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1. Identifikační údaje
Tabulka 1: Identifikační údaje zadavatele a zpracovatele (vlastní zpracování, 2021)

Zadavatel

Obec Chotíkov

Sídlo/adresa

Chotíkov 118
330 17

IČO

002 57 834

DIČ

CZ00257834

Zpracovatel

DOMOZA projekt s.r.o.

Sídlo/adresa

Teslova 1202/3
301 00 Plzeň

IČO

281 45 089

DIČ

CZ28145089

Webové stránky

www.domoza-projekt.eu

Datum vypracování

únor – červenec 2021

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. poskytuje od roku 2012 komplexní služby v oblasti dotačního
managementu a veřejných zakázek. Dále se dlouhodobě zabývá zpracováním strategických
dokumentů pro potřeby měst a obcí, jako jsou například strategické plány rozvoje obce, programy
rozvoje obce, komunikační strategie a plány rozvoje sportu.
DOMOZA projekt s.r.o. je členem Celostátní sítě pro venkov a Krajské hospodářské komory
Plzeňského kraje.

Obrázek 1: Znak zadavatele a logo zhotovitele (rekos.psp.cz, DOMOZA projekt s.r.o., 2021)
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Obec Chotíkov se nachází na severovýchodním cípu plzeňské pánve, 7 km od centra města Plzně
a 86 km jihozápadně od Prahy, nachází se v okrese Plzeň-sever, v kraji Plzeňském.
Obec je situována v nadmořské výšce 398 m n. m.
Celková rozloha katastru obce činí 11,26 km2.
V obci žije na 1221 obyvatel (stav ke dni 1. 1. 2020).
Hustota osídlení činí cca 108 obyvatel/km2.

Základní údaje:
Status: obec
NUTS 5 (obec): CZ0325 558940
Kraj (NUTS 3): Plzeňský (CZ032)
Okres (NUTS 4): Plzeň-sever (CZ0325)
Obec s rozšířenou působností: Nýřany
Pověřená obec: Město Touškov
Katastrální výměra: 11,26 km²
Obyvatel: 1221 (1. 1. 2020)
Zeměpisná šířka: 49° 47’ 29’’
Zeměpisná délka: 13° 19’ 22’’
Nadmořská výška: 398 m
PSČ: 330 17
Základní sídelní jednotky: 1
Místní části: 1
Katastrální území: 1
Adresa obecního úřadu: Chotíkov 118, 33017 Chotíkov

2. Úvod
Strategie už od doby antické je spojována s vytvářením dlouhodobých plánů, vizí a konceptů
rozvoje života v různých směrech. Význam slova „strategie“ vychází z řeckého slova, kdy již
v dobých dávných znamenalo způsob, jak být úspěšný a konkurovat obchodníkům.
Strategii obce v pojetí municipalit vnímáme jako živý organismus, který žije, rozvíjí se a plní
svoji funkcionalitu ke spokojenosti občanů místních i návštěvníků. Slouží a je nezbytná
pro municipality, které mají vědomou představu o vlastní budoucnosti a jasný plán pro naplnění.
Je nutností pro každé místo, které se chce vyvíjet a rozvíjet.
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3. Potřeba tvorby strategie
Strategický rozvojový dokument obce Chotíkov je pořizován a zpracováván jako dokument
koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního,
kulturního a ekologického charakteru území obce. Hlavním smyslem a cílem je organizace
rozvoje obce na bázi koordinace jednotlivých zájmů zainteresovaných stran tak, aby obec
prosperovala jako celek, fungovala dobře, hospodárně, efektivně a účelně a v poklidu, pohodě a
přátelství.
Mezi současné základní dokumenty obce Chotíkov patří nový územní plán z roku 2020. Ten
upravuje rozvoj obce z pohledu stavebně technického a krajinotvorného. Současně je tímto
aktem zahájen vývoj strategického rozvojového plánu, který bude sloužit k plánování aktivit a
využívání finančních prostředků k rozvoji obce.
Důležitou roli při sofistikované tvorbě strategického rozvojového dokumentu hraje detailní
znalost prostředí, potřeb obyvatel i zainteresovaných stran jako jsou soukromé i veřejné instituce.
Tyto požadavky je možno naplňovat zapojením veřejnosti do zpracování rozvojového
dokumentu. Proces vytváření probíhá se zapojením široké veřejnosti, tedy občanů a přátel místa
a okolí obce Chotíkov a tento proces vnímáme jako „komunitní plánování“ pro komunitní rozvoj
obce.
Strategický plán obce Chotíkov mapuje nejdůležitější oblasti, ve kterých se chce obec rozvíjet,
určuje aktivity, jimiž se zastupitelstvo, rada obce, obecní úřad a organizace obce zabývají a
v nichž se chtějí rozvíjet tak, aby do roku 2031 byla naplněna následující vize.
Pozitivní vývojové trendy v oblasti „života“ obce Chotíkov, lze zajistit především svědomitým
naplňováním cílů, které byly stanoveny na základě zevrubného výzkumu stávající situace a
budoucích potřeb. Díky dodržování předem stanovených priorit nebude obecní rozpočet
zbytečně zatěžován financováním nepotřebných investic, které by v konečném důsledku nevedly
k všestrannému či cílenému rozvoji. Strategický plán rozvoje obce bude v jednotlivých letech
jeho platnosti průběžně vyhodnocován z hlediska úspěšnosti plnění stanovených cílů.
Zastupitelstvo obce by mělo tento dokument průběžně aktualizovat.

