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I. Úvod 
 
     Strategický plán rozvoje obce vychází z celostátní koncepce, jako je Národní rozvojový plán a 
Strategie regionálního rozvoje ČR. 
     Strategický plán rozvoje – jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii 
rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s 
důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. Strategický plán je 
dlouhodobým dokumentem. 
          Strategický plán je potřeba nejen pro zvýšení šancí a možností obce pro získání dotací, ale 
stává se postupně nezbytností při stanovení jakýchkoliv jejích cílů a konkrétních rozvojových 
projektů. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky včetně usnadnění 
přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán rozvoje by měl také zlepšit komunikaci mezi 
samosprávou a veřejností. Tento plán si klade za cíl zlepšit situaci v oblasti rozvoje a budoucnosti 
obce.  
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II. Analytická část 
 
1. Charakteristika obce 
 
1.1. Identifikační údaje obce 
 

Oficiální název:      Hradiště 
Status:       obec   
Sídlo obecního úřadu:     Hradiště čp. 62, 335 44 Kasejovice 
IČ:        00256625 
DIČ:        CZ00256625 
Obec s rozšířenou působností (ORP):  Nepomuk 
Matrika:                  Matrika - Kasejovice 
Okres (NUTS 4):      Plzeň - Jih                                                                                                                                                                                                    
Kraj (NUTS 3):      Plzeňský kraj 
Region soudržnosti (NUTS 2):   Jih 
Katastrální plocha:     1362    ha 
Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2018:  218 
Nadmořská výška (m. n. m.):     492 
Zeměpisné souřadnice:     49°26′24″ s. š., 13°45′22″ v. d. 
Telefon:       371 595 129, 724 378 136 
Web:       www.obec-hradiste.cz 
Elektronická podatelna:                                  ou@obec-hradiste.cz 
Datová schránka:     rkfavg3 

   
 

znak obce Hradiště 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=49.332624313504_N_13.861021650344_E_type%3Alandmark_region%3ACZ&language=cs&pagename=T%C5%99ebohostice
http://www.obec-/


7 
 
 
 

1.2. Poloha obce 
 

     Obec Hradiště se nachází v okrese Plzeň-Jih v Plzeňském kraji, zhruba 16 km východně. 
od Nepomuku. Leží v Kasejovické pahorkatině (podcelek Horažďovická pahorkatina, 
okrsek Kasejovická pahorkatina); obtékají  ji potoky Kačerovka a Kopřivnice, což jsou levé přítoky 
Hradišťského potoka.  
Obec Hradiště se skládá ze tří katastrálních území -  místních částí obce – Hradiště, Bezděkov a 

Zahorčičky 
 

 

Obrázek: Poloha obce Hradiště v rámci kraje Plzeň-jih 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blatensk%C3%A1_pahorkatina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hora%C5%BE%C4%8Fovick%C3%A1_pahorkatina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasejovick%C3%A1_pahorkatina&action=edit&redlink=1
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1.3. Historie 
Hradiště, jedna z nejstarších vsí na Blatensku, je připomínána prvně k r. 1228 jako majetek kláštera sv. Jiří na 
Pražském hradě. Koncem 16 století zde vznikla tvrz, kterou postavil bud Zikmund Chrt ze Rtína (1579-1583) nebo 
jeho nástupce Jan nejst. Chanovský z Dlouhé Vsi. Kolem roku 1655 získal Hradiště klášter dominikánek na Starém 
Městě Pražském, který jej však již roku 1659 prodal Aleši Ferdinandovi, svobodnému pánovi Vratislavovi 
z Mitrovic. Od jeho dcery Evy Konstancie, provdané Morzinové koupil statek Hradiště – Vyšehrad (tvrz, pivovar, 
hospodářský dvůr a celou ves) Humprecht Jan, hrabě Černín z Chudenic a natrvalo jej připojil ke Lnářům. Stará 
hradišťská tvrz byla využívána jako sýpka a dochovala se pouze část sklepů a jedna větší místnost v patře 
V obci bylo několik mlýnů, z nichž nejstarší je připomínán již v r. 1442. Poblíž obce  se nachází prehistorické 
pohřebiště se žárovými hroby ze starší doby laténské. Nejvýznamnější pamětihodností v okolí Hradiště je však 
kostel sv. Ondřeje v Bezděkově (první písemná známka 1252), který pochází z konce 13 století, úpravy doznal 
ještě v 16 a 18. Století, ve vsi stávala již ve 13. Století tvrz. V obci Bezděkov se nachází ještě tzv. „Kamenná bába“, 
která je cílem mnoha turistů, kteří zavítají do těchto končin. Za zmínku také stojí kaplička na návsi obce 
Zahorčičky. 
      
