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Úvod

Program rozvoje obce Skuhrov na období 2021 - 2030 je jedním ze základních plánovacích dokumentů
obce.  Cílem tohoto dokumentu je na základě stanovených kritérií  objektivně a komplexně posoudit
současný stav obce Skuhrov a definovat strategické oblasti v kontextu jejího budoucího rozvoje.

Dokument je tvořen několika částmi, které na sebe navazují a tvoří kompaktní celek. Analytická část
dokumentu se zabývá úvodní charakteristikou obce a její stávající situací. Z analytické části jsou patrná
východiska pro návrhovou část, která navrhuje vhodné řešení dané situace. Následně navazuje SWOT
analýza, která je informačním východiskem pro stanovení cílů do dalších období. Dále je představena vize
rozvoje obce, která formuluje představu budoucího obrazu území. Následuje kapitola definující opatření a
projektové  aktivity  a  implementační  část  PRO.  Do  tvorby  byli  zapojeni  zastupitelé  obce  i  občané
prostřednictvím dotazníkového šetření a veřejného setkání.

Dokument Program rozvoje obce Skuhrov na období let 2021–2030 byl zpracován na základě projektu
„Elektronická  metodická  podpora  tvorby  rozvojových  dokumentů  obcí“
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

Obec Skuhrov se nachází ve Středočeské kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun.
Leží asi 12 km jihovýchodně od Berouna. Na východě sousedí se Svinaři, na severovýchodě s osadou Leč,
na severu s Nesvačili a na západě s osadou Podbrdy. Obec tvoří pět částí, kterými jsou Drahlovice,
Skuhrov, Hatě, Hodyně a Leč. Rozkládá se na dvou katastrálních územích (Skuhrov pod Brdy, Hodyně u
Skuhrova). Všechny uvedené části leží při úpatí Hřebenů u silnice z Řevnic do Hostomic. Skuhrov je
členem spolku MAS Karlštejnsko a spadá pod mikroregion Horymír.  Nachází se v malebném úpatí Brd a
sousedí s CHKO Český kras. Hustota zalidnění obce je 55,76 obyv./km².

Celková katastrální výměra území je 868,0432 ha. Obec leží v nadmořské výšce 342 m. n. m. a z hlediska
klimatických podmínek spadá do mírného teplého pásma. Orná půda zaujímá 367,17 ha,  lesy tvoří
274,19ha a zemědělské půda zaujímá 535,33 ha.  Oblast  je  tedy převážně zemědělská.  Nachází  se
v těsné blízkosti „Brdských lesů”. Lesy tvoří celou jižní stranu území. Zeměpisná poloha katastru obce má
slabý sklon od jihu k severu až po potok Vodice, který je hranicí obce. V řešeném území se nevyskytují
žádné další významné toky, obcemi protékají menší potoky. Drahlovicemi protéká Drahlovický potok a
Hatěmi Vrahův potok. Lečí protéká Svinařský potok, na kterém leží Pustý rybník. Obec je díky své poloze,
zajišťující příznivé lokální přírodní podmínky, atraktivním turistickým i rekreačním územím.

Obrázek č. 1: Poloha obce Skuhrov
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Historie obce

Skuhrov

První  písemná sbírka o obci  pochází  z  roku 1316.  Skuhrovský dvůr byl  vždy spojován s Liteňským
velkostatkem. Již v roce 1316 zde stávala tvrz obklopená dvorem a žil zde Jetřich ze Skuhrova. V letech
1380  –  1383  zde  působil  Jenec  ze  Skuhrova.  Do  roku  1381  byl  Skuhrov  majetkem  rodu  Buziců.
V následujících obdobích se zde vystřídalo nespočet nových majitelů.  V roce 1890 zde nechal  rytíř
Daubek vystavět místo tvrze velkou obchodní sladovnu. Sladovna byla na tehdejší dobu velice moderní a
hospodářsky výnosná. Ke sladovně byl vybudován poplužní dvůr a bytové jednotky. Po převratu byl
v obci zřízen lihovar.