Obrázek 2: Letecké foto obce 2019
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4. Charakteristika obce
Obec Chotíkov je obec na severním Plzeňsku v těsné blízkosti krajského města Plzeň.
Se statutárním městem Plzeň přímo katastrálně sousedí. Je vyhledávanou a renomovanou
lokalitou. Nabízí příjemný život v mnoha aspektech. Poskytuje vysoce kvalitní život obyvatelům
všech generací. S lukrativní nabídkou bydlení a přírůstkem nových spoluobčanů se rozšiřuje také
potřebná infrastruktura.

Současnost
Tabulka 2: Souhrnné informace o obci Chotíkov (Regionální informační servis, 2020; ČSÚ, 2021)

Souhrnné informace
Status

Obec

ZUJ (kód obce)

558940

NUTS 5

CZ0325558940

NUTS 4

CZ0325 – okres Plzeň-sever

NUTS 3

CZ032 – Plzeňský kraj

NUTS 2

CZ03 – Jihozápad

Obec s rozšířenou působností

Nýřany

Pověřený úřad

Město Touškov

Základní sídelní jednotky

Chotíkov, Chotíkov – za obchvatem

Katastrální plocha (ha)

1 126

Počet obyvatel k 1. 1. 2020

1 221

Nadmořská výška (m n. m.)

398

Zeměpisné souřadnice
První písemná zmínka

1344

Působnost MAS

MAS Radbuza, z.s.

Euroregion

---

Katastrální území obce o rozloze 1 126 ha ležícího v udávané nadmořské výšce 435 m n. m. obývá
dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. 2020 1 221 trvale hlášených obyvatel. První písemná
zmínka o Chotíkově je datována do roku 1344.
Následující tabulka zobrazuje druh a rozlohu pozemků v rámci řešeného území.
Tabulka 3: Druhy pozemků v ha k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2021)

Zemědělská půda
Orná půda
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost

586,9
529,1
29,3
1,9
26,5

Nezemědělská půda

539,4

Lesní pozemek
Vodní plocha

393,8
5,4

Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

21,3
118,9
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Obrázek 3: Poloha obce na mapě severního Plzeňska (mapy.cz, 2020)

Obrázek 4: Poloha obce Chotíkov na mapě ČR (mapy.cz, 2021)
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Obrázek 5: Katastrální území obce Chotíkov (mapy.cz, 2021)

V obci působí řada organizací. Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková
organizace nabízí vzdělávání dětí a žáků ve dvou třídách mateřské školy a v devítileté škole.
Sociální služby jsou zajišťovány z nedalekého Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov. Stavební úřad je taktéž soustředěn pro občany Chotíkova ve Městě Touškově.
V obci působí řada spolků, které se starají o rozmanité vyžití pro místní občany.
Drobní podnikatelé a firmy nabízí pracovní příležitosti a funguje zde vzájemná podpora obce a
podnikatelů.