1.4. Památky 
 

     Jednou z památek je kaplička na návsi v Hradišti – „Kaple sv. Navštívení Panny Marie “ byla postavena 
kolem roku. Nemůžeme opomenout ani obecní školu, která byla postavena kolem roku  1894. Obec 
Hradiště se vyznačuje bohatou historií o mlynářství. Svědčí o tom dva mlýny, které jsou tady 
zachovány. 
       Hradišťský potok je 15 km dlouhý a protéká přímo obcí Hradiště. Kdysi měl název Zlatý, neboť se 
zde těžilo zlato. Důkazem jsou tzv. hrůbata, což jsou památky po rýžování a Jámský potok. V Hradišti 
se nachází tzv. Štěpánkův mlýn, dříve zvaný jako Horní mlýn (je jedním ze čtyř mlýnů, kteří mají 
bohatou historii a nachází se na povodí Hradišťského potoka), který byl založen v roce 1442. Tento 
mlýn byl vybaven dvěma mlýnskými koly, ale není jasné, zda druhé kolo pohánělo buď první kolo a 
nebo nějaký jiný prostředek např. pilu nebo stoupu. Tento mlýn byl přestaven na modernější tzv. 
umělecké složení, které je dochované dodnes. Na fasádě je dochovaný nápis „Válcový mlýn Josefa 
Štěpánka“. Tento mlýn poháněla Francisova turbína. V k. ú. Hradiště u Kasejovic stával ještě jeden 
mlýn a to „Dolní mlýn“, historický záznam o tomto mlýně pochází z roku 1542. Ve vojenských mapách 
je lokalizován „pod Kačerovkou“. Dnes zde stojí rekreační objekty, ve kterých jsou ukryty zbytky 
tohoto mlýna. 
           V obci Bezděkov se nachází  kostel sv. Ondřeje, který byl postaven v roce 1252. Sv. Ondřej byl 
jeden z nejbližších Ježíšových učedníků, kteří směli být přítomni některým výjimečným událostem. 
Působil jako apoštol křesťanství od Černého moře až k Volze a byl ukřižován v Acháji na kříži ve tvaru 
písmene X, proto se říká takovému kříži svatoondřejský kříž. Je zde také historický mlýn tzv. Bezděkovský 
mlýn, který se nachází pod hrází rybníka Pátek. Historicky je datován od roku 1613. tento patřil k Bezděkovské 
tvrzi, ke které patřil taktéž pivovar. Historie nevylučuje ani to, že mlýn je mnohem starší, než se kde uvádí. 
Nicméně sloužil  do 20. století a modernizován byl na počátku 20. století. Dodnes je tento mlýn dochován. Obec 
Bezděkov se vyznačuje bohatou rybníkářskou historií, největší a nejstarší rybník, který se zde nachází je Velký 
bezděkovský rybník (22,5 ha) je o něm zmínka již v roce 1412 při dělení majetku tvrze. Rybníky Podhrad a Pátek 
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byly založeny ve středověku. Na těchto rybnících se samozřejmě nejen chovaly ryby, ale měly za úkol další 
nepostradatelné funkce jako retenční a obranou. Dalšími rybníky jsou  Budětín, Malý bezděkovský a Vidlák. 
       Obec Zahorčičky je známa velkým počtem sedláckých dvorů. Lidé se zde zabývali hlavně 
zemědělstvím.  
 
2. Sociálně ekonomická analýza 
 
Analytická část hodnotí vývoj a stav jednotlivých sociálně ekonomických, ekologických a společenských 
ukazovatelů. Jedná se o stěžejní výchozí část každého rozvojového dokumentu, na jejímž základě jsou 
definovány hlavní rozvojové priority obce. 
 
2.1. Obyvatelstvo 
 
     Demografický vývoj-vývoj počtu obyvatel vypovídá o vývoji obytné funkce obce vzhledem k jeho 
charakteru a podmíněnostem vývoje počtu obyvatel (věková struktura, zdravotní stav, přirozená měna, 
atraktivita bydlení, dostupnost bydlení ...) ho lze považovat za jeden z nosných indikátorů sociálního 
pilíře. 
 
