Strategický plán rozvoje
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Úvod
Obec Šindelová měla doposud vytvořen Program rozvoje a obnovy obce
Šindelová pro roky 2014 - 2017. Požadavkem je stanovit plán, kterým by se měla
obec ubírat v období let 2020 - 2023. Strategický plán je potřebný dokument nejen
pro zastupitelstvo obce, ale také pro každého občana, který chce znát záměry
samosprávy. Strategický plán je důležitý a nutný pro zpracovávání žádostí na
čerpání dotací. Dodržování priorit a realizace plánu rozvoje obce umožní lépe
využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života jejích
občanů.
Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority
dané obce. Zejména v malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité
priority vnímají, ale pouze v myšlenkové rovině, nejsou uvedeny písemně, t. j.
přístupné všem. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů a priorit
napomůže k jejich snadnějšímu naplnění. Program rozvoje tak přispívá k tomu,
aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i
dostupné dotace.
Program rozvoje obce obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou
na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a
možné cesty k jejich dosažení. Obyvatelé se mohli, mimo jiné, zapojit do
dotazníkového šetření. Bylo rozdáno celkem 257 dotazníků do každé rodiny, k
30. 3. 2019 vyplnilo uvedený dotazník 16 respodentů.
Tento dokument vznikal v průběhu roku 2019.

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce
.

Území, poloha
Šindelová je obec v Karlovarském kraji, okrese Sokolov. Nachází se
v Krušnohoří mezi městy Nejdek a Kraslice, přímo pod hlavním hřebenem
Krušných hor. S Kraslicemi, které jsou zároveň příslušnou obcí s rozšířenou
působností, přímo nesousedí, vzdálenost mezi centry je přibližně 12 km. Okresní
město Sokolov je vzdálené cca 25 km, krajské město Karlovy Vary je vzdálené
cca 30 km.

Obec Šindelová se nachází asi 4 km severně od Jindřichovic a 3 km
severovýchodním směrem od dolní Rotavy. Silnicemi je spojena
s Jindřichovicemi, dolní a horní Rotavou, s Přebuzí (přes Krásnou Lípu) a
s Nejdkem (přes Milíře, Javořinu, Bernov a Lesík).
Obec se částečně rozkládá v údolí Rotavského a Oborského potoka, do
Rotavského potoka dále přitéká Javořinský potok a řada dalších, menších
potůčků. Obcí procházejí silnice III. tř. č. 210 41 ve směru Nejdek – Rotava a
silnice III. tř. č. 218 10 ve směru Přebuz – Jindřichovice.
Obec Šindelová je situována v severní části sokolovského okresu. Na území obce
zasahuje významná lokalita – chráněné území " Přírodní park Přebuz" s přírodní
památkou „Kamenný hřib“.
Území spravuje obecní úřad (IČ 00259632), obcí s rozšířenou působností III.
stupně jsou Kraslice, matričním úřadem je Městský úřad Rotava.

Obec se skládá z šesti základních sídelních jednotek:
Šindelová, U rybníka, Krásná Lípa, Milíře, Ptačí, Obora.
Rozloha obce je 38,23 km2, nadmořská výška je mezi 550 až 650 m. n. m.
Povrch je ze dvou třetin tvořen lesy.
Šindelová leží v mrazové kotlině a na zdejší meteorologické stanici jsou
zaznamenávány jedny z nejnižších teplot v České republice.
Šindelová leží v rekreační oblasti, v obci je přírodní koupaliště na rybníku Tajch.
Obec není ovlivněna žádnou rozvojovou oblastí, osou ani koridorem.
Šindelová je jediným střediskem osídlení místního významu, která má funkci
spádového střediska pouze pro své místní části. Poštovní úřad v Šindelové
má funkci spádového střediska pro sousední městečko Přebuz.
V rámci územního plánu je podporováno zejména bydlení, nikoliv však nad
únosnou míru. V obci je umožněna další existence i výrobním podnikům ve
stávajících jednotkách a statku.
Rozvoj obytné funkce je lokalizován na pozemky, které se současnou zástavbou
bezprostředně souvisejí, případně na pozemky, které na zastavěné území mají
alespoň určitou vazbu a na místa, kde v minulosti domy již stály. Nevzniká tedy
žádná výrazně územně odloučená enkláva.
Limitem pro rozvíjení ostatních funkcí je vedle velikosti obce, její geografické
charakteristiky a další blízkost většího a poměrně dobře vybaveného sídla,
Rotavy.

Způsob zástavby sídelních útvarů je v části obce Krásná Lípa kompaktní,
soustředěný po obou stranách komunikace III. třídy č. 218 10, v části obce
Šindelová a částečně v části obce Obora je způsob zástavby roztroušený podél
komunikace III. třídy č. 210 41 a v dolní části obce podél potoka Rotava.
Obec má venkovský charakter. Obytné území Šindelové na západě téměř plynule
navazuje na zástavbu rodinných domů a dvojdomků v dolní Rotavě.
Převahu obytných domů tvoří malé rodinné domy, některé soustředěné kolem
hlavních komunikací, jiné roztroušené po krajině.
Převahu obytných domů tvoří malé rodinné domy venkovského typu, mimoto jsou
v Šindelové dva vícepodlažní obytné domy, není zde ani jeden dům postavený
panelovou technologií. Poválečné období znamenalo, po opuštění většiny domů,
ve vícero případech jejich úplnou devastaci a následnou demolici.
Takto zanikly osada Milíře, Ptačí, Břidlová, Javořina
I když těchto případů bylo poměrně mnoho, původní urbanistická struktura obce
zůstala zachována.
Podmínky pro novou výstavbu zastavitelných ploch, které se přimykají ke
komunikacím, neumísťovat stavby přímo u silnice tak, aby nedocházelo k
poškozování majetku dopravou ani ke zhoršování rozhledu při výjezdu.
V současné době zde žije 305 obyvatel, průměrný věk je 46,08 let. Zajímavostí je
větší počet chatařů než stálého obyvatelstva.
Profil obce
Poprvé se osada připomíná v roce 1584 jako ves patřící ke Krásné Lípě spolu se
sousedními Milíři. V minulosti byla Šindelová známa především těžbou a
zpracováním železných rud. Od 16. století se zde zpracovávalo železo v mnoha
hamrech. V 19. století byly v Šindelové založeny železárny, které v období 1.
světové války byly monopolním dodavatelem plechu pro výrobu konzerv a
zbrojních součástek v rámci celé rakousko-uherské monarchie.
Po roce 1989 postupně přestala být využívána původně základní škola a mateřská
škola. Obě budovy byly prodány do soukromých rukou, jedna je využívána jako
rodinný dům a ve druhé budově je firma I.C.J. s.r.o., která zpracovává plasty.
Přitažlivost Šindelové je dána její krásou a množstvím přírodního bohatství –
velký stupeň zalesnění, neporušená příroda.
Obec Šindelová skýtá možnosti bydlení vesměs v izolovaných rodinným domcích
v zahradách jako plochy bydlení individuálního.

Historické souvislosti
Do poloviny dvacátého století tvořili obyvatelstvo Šindelové z drtivé většiny
Němci. Po druhé světové válce došlo k vysídlení původních starousedlíků a obec
se už nikdy nepodařilo dosídlit.
Dřívější venkovská zemědělská oblast se po vysídlení přeměnila v rekreační,
v místech zaniklých či vylidněných osad se objevily chaty a rekreační chalupy,
do kterých přijíždějí obyvatelé Sokolovska, Prahy a jiných vnitrozemských měst.
Z minulých dob zůstaly záznamy historie těchto známých osad, které připomínají
již jen místní názvy.
Vývoj počtu obyvatel Šindelové včetně místních částí obce
Rok
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970
Počet obyvatel
3739 3580 3444 3486 3646 3514 3509 499 500 367
Původně zde bylo 13 osad, v současné době je obec Šindelová rozdělena do tří
integrovaných částí, a to
* Šindelová
* Krásná Lípa
* Obora
Šindelová (něm. Schindelwald)
Poprvé se osada připomíná v roce 1584 jako ves patřící ke Krásné Lípě spolu se
sousedními Milíři. V minulosti byla Šindelová známa především těžbou a
zpracováním železných rud. Od 16. století se zde zpracovávalo železo v mnoha
hamrech. Hamry byly v minulosti vesměs poháněny vodou. Tu v Šindelové
zajišťoval hamerní rybník „Teich“ v horní části obce. Dnes je u něho koupaliště,
kemp a na hrázi hostinec.
V 19. století byly v Šindelové založeny železárny, které byly v období 1. světové
války monopolním dodavatelem plechu pro výrobu konzerv a zbrojních součástek
v rámci celé rakousko-uherské monarchie
Samostatnou obcí se Šindelová stala až v polovině 19. století. Je osadou
nepravidelného půdorysu, soustředěnou okolo Rotavského potoka a silnic. V této
části obce se nachází obecní úřad, pošta, dvě restaurace, přírodní koupaliště na
rybníku Tajch a nemovitá kulturní památka vysoká pec, která je v majetku Spolku
pro zachování hutě v Šindelové a v současné době na ní probíhají záchranné
práce.
V současné době je v části obce Šindelová trvale je hlášeno 137 obyvatel.

