2005

17. Oprava komunikace-průtah obcí

kombinované

18. Odvodnění komunikace

vlastní

1 560 000 Kč 300 000 Kč

1 260 000 Kč

11 000 000 Kč 550 000 Kč 11 500 000 Kč
880 000 Kč 250 000 Kč

19. Úprava-dendrologické ošetření lip vlastní

57 000 Kč

-
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ne

1994-2000

2005-2006

630 000 Kč

2008

57 000 Kč

2010
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Příloha č. 2 Vývoj počtu obyvatel obce v letech 1971 – 2010
(Zdroj ČSÚ, údaje k 31.1.2010):

Rok

Stav
1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav
31.12.

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

287
281
278
271
277
271
276
275
255
248
246
237
235
223
221
185
183
180
168
162
172
202
206
218
215
209
208
206
203
193
198
210
212
228

2
5
4
6
4
4
8
2
2
5
1
1
4
3
1
1
2
1
3
4
4
2
3
4
2
2
1
2
2
2
5
1
5
2

7
5
8
2
6
2
5
3
5
5
4
1
4
4
3
2
3
7
2
3
4
3
3
1
2
3
7
3
3
2
3
1

5
7
3
6
9
9
3
1
3
5
3
7
1
8
10
2
2
14
33
6
11
1
5
11
17
9
19
11

6
10
6
4
13
6
7
20
7
12
9
9
13
9
9
3
4
6
7
5
3
1
2
5
1
3
1
2
5
5
7
6
5
5

-5
-4
4
-2
2
3
-1
-3
-3
-1
-2
-1
-1
-6
1
1
-1
3
1
1
2
-1
-1
-5
-1
2
-1
2
1

-1
-3
-3
2
-4
3
-4
-19
-4
-7
-6
-2
-12
-1
1
-1
-2
-6
-7
9
30
5
9
-4
4
-3
-1
-2
-5
6
10
3
14
6

-6
-3
-7
6
-6
5
-1
-20
-7
-7
-9
-2
-12
-2
-1
-2
-3
-12
-6
10
30
4
12
-3
5
-1
-2
-3
-10
5
12
2
16
7

281
278
271
277
271
276
275
255
248
241
237
235
223
221
220
183
180
168
162
172
202
206
218
215
220
208
206
203
193
198
210
212
228
235

2010

235

2

3

8

6

-1

2

1

236
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