Počet obyvatel k 1.1.2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Věková struktura obyvatel

Muži Ženy

Muži do 15.let Muži nad 15.let Ženy do 15.let Ženy nad 15.let Celkem 

15 103 12 88 218 
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Tabulka přehled počtu obyvatel v jednotlivých rocích vždy k 1.1. 2014 – 2019 
 
 
Počet obyvatel k 1.1. 2014 - 2019     
        
1.1. roku Celkem Muži Ženy     

2014 215 123 92     
2015 211 118 93     
2016 208 115 93     
2017 207 113 94     
2018 210 116 94     
2019 218 118 100     

        
 

         
        
        
         

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Věková struktura obyvatel do 15ti let

Muži do 15 Ženy do 15

200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220

PO
ČE

T 
O

BY
VA

TE
L

1.1. 2014         1.1. 2015        1.1. 2016        1.1. 2017   1.1. 2018     1.12019

VÝVOJ POČTU 
OBYVATEL K 1.1. ROKU 2014 - 2019
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2.2. Společenský a kulturní život, spolky v obci 
 

     V obci Hradiště jsou organizovány spolky Sbor dobrovolných hasičů Hradiště a Sbor dobrovolných 
hasičů Bezděkov, Myslivecké sdružení Hradiště. Uvedené spolky se zapojují do společenského a 
kulturního  života obce. 
     V rámci kulturního vyžití využívá obec a spolky kulturní místnost v  Bezděkově čp. 41 a klubovnu čp 
81 v Hradišti, kde se konají různé akce - pouťové a posvícenské posezení, sraz rodáků, den matek, pro 
děti dětské maškarní. Pro občany se zde v průběhu roku pořádají divadelní představení a cestopisné 
přednášky, pro děti jsou pořádány každoročně maškarní plesy a mikulášské nadílky. Tradičními 
kulturními akcemi jsou v obcích stavění májů, velikonoční řehtání, den dětí. 
     V rámci sportovního vyžití obec vybudovala na  okraji Hradiště hřiště, kde se nachází hřiště s písčitým 
porostem, kde lze hrát tenis, nohejbal, volejbal, fotbal atd.. Dalším je dětské hřiště, které obec hodlá 
vylepšit dalšími novými prvky. 
        
 
2.3. Cestovní ruch 
 

Věková struktura obyvatel k 30.6.2019          

Pohlaví 0-5 6 --17 18-29 
30-
39 40-49 

50-
59 60-69 

70-
79 80-89 

90-
99 100 Celkem 

Žena 4 10 9 8 14 13 16 15 8 3 0 100 
Muži 6 12 14 16 19 15 19 12 5 0 0 118 

             
             

             
    

 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
             

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Věková struktura obyvatel k 30.6.2019
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https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1581-cernivsko/
https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1581-cernivsko/
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     Pro rekreační a sportovní využití obyvatel jsou v obci vybudovány víceúčelové areály pro sportovní, 
ale i pro kulturně společenské akce. Turisticky je tato oblast využívána převážně cykloturisty. Za 
účelem zpřístupnění krajiny zejména s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, 
rekreační turistiky a cykloturistiky jsou využívány místní komunikace, účelové komunikace a silnice 
III. třídy. K rekreaci v krajině slouží vymezené turistické stezky a cykloturistické trasy. Obcí prochází 
Naučná Cyklostezka územím Hradišťského potoka. V obci jsou také lokální turistické trasy, které 
slouží k výletům do okolí. Cyklotrasy, pěší turistika a případně běžkařské trasy jsou v katastru obce 
velmi žádoucí. 
      
 
Atraktivity cestovního ruchu 
• Kaplička na návsi v Hradišti 
• Kostel svatého Ondřeje v Bezděkově 
• Kamenná Bába v Bezděkově 
• Mlýn v Hradišti 

 
 
2.4. Hospodářství 
 
Tabulka: Hospodářská činnost v roce 2018 
 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 5 

Zpracovatelský průmysl 0 

Stavebnictví 0 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motor. vozidel 1 

Doprava a skladování 1 

Ubytování, stravování a pohostinství 0 

Činnosti v oblasti nemovitostí 0 

Profesní, vědecké a technické činnosti 0 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0 

Ostatní činnosti 0 

Nezařazeno 0 

Státní organizace - počet subjektů 0 

Akciové společnosti - počet subjektů 0 

Obchodní společnosti - počet subjektů 0 

Družstevní organizace - počet subjektů 1 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 10 

Svobodná povolání - počet subjektů 0 

Ostatní právní formy - počet subjektů 0 

Počet subjektů bez zaměstnanců 0 

Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 0 
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Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 1 

Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0 

Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0 

  
 
2.5. Zemědělství  
 
Tabulka: Druhy pozemků rok 2018 
 

Celková výměra pozemku (ha) 173 

Orná půda (ha) 10,6 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 0,2 

Ovocné sady (ha) 0 

Trvalé trávní porosty (ha) 34 

Zemědělská půda (ha) 0 

Lesní půda (ha) 58,2 

Vodní plochy (ha) 2,7 

Zastavěné plochy (ha) 0,4 

Ostatní plochy (ha) 67 

Koeficient ekologické stability (%) 0,79 
 zdroj: RISy.cz 
 

 
3. Infrastruktura 
 
3.1. Technická infrastruktura 
 

     Technická infrastruktura obce částečně vyhovující, ale některé části jsou již zastaralé a 
nedostačují svou kapacitou pokrýt současné požadavky a případný další rozvoj výstavby. 
 