Krásná Lípa (něm. Schönlind)
Krásná Lípa leží v katastrálním území Krásná Lípa u Šindelové o rozloze 2,31
km2. Ke Krásné Lípě patří katastrální území Ptačí o rozloze 4,39 km2 a Milíře u
Šindelové o rozloze 12,44 km2.
Krásná Lípa se nachází asi 1 km na severovýchod od Šindelové při silnici ze
Šindelové na Přebuz v nadmořské výšce 700 až 750 m na nezalesněném návrší.
Půdorysem se podobá malým středověkým (gotickým) místům. Má čtvercový
půdorys. Patří k ní i větší množství chalup a chat rozptýlených po okolních
horách. Německé jméno Schönlind i český název pochází nejspíše od toho, že
v místech, kde byla osada založena, stávala kdysi starobylá a krásná lípa. Od roku
1435 byla Krásná Lípa spolu s obcí Jindřichovice v držení sokolovské větve rodu
Šliků. Mikuláš Šlik si v Krásné Lípě postavil tvrz, která měla sloužit k ochraně
silice vedoucí z Jindřichovic na Přebuz. Od roku 1628 Krásná Lípa patřila
Nostitzům. V lese severně od obce je připomínán kamenný kříž – sloupová boží
muka s letopočtem 1680. Podle pověsti připomínal oběti moru v obci. V blízkosti
kříže, stojícího dříve, než místo zarostlo lesem, u „morového pole“ u osady Ptačí,
bývala kdysi sklárna – Stará huť.

Vývoj počtu obyvatel a domů v Krásné Lípě
Rok

1921

1950

Počet obyvatel

687

65

Počet domů

108

[

V současné době je v části obce Krásná Lípa trvale je hlášeno 103 obyvatel.
Obora (německy Hochgarth)
Obora se nachází asi 0,5 km na severozápad od Šindelové. Obora leží v
katastrálním území Obora u Šindelové o rozloze 15,1 km2.
Oboru tvoří část Horní a Dolní a leží při silnici z Rotavy do Šindelové mezi
Prudkým potokem, dnes nazývaným Bystřina, pramenícím pod Špičákem a
vlévajícím se do Rotavského potoka u Dolní Rotavy. Ten zase odděloval Oboru
od Krásné Lípy a Ptačí (na východě). Oba potoky jsou spojeny starou, asi 3 km
dlouhou stokou na plavení dříví, vtékající v Horní Oboře do Oborského potoka.
Příkop později sloužil k pohánění pily a přepravě dřevěného uhlí pomocí vorů.
Pod pilou byl r. 1795 zřízený vodní hamr, který byl až do konce 2. světové války
chráněn jako historický průmyslový památník, který původně vyráběl zbraně.
Horní Obora je rozptýlena po horských stráních okolo Oborského potoka a patří
k ní samoty Anýžovy, Stahlerovy a Güntherovy Domky.
Osady Horní a Dolní Obora vznikly koncem 16. či počátkem 17. století jako
sídliště uhlířů, dřevorubců a dalších, kteří pracovali pro nedaleké rotavské
železárny. Od roku 1850 byla osada samostatnou obcí s jednotřídní školou.
¨

1847
–
65
domů
se
649
obyvateli
1880
–
71
domů
s
730
obyvateli
1921
–
98
domů
s
744
obyvateli
1930 – dochází k přestěhování rotavských železáren na Moravu do oblasti Frýdku
a Ostravy. Obyvatelé Obory se živí domácí prací, je zde rozšířena výroba
perleťových knoflíků, lněných látek a paličkování krajek. Je zde 158 domů s 583
obyvateli
.
1946 – odsun německých obyvatel, čímž dochází k rozpadu většiny usedlostí
1953
–
obec
je
začleněna
do
obce
Šindelová
2007 – 3 domy v Horní Oboře, ale bez trvale žijících obyvatel.

V současné době je v části obce Obora trvale hlášeno 65 obyvatel.
Necelé dva kilometry jižně od Šindelové, v údolí potoka Skřiváň, se rozkládá
jedno z nejkrásnějších míst celého Kraslicka. Potok, na kterém bývaly před
vybudováním elektrárny a vodárny romantické divoké peřeje mezi obrovskými
balvany v řečišti, připomínal v menším měřítku šumavskou Vydru. Na pláni nad
údolím potoka je rozložena skupina budov nemovité kulturní památky - zámečku
Favorit. Zámeček vyvolává spíše dojem lázeňských pavilonů, ale jsou to objekty
kdysi šlechtického sídla hraběcí rodiny Nostitzů. Zámeček byl postavený v roce
1769 v pozdně barokním (rokokovém) slohu a jeho původním francouzský název
byl Mes Idées (Mé myšlenky). Na počest manželky Bedřicha Chrysogona
Nostitze dostal zámeček nový název Favorite (oblíbená, milenka). Postupně se ale
vžil název mužského rodu – Favorit. Zámeček je zděný, přízemní objekt, tvořilo
jej 21 místností a kaple. Hlavní obytné místnosti měly stěny i stropy pokryty
dřevěnými obklady a na stěnách byly připevněny kartony s malovanými
loveckými výjevy z 18. století. Na konci 19. století bylo přistoupeno k rozsáhlé
přestavbě zámečku na trojkřídlou přízemní budovu, jejíž postranní křídla uzavírají
čestný dvůr s předsunutým prostorem na sloupech. Střechy se nad sály středního
traktu protínají v kopuli. Při zámku byla provedena přestavba dřevěné kaple sv.
Huberta. Potok Skřiváň byl překlenut novým vysokým mostem, pod zámkem

přestavěny konírny a stáje. V roce 1907 doplnila komfortní zařízení zámku stavba
sklepní lednice pod zámkem. Pro zámecké hosty byl zřízen tzv. cizinecký trakt.
Poslední fáze výstavby areálu loveckého zámku obsáhla přestavbu kaple sv.
Terezie. Novostavba pavilonu „cizineckého domu“ byla pak vybudována v letech
1913 - 1914. Interiéry byly nově komfortně vybaveny. V letech 1919 a 1920 byla
provedena elektrifikace zámku. Po konfiskaci celého majetku Bedřicha Nostitze
v roce 1945 byl celý soubor budov Favoritu přidělen do správy Státních lesů. Ty
v roce 1949 objekt zámku částečně opravily a zřídily v něm internát a školu
lesnických učňů. V roce 1953 byl Favorit předán do správy KNV v Karlových
Varech, který sem umístil středisko pro rekreaci mládeže. Od roku 1957 tu byl
internát závodní učňovské školy podniku Škoda Plzeň. Nakonec pak většinu
areálu získal podnik IPS Praha pro školicí zařízení a rekreaci. Byli sem zváni
zahraniční hosté, rekreovaly se zde i významné osobnosti našeho kulturního
života. Okolí zámku byla narušeno postavením dětských houpaček, kolotočů a
jiných podobných atrakcí. Po roce 1990 byl objekt zámku zprivatizován
podezřelou společností z Karlových Varů, která po několika letech zbankrotovala
a zanechala velké dluhy. V současné době je Favorit majetkem společnosti Zámek
Favorit s.r.o. Objekt je střežen před zloději a vandaly, přístup k němu je zakázán.

2. Obyvatelstvo
Počet a věkové složení obyvatel k 1. 1. 2019
Počet obyvatel v Šindelové k 1. 1. 2019 v Šindelové je 302, z toho mužů 164,
žen 138, průměrný věk obyvatel 45,8 let, u mužů 46,4 let, žen 45,1.

Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity k 26. 3. 2011
Ekonomická aktivita
celkem Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní:
zaměstnaní
- zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
- pracující studenti a učni
- pracující důchodci
- ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
- hledající první zaměstnání
- ostatní nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní:
- nepracující důchodci
- ostatní s vlastním zdrojem obživy
- osoby v domácnosti, děti předškol.
věku, ostatní závislé osoby
- žáci, studenti, učni
Nezjištěno

abs.
271
130
114

%
100,0
48,0
42,1

muži
142
76
72

ženy
129
54
42

107

70

37
-

7
16
1
15
116
72
4

39,5
2,6
5,9
0,4
5,5
42,8
26,6
1,5

16
24
25

5,9
8,9
9,2

8
9
17

2
4
1
3
49
31
1

5

12
12
67
41
3
8
15
8

Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání, věku a pohlaví k 26. 3. 2011
Pohlaví, věk

Celkem
Podle postavení v zaměstnání
Zaměstnanci Zaměstnavatelé Na vlastní účet Pomáh.rod.přísl.

Zaměstnaní celkem 114 94
podle věkových
skupin:
15 - 24
4 4
25 - 34
36 30
35 - 44
26 23
45 - 54
29 24
55 - 59
11 9
60 - 64
4 3
65 a více
4 1
nezjištěno
- z celku ženy podle věkových
skupin:
15 - 24
4 4
25 - 34
9 7

2

10

1

1
1
-

2
2
4
1
1
-

1
-

-

-

-

35 - 44
45 - 54
55 - 59
60 - 64
65 a více
nezjištěno - - - - - -

8
13
4
1
3

7
12
4
1

1

1
1
1

-

Vybrané ukazatele za obec Šindelová
ro
rok

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let
na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let
na celkovém počtu obyvatel (%)

rok 2013
292
7

2014 2015 2016
292 294 305
-1 3
3
8

9,2
27

8,9
26

18,8

19,2 21,8 21,6 22,8

Počet obyvatel ve věku 65 a více let
55
Podíl nezaměstnaných dosažitelných (%) Počet uchazečů o zaměstnání
v evidenci úřadu práce – dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
v evidenci úřadu práce
Počet uchazečů
v evidenci úřadu práce – absolventů
Počet uchazečů
v evidenci úřadu práce nad 12 měsíců
3
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů
v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení
2
Počet lázeňských léčeben
Počet lůžek v lázeňských léčebnách
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 15,7
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 0,5

9,2
27

2017
302
-3
-

10,8 11,6
33
35

56
5,2

64
3,8

66
5,9

69
2,4

11

8

12

5

11

9

12

6

-

-

1

-

3
-

1
-

2
1

-

2
15,7
0,5

2
15,7
0,5

2
15,7
0,5

2
15,7
0,5

Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
97,7
97,7 97,7 97,7 97,7
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
4,7
4,7 4,7 4,7 4,7
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
Podíl lesů z celkové výměry (%)
79,2
79,2 79,2 79,2 79,2
Koeficient ekologické stability
20,15
20,15 20,15 20,12 20,12
Orná půda - rozloha (ha)
3
3
3
3
3
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
11
11
11
11
11
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
588
588 588 588 588
Lesní půda - rozloha (ha)
3 035
3 035 3 035 3 033 3
033
Vodní plochy - rozloha (ha)
18
18
18
18
18
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
9
9
9
8
8
Ostatní plochy - rozloha (ha)
169
169 169 170 170
Zemědělská půda - rozloha (ha)
602
602 602 602 602
Celková výměra - rozloha (ha)
3 833
3 833 3 833 3 831 3
831
Živě narození
1
4
1
5
2
Zemřelí
1
4
2
2
5
Přistěhovalí
22
9
7
14
12
Vystěhovalí
15
9
4
6
12
Průměrný věk
46,3
46,3 46,7 46,2 46,7
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let
210
210 203 206 198

Vývoj počtu obyvatel ve věku 0-14 let a 65 a více let
obec

0-14

65 a více

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

27
29
27
28
27
26
27
33
35
34

48
50
53
53
55
56
64
66
69
69

Zaměstnaní podle odvětví ekonomické
činnosti a pohlaví
Období:
26.3.2011
muži
zemědělství,
lesnictví, rybářství
průmysl
stavebnictví
velkoobchod a
maloobchod;
opravy a údržba
motorových
vozidel
doprava a
skladování
ubytování,
stravování a
pohostinství
informační a
komunikační
činnosti

ženy
4

2

22
9
1

18
2

9

2

1

1

-

-

peněžnictví a
pojišťovnictví
činnosti v oblasti
nemovitostí,
profesní, vědecké
a technické
činnosti
a administrativní a
podpůrné činnosti

2

-

1

4

veřejná správa a
obrana; povinné
sociální
zabezpečení

2

2

vzdělávání
zdravotní a
sociální péče

2
1

2
-

3. Hospodářství
Zemědělská výroba:
Zemědělská půda v katastru obce Šindelová má rozlohu 601,95 ha, z toho orná
půda činí pouze 2, 92 ha a trvalé travní porosty 588,28 h. Největší výměru
představují nezemědělská půda 3 228,72 ha a lesní pozemky 3 032,72 ha.
V Šindelové hospodaří Statek Šindelová, který podniká na své i pronajaté půdě.
Druhy pozemků (ha)
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad

3 830,67 3 830,67
601,95 601,94
2,92
2,92
10,76 10,75
-

Trvalý travní porost
588,28 588,27
Nezemědělská půda
3 228,72 3 228,73
Lesní pozemek
3 032,74 3 032,74
Vodní plocha
17,55 17,55
Zastavěná plocha a nádvoří
8,05
8,08
Ostatní plocha
170,38 170,37

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Šindelová v roce
2018
Počet zaměstnanců
do 10 mikropodniky – 1 (Monika Fišerová)
10 - 49 malé podniky - 2 (I.C.J., Statek Šindelová)
50 - 249 střední podniky - 0
250 a více velké podniky – 0.
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Období: 31. 12. 2018

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Období: 31. 12. 2018
Registrované
Podniky se
podniky zjištěnou aktivitou
Celkem
66
28
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
10
5
B-E Průmysl celkem
11
4
F Stavebnictví
12
3
G Velkoobchod a maloobchod;
15
6
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
1
1
I Ubytování, stravování
2
1
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
2
1
K Peněžnictví a pojišťovnictví
.
.
L Činnosti v oblasti nemovitostí
2
1
M Profesní, vědecké
4
2
a technické činnosti
N Administrativní a
2
1
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
1
1
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
1
.
Q Zdravotní a sociální péče
.
.

Období: 31. 12. 2018
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti

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

1

.

2
2
Registrované
Podniky se
podniky zjištěnou aktivitou
66
28
60
25
58
23

.

.

2
6
4
.
.

2
3
2
.
.

Struktura zaměstnanosti v obci Šindelová podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví
Průmysl a stavebnictví
Služby
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství 3,00 počet
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl 11,00 počet
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného
1,00 počet
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví 21,00 počet
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozid 17,00 počet
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství 8,00 počet
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti 1,00 počet
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví 8,00 počet
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí 5,00 počet

Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti 6,00 počet
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti 2,00 počet
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1,00
počet
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání 1,00 počet
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1,00 počet
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti 4,00 počet
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno 4,00 počet
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců 27,00 počet
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci 2,00 počet
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci 2,00 počet
Počet ekonomicky aktivních osob 182,00 počet
Počet uchazečů o zaměstnání 29,00 počet
Počet osob vyjíždějících z obce za prací 49,00 počet
Počet osob dojíždějících za prací do obce 24,00 počet
Počet zaměstnaných osob 151,00 počet
Počet osob zaměstnaných v zemědělství 2,00 počet
Počet osob zaměstnaných v průmyslu 36,00 počet
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví 11,00 počet
Počet osob zaměstnaných ve službách 77,00 počet

4. Infrastruktura
V současné době je Šindelová samostatnou obcí v okrese Sokolov, kde naši občané
mohou využít mateřskou školu a základní školu 1. – 5. ročník v sousední obci
Jindřichovice, mateřskou a a základní školu ve městě Rotava, mateřskou školu a
základní školu ve městě Kraslice. Jsou případy dojíždění i do mateřské a základní
školy ve městě Nejdku a dále pak do obce Lomnice nedaleko Sokolova. Poštovní
úřad a hřbitov je v katastrálním území obce.
Obcí prochází komunikace III. třídy č. 210 41, která je spojnicí ze severu na jih od
města Přebuz do obce Jindřichovice a dále pak komunikace III. třídy č. 218 10, která
je spojnicí z východu na západ od města Nejdek do města Kraslice. Ve větší části
obce je zaveden veřejný vodovod, v částech, kde vodovod zaveden není, lidé
využívají vodu ze svých studní. Obec je vlastníkem i provozovatelem tohoto
vodovodu.
Kanalizace je částečně zavedená v části obce Krásná Lípa, v jiných částech obce
kanalizace chybí. Splašky jsou řešeny jednotlivými septiky a jímkami, velkou
společnou jímku využívají rodinné domky typu „Okal“, na tuto jímku je dále
napojený Statek Šindelová, obecní úřad, bývalý obchod, firma I.C.J. a malá
rukodělná firma. Septiky a jímky si obyvatelé nechávají vyvážet.