Hatě

O Hatích se podrobnější údaje nezachovaly. Za zmínku stojí obrovská lípa, nacházející se na návsi u kaple
a veliký kaštan. V lese nad Hatěmi jsou zbytky rozvaliny staré tvrze, dodnes se jim říká „U starého
zámku“.

Drahlovice

První  zmínka pochází  z  roku 1271.  Za Karla  IV.  Zde stály  dva dvory,  které  byly  vázány manskou
povinností k hradu Karlštejn. V roce 1509 údajně prodal Bedřich z Donína svůj podíl Litvínovi z Klinštejna,
pánu Hořovicích. Dále se zde vyskytovali Říčanští a jiné rody. Od roku 1818 byly Drahlovice opět v držení
rodiny Vratislavů. Posledním šlechtickým majitelem byla hraběnka Umbeli. V roce 1913 koupil zbytek
dvora Jan Srba z Prahy. Na území býval hostinec patřící Pintnerovi, který později postavil nový a tento
hostinec funguje dodnes. Nyní hospoda patří panu Zálomovi.

Leč u Pily

Leč u pily je značkou bývalého dřevařského podniku. Na východní straně stojí obrovský starý dub a čtyři
usedlosti.

Hodyně

Ve 14. století  náležela Hodyně k hradu ve Všehradicích, pak Janovi z Landštejna, roku 1483 Janovi
z Proseče v roce 1503 ji získává Jindřich Berka z Dubé. V roce 1554 byla část vesnice prodána Václavu
Holanovi z Jiljova, který ji po letech získal celou. V roce 1605 ji od něj odkoupil Václav st. Vratislav
z Mitrovic. Během třicetilété války byla Hodyně zpustošena vojskem. Dále se v Hodyni vystřídalo několik
majitelů.  V roce 1713 zuřil  v Hodyni  mor,  který si  vyžádal  oběti.  Ty byly pohřbeny u Božích muk.
Posledním robotním pánem byl roku 1825 Antonín Oppelt. Poslední majitelé jsou Khalerové a to v roce
1900. Do roku 1960 měla obec samostatnou správu, pak byla přičleněna pod Skuhrov.
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2. Obyvatelstvo

Demografická situace
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Skuhrov od roku 1910

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel měl nejprve tendenci klesat. V roce 1950 se vývoj ustálil a obyvatel
začalo v dalších letech postupně přibývat. Nyní je v obci je 560 obyvatel. Z demografického hlediska je v
obci zaznamenán trvalý nárůst obyvatelstva, proto lze předpokládat budoucí rozvoj obce Skuhrov.

 

Vývoj počtu obyvatel obce Skuhrov v letech 2009 - 2019

Zdroj: ČSÚ

 

Věkové složení obyvatel (podíl seniorů, dětí)

Největší podíl na celkovém počtu obyvatel v obci mají občané v aktivním, produktivním věku, tzn. v
rozmezí 15 - 64 let. Tento věk je obecně považován za věk práceschopný. Nejmenší počet je naopak
seniorů. Do obce se v posledních letech stěhují mladí lidé, resp. mladé rodiny, tudíž z toho vyplývá, že se
bude postupně podíl dětí do 14 let zvyšovat a bude převyšovat počet seniorů v obci.
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Věková struktura obyvatel obce Skuhrov v roce 2019

Zdroj: ČSÚ

 Sociální situace

Obec se nenachází v sociálně vyloučené lokalitě, nenachází se zde sociálně slabí obyvatelé ani jejich
skupiny. V obci se dále nenachází žádné národnostní menšiny. V obci nejsou zaznamenány problémy ani
výskyt sociopatologických jevů. ORP Beroun má systém sociálních služeb a v případě nutnosti  jsou
veškeré sociální problémy přesměrovány na příslušné organizace v okolí.