Všechny generace by rády a aktivně trávily svůj volný čas na veřejných či komunitních
prostorech. Vyhledávané jsou sportovní a kulturní akce. Obce cítí příležitost v kultivaci volných
prostranství, která jsou skromně, avšak řádně udržována, dále pak obec zahájila dlouho
očekávanou rekonstrukci návsi za účelem vybudování mimořádně přívětivého zákoutí obce,
které pro občany nabízí neobvyklé „genio locci“. Vyhledávanou lokalitou i pro přespolní,
zejména lochotínské sousedy jsou lesy a louky kolem vrchu Krkavec.
Obec má významný benefit a sice obchvat silnice I/20, tzv. Varskou, tudíž není obce Chotíkov
transitní obcí. Proto je v zájmu obce dbát o uchovávání snížené průjezdnosti zejména nákladní
dopravy a toto jde v souladu s péči o životní prostředí a ekologii.
Obyvatelé využívají řadu moderních sdělovacích prostředků obce a to nově upravené webové
stránky, aktivní facebookový profil, aplikaci „V obraze“, ale zůstávají také nadále věrni
tradičním způsobům sdílení informací, proto je stále oblíben tradiční místní rozhlas, nebo
informační tabule. Občané jsou pravidelně informováni o dění ve vsi a probíhá komunikace mezi
nimi a představiteli obce.
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Obrázek 6: Náhled vzhledu webových stránek