Komunikace, které Šindelovou protínají, jsou ve špatném stavu. Místní komunikace
jsou opravené částečně. Podél všech komunikací chybí chodníky.

V obci je několik autobusových zastávek, dvě z nich jsou kryté přístřeškem.

Občanská vybavenost a komerční aktivity:

Veřejné služby
Obecní úřad má vlastní objekt ve střední části obce. Lokalizací i velikostí
vyhovuje nárokům provozu.
V budově obecního úřadu je umístěna pošta a obecní knihovna. Budova obecního
úřadu je spojena s budovou bývalého obchodu, který je však již dva roky zavřený.
Obecní úřad proto v objektu obecního úřadu v úředních hodinách zajistil denní
prodej pečiva. Před obecním úřadem je větší pozemek, na kterém stojí dřevěný altán
a vedle altánu je umístěný dětský kolotoč, skluzavka a dvě houpačky.
Policie České republiky má nejbližší obvodní oddělení v Rotavě.

Zdravotnické a sociální služby
V obci není sídlo stálé lékařské ani lékárnické služby, není zde škola, školka ani
jesle. Nejbližší lékař dětský a praktický ordinují v Rotavě. Gynekologové mají
nejbližší ordinaci v Kraslicích či v Nejdku. Další specialisté ordinují v Sokolově,
kde je také nemocnice pro případ hospitalizace. Starší občané mohou využít péče
domu pro příjmově vymezené občany v Rotavě, či domova důchodců nejblíže
v Dolním Rychnově u Sokolova či Pochlovicích u Kynšperku nad Ohří.

Školství
V Šindelové byla až do 90. let minulého století základní i mateřská škola, dnes zde
ani jedna nefunguje. Pro děti slouží především mateřská a základní škola
v Rotavě, Kraslicích, Jindřichovicích či Nejdku.

Středoškoláci dojíždějí především do sokolovských škol. Se zřízením školky se
nepočítá, budova je již v soukromém vlastnictví.

Ostatní vybavenost:
V obci je provozovna České pošty, doručovací pošta pro Šindelovou jsou
Kraslice. V obci je sbor dobrovolných hasičů. Nejbližší profesionální hasičský
sbor je v Kraslicích.

Kultura
Občané ve spolupráci s obecním úřadem pořádají různé sportovní a kulturní
akce. Každoročně se staví májka v části obce Krásná Lípa, pořádá se Dětský den
a velký úspěch má sportovní akce Tour de Tajch. Pro občany se začaly pořádat
zájezdy za kulturou či nákupy.

Sport
Téměř uprostřed obce poblíž rybníku Tajch je málo využívané travnaté fotbalové
hřiště. Jsou zde šatny a klubovna. V obci byl dříve registrován fotbalový klub,
který však zanikl. U rybníku Tajch je kemp zřízený obcí, který je v provozu od
června do září. V kempu jsou umístěny dva sanitární kontejnery a jeden
kancelářský. Je zde zajištěn prodej drobného občerstvení. V areálu kempu jsou
umístěny atrakce pro děti, pro dospělé je možnost zakoupení povolenky k lovu
ryb. Voda v rybníku je vhodná ke koupání.
Technická vybavenost:
Vodovod
V Šindelové jsou dva lokální veřejné vodovody. Vodojemy jsou umístěny v části
obce Obora a části obce Krásná Lípa. Zdrojem jsou hlubinné vrty a pocházejí z 80.
a 90. let minulého století. Celková vydatnost je pro potřeby obce dostačující.
Zbylá část obce je odkázána na vlastní studny.
Podle získaných rozborů oba zdroje vody mají velice dobrou kvalitu a vyhovují
příslušným normám.
V obci není náhradní zdroj pitné vody. Nouzové zásobování pitnou vodou
je zajišťováno dopravou pitné vody cisternami. Nouzové zásobování pitnou
vodou je možno doplňovat balenou vodou.

Odvedení a čištění odpadních vod
V obci není vybudována soustavná splašková ani dešťová kanalizace. Většina
obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Rotava.
Jednou z priorit obce je zřízení veřejné kanalizace řešené nejspíše napojením na
ČOV Rotava. Problematická je ovšem rozlehlost terénu a roztroušená zástavba,
která by se mohla vyřešit systémem individuálních čistíren, případně
bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Rotava. V obci existují i úseky
dešťové kanalizace, dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a
propustků do místních vodotečí anebo jsou vsakovány do terénu.
Elektrická energie
Přes katastr obce neprochází žádné nadřazené elektrické vedení VVN. Širší
oblast je zásobována vedením z transformovny Jindřichovice.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je v zastavěném území obce dobře pokryto, v roce 2018 byla
provedena jeho rekonstrukce. S postupem rozvoje obce se veřejné osvětlení
bude dále rozšiřovat.
Plyn
Obec není připojena na zásobování plynem. Řešeným územím neprobíhá žádný
VTL plynovod.
Plynofikace obce by byla významným prostředkem k odstranění lokálních
znečištění ovzduší z topenišť s pevnými palivy. Zatím se s ní z technických a
ekonomických důvodů nepočítá, výhledově však není vyloučena.
Vytápění
K vytápění jsou téměř výhradně užívána pevná paliva - uhlí a dříví. Elektrická
energie je k vytápění používaná pouze ojediněle, některé domy přitápějí
elektrickými přímotopy. V současné době se rozmáhá vytápění pomocí tepelných
čerpadel. Průmyslové podniky využívající původní objekty pro nový program
výroby, případně jiné funkční využití jsou vytápěny rekonstruovanými kotelnami,
stále však na tuhá paliva. Některé mají vytápění zajištěno pomocí el. energie. Je
věcí veřejného zájmu, aby max. počet domů nahradil stávající lokální topení za
ekologicky šetrnější způsoby, aby se zlepšilo ovzduší v obci.
Spoje
Telefonizace obce je zajištěna několika operátory, nejhorší pokrytí na území má
operátor 02.
Veřejný telefonní automat v obci není umístěn. V řešeném území se nenalézá
žádné podzemní zařízení, vedení sítě elektrotechnických komunikací je ve správě

radiokomunikací. Kabelový televizní rozvod v obci není. Internetové připojení
zajišťují mobilní operátoři.
Silniční doprava
Širší dopravní vazby ve směru východ - západ zajišťuje silnice třetí třídy 218 10,
která vede z Nejdku do Kraslic, ve směru sever – jih zajišťuje silnice třetí třídy
210 41, která vede z Přebuzi do Jindřichovic a dále pokračuje do Sokolova.
Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, sloužící
převážně místní dopravě na území obce. Jejich síť je dostatečná, jejich stav je
průměrný, většinou mají asfaltový povrch. Nedostatečná a nekvalitní místní
komunikace je v katastrálním území Milíře.
Na katastru obce jsou dále zemědělské cesty, navazující na souvislou zástavbu a
pokračující ne zcela organicky dále do krajiny. Jejich povrch je výhradně
nezpevněný.
Podél hlavních průjezdních komunikací, silnic 218 10 a 210 41, nejsou
vybudovány chodníky pro pěší.
Dlouhodobé odstavování motorových vozidel není v části obce Šindelové a
Krásná Lípa problém, kde regulérní odstavná plocha v části obce Šindelová je
velká parkovací plocha u obecního úřadu a bývalého obchodu a v části obce
Krásná Lípa je parkovací plocha ve středu obce. Horší situace je části obce Obora
a k. ú. Milíře na opačné straně obce, kde dostupný prostor k parkování navazuje
pouze na hlavní silnici nebo místní komunikaci.
Veřejná autobusová doprava
Obec je dopravně obsloužena. Dopravní obslužnost zajišťuje a plně financuje
Krajský úřad Karlovarského kraje ve spolupráci s firmou Autobusy Karlovy Vary
a. s. V obci je pět autobusových zastávek. Zastávka chybí v k. ú. Milíře, kde však
pro její umístění není prostor.
Železniční doprava
Katastrálním územím obce neprochází žádná železniční trať.
Pěší a cyklistická doprava
Pěší doprava po vsi vede podél průjezdních silnic 218 10 a 210 41. V krajině je
pěší pohyb možný po účelových zemědělských cestách. Pěší trasy odpovídají
funkčním vazbám území obce. Řada úseků podél silnic 218 10 a 210 41 je pro
chodce nebezpečná. Katastrálním územím Šindelová nevede žádná značená
turistická trasa. Obcí prochází cyklostezka č. 2045 směrem od Rotavy přes Oboru,
tato cyklostezka se v obci napojuje na cyklostezku č. 2044 směr Přebuz a druhým
směrem do Dolních Niv.