Spolky

V obci nyní působí tři sbory dobrovolných hasičů, a to v Hatích, v Hodyni a na Drahlovicích. SDH se
účastní hasičských cvičení a soutěží. Starají se i o společenské akce v obci. V roce 2002 bylo založeno
Honební společenstvo Skuhrov - Hatě, které oficiálně myslivecky hospodaří na příslušných pozemcích. Na
k.ú. Hodyně myslivecky hospodaří Honební společenstvo Svinaře. V obci působí také Tramping Club
Westend, který byl založen roku 1926. V o

Akce pořádané v obci

Rozsvícení vánočního stromu
Pálení čarodějnic
Výlov rybníka, loučení s létem
Posvícení 
Hasičské hrátky
Mikulášská
Máje

Informování občanů o dění v obci

Občané jsou o  dění  informování  prostřednictvím úřední  desky,  internetových stránek,  na  veřejném
zasedání. 
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3. Hospodářství

Ekonomická situace
Charakter ekonomických aktivit

Působí zde zemědělský podnik Farma Hatě, který patří panu Lihartovi. Farma hospodaří na cca 576 ha
plochy, z toho je 425 ha orné půdy. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu. Na farmě je provozován
rovněž automat na čerstvé mléko. Ekonomiku farmy posiluje solární elektrárna na střeše stáje, která byla
vybudována  v  roce  2004.  V  obci  také  půspbí  několik  soukromých  podnikatelů  se  svými  firmami  typu
mikropodniků.

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Skuhrov v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Občané obce mohou využívat služeb prodejny potravin, která je otevřena každý den, dále je v obci
otevřeno pohostinství. 

Obec je oblíbena pro svou trampskou historii. V průběhu celéhi roku je hojně navštěvována trempy, kteří
vždy navštíví místní hospodu s tradiční trampskou výzdobou. 

Trh práce

Nezaměstnanost

Z grafu je patrné že největší nezaměstnanost byla v roce 2010. Od roku 2015 má nezaměstnanost
klesající tendenci až na minimální počet.  
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob v letech 2007 až 2019

Zdroj: ČSÚ

 

Dojížďka a vyjížďka za prací

Místní  obyvatelé  jezdí  nejčastěji  za  prací  do  Prahy  a  do  Berouna,  kde  se  pro  ně  nachází  nejvíce
pracovních příležitostí.

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura

Kanalizace, ČOV

V roce 2019 byla zkolaudovaná kanalizační síť, která je vybudována v Hatích a částečně v Hodyni. Vlastní
čístírnu obec nemá, tlaková kanalizace je svedena do čistírny ve Svinařích. Ve Skuhrově a Drahlovicích
splašková kanalizace zatím vybudována není. 

Zásobování pitnou vodou, vodovod

Vodovod se nachází v Drahlovicích a ve Skuhrově. V Hatích a Hodyni probíhá zásobování z individuálních
vlastních vodních zdrojů. 

Plynofikace

Obec je plynofikována.



PROGRAM ROZVOJE OBCE SKUHROV 8 / 22

Zásobování teplem, stav a kapacity ostatní technické infrastruktury

Na území se nenachází žádná tepelná, ani vodní elektrárna. Občané si  topí převážně sami lokálně.
Elektrická síť je ve vyhovujícím stavu. V obci se dále nachází síť WiFi v rámci lokálních poskytovatelů.

Odpadové hospodářství

V celé obci a  všech částech se třídí  odpad, obec má rozsáhlou síť  stanovišť,  kde jsou rozmístěné
jednotlivé nádoby na plast, papír, sklo, kov, textil a oleje.  Obec má uzavřenou smlouvu se Sběrným
dvorem  v  Řevnich,  kam  mohou  občané  bezplatně  ukládat  další  druhy  odpadu  -  nebezpečný,
velkoobjemový a bioodpad. 

Svoz odpadu zajišťuje svozová firma AVE. 

Obec spolu s dalšími obcemi z okolních vesnic založila vlastní odpadovou společnost POBEROU s.r.o. za
účelem lepší kontroly nad vlastním odpadovým hospodářstvím.

 

Dopravní infrastruktura

Čísla a kategorie komunikací procházejích obcí

Obcí Skuhrov prochází silnice druhé třídy č. 115

Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici

Nejbližší nájezd na dálnici je vzdálen 13 km na D4 a nájezd na D5 je 19 km.