Obrázek 7: Náhled vzhledu facebookového profilu

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec Chotíkov základním územním samosprávným
společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec má
vlastní majetek, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývající.
Chotíkov pečuje o všestranný rozvoj území a o potřeby svých občanů. Při plnění úkolů chrání
veřejný zájem. Ve veřejném zájmu realizuje obec řadu investičních a neinvestičních projektů.
Obec Chotíkov je členem Místní akční skupiny Radbuza. MAS Radbuza, z. s. je spolek,
který sdružuje obce, podnikatele a neziskové organizace z regionu Dobřanska, Holýšovska,
Chotěšovska, Nýřanska a Stodska za účelem dlouhodobého udržitelného rozvoje tohoto území.
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5. Historie
První dochovaná písemná zmínka o obci Chotíkov pochází z roku 1344. Konkrétně z 25. června
toho roku, kdy bylo latinsky psanou listinou přislíbeno Sezemou z Vrtby a jeho syny Peškem
a Sezemou vyplácení dvou kop českých grošů ročně ve dvou splátkách cisterciáckému klášteru
v Plasích. Tyto poplatky měli klášteru dávat Sezemovi poddaní ze vsi Chotíkov.
Další písemně doložitelnou připomínkou Chotíkova je seznam papežských desátků, podle
kterých stál v Chotíkově v roce 1352 farní kostel. Mezi lety 1370 – 1376 o obsazení pozice
místního faráře rozhodoval plzeňský měšťan Mikuláš, který byl majitelem Chotíkova
a disponoval tzv. patronátním právem. Mikuláš získal majetek v Chotíkově s největší
pravděpodobností od pánů z Vrtby a nejspíše zde měl mimo poddaných také poplužní dvůr
bývalých chotíkovských vladyků.
Dalším vlastníkem Chotíkova s patronátním právem je dle pramenů plzeňský měšťan Ebrzvin,
„Pán na Chotíkově“. Ten je vzpomínán při presentaci nového faráře roku 1394. Ebrzvin pak
prodal svůj majetek v Chotíkově plzeňské rodině Pabiánků, která horlivě vyznávala učení Mistra
Jana Husa, a v jejichž vlastnictví se nacházelo i několik dalších statků v okolí Plzně. Po odvolání
chotíkovského faráře, který se názorově shodoval s rodinou místních pánů, byl do obce roku
1417 dosazen farář nový, a to panem Jindřichem z Elstrberka. Ten sice pravděpodobně nevlastnil
v Chotíkově žádné majetky, ale po Husově smrti byl jedním z hlavních postav panské katolické
jednoty v Plzeňském kraji a byl tak pověřen arcibiskupem, aby dosadil do Chotíkova řádného
katolického kněze. V období husitských bouřek byl Jindřich z Elstrberka neúnavným
bojovníkem proti kališníkům a od císaře Zikmunda za to dostal do zástavního držení krom jiného
i Chotíkov. Po smrti Jindřicha z Elstrberka v roce 1426 se do Chotíkova opět vrací Tůma
Pabiánek a ihned sem dosazuje svého kališnického faráře. Tůma Pabiánek tou dobou užívá
přízvisko „seděním na Chotíkově“, což patrně odkazuje na skutečnost, že po vypálení tvrze
Pabiánků ve Štěnovicích katolickými měšťany, se rodina přestěhovala do chotíkovského
poplužního dvora.
Po několika těchto obměnách katolických a ultrakvistických farářů zprávy o chotíkovské faře
utichají. Místní kostel Povýšení Svatého kříže se přesunul pod správu malesické fary a po tom,
co jeho stav již hrozil sesutím, byl roku 1828 uzavřen. V letech 1834 a 1835 byl na jeho místě
od základu vystavěn kostel nový a o dalších 70 let později zde byla obnovena i fara.
Co se vlastnictví Chotíkova týká, ves patřila i nadále rodu Pabiánků, a to až do roku 1459, kdy ji
odkoupil Markvart z Úlic. Ten jej vlastnil až do roku 1484, ačkoliv od roku 1476 zde již nežil.
Další vlastník chotíkovského panství po roce 1484 není znám, avšak před rokem 1498 koupila
sousední Malesice i s částí Chotíkova plzeňská měšťanka Anna Šafránková z Poutnova, která o 5
let později odkázala tyto majetky a další zboží Slaviborovi Prackovi ze Svinné a bratrům Jiříkovi
Benešovi a Štěpánovi Junišům z Poutnova. Jiná část Chotíkova patřila zase s největší
pravděpodobností ke Křimicím. Ta byla totiž roku 1505 prodána, neboť z dochovaných pramenů
se dozvídáme, že poddaný Strýček z Chotíkova byl dlužen jednomu z plzeňských měšťanů a jako
jeho ručitel vystupoval jistý pan Točník, majitel křimického statku.
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Někdy kolem roku 1520 prodali Jan a Petr z Kokořova další část Chotíkova (jak ji nabyli, není
známo) panu Točníkovi z Křimic. Rok 1544 zaznamenal nákup Junišů z Poutnova – ti toho roku
přikoupili dalších 8 poddaných z Chotíkova.
V 16. století nakonec komplikované majetkové vlastnictví Chotíkova vykrystalizovalo do 3 částí
– malesický díl, křimický díl a tím třetím se stal chotíkovský poplužní dvůr, který roku 1543
koupili Markvartové z Hrádku. Přehledně předkládá majetkové poměry v Chotíkově až berní rula
z roku 1654. Ta také poměrně jasně dokresluje situaci, která panovala po 30leté válce – více než
polovina usedlostí ve vsi zůstala ještě 6 let po válce zpustlá. V 17. století však byla s největší
pravděpodobností vystavěna i místní tvrz, a to přestavbou dosavadního obytného stavení správce
dvora. Kdo byl stavebníkem této tvrze, není však úplně jasné. Mohla jím být majitelka
samostatného statku Chotíkov Kateřina Juliána Myllerová, ale také následný vlastník Václav
Rudolf z Treuenfelsu, který koupil roku 1664 také statek Červený Hrádek a Chotíkov k němu
připojil. Po jeho smrti v roce 1670 zdědila vlastnické právo k Chotíkovu jeho žena Dorota, která
jej roku 1673/1674 prodala a stateček Chotíkov, jak byl díl Chotíkova nazýván, byl přidružen
k dílu malesickému. Rozdělení vsi na 2 díly mezi Malesice a Křimice pak zůstalo nezměněno až
do konce patrimoniálního zřízení.