5. Vybavenost obce - Domovní a bytový fond v obci Šindelová dle SLDB
2011
Počet domů 118
Počet obydlených domů 90
Podíl obydlených domů 76,27%
Podíl obydlených domů v ČR 83,40%
Počet rodinných domů 82
Podíl rodinných domů 69,49%
Podíl rodinných domů v ČR 72,18%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a
připojením na internet 35,21%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a
připojením na internet v ČR 53,00%
Komerční aktivity
V obci do února 2017 existoval obchod se smíšeným zbožím. Od března 2017
prodej pečiva zajišťuje obecní úřad v budově úřadu. Větší nabídka obchodů a
služeb je dostupná v Rotavě cca 5 km, Kraslicích cca 10 km, popřípadě v Nejdku
– cca 10 km.
V obci jsou dvě restaurace, v jedné z nich se denně (mimo středy) vaří teplá jídla.
Výroba a služby
V Šindelové jsou dva areály statků a objekty, dříve využívané jako škola, školka
či škola v přírodě. V dnešní době je v řadě těchto případů provoz odlišný od
původního účelu stavby, v jiných zůstaly provozy podobné, nebo málo odlišné od
původního určení. Areály statků v obci zůstaly zachovány, objekt původní
mateřské školy a školy v přírodě byl prodán do soukromého vlastnictví a objekt
bývalé školy nyní slouží jako výrobní objekt firmy I.C.J. s. r. o.
V obci využívá toku Oborského potoka několik malých vodních elektráren, mající
svůj původ již v prvních dekádách minulého století.
6. Životní prostředí
V obci se nevyskytuje žádný významný faktor trvalého narušování životního
prostředí. Dosavadním nedostatkem je neexistence veřejné kanalizace v obci a
zemního plynu. Proto je dost časté využívání lokálního vytápění na tuhá paliva.
V obci není evidován žádný zdroj znečištění.
Správa území obce Šindelová leží na jižním okraji přírodního parku Přebuz, který
byl vyhlášen v roce 1980 jako oblast klidu, v roce 1992 došlo k přejmenování
klidové oblasti na přírodní park.

Oblast je odvodňována do řeky Ohře. Významnějšími vodními toky v přírodním
parku jsou řeky Rolava a Rotava. Řeka Rolava pramení v národní přírodní
rezervaci Rolavská vrchoviště pod Jeřábím vrchem (965 m n. m.) v blízkosti státní
hranice s Německem. U zaniklé osady Chaloupky opouští přírodní park a
pokračuje přes Nejdek až do Karlových Varů, kde se vlévá do Ohře. Říčka Rotava
pramení u Přebuzi a území opouští u obce Šindelová. Protéká obcí Rotava a vlévá
se do řeky Svatavy.

Podloží celého území přírodního parku tvoří granity krušnohorského plutonu.
Geologové pracující v 19. století v terénu dělili granit do několika typů. Zavedli
pojmenování horská žula a krušnohorská žula, které se používá dodnes.
Zvětráváním vymodelovaný blok žulového porfyru vytváří přírodní památku
Kamenný hřib.
Oblast parku je chráněna především pro specifické složení vegetace. Nachází se
zde rozsáhlé porosty borovice bahenní, území vrchovišť je lemováno
podmáčenými smrčinami, kde v mechovém patře roste sedmikvítek evropský,
třtina chloupkatá, brusnice borůvka, vlochyně bahenní a kyhanka sivolistá. Tam,
kde došlo při těžbě rašeliny k obnažení až na minerální podloží, roste plavuň
vidlačka. Zvodnělé příkopy s rašeliníky doprovází rosnatka okrouhlolistá a
rosnatka anglická. Na smilkových loukách roste prha arnika a prstnatec listenatý.
Na území parku žije ze savců jelen lesní, známý také pod názvem jelen evropský,
z ptáků tetřev hlušec, tetřívek obecný, bekasina otavní, čáp černý, chřástal polní,
jestřáb lesní, krahujec obecný, ostříž lesní, vodouš kropenatý, bramborníček
hnědý, hýl rudý, krkavec velký, ořešník kropenatý, kulíšek nejmenší, z plazů
zmije obecná, ještěrka živorodá a užovka obojková.

Na území přírodního parku se v katastru obce Šindelová nachází dvě maloplošná
chráněná území:



přírodní památka Kamenný hřib
přírodní památka Rašeliniště Haar

Pro udržení kompaktnosti zástavby není nová výstavba navrhovaná odtržitě od
zastavěného území.
Klimatologická charakteristika obce
Území obce se nachází v přímořské části Evropského kontinentu charakterizující
dynamiku a nestálost proměn počasí. Významná je převládající západní složka
počasí (63%) přinášející do každého ročního období hojně oblačnosti, a tak je jaro
kratší s rychlým přechodem do teplejších dní vhodných pro vegetaci a velmi
proměnlivé léto od chladných rán po dny s tropickými teplotami, kratším
podzimem s ustáleným počasím a přechodem do začátku zimy plné oblačnosti a
srážek. Zima s charakterem proměnnosti, rychlých zvratů, plná oblačností a
nízkými teplotami.
Roční charakteristika - počet oblačných a zatažených dní v roce je 72% , spadne
1034 mm/m2 srážek, maximální teploty dosahují až +35°C, minima -33°C,
větrných dní je 26%.
Léto - je kratší, počet letních dní je 25 – 30, počet tropických dní je 3 – 5, počet
dní, kdy je zaznamenán přízemní mráz 3 - 5 dní, úhrn srážek je 410 mm/m2,
průměrná teplota je 15,5 až 17,1°C.

Přechodné období - počet mrazivých dnů 28 – 31, průměrná teplota v dubnu je
6,9 až 8,4°C, průměrná teplota v říjnu je 7,1 až 9°C.
Zimní období - počet ledových dní 31 - 38 dní, průměrná teplota v lednu -3,1 až
-0,1°C, úhrn srážek je 390 mm/m2, počet dní se sněhovou pokrývkou v zimě 49
- 61 dnů.

Hydrologie
Katastrální území Šindelová patří do povodí Ohře, které je součástí povodí Labe
a pomoří Severního moře. Nejvýznamnějším tokem v obci je potok Oborský a
Rotava. Jedná se o čisté toky. Z Oborského potoka je odebírána voda pro pohon
malé vodní elektrárny.
Nakládání s odpady
Způsob nakládání s tuhými komunálními odpady a stavební odpadem upravuje
obecně závazná vyhláška obce Šindelová o provozu systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálního odpadu na území
obce. V obci nepůsobí firma, která by produkovala nebezpečný odpad.
Zemědělský odpad je kompostován. Na území obce se nenachází ani terénním
průzkumem žádná černá skládka. Kontejnery na separovaný odpad jsou
rozmístěny rovnoměrně v obci. Svoz PET lahví, papíru, obalů od nápojových
kartonů a skla je provozován každý týden. Kovový odpad je odvážen dle naplnění
nádoby. Bio odpad je odvážen 2 x měsíčně v období od 1. 4. - 31.10.
Elektroodpad se sbírá a odváží dle potřeby. Na velkoobjemový odpad jsou 2 x
ročně přistaveny tři kontejnery, které jsou po naplnění odvezeny. V obci je také
umístěný kontejner na textil a v prostorách obecního úřadu je umístěn papírový
box na sběr použitých baterií.
7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence
Obecní úřad vykonává úkoly v samostatné působnosti obce, které mu uloží
zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo má celkem sedm členů. V obci je uvolněný
starosta, místostarostka je neuvolněná. Ostatní členové zastupitelstva jsou taktéž
neuvolnění. Ze zákona jsou zřízeny kontrolní a finanční výbor. Kromě dvou
stálých administrativních pracovnic je zaměstnán také pracovník, který se stará o
veřejné prostranství. V letním období obec příležitostně využívá zaměstnávání
občana na veřejně prospěšné práce prostřednictvím úřadu práce v ORP Kraslice.
Od června do září obec provozuje kemp Na Tajchu. Obec má zpracován územní
plán v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování. V současné
době se připravuje jeho aktualizace.
Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který
ovlivňuje kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby
tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková
či jiná omezení.

Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných projednáních je využita úřední
deska a webové stránky obce www.obec sindelova.cz, důležité informace jsou
občanům sdělovány prostřednictvím rozhlasu a informačních desek rozmístěných
u obecního úřadu a v obci.
Vývoj rozpočtového hospodaření obce v letech 2015 – 2018 (v tis.)
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Sociální oblast

Období: 31. 12. 2017
Počet
Počet míst
zařízení v zařízeních
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Azylové domy
Chráněná bydlení
Denní stacionáře
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
-

2016
2017
2018

8. Členství obce
Obec Šindelová spolupracuje s obcemi v rámci výkonu své samostatné
působnosti. Obec byla do roku 2016 členem Dobrovolného svazku měst a obcí
Kraslicka, z něhož však vystoupila.
9. Organizace a společnosti zřizované obcí
Obec Šindelová má zřízený Sbor dobrovolných hasičů.

10.Východiska strategie obce Šindelová
Východiskem pro sestavení strategického plánu obce bylo vyhodnocení
stávajících strategických dokumentů, dodatečný průzkum prostředí, který
se zaměřoval na situaci v Šindelové a také na potencionálně využitelné
dotační tituly. V dalším kroku byly formulovány změny a doplnění
stávajících projektových záměrů. Tyto návrhy a předlohy byly předloženy
zastupitelstvu obce a jejich připomínky zapracovány do finálního
dokumentu.
11.Strategické dokumenty obce
Obec Šindelová má zpracovaný Územní plán obce a Digitální a
povodňový plán. Strategický plán byl zpracován na r. 2014 - 2017.
12.Vize
Nově byla definována rozvojová vize pro obec Šindelová takto:
„Obec Šindelová je obcí, které je příjemným místem ke spokojenému životu
pro obyvatele v každém věku. Šindelová je obec, kde jsou lidé spokojeni,
aktivně se podílí na veřejném životě a mají dostatek příležitostí
k volnočasovému vyžití. Je zde kladen důraz na pohodlné bydlení a dostupné
pracovní příležitosti.“

13.Problémové oblasti
Tak jako každá obec, město, region má také Šindelová své problémové
oblasti.

Slabiny
 nedostatek pracovních příležitostí
 špatný stav technické infrastruktury
 neexistující kanalizace v obci
 v některých částech neexistující vodovod
 špatný stav komunikací
 uzavřený obchod

Hrozby
 stav komunikací
 možné rušení autobusových linek
 možná uzavírka místní restaurace

14.Analytická část dokumentu
V této části byly popsány kroky, které vedly k poznání situace a aktuální potřeby
obce. Dále byl proveden průzkum prostředí, který se zaměřoval na situaci v obci
s přihlédnutím na potenciálně využitelné dotační tituly. Konečná fáze byl
zpracovaný finální dokument.
15. Popis rozvojového pilíře I.
Průzkum mezi obyvateli obce, kde jim dotazníkovou metodou byly položeny
níže uvedené otázky:
Jak hodnotíte následující oblasti v obci Šindelová?
Dopravní spoje do okolí
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
Zásobování energiemi
Přírodní prostředí v okolí obce
Množství a kvalita obecní zeleně
Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů
Zásobování vodou
Kvalita bydlení
Práce obecního úřadu
Komunikace obecního úřadu s občany
Bezpečnost v obci
Péče o nemocné a staré občany
Možnost nakupování
Dostupnost bydlení
Péče o památky
Mezilidské vztahy
Celkový vzhled obce
Příležitosti pro podnikání v obci
Bezbariérovost obce
Úroveň kulturního vyžití
Dostupnost zdravotní péče
Úroveň sportovního vyžití
Pracovní příležitosti v obci

průměrná známka ………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
…………
………….
………….
………….
………….
………….
…………..
…………..

A.2 Východiska pro návrhovou část
Souhrnné výsledky dotazníkového šetření
V rámci šetření uspořádaného pro občany v průběhu 1. půlroku 2019 bylo
shromážděno celkem 16 vyplněných dotazníků.
Šetření v dotazníku:
1.Dopravní spoje a okolí
- známka 1 (hodnoceno 2 x)
- známka 2 (hodnoceno 3 x)
- známka 3 (hodnoceno 5 x)
- známka 4 (hodnoceno 5 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
- nehodnoceno 1 x
Průměrná známka: 2,86
2. Nakládání s odpady, třídění a recyklace
- známka 1 (hodnoceno 10 x)
- známka 2 (hodnoceno 5 x)
- známka 3 (hodnoceno 1 x)
- známka 4 (hodnoceno 0 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
Průměrná známka: 1,44
3. Zásobování energiemi
- známka 1 (hodnoceno 8 x)
- známka 2 (hodnoceno 3 x)
- známka 3 (hodnoceno 2 x)
- známka 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 5 (hodnoceno 1 x)
nehodnoceno 1 x
Průměrná známka: 1,93
4. Přírodní prostředí v okolí obce
- známka 1 (hodnoceno 13 x)
- známka 2 (hodnoceno 3 x)
- známka 3 (hodnoceno 0 x)
- známka 4 (hodnoceno 0 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
Průměrná známka: 1,19

5. Množství a kvalita obecní zeleně
- známka 1 (hodnoceno 12 x)
- známka 2 (hodnoceno 1 x)
- známka 3 (hodnoceno 2 x)
- známka 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
Průměrná známka: 1,5
6. Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů
- známka 1 (hodnoceno 5 x)
- známka 2 (hodnoceno 4 x)
- známka 3 (hodnoceno 2 x)
- známka 4 (hodnoceno 0 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
nehodnoceno 5 x
Průměrná známka: 1,73
7. Zásobování vodou

- známka 1 (hodnoceno 11 x)
- známka 2 (hodnoceno 1 x)
- známka 3 (hodnoceno 0 x
- známka 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 5 (hodnoceno 1 x)
nehodnoceno 2 x
Průměrná známka: 1,57

8. Kvalita bydlení

- známka 1 (hodnoceno 4 x)
- známka 2 (hodnoceno 9 x)
- známka 3 (hodnoceno 2 x)
- známka 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
Průměrná známka: 2

9. Práce obecního úřadu
- známka 1 (hodnoceno 11 x)
- známka 2 (hodnoceno 3 x)
- známka 3 (hodnoceno 2 x)
- známka 4 (hodnoceno 0 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
Průměrná známka: 1,44

10. Komunikace obecního úřadu s občany
- známka 1 (hodnoceno 9 x)
- známka 2 (hodnoceno 5 x)
- známka 3 (hodnoceno 1 x)
- známka 4 (hodnoceno 0 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
nehodnoceno 1 x
Průměrná známka: 1,47
11. Bezpečnost v obci

- známka 1 (hodnoceno 11 x)
- známka 2 (hodnoceno 3 x)
- známka 3 (hodnoceno 1 x)
- známka 4 (hodnoceno 0 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
nehodnoceno 1 x
Průměrná známka: 1,33

12. Péče o nemocné a staré občany
- známka 1 (hodnoceno 1 x)
- známka 2 (hodnoceno 2 x)
- známka 3 (hodnoceno 2 x)
- známka 4 (hodnoceno 3 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
nehodnoceno 8 x
Průměrná známka: 2,87
13. Možnost nakupování
- známka 1 (hodnoceno 0 x)
- známka 2 (hodnoceno 0 x)
- známka 3 (hodnoceno 1 x)
- známka 4 (hodnoceno 7 x)
- známka 5 (hodnoceno 8 x)
Průměrná známka: 4,44
14. Dostupnost bydlení - známka 1 (hodnoceno 1 x)
- známka 2 (hodnoceno 2 x)
- známka 2 – 3 (hodnoceno 1x)
- známka 3 (hodnoceno 6 x)
- známka 4 (hodnoceno 0 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
nehodnoceno 6 x
Průměrná známka: 2,55

15. Péče o památky

- známka 1 (hodnoceno 8 x)
- známka 2 (hodnoceno 4 x)
- známka 3 (hodnoceno 2 x)
- známka 4 (hodnoceno 0 x)
- známka 5 (hodnoceno 1 x)
nehodnoceno 1 x
Průměrná známka: 1,8

16. Mezilidské vztahy - známka 1 (hodnoceno 2 x)
- známka 2 (hodnoceno 6 x)
- známka 3 (hodnoceno 5 x)
- známka 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 5 (hodnoceno 1 x)
- nehodnoceno 1 x
Průměrná známka: 2,53
17. Celkový vzhled obce
- známka 1 (hodnoceno 4 x)
- známka 2 (hodnoceno 8 x)
- známka 3 (hodnoceno 3 x)
- známka 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
Průměrná známka: 2,06
18. Příležitosti pro podnikání v obci
- známka 1 (hodnoceno 0 x)
- známka 2 (hodnoceno 3 x)
- známka 2 – 3 (hodnoceno 1x)
- známka 3 (hodnoceno 4 x)
- známka 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 5 (hodnoceno 1 x)
- nehodnoceno 6 x
Průměrná známka: 2,95
19. Bezbariérovost obce
- známka 1 (hodnoceno 3 x)
- známka 2 (hodnoceno 3 x)
- známka 3 (hodnoceno 5 x)
- známka 3 – 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 4 (hodnoceno 1 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
nehodnoceno 3 x
Průměrná známka: 2,42