Železniční doprava, charakter trati, zastávka (nejbližší zastávka)

Přímo v obci vlaková zastávka není. nejbližší zastávka je v Leči. Železniční trať Zadní Třebaň - Lochovice
je jednokolejová.  

Dopravní zátěž obce. 

Obcí prochází silnice II/115 a je zde velký výskyt jak osobní tak nákladní dopravy. V důsledku toho
dochází k velkému zatížení komunikace a její poškozování a s tím související nadměrný hluk z projíždějích
automobilů. 

Cyklostezky a cyklotrasy 

Obcí vede cyklotrasa č.3 Praha - Plzeň - Domažlice - Folmava

Místní komunikace

Délka a technický stav

Obec má ve správě zhruba 20 km místních komunikací. Vzhledem k rozáhlému katastrálnímu území je
80% místních komunikací ve špatném technickém stavu a je potřeba jejich rekonstrukce. 20% bylo
zrekonstruováno v rámci výstavby kanalizace. 
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Údržba a zimní údržba

Obec se snaží komunikace udržovat drobnými opravami a pravidelným úklidem, který provádí místní
pracovník. Zimní údržbu zajišťuje místní podnikatel, kdy je smluvně zajištěno prohrnování a posyp. 

Parkovací místa

V obci je dostatek parkovacích míst a další rozšiřování není třeba.

 

Dopravní obslužnost

Zapojení obcí do integrovaného systému dopravy

Obec Skuhrov je zapojena do  Integrované dopravy Středočeského kraje.

Počet spojů veřejné dopravy ve všedních dnech, o víkendu, do spádového sídla

Linka 632 počet spojů ve všední dny 11, víkendy a svátky 3 

Linka 637 počet spojů ve všední dny 6, víkendy a svátky 3

Linka S76 počet spojů ve všední dny 10, víkendy a svátky 8

Kvalita spojení (dostatečná četnost spojů, přepravní doba, nutnost přestupů)

Četnost spojení je dostatečná. 

5. Vybavenost obce

Zdravotnictví
Lékařské služby v obci (praktický, dětský, stomatolog, gynekolog)

V obci Skuhrov nejsou žádná zdravotnická zařízení.  Na fasádě OÚ je umístěn přístroj  AED, který je
přístupný 24 hodin denně.

Nejbližší lékařské zařízení se nachází v Litni, kde je dětský lékař. Ostatní ordinace praktických lékařů,
stomatologů, gynekologů jsou v Řevnicích, Letech a Dobřichovicích.

Dostupnost zdravotnických zařízení (pohotovost, nemocnice, poliklinika)

Nejbližší nemocnice je vzdálená 18 km a nachází se v Hořovicích, kde je i pohotovost. Polikliniky jsou v
Berouně a Králově dovře.

Záchranná služba

Nejbližší záchránná služba je v Řevnicích TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 
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Sociální péče

Obec v současné době neřeší opatření v oblasti sociální situace obyvatel. Město Beroun má komunitní
plán sociální péče. V případě potřeby jsou osoby se sociálními problémy odkázány na odbor sociálních
služeb v Berouně, případě do zařízení v Berouně, Zdicích či Hořovicích.

Kultura a péče o památky

Kulturní  život v obci  je příznivý.  Kulturní  akce se pořadají  venku nejčastěji  Pálení  Čarodějnic,  Výlov
rybníka, Hasičské Hrátky, Rozsvícení vánočního stromu. Ve společenských sálech, které by si zasloužili
rekonstrukci se pořádají taneční zábavy nebo například Mikuláš. Návštěvnost akcí je průměrná. 

Nejbližší kulturní zařízení je nově zrekonstruované kino v Litni a další v nedalekých Řevnicích.

Kulturních památek se v obci příliš nenachází v Hatích je Kaple sv Jana Nepomuckého a Pomník obětem
1. světové války. V Hodyni je Kaple Panny MarieV okolí se nachází několik zajímavých kulturních památek
jako hrad Karlštejn, Kněpruské jeskyně, Zámecků dvůr Vřerad, Zámek Svinaře a další. 