3.1.1. Vodovodní síť  
 V obcích mají občané svoje vlastní studny s pitnou vodou. Vodovod není zřízen. Obec nechá zpracovat studii o 
vodovodní síti.  
      
 
3.1.2. Kanalizační síť  
  
     Stávající odkanalizování vyhovuje i do budoucna. Nové stoky jsou navrhovány jako gravitační 
k dosud neodkanalizovaným objektům a v rámci nové zástavby. Nevyhovující úseky stávající  
kanalizace je třeba rekonstruovat. Novou kanalizaci zejména z větších lokalit v blízkosti recipientu 
se doporučuje zřizovat přednostně jako oddělenou, aby nedocházelo v budoucnu po vybudování 
čistírny odpadních vod k jejímu zatěžování balastními vodami (srážková voda). Obec chce 
prosadit domácí čističky odpadních vod a poskytnout občanům příspěvek. 
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3.2. Dopravní infrastruktura  
 
3.2.1. Silniční doprava 
 
     Páteřní obslužný systém správního území obce s návaznostmi na nadřazenou silniční síť tvoří místní 
komunikace, silnice třetí třídy číslo III/02015, III/02017, číslo III./02018.   

 
3.2.2. Místní komunikace  
 

     Pro zpřístupnění a obsluhu rozvojových ploch pro bydlení je využito stávajících místních a 
užitkových komunikací, silnic III. V roce 2018 byly silnice obcí opraveny. 
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3.3. Dopravní obslužnost  
 

     Dopravní obslužnost obce je zajišťována pouze autobusovou dopravou linka do Kasejovic. 
Železniční spojení obec Kasejovice, Nepomuk, Blatná.   
 
 
4. Správa obce 
 
4.1. Obecní úřad a kompetence obce 
 
     Zastupitelstvo obce Hradiště má 7 členů. Dalšími orgány jsou kontrolní, finanční výbor a kulturní 
komise. Obecní úřad nemá žádné odborné útvary a jeho činnost je zabezpečována kanceláří starosty a 
účetní obce. Obecní úřad sídlí na adrese Hradiště 62, 335 44 Kasejovice.  
 
 
4.2. Hospodaření obce 
 
Tabulka: Výdaje v roce 2018 v tis. Kč      
Název v tis. Kč 
Sociál. Věci a politika zaměstnanosti 5 
Služby pro obyvatelstvo 1492 
Všeobecná veř. správa a služby 1391 
Lesnictví, zem., hospodářství 442 
Bezpečnost státu a právní ochrana 44 
Průmyslová a ostatní hospod. Odvětví 2428 

 

     
      
      
      
      
      
Graf: Výdaje v roce 2018 v tis. Kč       
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Tabulka: Příjmy v        
roce 2018       

       
Název  v tis. Kč      
Daňové příjmy 3984      
Nedaňové příjmy 999      
Přijaté transfery 1953      
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zdroj: monitor.statnipokladna.cz  
 
 
4.3. Vnější vztahy a vazby 
 

     Obec je členem Prácheňska, Svazku obcí Hradišťského potoka, Svazku měst a obcí okresu Plzeň-jih a 
Svazu měst a obcí ČR. 
Partnerské vztahy s obcemi v ČR ani v zahraničí obec neudržuje. 
 
4.4. Životní prostředí 
 

     Celkový charakter území, ve kterém je mírně zvlněná zemědělsky využívaná krajina obklopena 
komplexy lesů. Zemědělská činnost neovlivňuje životní prostředí a krajinný charakter výraznější měrou. 
Hospodaření probíhá v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. 
 
 

     V katastru obce jsou dalším významným krajinným prvkem lesní porosty, které se však v současné 
době stejně jako na většině území České republiky potýkají s kůrovcovou kalamitou.     

Tabulka a Graf: Meziroční vývoj 
rozpočtu 2010 – 2018      
        
ROK Příjmy  Výdaje Saldo     

2010 3557 2924 633     
2011 3608 2262 1345     
2012 4055 3256 799     
2013 4193 4210 -16,7     
2014 4564 4400 164     
2015 4387 3839 548     
2016 5510 4531 979     
2017 6470 6688 -218     
2018 6936 5802 1134     
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     Pro příznivé životní prostředí má velký význam respektování pozemků a ploch krajinné zeleně 
a také údržba a rozvoj systému sídelní zeleně. Památné a významné stromy registrované 
významné krajinné prvky, a zvláště chráněná území se v obci nenacházejí.  
     Významné krajinné prvky se dělí na VKP ze zákona (ex lege), tj.: lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera a údolní nivy. Budou respektovány. Plochy přírodní – Natura 2000 se v řešeném 
území nevyskytuje. Jsou zajištěny podmínky pro údržbu krajiny. Jiné prvky ÚSES vyšších řádů sem 
nezasahují.  
 