20. Úroveň kulturního vyžití
- známka 1 (hodnoceno 1 x)
- známka 2 (hodnoceno 2 x)
- známka 3 (hodnoceno 9 x)
- známka 4 (hodnoceno 4 x)
- známka 5 (hodnoceno 0 x)
Průměrná známka: 3
21. Dostupnost zdravotní péče
- známka 1 (hodnoceno 0 x)
- známka 2 (hodnoceno 2 x)
- známka 3 (hodnoceno 2 x)
- známka 4 (hodnoceno 7 x)
- známka 5 (hodnoceno 4 x)
nehodnoceno 1 x
Průměrná známka: 3,87
22. Úroveň sportovního vyžití
- známka 1 (hodnoceno 0 x)
- známka 2 (hodnoceno 6 x)
- známka 3 (hodnoceno 5 x)
- známka 4 (hodnoceno 3 x)
- známka 5 (hodnoceno 1 x)
nehodnoceno 1 x
Průměrná známka: 2,93
23. Pracovní příležitosti v obci
- známka 1 (hodnoceno 0 x)
- známka 2 (hodnoceno 1 x)
- známka 3 (hodnoceno 3 x)
- známka 4 (hodnoceno 4 x)
- známka 5 (hodnoceno 3 x)
nehodnoceno 5 x
Průměrná známka: 3,82

Veškeré poznatky shromážděné z dotazníků vyplněných v rámci uskutečněného
šetření byly využity při formulaci návrhové části tohoto dokumentu.

STRATEGICKÁ ČÁST
V této části dokumentu Strategického plánu jsou popsány dva strategické cíle, a
to nejen pro obec Šindelovou, ale řeší i spolupráci celého mikroregionu tak, aby
se zajistila kvalita života a životního prostředí v dané oblasti.
Strategický cíl A
„Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti a zajištění péče o občany“
je zaměřen na budování infrastruktury pro poskytování výše zmíněného. Proto do
tohoto strategického cíle spadají investiční aktivity a záměry mikroregionu či
jednotlivých obcí a také podpůrné činnosti a aktivity vedoucí ke zlepšení
fungování stávající infrastruktury a daných zařízení.
Strategický cíl B
„Hodnotný společenský a kulturní život“ je zaměřen spíše na měkkou část
projektových aktivit. Projektové akce v něm uvedené mají za úkol zlepšit
fungování občanské společnosti, podporovat činnost občanů, spolků a sdružení,
zajistit kvalitu života na venkově a spokojenost občanů s možnostmi
volnočasového a společenského vyžití. Cílem je posílit pozitivní vztah občanů
k místu, kde žijí a byli na to hrdi.
Navrhovaná doporučení
Jelikož se jedná o plánované období na roky 2020 – 2023 a nejsou přesně známy
dotační tituly, které budou vypisovány, je doporučeno, aby každý projektový
záměr byl před svým započetím příprav prokonzultován s odborníkem na dotační
tituly. Zároveň je zde také upozorněno na jiné možnosti finančních podpor
jednotlivých projektů.
15. SWOT analýza
Ve strategickém plánu rozvoje obec Šindelová využila manažerskou metodu
SWOT analýzu. Jde o plánování, které hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a
hrozby, týkající se záměru rozvíjet obec co nejlépe. Vnitřní faktory tvoří silné a
slabé stránky, náležícímu záměru samotnému. Vnější faktory jsou příležitosti a
hrozby, které se skrývají ve vývoji okolního prostředí, jsou tudíž jen obtížně
ovlivnitelné. Obec Šindelová chápe silné a slabé stránky jako stav přítomný a
příležitosti a hrozby jako stav budoucí.

Silné stránky
*Lesní půdní fond
Velký podíl lesního půdního fondu
(2/3 rozlohy obce)
*Cestovní ruch
Turistika
Přírodní bohatství
Neporušená příroda
Oblíbené turistické cíle
Chráněné území Přírodní park „Přebuz“
*Veřejné tábořiště
V obci je určené místo k veřejnému
tábořišti a stanování – kemp se
zázemím u rybníku Tajch
*Cykloturitika
Obcí prochází cyklostezky
*Hospodaření obce
Obec je bez dluhů a má
vyrovnaný rozpočet
*Obecní knihovna
Dobře fungující obecní knihovna
*Obyvatelstvo
Stabilní stav počtu obyvatel
*Územní plán
Zpracovaný územní plán.
*Obec
Klidná a čistá obec.
*Odpadové hospodářství
Zavedení třídění odpadů v obci,
svoz bioodpadu, zájem občanů
o třídění.
*Zázemí
Herní prvky pro děti.
*Kultura
Zavedený kulturní život v obci.
*Sport
Vybudované zázemí pro sportovní akce.
*Patologické jevy
Absence sociálně-patologických jevů
a drogové problematiky
*Umístění obce
Dobré výchozí umístění obce pro občany
do spádových měst.

Slabé stránky
*Vodovodní řad
Není zavedený v celé obci.
*Hygiena životního prostředí
Chybějící splašková a
dešťová kanalizace.
*Zemědělský půdní fond
Zemědělský půdní fond
představuje nekvalitní půda.
*Technická infrastruktura
Malá možnost řešit výstavbu
centrální kanalizace a
plynofikace obce.
*Dopravní infrastruktura
Neuspokojivý stav silnic.
*Hospodářské podmínky
Nedostatek pracovních
příležitostí v místě a velká
vyjížďka za prací.
*Nedostatek parkovacích míst
v části obce Obora a k. ú.
Milíře.
*Absence kanalizace a ČOV.
Obec není odkanalizovaná,
pouze část obce Krásná Lípa.
*Topení tuhými palivy
Na území celé obce se topí
především dřevem a uhlím.
*Záplavové území
Záplavové území potoka
Rotavy – ohrožení povodní.
*Občanská vybavenost
V obci se nenachází škola,
mateřská škola, zdravotnické
zařízení, obchod, dům pro
seniory.
* Nakládání se odpady
Absence sběrného dvoru a
kompostárny.
*Péče o památky
chátrající kostel na Krásné
Lípě, nedostatečně udržovaný
zámeček Favorit.

*Zázemí
Zázemí pro společenské i sportovní akce,
travnaté hřiště, fungující a hojně navštěvovaný
kemp Na Tajchu.
*Stabilita
Finanční stabilita obce (nezadluženost).
*Polní cesty
Značné množství polních cest v rozsahu
katastru obce.
*Internet a televizní signál
dostatečné připojení obyvatel na
internet a televizní signál.
*Vícegenerační park
v areálu kempu „Na Tajchu“ jsou umístěny
senior prvky na venkovní cvičení, kde se
setkává více generací.

*Přechod pro chodce
Chybějící přechody pro
chodce v katastru obce.
*Kulturní dům
Obec nevlastní prostory k
pořádání kulturních akcí.
* Místní komunikace
Nekvalitní, především v k. ú.
Milíře.
*Věková struktura
Stárnutí populace v obci.
*Cestovní ruch
Žádné aktivity pro rozvoj CR.
*Požární prevence
Nedostatek dobrovolníků ve
Sboru dobrovolných hasičů.
*Zdravotnictví
V obci nejsou žádná školská,
zdravotnická ani sociální
zařízení.
*Podnikání
Nedostatek pracovních
Příležitostí a možností
podnikání přímo v obci.
*Krizový byt
Obec nemá volné prostory pro
ubytování při mimořádné
události (požár, povodeň)
*Mobilní spojení
Nedostatečné připojení
obyvatel na mobilního
operátora 02.

Příležitosti

Hrozby

*Hygiena životního prostředí
Postupné budování individuálních nebo
skupinových čistíren odpadních vod
či alespoň bezodtokových jímek. V části
obce Krásná Lípa napojení domů na
stávající ČOV.

*Potok Rotava
Záplavové území na katastru
obce.
*Dopravní obslužnost
Zhoršení dopravní obslužnosti
obce.