 

Sport a tělovýchova

Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity

Podmínky pro sportování a volnočasové aktivity nejsou příliš rozsáhlé. V obci se schází mladí hasiči, které
se vzdělávají v požárním sportu a účastní se soutěží. V obci se nachází 2 fotbalová hřiště, tenisové kurty,
které je trřeba zrekonstruovat.  Dále hřiště na volejbal a nohejbal. V obci je možné pravidelně cvičit jógu,
hrát nohejbal. 

Hřiště a prostory pro neorganizované setkávání dětí

V obci se nachází 2 dětská hřiště a to v Hatích před obecním úřadem a v Hodyni před hasičskou zbrojnicí.
V Drahlovicíh je hřiště, které vyžaduje rekonstrukci.

Sportovní kluby, sportovní a volnočasové aktivity

v obci nejsou žádné sportovní kluby. V okolních vesních je spoustu sportovních a volnočasových aktivit

6. Životní prostředí

Stav životního prostředí
Obec má poměrně čisté životní prostředí. Skuhrov se nachází v těsné blízkosti Brdských lesů. Lesy tvoří
celou jižní stranu území.

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu  obecně  značí  příznivější  stav,  hodnota  vyšší  než  1  znamená  vyváženou  (stabilní)  krajinu.  V
obci Skuhrov dosahuje koeficient hodnoty 1,10 .
Zdroj: ČSÚ
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Celková výměra území obce je 868,04 ha. Z níže uvedeného grafu je patrné, že Skuhrov má spíše
zemědělský charakter, výměra orné půdy je 42,3%. Poměrně velkou část území zaujímá lesní půda a to
celkem 31,6%. Z environmentálního hlediska dosahuje obec skoro průměrné hodnoty, která je 1. Hodnota
obce Skuhorv je 0,9203. (zdroj Moniqua, ČZU Praha).

Graf č. 5: Struktura využití půdy

Pramen: ČSÚ

7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce

Obec spadá do působnosti ORP Beroun. V Berouně se nachází také finanční úřad a katastrální úřad, který
mohou občané obce Skuhrova využívat. Matriční úřad je pro občany v Litni.

Na obecním úřadě působí starosta, místostarosta a dalších 5 zastupitelů. Jsou zřízeny finanční a kontrolní
výbor. 

Obecní úřad Skuhrov poskytuje služby kontaktního místa CzechPOINT, a to v úředních hodinách OÚ. 

 

Hospodaření a majetek obce

Bilance rozpočtového hospodaření v posledních 5 letech

Vedení obce se v průběhu let snaží udržovat svůj rozpočet vyrovnaný. Velkým rozdílem mezi ročními
příjmy a výdaji byl rok 2018, kdy obec realizovala výstavbu kanalizace a z důvodu nutnosti financování
projektu  musela  vydat  větší  finanční  obnos.  Na  tuto  akci  byl  Českou  spořitelnou,  a.s.  poskytnut  úvěr,
který je řádně splácen.
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Skuhrov v letech 2009 - 2019 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ

 

Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech

Jak již bylo zmíněno, vedení obce se snaží udržovat obecní rozpočet v kladných hodnotách.
To se daří především díky úspornosti při investování a také díky dotačním možnostem,
které byly v minulosti využity. Dotace byly poskytnuty na:

Rekonstrukci vodní nádrže v Hatích
Splašková kanalizace v obcích Hatě Hodyně
Rekonstrukce části místní komunikace
Výměno VO v části Hodyně.

 Majetek obce, jeho stav a způsob využívání

Obec vlastní  několik  budov.  Budovu obecního úřadu,  hostinec v Hatích a drahlovicích,
obchod v Hatích a Drahlovich a dále 3 požární zbrojnice. Důležitou část majetku tvoří vlastní
vodojem, vodovodní a kanalizační řád.
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Bezpečnost

Řízení krizových situací (krizový plán, povodňový plán)

Obec má zpracovaný krizový a povodňový plán. Plány jsou pravidelně aktualizovány. Dále
jsou  jsmenování  členové  jednotlivých  komisí,  které  jsou  v  případě  potřeby  svolány.
Jedlotlivý členové se zúčastňují školení.