 
4.4.1. Prostupnost krajiny  
 

     Prostupnost krajiny zajišťuje síť účelových a místních komunikací (viz kap. Doprava).  
 
4.4.2. Ochrana před povodněmi  
  
      V katastru obce se nachází několik vodních toků a rybníků, kde je provozována hospodářská činnost, 
která je v souladu se zásadami minimalizování nebezpečí povodní.   
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5. Přehled získaných dotací z PSOV, PK, MZe, MMR 
 
5.1. Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova  

 
 
1. PSOV PK 2015 Projekty obcí – Oprava veřejných prostranství 

 

Termín realizace:    2015 
Dotace:    200.000,- Kč 
Náklady:     896.053- Kč 
Zdroje financování:   PSOV PK, vlastní zdroje 

 
2. 2015 Podpora hospodaření v lesích – Obnova lesa 2015 

 

Termín realizace:    2015 
Dotace:    9.900,- Kč 
Náklady:     26.509,- Kč 
Zdroje financování:   PK, vlastní zdroje 

 
3. PSOV PK 2016 – Projekty obcí – Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu bývalé školy                      

v Bezděkově čp. 41 
 

 

Termín realizace:    2016 
Dotace:    300.000,- Kč 
Náklady:     473.528,- Kč 
Zdroje financování:   PSOV PK, vlastní zdroje 
 

4. 2016 Podpora hospodaření v lesích – Obnova lesa 2016 
 

Termín realizace:    2016 
Dotace:    27.000,- Kč 
Náklady:     43.000,- Kč 
Zdroje financování:   ŽP PK, vlastní zdroje 
 

5. PSOV PK 2017 – Projekty obcí – Oprava veřejných prostranství v Hradišti a Zahorčičkách   
 

Termín realizace:    2017 
Dotace:    300.000,- Kč 
Náklady:     1.208.674,- Kč 
Zdroje financování:   PSOV PK, vlastní zdroje 
 
 

6. PK – Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017   
 

Termín realizace:    2017 
Dotace:    35.000,- Kč 
Náklady:     57.947,- Kč 
Zdroje financování:   PK, vlastní zdroje 
 

7. Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí, PK 2017  
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Termín realizace:    2017 
Dotace:    150.000,- Kč 
Náklady:     264.783,- Kč 
Zdroje financování:   PK, vlastní zdroje 
 

8. PSOV PK 2018 – Projekty obcí – Oprava komunikace v obci Hradiště 
 

Termín realizace:    2018 
Dotace:    220.000,- Kč 
Náklady:     380.457,- Kč 
Zdroje financování:   PSOV PK, vlastní zdroje 
 

9. 2018 Příspěvek na věcné vybavení hasičů – obec Hradiště JSDHO Hradiště  
 

Termín realizace:    2018 
Dotace:    22.272,- Kč 
Náklady:     24.902,- Kč 
Zdroje financování:   PK, vlastní zdroje 
 

10. Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2018 – Oprava střechy budovy čp. 
25 v Bezděkově   

 

Termín realizace:    2018 
Dotace:    200.000,- Kč 
Náklady:     228.517,- Kč 
Zdroje financování:   PK, vlastní zdroje 
 

1. MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017 – Podpora obnovy místních komunikací - 
Oprava MK Hradiště – Lnáře II. Etapa  

 

Termín realizace:    2017 
Náklady:    2.265.663,- Kč 
Dotace:     1.000.000,- Kč 
Zdroje financování:   MMR, vlastní zdroje 
 

1. MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 – Podpora obnovy místních komunikací - 
Oprava MK Hradiště – místní část Zahorčičky  

 

Termín realizace:    2018 
Dotace:    945.000,- Kč 
Náklady:     1.914.662,- Kč 
Zdroje financování:   MMR, vlastní zdroje 
 

1. MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 – Podpora obnovy místních komunikací - 
Oprava MK Hradiště – Lnáře I. Etapa  

 

Termín realizace:    2016 
Dotace:    907.498,- Kč 
Náklady:     1.814.998,- Kč 
Zdroje financování:   MMR, vlastní zdroje 
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1. MZe ČR – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – Oprava hasičárny v Bezděkově 2018 
 