Obrázek 8: Znázornění území obce Chotíkov na mapovém podkladu z 19. století (mapy.cz, 2021)
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Obrázek 9: Zájmové území MAS Radbuza (mas-radbuza.cz, 2020)

Užší vazby trvají mezi obcemi severního Plzeňska v okolí mezi Chotíkovem a Všerubami, obce
Nevřeň a Příšov jsou spádové pro chotíkovský školský obvod.
Obec Chotíkov provozuje vlastní čistírnu odpadních vod, knihovnu a kulturní dům.

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN 2021 – 2031
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6. Potřeba tvorby strategie
Již na úvod tohoto dokumentu je potřeba identifikovat samotnou potřebu tvorby strategie.
Mohou za to především tyto důvody:
 legislativa,
 aktualizace současného rozvojového dokumentu a
 přirozená potřeba rozvoje dané oblasti.

Za primární důvod vzniku nového strategického dokumentu lze považovat přirozenou potřebu
rozvoje území obce Chotíkov. Jak bude uvedeno níže v analytické části dokumentu, Chotíkov
spatřuje určité své nedostatky, na kterých je třeba zapracovat k veřejnému prospěchu.
V neposlední řadě lze mezi důvody zařadit také nutnost tvorby dokumentu ze strany
legislativy, tj. např. Plán rozvoje sportu. V rámci přípravné fáze projektu bude realizována
organizace přípravných prací tvorby strategie, sběr potřebných dat a analýza současného stavu a
předběžné vize. Ke zpracování slouží matice odpovědnosti RASCI.

Tabulka 4: Matice odpovědnosti RASCI (vlastní zpracování, 2021)

Zadavatel

Zpracovatel

Zadání vytvořit strategii

R 1, A

S, C, I

Výběr zpracovatele

R, A

S, C, I

Vytvoření plánu přípravných prací

S, C, I

R, A

Sběr dat

S, C, I

R, A

Analýza a vymezení problému

S, C, I

R, A

Existence konkurenčních či souvisejících strategií

S, C, I

R, A

Analýza regulatorního rámce, srovnávací analýza

S, C, I

R, A

Analýza okolí identifikovaného problému

S, C, I

R, A

Možné linie budoucího vývoje

S, C, I

R, A

Analýza předběžné vize

S, C, I

R, A

Vysvětlivky:
R = Responsible (Odpovědný)
C = Consulted (Konzultující)
1

S = Support (Podporující)
I = Informed (Informován)

A = Accountable (Schvalující)
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7. Správa obce
V současné době (k roku 2021) má obec patnáctičlenné zastupitelstvo, z toho starostku a dva
místostarosty. Rada obce Chotíkov je složena z pěti členů. Dále je zde zastoupen kontrolní výbor
a finanční výbor. Obec má také pověřence pro ochranu osobních údajů.
Obecní úřad je pro veřejnost k dispozici v těchto úředních hodinách:
Pondělí

8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

Úterý

po telefonické dohodě

Středa

8:00–12:00

Čtvrtek

po telefonické dohodě

Pátek

po telefonické dohodě

14:00–17:00

Zároveň mají občané možnost využít e-podatelnu bez omezení úředními hodinami.
Obec mimo jiné zaměstnává pracovníky na pozici účetní, stavební technik, technik obce a správa
budov, vedoucí pracovní čety, pracovníci pracovní čety, matrikářka, evidence obyvatel,
podatelna a knihovnice.

Obec získává do svého rozpočtu peníze z rozpočtového určení daní. Každoročně jsou pak
vynakládány nemalé prostředky na posílení obecní infrastruktury a institucí, a to buď za účelem
výdajů na provoz či investice. Zastupitelstvo obce usilovně pracuje na sestavování
a následném plnění obecních priorit, jejichž cílem je neustálé zkvalitňování podmínek
pro život v obci a zejména příležitosti k čerpání dotací.