Rizika živelních pohrom a jejich předcházení

Jak  již  bylo  zmíněno  největším řizikem je  blesková  povodeň.  Obec  se  snaží  udržovat
strouhy, aby v případě děště bezpečně zachytily a odvedly vody mimo obec.

Začlenění do integrovaného záchranného systému

Obec má zřízenou svoji vlastní Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Pokud by se jednalo o
větší zásahy, jsou místním jednotkám k dispozici i hasičská jednotka Řevnice nebo Liteň.

V  naléhavých  případech  jsou  občané  informování  mobilní  aplikace  nebo  místním
rozhlasem.  

Vnější vztahy a vazby

Obec je členem dodbrovolného svazku obcí Horymír, DSO Poberounské odpady. Obec je
členem místní akční skupiny MAS Karlštejnsko, z.ú. a dále Svazu měst a obcí Čr.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza

Silné stránky

Dobrá dopravní dostupnost
Dobrá dopravní poloha
Blízkost přírody
Rekreačně s turisticky atraktivní území
Trvalý nárůst obyvatelstva
Převažující migrační přírůstky
Existence zájmových sdružení a spolků
Klidný život

Slabé stránky

Absence mateřské a základní školy
Nedostatek obecních pozemků
Chybějící prvky občanské vybavenosti
Chybí vybavení pro sport, dětské hřiště
Špatný technický stav na místních komunikacích
cesta z Hatí k vlakovému nádraží
Špatný technický stav silnic
Absence lékaře
Nedobudovaná kanalizace
Absence cyklostezek
Nedostatek obchodů a služeb

Příležitosti

Zefektivnit odpadové hospodářství
Bezpečnost podél silnice č. 115
Péče o zeleň, výsadba stromů
Spolupráce s ostatními obcemi, zakládání DSO
Oprava veřejného osvětlení
Oprava obecního majetku
Vybudování dětského hřiště
Dobudování inženýrských sítí
Oprava komunikací
Oprava chodníků

Hrozby

Nepřihlášení občanů k trvalému pobytu
Nevyhovující dotační tituly
Nedostatek financí
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucnosti obce, o tom, jakým způsobem se obec bude měnit a
rozvíjet. Strategická vize je definována především na základě výsledků a závěrů analytické části a na
základě zjištění z dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou zapracovány v analytické části. Dále je
definována na základě jednání s členy zastupitelstva obce a pracovní skupiny.

Strategická vize zní:

Skuhrov je bezpečným místem, poskytujícím příznivé podmínky pro život obyvatel. Společné soužití
obyvatel je podpořeno kvalitní technickou infrastrukturou a dostatečnou občanskou vybaveností. Obec
poskytuje kulturní život pro všechny obyvatele obce, zůstává zachován stavající ráz obce i okolní příroda.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „Dobudovat a zkvalitnit infrastrukturu v obci”
Cílem je dobudovat inženýrské sítě ve všech částech obce, zkvalitnit dopravní infrastrukturu a zajistit
bezpečnost v obci. Tento cíl bude naplňován aktivitami: Dobudování inženýrských sítí (kanalizace, ČOV,
vodovod), oprava požární nádrže v Hodyni, oprava místních komunikací a chodníků.

Opatření : „Dobudování technické infrastruktury” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Dobudování kanalizační sítě Skuhrov Drahlovice” 2024 - 2030 Vlastní +
externí

 „Dobudování vodovodní sítě v Hatích a v Hodyni” 2025 - 2030 Vlastní +
externí
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Opatření : „Zlepšení dopravní infrastruktury a zajištění bezpečnosti
v obci”
V obci je třeba realizovat opravu požárních nádrží v Hatích a Hodyni. Po dobudování
kanalizace bude nutné realizovat opravu místních komunikací a chodníků. Dále je třeba
zajistit bezpečný provoz v osadě Drahlovice vybudováním radaru.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava místních komunikací” 2022 - 2030 Vlastní +
externí

 „Oprava chodníků” 2022 - 2025 Vlastní +
externí
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Cíl : „Zlepšení stavu majetku obce”
Cílem je zlepšení vzhledu a vybavenosti obce. Tím bude zajištěn příjemnější život v obci. Tento cíl bude
naplňován aktivitami: úprava prostranství před OÚ, revitalizace zeleně, rekonstrukce OÚ, knihovny a
pohostinství.