Termín realizace:    2018 
Dotace:    286.153,- Kč 
Náklady:     441.922,- Kč 
Zdroje financování:   MZe, vlastní zdroje 
 
 
 
 

6. Další plánované akce 
 
6.1. Úprava kanalizačních síti  

 

     V současné době není stav kanalizačních sítí v dobrém technickém stavu. Je proto nutné 
projednat a připravit projekt na jejich úpravu a opravu.  
     Další oblastí pro zlepšení je odpadové hospodářství. Obecním záměrem je vytvoření domácích 
čističek. 
     Další oblastí je úprava veřejných prostranství v obcích. Je nutné osázení keři a květinami. 
     V neposlední řadě je pro obec důležitá koupě lesní techniky a neméně důležitý je nákup herních prvků 
pro zlepšení a zkvalitnění volného času dětí a mládeže. 
 
6.1.1. Úprava veřejných prostranství 
  

Termín realizace:   2019 
Náklady:     100.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
 
6.1.2. Oprava víceúčelové nádrže v Bezděkově   

 

Termín realizace:   2019-2022 
Náklady:     1.000.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
 
6.1.3. Péče a ochrana obecních lesů 
     

Termín realizace:   2019-2023 
Náklady:     100 000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
 
6.1.4. Úpravy kanalizačních sítí 
     

Termín realizace:   2019-2023 
Náklady:     3.000.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
6.1.5. Pořízení techniky pro lesní hospodářství 
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Termín realizace:   2019 
Náklady:     3 500 000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 
 

6.1.6. Úprava terénu a doplnění herních prvků do dětských hřišt 
     

Termín realizace:   2019 - 2020 
Náklady:     400.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 
 

6.1.7. Úprava terénu a doplnění sportovních prvků do víceúčelových hřišť 
     

Termín realizace:   2019 - 2022 
Náklady:     2.000.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 
 
 

 
6.2. Výstavba, investice, opravy a údržba obecního majetku 
 

       V tomto období je plánované rozšíření občanské vybavenosti pro možnosti naplňování 
volnočasových aktivit. Nesmí se také zapomínat na opravy a údržbu nemovitostí ve vlastnictví 
obce.  
 
 
6.2.1. Opravy, rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení 
 

Termín realizace:   2019-2022 
Náklady:     400 000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
6.2.2. Opravy, rekonstrukce a rozšíření obecního rozhlasu 
 

Termín realizace:   2019-2023 
Náklady:     400 000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
6.2.3. Oprava části oplocení pozemku u budovy čp. 41 v Bezděkově 
     

Termín realizace:   2020 
Náklady:     400.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
6.2.4. Oprava hasičské zbrojnice v Hradišti  
     

Termín realizace:   2019-2021 
Náklady:     1.000.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 
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6.2.5. Rekonstrukce prostor současné úřadovny OU na byt 
 

Termín realizace:   2022 
Náklady:     1.000.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
6.2.6. Oprava kapličky v Hradišti a Zahorčičkách    
 

Termín realizace:   2020 
Náklady:     500.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 

 
 
6.2.7. Úprava budovy bývalé prodejny na OÚ  
 

Termín realizace:   2019-2021 
Náklady:     2.500.000,- Kč 
Zdroje financování:  dotace, vlastní zdroje 
 

6.2.8.  Opravy a rekonstrukce účelových a místních komunikací 
   Termín realizace:                                    2019 – 2022 
   Náklady:                                                    2.500.000,- Kč 
   Zdroje financování:                                dotace, vlastní zdroje 
 
7. Řízení realizace Strategického plánu rozvoje obce 
 
7.1. Realizace strategického plánu 
 
     Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude zahájena příprava projektů a 
opatření. V rámci vypracovaného strategického plánu má obec nárok zdarma na poradenství při 
využívání dotací. Dalším krokem bude přidělení projektů jmenovitým realizátorům. Dojde k 
zajištění potřebných financí na kofinancování projektů a případně jejich krytí úvěrem dle 
ekonomických možností obce. 
 
7.2. Organizační zajištění 
 

     Realizaci Strategického plánu rozvoje zajišťuje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo zejména 
přijímá opatření v rámci realizace cílů uvedených ve strategickém plánu rozvoje, rozhoduje o 
uvolňování prostředků a dohlíží na realizaci a aktualizaci plánu. 
 
