Obec Hradec

Strategický rozvojový plán
na období 2016 - 2025
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I. ÚVOD
Strategický plán obce a územní plán jsou dva vzájemně se doplňující dokumenty vycházející z
předpokladů daného území a z aktuálních potřeb místních obyvatel. Obec Hradec má zpracovaný
územní plán, strategický plán měla zpracovaný na roky 2011 - 2015.
Tento strategický plán rozvoje je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na
období 10 let, neomezuje se tedy na jedno volební období zastupitelstva obce či na období platnosti
územního plánu. Je nezbytné s ním neustále pracovat, průběžně porovnávat se skutečností a
aktualizovat. Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Při tvorbě a
následné realizaci cílů strategického rozvojového plánu musí být zachována rovnováha mezi tím, co
občané chtějí, a tím, co je možné, a to jak z hlediska omezených finančních zdrojů, tak z hlediska
zachování přírodních a kulturních hodnot.
Na zpracování strategického plánu obce se podíleli jak členové zastupitelstva, tak občané. Ti
byli vyzváni k podání návrhů, jak se má Hradec dále rozvíjet. Své představy zaslalo 13 občanů, kteří
také vyzdvihli silné stránky obce a zároveň upozornili na stránky slabé.

II. OBEC HRADEC
Obec Hradec se nachází ve střední části Plzeňského kraje, v blízkosti měst Holýšov a Stod.
První písemná zmínka o obci pochází z r. 1186. V současnosti je Hradec obec s vlastní samosprávou,
kde žije 535 obyvatel.

Obcí protéká řeka Radbuza a Touškovský potok, který je levostranným přítokem Radbuzy.
Dalším významným vodním zdrojem je zatopený areál bývalého lomu, který dnes slouží jako
přírodní koupaliště. V katastrálním území obce se v lese po obou březích řeky Radbuzy nachází
rozsáhlá chatová oblast s cca 200 chatami. Obcí prochází silnice pouze III. třídy: III/19340 – Stod –
Hradec – Lisov, III/19341 – Hradec – Střelice, III/19342 – Hradec – Ves Touškov. Dopravní spojení s
okolními obcemi je umožněno po železnici, neboť obec leží na železniční trase Plzeň – Domažlice.
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III. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC
Místní samospráva (prosinec 2015):
Starosta:
Místostarosta:
Zastupitelé:

Hlaváč Pavel
Bc. Roučková Romana
Cibulková Jiřina, Svozilová Václava, Ing. Hájek Václav, Snášel Radek, Pícha
Stanislav, Horák Zdeněk, Procházka Josef

Sídlo úřadu a kontakty:
Adresa: Hradec 45, 332 11 Hradec
Telefon: 377 901 482, 725 041 175, 773 822 744
E-mail: ouhradec@volny.cz, starosta@ou-hradec.cz www: ou-hradec.cz
IČ: 00256617
Bankovní spojení: 6825361/0100
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Identifikační údaje obce:
Kraj:
Okres:
ORP:
ZUJ (kód obce):
ID obce:
K.ú. – kód:
Katastrální výměra:
Nadmořská výška:

Plzeňský
Plzeň-jih
Stod
57731
4675
Hradec u Stoda – 646750
673 ha
348 m.n.m.

IV. CHARAKTERISTIKA OBCE
Silné stránky:
 Poloha obce – dobré spojení s okolními obcemi, blízkost významného dopravního
tahu( silnice I. tř. Plzeň - Domažlice, dálnice D5)
 Kvalitní životní prostředí, zajímavé přírodní lokality
 Aktivní spolková činnost
 Občanská vybavenost – pošta, ZŠ, MŠ, prodejna potravin
 Nový územní plán - dostatek lokalit pro rodinnou výstavbu

Slabé stránky:
 Chybějící technická infrastruktura – splašková kanalizace pouze v části obce, dešťová
kanalizace v nevyhovujícím stavu, zcela chybí vodovod
 Vysoký rozsah poškození místních komunikací
 Nutnost zatraktivnit centrální prostor obce