*Hygiena životního prostředí
Přeměna lokálních topenišť na využití
biomasy či tepelných čerpadel.
*Dotace
Vícezdrojová dotační politika (stát, EU,Kraj).
Možnost čerpání dotací ze strukturálních
fondů EU, národních i krajských zdrojů.
*Spolupráce
Spolupráce s dalšími obcemi v regionu,
popř. mimo region.
*Pracovní místa
Podpora pracovních míst v blízkosti obce.
*Obyvatelstvo
Podněcovat obyvatele k zapojování se do
dění v obci a tím zlepšovat jejich zájem o
o místo, kde žijí.
*Likvidace invazních druhů rostlin
Prevence šíření a omezování výskytu
invazních druhů (především křídlatka).
*Výsadba dřevin
Výsadba alejí, stromořadí, starých odrůd
ovocných stromů.
*Ochrana obojživelníků
Při jarním stěhování zamezit střetu s auty.
*Opatření pro zvýšení schopnosti zadržet vodu
Terénní úpravy pozemků v majetku obce vedoucí
k vyšší schopnosti zadržovat vodu. Aktivní
spolupráce s ostatními vlastníky pozemků.
*Cestovní ruch
Zviditelnění polních cest pro turistické účely,
vvznačení turistických tras.
*Hřbitov
Výstavba kolumbária, úprava hřbitova,
oprava márnice a hřbitovní zdi.

*Obyvatelstvo
Stárnutí populace, nárůst
potřeb sociálních služeb.
*Vodovodní řad
Zhoršující a nedostatečný
stav vodovodního řadu.
*Životní prostředí
Poškození životního prostředí
(např. lokální topení v topné
sezoně), absence kanalizace
a ČOV v obci.
*Komunikace
Hrozí střety chodců s auty.
*Stárnutí
Stárnutí obyvatel, mladí lidé
jsou budoucností obce.

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
ZÁKLADNÍ PRIORITY:
Utvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený
vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje, požadovaný směr hospodářského
rozvoje, úroveň životního prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy
EU a zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel kraje.
Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly
přesahovat mezi únosnosti území (podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat
jeho poškození anebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dosáhnout ozdravění a viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné
přírodě, tak uvnitř sídel, jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů
zajištění udržitelného rozvoje území (zejména stabilita osídlení, rozvoj
cestovního ruchu).
Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek
životního prostředí a složky životního prostředí zlepšovat.
Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště
chráněných území.
Spolupracovat se sousedními obcemi a Povodím Ohře, s. p. při zlepšování
podmínek životního prostředí.
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ:
Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekologické struktury
charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem
progresivních výrob a služeb odpovídající současným ekonomickým a
technologickým trendům.
Podporovat revitalizaci nedostatečně nevyužitých nebo zanedbaných areálů a
ploch zejména zemědělského původu s cílem dodržet funkční a urbanistickou
celistvost sídel a šetřit nezastavené území a zemědělskou půdu.

Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území, minimalizovat
zábory zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření – ochrana proti erozním
účinkům vody, větru, přípravu a realizaci, zamezit zbytečné fragmentaci
zemědělských území a obnovit péči o dlouhodobě nevyužitá území.
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:
V částech obce bez dostatečných místních zdrojů vody řešit problémy zásobování
vodou napojením na vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.
Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících
systémů odvádění a čištění odpadních vod.
Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb
jednotlivých částí obce.
Územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní a technické infrastruktury
provázat s citlivým řešením vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiverzitu
a s ochranou zemědělské půdy. Řešením záměrů a jejích územní koordinací je
třeba zamezovat zbytečné fragmentaci krajiny. V případě variant nebo alternativ
řešení a změn pokládat za kritéria vhodného výběru: dopravní a technickou
účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči ochraně životního prostředí,
přírodních, kulturních a civilizačních územních hodnot a respektování cílových
charakteristik vymezených krajinných celků.
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, současně respektovat a
kultivovat specifickou tvářnost sídla včetně zřetele k zachování prostorové
oddělenosti sídel.
Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace v souladu
s možnostmi a limity území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo
využívaných vhodných lokalitách.
Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a
turistických cest na území obce s návazností na vznikající republikovou a
evropskou síť těchto zařízení.
SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST OBYVATEL:
Podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel, posilovat
předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s orientací na
perspektivní obory ekonomiky.

Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení případných
zhoršených sociálních podmínek, zhoršeních parametrů zdravotního stavu
obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně
slabých ohrožených společenským vyloučením.
Podporovat péči o typické či výjimečně přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
na území obce, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho
snadné identifikaci a posilují sociální soudržnost jeho obyvatel.
Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel, které se
promítnou do měnících se nároků na technickou a dopravní infrastrukturu,
občanskou vybavenost nadmístního významu.
Při stanovování územní rozvojové koncepce dbát na dostatečnou míru spolupráce
s obyvateli a dalšími uživateli území a tak dosahovat vyšší míry vyváženosti
řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňující
sociální soudržnost obyvatel.
OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POTENCIÁLNÍMI RIZIKY A PŘÍRODNÍMI
KATASTROFAMI:
Respektovat zájmy obrany státu a civilní obrany obyvatelstva a státu.
Územně plánovacími nástroji legalizovat opatření pro minimalizaci rozsahu
možných materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil v území
a havarijních situací, vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury
a průmyslové výroby.
Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umisťování
protipovodňových opatření. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových
územích jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území ohrožených záplavami.

B 2 Cíle, opatření a aktivity
Údržba, obnova místních komunikací
2020 – 500 000 Kč
2021 – 500 000 Kč
2022 – 500 000 Kč
2023 – 500 000 Kč
Možno žádat max. 70% dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – termín
podání 28. 2. příslušného roku – již využito v minulých letech.
Nutný pasport místních komunikací.
Úprava hřbitova, obnova márnice, oprava hřbitovní zdi a výstavba kolumbária
2020 – 500 000 Kč
2021 – 300 000 Kč
2022 – 300 000 Kč
2023 – 300 000 Kč
Možno žádat max. 70% dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – termín
podání 28. 2. příslušného roku.
Údržba veřejného prostranství, místa aktivního a pasivního odpočinku, kemp
2020 – 200 000 Kč
2021 – 200 000 Kč
2022 – 200 000 Kč
2023 – 200 000 Kč
Možno žádat max. 70% dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – termín
podání 28. 2. příslušného roku – již využito v minulých letech.
Rozšíření vodovodního řadu
2020 – 500 000 Kč
2021 - 500 000 Kč
2022 – 500 000 Kč
2023 – 500 000 Kč
Nutná projektová dokumentace.
Rozšíření kanalizace
2020 – 500 000 Kč
2021 – 500 000 Kč
2022 – 500 000 Kč
2023 – 500 000 Kč
Nutná projektová dokumentace.
Pořízení změny územního plánu
2020 – 50 000 Kč
2021 – 50 000 Kč
2022 – 40 000 Kč
2023 – 30 000 Kč.

B.3 Podpora realizace programu
REALIZACE STRATEGIE
Pro úspěšnou realizace Strategického plánu rozvoje obce Šindelová je důležité se
do budoucna zaměřit především na efektivní spolupráci jednotlivých aktérů, a to
konkrétně obce, spolků, občanů i subjektů vně obce. Na základě tohoto programu
bude obec postupně realizovat všechny prakticky a finančně realizované změny,
a to se zohledněním určitých priorit k jednotlivým záměrům.
Před realizací budou jednotlivé projekty konkretizovány, ať už z hlediska
projekčního, vyžaduje-li to daný záměr, tak z hlediska finančního a časového.
ZAJIŠTĚNÍ ŘÍZENÍ A NAPLŇOVÁNÍ PRO OBEC ŠINDELOVÁ
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele
se starostou. Zastupitelstvo obce koordinuje všechny činnosti spojené s
administrativní činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu.
Zodpovídá za dodržování harmonogramu, vyhodnocování a monitoring.
Zodpovídá za zpřístupnění dokumentu a vypořádání připomínek a podnětů, které
se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za přípravu aktualizací,
souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu, podílí se na
zajištění dodržování harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocení.
Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.
ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a zároveň bude
k nahlédnutí, případně zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.
MONITORING A HODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU
Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry
byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých důvodů případně
realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé
záměry z hlediska možností a potřebnosti jejich realizace a bude také
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, která
zaktualizují názor veřejnosti na jednotlivé aspekty života v obci, vyhodnotí
dosavadní strategie a budou sloužit jako zpětná vazba pro vyhodnocení, zda se
řešení aspekty života v obci zlepšily, či nikoliv.

Schváleno Zastupitelstvem obce dne 11. 9. 2019, č. usnesení 3/22/2019.

Zdroje: Kniha Václava Kotěšovce – Pohledy do historie měst a obcí Kraslicka
webové stránky cs.wikipedia.org; csu.cz