Opatření : „Úprava obecního majetku” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Úprava prostranství před OÚ a revitalizace zeleně” 2022 - 2023 Vlastní +
externí

„Rekonstrukce OÚ” 2022 - 2026 Vlastní +
externí

 „Zateplení pohostinství” 2024 - 2025 Vlastní +
externí

 „Rekonstrukce klubovny” 2023 - 2025 Vlastní +
externí

 „Rekonstrukce hasičské zbrojnice” 2026 - 2028 Vlastní +
externí
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Cíl : „Vybudování objektů pro sportovní a mimoškolní vyžití”
Cílem je zlepšení vybavenosti obce a podpora volnočasových aktivit v obci. Je v plánu vytvořit bezpečné
prostředí pro mimoškolní, dětské vyžití, podléhající bezpečnostním a technickým normám. Tento cíl bude
naplňován aktivitou: vybudování a vybavení dětského hřiště.

Opatření : „Podpora volnočasových aktivit v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování dětského hřiště v Drahlovicích” 2021 - 2023 Vlastní +
externí

 „Vybudování celospolečenské plochy” 2023 - 2025 Vlastní +
externí

„Workoutové hřišřtě” 2023 - 2024 Vlastní +
externí
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Cíl : „Odpadového hospodářství”
Cílem je zajistit větší vytříděnost odpadů a splnit cíle EU.

Opatření : „Zlepšení odpadového hospodářství” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Zavedení systému D2D” 2023 - 2024 Vlastní +
externí
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Cíl : „Energetické úspory”
Cílem je snížení nákladů na elektrickou energii.

Opatření : „Veřejné osvětlení” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna svítidel” 2022 - 2028 Vlastní +
externí
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Cíl : „Péče o přírodu”

Opatření : „Údržba zeleně, výsadba stromů” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výsadba nových stromů” 2022 - 2024 Vlastní +
externí
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B.3 Podpora realizace programu

Realizace PRO

V programu rozvoje obce jsou stanoveny cíle, opatření a výsledné konkrétní aktivity, které obsahují
předpokládané termíny realizace a přehled nákladů. Aby měla realizace dokumentu potřebný efekt a byly
naplněny stanovené cíle, je třeba se zaměřit na efektivní spolupráci jednotlivých aktérů, a to konkrétně
obce, spolků, občanů i subjektů v obci.

Monitoring PRO

Monitoring, tedy sledování průběžného naplňování PRO, bude provádět zastupitelstvo obce každé 2 roky.
K monitoringu budou zejména shromažďovány informace o průběhu realizace dílčích aktivit jednotlivých
opatření a programových cílů.

Budou sledovány zejména:

naplňování aktivit naplánovaných na daný rok - které byly úspěšně realizovány, které realizovány
nebyly
příprava - finanční náročnost
vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit PRO
projednávání změn PRO
schvalování aktualizace PRO

Plnění strategie bude kontrolováno minimálně každě 2 roky a následně bude vyhodnocováno, do jaké
míry byly naplánované záměry realizovány či z jakých důvodů realizovány nebyly. Současně budou
případně přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska potřebnosti jejich realizace. Dále bude
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.

Dokument bude zveřejněn na internetovách stránkách obce a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k
zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.

Aktualizace PRO

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné aktualizovat dle průběhu realizace jeho
dílčích částí. Změny budou prováděny přímo do dokumentu a výsledkem bude dokument s označením
data aktualizované verze. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce Skuhrov.

Financování PRO

Zdrojem financování jsou vlastní zdroje obce a předpokládáme financování prostřednictvím různých
dotačních titulů ke každé plánované aktivitě (kraj, státní rozpočet, prostředky EU).

 

Závěr

Zastupitelstvo obce schválilo dokument Program rozvoje obce Skuhrov 18.11.2021