Statistická data (k 1.1.2015)
 Počet obyvatel: 535
 Průměrný věk: 41,1
 Počet žen/mužů: 260/275
 Ekonomicky aktivní obyvatelé: 224
 Míra registrované nezaměstnanosti: 4,0%
 Pošta: ano
 Zdravotnické zařízení: ne
 Policie: ne
 Škola: ano
 Vodovod: ne
 Plynofikace: ano
 Kanalizace, ČOV: odkanalizovaná část obce
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V. HISTORIE OBCE
Na katastru dnešní obce Hradec vzniklo již v 9. stolení mohutné slovanské hradiště, zvané
od pradávna Hradec, Radech. Hradiště je dvoudílné a zabírá prostor zhruba 6,02 ha. Jedno
středověké sídliště se nachází v ostrožní poloze nad soutokem Radbuzy s Touškovským
potokem, druhé je v okolí kostela sv. Jiří. Obě území jsou památkově chráněna.
K roku 1186 je Hradec prvně připomínán v písemných pramenech jako majetek
kladrubského kláštera. Od r. 1284 patřila ves chotětovskému klášteru, jako dar krále Václava II, až do
doby zrušení kláštera v roce 1782. Dne 16.8.1773 celá ves i s farním kostelem vyhořela. Od roku
1822 koupil majetek zrušeného chotětovského kláštera Karel Alexandr Thurn-Taxis a jeho potomci
drželi velkostatek, ke kterému náležela i ves Hradec, až do roku 1945.
K roku 1842 je v Hradci uváděno 56 domů a 427 obyvatel, v roce 1934 pak 142 domů a 714
obyvatel, v roce 1982 je uváděno 475 obyvatel.

VI. SPOLKY A KLUBY
Spolková činnost má v obci bohatou historii. K dnešnímu dni v Hradci působí:
 Pionýr Hradec / s vlastní táborovou základnou Lomíček v blízkosti zatopeného lomu. Zde se
celý rok konají nejrůznější akce pro děti z Hradce a širokého okolí/
 SK Hradec 1946 / fotbalové hřiště, nově zrenovované zázemí pro sportovce/
 MS Háj Hradec / s vlastní klubovnou a technickým zázemím/
 Sbor dobrovolných hasičů Hradec / SDH má v Hradci tradici již od r. 1901. Místní
hasiči dosáhli v hasičském sportu vynikajících výsledků, mj. byli i mistry republiky v
požárním sportu. V roce 2013 byla dostavěna budova nové hasičské zbrojnice s klubovnou/


Sbor pro občanské záležitosti úzce spolupracuje s Klubem seniorů.



EZOP - ochotnický spolek
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VII. STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE HRADEC
Prioritami obce Hradec do budoucna jsou:
1. Technická infrastruktura
dostavba kanalizace, výstavba vodovodu, oprava dešťové kanalizace, modernizace a rozšíření
veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu
2. Dopravní infrastruktura
oprava místních komunikací
chodníky a stezky pro pěší a cyklisty
rekonstrukce můstku u zatopeného lomu a přes potok Hořina
3. Občanská vybavenost
podpora vzdělávání – navýšení kapacity v MŠ, modernizace jídelny, vybudování
tělocvičny/společenské místnosti v ZŠ
veřejné budovy - zateplení, ekologický způsob vytápění
hřbitov - výstavba chodníku
bytový fond - rekonstrukce stávajících bytů, příp. výstavba nových
4. Veřejné prostranství
revitalizace návsi, parkové úpravy, výsadba původní zeleně
revitalizace Touškovského potoka
místa k odpočinku, stezky místního významu, směrovky
drobné sakrální stavby
5. Územní rozvoj
obytná zóna za MŠ
6. Podpora spolkové činnosti a společenského života v obci
podpora zájmových spolků
pořádání společenských a kulturních akcí, oslav
Obec Hradec se rozhodla pro postupné řešení svých záměrů s použitím nejen finančních
prostředků obce, ale i financí Plzeňského kraje, České republiky zastoupené rozpočty ministerstev a
Evropské unie. Strategický plán rozvoje obce vychází z celostátní koncepce, jako je Národní
rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje ČR.
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1. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cíl: dostavba kanalizace: V době sestavování Strategického rozvojového plánu probíhají práce
na 2. části II. etapy kanalizace. Pro III. etapu /zbytek obce/ má obec zpracovaný projekt, vydané
pravomocné stavební povolení. Odkanalizování obce je prioritní, avšak nejnákladnější akcí.
Cíl: výstavba vodovodu: Obec se v současné době nepotýká s akutním nedostatkem vody,
avšak vzhledem k neustálému poklesu spodních vod je třeba se výstavbou vodovodu zabývat již
nyní.
Cíl: modernizace a rozšíření veřejného osvětlení: Rozvody veřejného osvětlení jsou na mnoha
vedené vzduchem přes sloupy s elektrickým vedením nízkého napětí nebo po střešnících. Při
silnějším větru tak často dochází ke zkratům. V důsledku toho zůstane někdy bez osvětlení
i několik ulic. Modernizace VO je nutná také s ohledem na energetickou náročnost stávajícího
osvětlení.
Cíl: oprava dešťové kanalizace: Dešťová kanalizace v obci je mnohdy více než 50 let stará.
Některé úseky jsou v havarijním stavu a je třeba řešit jejich opravu.
Cíl: rekonstrukce veřejného rozhlasu: Veřejný drátový rozhlas je starý několik desítek let,
některé reproduktory jsou již nefunkční, vysílání je nekvalitní a v některých částech obce
nesrozumitelné.