7.3. Financování a finanční řízení realizace Strategického plánu 
 

     Realizace strategického plánu rozvoje obce se neobejde bez zajištění dostatku financí. Obec 
bude v řadě případů usilovat o využití prostředků z Evropské unie, ale pokusí se také zajistit 
daleko širší, tzv. vícezdrojové financování vytčených cílů. Jisté je, že bez určité míry zadlužení 
nemá obec nejmenší šanci pomýšlet na rozvoj a realizaci tohoto strategického plánu. Cílem obce 
bude sjednat úvěr v takové výši, aby obec byla vždy schopna zajistit pravidelné splácení úvěru 
bez rizika předlužení. 
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8. Východiska pro návrhovou část 
 
8.1. Silné a slabé stránky obce 
 

     Souhrn hlavních silných a slabých stránek rozvoje obce. Silné stránky představují pozitivní 
faktory pro rozvoj obce a slabé stránky naopak vyjadřují negativní skutečnosti, které způsobují 
obci problémy pro další rozvoj. Východiska a strategie pro návrhovou část jsou zpracovány 
zejména na základě poznatků z charakteristiky obce.   
 
8.2. Silné stránky 
• jako silné stránky obce OZ považuje dobře fungující kulturní sál v Bezděkově (bývalá škola), která 

je dostupná pro spolkové aktivity a kde se pravidelně konají různé společenské akce, setkání 
občanů, besedy a další kulturní akce 

• poloha blízko města Blatná, Kasejovic a Nepomuka 
• kvalitní a atraktivní životní prostředí 
• sportovní zázemí – hřiště umožňující hraní různých sportů – tenis, nohejbal, volejbal atd. 
• klidné a příjemné místo pro bydlení s blízkou přírodou a zajímavým okolím 
• obecní klubovna v Hradišti, kterou si lze pronajmout na různé akce (besedy, přednášky, školení, 

svatby atd.) 
• existence platného územního plánu 
• zmodernizování dětského hřiště 
• pro občany vstřícný obecní úřad – „Czechpoint“ – možnosti přístupu na internet 
• bohatá spolková činnost v obci 

 
8.3. Slabé stránky  

 
• je potřeba opravit kanalizaci pro všechny obyvatele a splaškovou kanalizaci  
• neexistence sběrného dvora – zlepšení nakládání s odpady 
• nevyhovující veřejné osvětlení – nesplňuje požadavky norem pro osvětlení komunikací 
• nutná oprava Klubovny v Hradišti čp. 81 
• nevyhovující stav centra obce – je nutná úprava veřejných prostranství 

 

 
 

III. Návrhová část 
 
1. Strategická vize obce Hradiště 
 
     Strategická vize je vyjádření představ o celkovém rozvoji obce v dlouhodobém horizontu 
zhruba 10 let, pro účely tohoto dokumentu nastiňuje žádoucí stav obce. K naplnění této představy 
bude směřovat postupné plnění aktivit, definovaných v tomto dokumentu, a také ve strategických 
rozvojových dokumentech na něj navazujících. Vize představuje „cílový stav" obce v budoucnosti 
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a určuje hlavní kontury směřování k tomuto stavu. Tato otázka však není uzavřená a není 
vyloučeno, že strategie bude dále doplňována dle vzniklých potřeb a okolností které nastanou.  

 
 
2. Strategický cíl  
 
     Zvýšení kvality života a zlepšení životního prostředí v obci Hradiště, tak aby se obec stala obcí  
s kvalitním prostředím pro život, s dlouholetou tradicí osídlení založenou na klidné poloze, ale  
v blízkém dosahu správních center a při tom daleko od každodenního stresu velkého města.  
     Chceme být obcí s kvalitně vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou, která bude pro 
obyvatele místem, kde se budou cítit v bezpečí a budou mít možnost zapojit se do lokálního 
společenského, kulturního a sportovního života prostřednictvím některého z fungujících spolků.  
     Chceme vytvořit prostředí, které bude zohledňovat sociální témata, zajišťovat rozvoj stability a 
pomocí sociálně slabším skupinám obyvatelstva.   
     Chceme být obcí, kde je zajištěn harmonický rozvoj dětí a mládeže, kde mohou naplňovat svoje 
volnočasové aktivity pomocí dětských a sportovních hřišť. 
     Chceme být obcí, která bude zabezpečovat, pomáhat a podporovat spolkovou činnost při rozvoji 
kulturních a zájmových programů pro všechny věkové kategorie.    
 
2.1. Hlavní priority  
 

 zlepšení života a životního prostředí v obci 
 rozvoj technické infrastruktury 
 udržitelný rozvoj obce  
 občanská vybavenost 

 
2.2. Cílové skupiny 
 

 místní obyvatelé obce 
 noví obyvatelé obce 
 návštěvníci obce a rekreanti 

 
 
3. PROGRAMOVÉ CÍLE 
      
     Programové cíle stanovují, čeho chce obec Hradiště dosáhnout realizací svého programu rozvoje ve 
střednědobém horizontu (zpravidla 6–8 let). Tyto cíle jsou stanoveny na základě problémů, 
definovaných v analytické části dokumentu a potřeb občanů obce, zjištěných v rámci spolupráce 
občanů na tvorbě rozvojového dokumentu. Programové cíle přesněji definují hlavní rozvojové směry 
obce, které v sobě zahrnují veškerá témata či problematiky na které je soustředěna pozornost v 
předmětném období. 
 