2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Cíl: oprava místních komunikací: Místní komunikace jsou opravené v části obce, která je již
odkanalizovaná. Ve zbytku obce je místní komunikace možné opravit po výstavbě kanalizace.
Cíl: chodníky a stezky pro pěší a cyklisty: Chodníky je opatřena pouze část silnice směrem na
Střelice a 200 m silnice na návsi. Bezpečnost pěších je třeba zajistit také na frekventovaném úseku
od mostu přes Touškovský potok k základní škole a od železničního přejezdu ke hřbitovu.
Zapomenuta nesmí být cesta pro pěší či cyklisty mezi Hradcem a Stodem. Úsek od hřbitova, kolem
rybníčku a dále pod železniční viadukt je třeba zrevitalizovat. Údržbou musí projít i úsek od
viaduktu zpět k obci po louce u Střelického mlýna.
Cíl: rekonstrukce můstku u zatopeného lomu a přes potok Hořina: U můstku u lomu je třeba
zhotovit nové zábradlí. Můstek přes potok Hořina, který je využíván chataři, cyklisty i pěšími je v
havarijním stavu .

3. OBČANSKÁ VYBAVENOST
vybudování
Cíl: podpora vzdělávání – navýšení kapacity v MŠ, modernizace jídelny,
tělocvičny/společenské místnosti v ZŠ. Vzhledem k plánované výstavbě cca 40 rodinných domů je
třeba počítat s nárůstem mladých rodin s malými dětmi. To s sebou přináší zajistit dostatečnou
kapacitu v MŠ, která je poslední roky vždy plně naplněná. V mateřské škole je třeba
zrekonstruovat a moderně vybavit jídelnu, která slouží jak pro MŠ, tak pro děti ze ZŠ. Základní
škola postrádá tělocvičnu, která by mohla být využívána jako společenská místnost, byla by
místem pro komunitní setkávání. Takové prostory v obci zcela chybí.
Cíl: veřejné budovy - zateplení, ekologický způsob vytápění: Žádná z veřejných budov, které
jsou v majetku obce, není zateplená / OÚ, ZŠ, MŠ, KD, budova pošty/ Dochází tak k vysokým
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tepelným ztrátám. Základní škola je vytápěna plynem a pevnými palivy. Byt na obecním úřadě je
vytápěn kotlem na tuhá paliva. Bude nutné kotle na tuhá paliva nahradit jiným, ekologickým
způsobem vytápění.
Cíl: hřbitov - výstavba chodníku: Na místním hřbitově je nutné vybudovat chodníky v
základních trasách. Stávající cesty nejsou žádným způsobem zpevněné, často jsou podmáčené a
bahnité, a tudíž nebezpečné. Problém nastává i v zimě, kdy namrzlé cesty vzhledem k nerovnostem
není možné udržovat.
Cíl: bytový fond - rekonstrukce stávajících bytů, příp. výstavba nových: Obec má ve vlastnictví
4 byty. Jeden byt je byt 2. kategorie, který je nutné zrekonstruovat na byt 1. kategorie. Obec
disponuje půdním prostorem na OÚ, kde by v budoucnu mohly vzniknout byty. Menší byt lze
získat úpravou volných prostor v budově č.p. 52.

4. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Cíl: revitalizace návsi, parkové úpravy, výsadba původní zeleně: V současné době nemá obec
charakteristický střed obce - náves. Místo, které je považováno za náves - prostor severně od
železniční zastávky, je poznamenáno výstavbou kanalizace. Chybí zde upravené zpevněné plochy
a lavičky. Hradecká náves by měla mít charakter veřejného prostoru s velkým podílem zeleně. I v
ostatních částech obce je problém s neudržovanými stromy, často nesmyslně vysazenými
/nevhodné druhy, velikost/. Tyto je nutné v budoucnu vhodně ošetřit, případně nahradit druhy
vhodnými do vesnické zástavby.
Cíl: revitalizace Touškovského potoka: Revitalizací vznikne hodnotnější vodní biotop, z
hlediska urbanistického bude vytvořen zelený pás /park/ napříč celou obcí, který může sloužit k
vycházkám a dalším rekreačním aktivitám. Dalším důležitým přínosem je snížení rizika povodní.
Cíl: místa k odpočinku, směrovky, stezky místního významu: Častým cílem pěších a
cyklistických výletů je "Hradecká skála" a zatopený lom. Na těchto úsecích je vhodné vybudovat
odpočívadla s lavičkami, stáním pro kola a odpadkovými koši. Pro snažší orientaci v obci je
vhodné rozcestí osadit směrovkami a informačními tabulemi /ukazatel dětské hřiště, fotbalové
hřiště, lom, parkoviště ap./ Pro uchování vesnického rázu obce je důležité obnovení místních
stezek, zkratek, které propojují jednotlivé části obce / např. část Vyšehrad - potok, část zóna za MŠ
- lom/
Cíl: drobné sakrální stavby: Kaple, kapličky, boží muka a kříže odedávna zkrášlují a oživují
naší krajinu. Jedná se o památky se svým jedinečným historickým příběhem, ať už nám dodnes
známým nebo zapomenutým, v každém případě hluboce zakotveným a propojeným s konkrétním
místem. Obrazně je můžeme přirovnat k místním svědkům dějin, proto je důležité je uchovávat pro
příští generace. Obec by ráda navázala na záměr předků uctít památku obětem 1. světové války,
proto chce na původním místě znovu odhalit odstraněný památník.

5. ÚZEMNÍ ROZVOJ
Cíl: obytná zóna za MŠ: Lokalita pro stavbu nových rodinných domů se nachází na severním
okraji obce, za mateřskou školou. Obytná zóna je v souladu s Územním plánem Hradec a je na ni
zpracována územní studie. V současné době probíhají práce pro vydání stavebního povolení na
výstavbu infrastruktury pro dané území.
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6. PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
Cíl: podpora zájmových spolků: V Hradci je několik aktivních zájmových spolků - myslivci,
fotbalisti, dobrovolní hasiči, pionýři. Obec chce podporovat činnosti spolků, zejména pokud se
jedná o kulturní, společenské a sportovní akce pro děti, mládež, seniory i širokou veřejnost.
Cíl: pořádání společenských a kulturních akcí, oslav: V uplynulých letech se stalo zvykem, že
obec každoročně pořádá obecní bál, vítání občánků, oslavy Dne matek, vystoupení ochotnického
divadla a zájezd na divadelní představení do Prahy. Každoročně se koná společenská akce pro
setkání všech generací / Odhalení pamětní desky MUDr. Linharta, Setkání rodáků, slavností
otevření nové hasičské zbrojnice, slavnostní otevření nové ČOV/ V roce 2016 oslaví obec výročí
830. let od první písemné zmínky o Hradci. V následujících letech se bude určitě opakovat
Setkání rodáků, které mělo velký ohlas. Kulturní akce napříč generacemi jsou důležité pro rozvoj
společenských vztahů. Neméně důležité je pravidelné setkávání obyvatel a společné řešení
problémů, a to při zapojení všech skupin obyvatel.

Zdroje financování:
rozpočet obce
dotace a granty
další zdroje dle možností

VIII. ZÁVĚR
Strategický rozvojový plán obce Hradec přispěje k trvale udržitelnému rozvoji obce. Primárním cílem
je spokojenost občanů /obyvatel i návštěvníků obce/ a udržení vesnického rázu obce. V
předpokládaném časovém období tohoto plánu se vyskytnou nové problémy či výzvy, na které bude
muset obec aktuálně reagovat. Tento strategický plán je splnitelný v delším časovém horizontu, kdy
hlavní podmínkou je získání finančních prostředků.

Strategický rozvojový plán obce Hradec byl schválen zastupitelstvem obce
dne 7.3. 2016
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