Cíl 1:  Rozvoj infrastruktury v obci 
Cíl 2:  Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci 
Cíl 3: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 
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Cíl 4:  Revitalizace životního prostředí, udržitelný rozvoj obce 
Cíl 5:  Revitalizace a výstavba obecních staveb 

 
 
 
 
 

4. OPATŘENÍ 
 
     Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů 
a formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají 
střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto 
dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak 
naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. 
 

Cíl 1: Rozvoj infrastruktury v obci  
 

Opatření 1.1: Technická infrastruktura  
Opatření 1.2: Dopravní infrastruktura 
Opatření 1.3: Nemovitosti v majetku obce 

 
Cíl 2: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci 
 

Opatření 2.1: Bydlení  
Opatření 2.2: Sport 

 

Cíl 3: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 
 

Opatření 3.1.: Volnočasové aktivity  
Opatření 3.2.: Kulturní a společenské aktivity  
Opatření 3.3.: Sportovní aktivity 

 
Cíl 4: Rozvoj cestovního ruchu 

 

Opatření 4.1.: Doprovodná infrastruktura a zázemí cestovního ruchu  
Opatření 4.2.: Cykloturistika 

 

Cíl 5: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce  
 

Opatření 5.1.: Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny  
Opatření 5.2.: Péče o veřejná prostranství 
Opatření 5.3.: Zamezit černým skládkám a zlepšení systému nakládání s odpady 
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IV. Program rozvoje sportu v obci Hradiště 
 

1. Vize 
 
     Obec Hradiště se snaží v rámci svých možností iniciovat podnícení zájmu o sport, výstavbou 
sportovišť a hřišť.  Podporuje uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního 
stylu. Obec vytváří občanům prostor k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti podporou 
zájmových spolků. 
     Obec Hradiště se snaží v rámci svých možností iniciovat podnícení zájmu o sport.  Podporuje 
uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytváří občanům 
prostor k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. Má vybudovaná dětská hřiště, která jsou 
vybavena herními prvky. Obec podporuje stávající sportovní zájmové spolky jako např. JSDHO Hradiště 
a JSDHO Bezděkov, kulturní a sportovní akce pro děti a dorost, různá setkání občanů, která jsou 
pořádána kulturní komisí obce. 
 
2. Priority 
 
     V rámci tohoto programu připravit zázemí pro možnosti sportovního vyžití pro veškeré generace 
obyvatel obce a naplnit tak myšlenku „Sport pro všechny“. Vytvoření a organizační zajištění dalších 
možností sportovního využití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.    
 
 

2.1. Cíl 
 

     Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy pro všechny 
věkové kategorie žijící na území obce. Dále opravovat již stávající hřiště, ale i budovat nové možnosti 
naplňování volnočasových aktivit. 
 
2.2. Záměry 
 

• údržba stávajícího zařízení ve vlastnictví obce  
• organizace akcí a podpora dalších akcí, pořádaných zájmovými spolky pro obyvatele obce i mimo 

katastr obce 
• příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a dotací  

 

 
2.3. Formy podpory sportu v obci  
 

Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu obce. 
 

• Zajištění modernizace a oprav sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich doplnění o další 
herní prvky, další rozvoj zázemí sportovních zařízení nebo jejich částí  

• podpora hasičského sportu 
• podpora sportovně zaměřených zájmových sdružení 

Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu  
Nepřímá podpora – Organizační zajištění sportovních aktivit, propagační činnosti apod. 
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V. ZÁVĚR 
 

 

Zastupitelé obce byli seznámeni s dílčími částmi dokumentu Strategický rozvojový dokument už 

v průběhu jeho vzniku. Veškeré výše uvedené aktivity obce budou průběžně vyhodnocovány a dle 

možností rozpočtu obce a dalších získaných finančních zdrojů upravovány. 

Tento dokument se po schválení zastupitelstvem obce stane jedním ze základních podkladů při 

tvorbě ročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů. Průběžná 

kontrola aktuálnosti dokumentu a souladu realizovaných rozvojových aktivit s tímto strategickým 

dokumentem bude prováděna alespoň jednou za rok. Tuto kontrolu provede určená pracovní skupina. 

Hlavním garantem aktuálnosti dokumentu a realizace jednotlivých aktivit v souladu s vytýčenými 

prioritami bude Zastupitelstvo obce Hradiště.  
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