8. Hospodářství
Ekonomická situace
K 31. 12. 2020, resp. k 1. 1. 2021 bylo v Chotíkově evidováno celkem 372 ekonomických subjektů,
z nichž měla více než polovina zjištěnou aktivitu.
Z přehledu Českého statistického úřadu je patrné, že největší zastoupení podnikatelských
subjektů se zjištěnou aktivitou v Chotíkově má odvětví G Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel, dále pak B–E Průmysl celkem a F Stavebnictví.
Ostatní druhy činností jsou mezi aktivními podnikatelskými subjekty v Chotíkově zastoupeny
v menším měřítku. V místě bydliště, vzhledem k velikosti obce, ovšem sežene práci relativně
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menší skupina obyvatel. Většina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací, a to zejména
do Plzně, která je z Chotíkova velmi dobře dostupná. Na pracovní příležitosti si tedy místní
občané stěžovat nemohou. Obec bude i nadále usilovat o vytvoření příznivého, navzájem se
podporujícího, vztahu mezi hospodářskými činnostmi, obyvatelstvem a prostředím.
Z uvedených subjektů patří naprostá většina mezi fyzické osoby podnikající podle živnostenského
zákona, jak naznačují statistická data z tabulky č. 6 Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31.
12. 2020 (ČSÚ, 2021). Kontakty na občany Chotíkova podnikající v různých oborech je možné najít
na stránkách obce v sekci Řemesla a služby.
Tabulka 5: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2020 (ČSÚ, 2021)

Registrované
podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

372

195

Zemědělství, lesnictví, rybářství

16

9

Průmysl celkem

62

32

F

Stavebnictví

59

32

G

Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel

74

40

H

Doprava a skladování

14

9

I

Ubytování, stravování a pohostinství

14

4

J

Informační a komunikační činnosti

5

2

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

2

1

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

8

5

M

Profesní, vědecké a technické činnosti

47

23

N

Administrativní a podpůrné činnosti

6

3

O

Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení

2

2

P

Vzdělávání

6

4

Q

Zdravotní a sociální péče

.

.

R

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

15

10

S

Ostatní činnosti

32

15

X

nezařazeno

.

.

Celkem
A
B–E
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Tabulka 6: Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2020 (ČSÚ, 2021)

Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

372

195

Fyzické osoby

309

149

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

279

129

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnost. zákona

22

15

5

4

Právnické osoby

63

46

Obchodní společnosti

42

37

1

1

2

2

Zemědělští podnikatelé

Akciové společnosti
Družstva

Trh práce
V souvislosti se statistikou uvedenou v následující kapitole v tabulce č. 10 je možné konstatovat,
že většina občanů obce je v produktivním věku. Navzdory faktu, že se v Chotíkově nachází
několik zaměstnavatelů, najde v místě svého bydliště pracovní uplatnění pouze menšina z těchto
obyvatel. Drtivá většina ekonomicky aktivních obyvatel, tedy obyvatel ve věku 15 – 64 let, za
prací dojíždí, a to nejčastěji do nedaleké Plzně, jejíž dojezdová vzdálenost a dostupnost je více
než příznivá.
I přes uvedené podmínky na místním trhu práce eviduje úřad práce v Chotíkově přes 22 uchazečů
o práci, z čehož valnou většinu tvoří ženy, a zároveň je Úřadem práce evidováno 37 volných
pracovních míst v této lokalitě.

Tabulka 7: Nezaměstnanost v obci Chotíkov k 31. 1. 2021 (ČSÚ, 2021)

Počet uchazečů o zaměstnání
v evidenci úřadu práce
(dosažitelní2)
Celkem
22

2

Pohlaví
Muži

Ženy

9

13

Podíl nezaměstnaných osob (v %)

Celkem
2,7

Pohlaví
Muži

Ženy

1,1

3,1

Pracovní místa
v evidenci úřadu
práce
Celkem
37

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání jsou tací, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně při nabídce
vhodného pracovního místa.
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Obyvatelstvo
Ke dni 01. 01. 2021 žije v obci dle dat Českého statistického úřadu na 1251 obyvatel. Hustota
osídlení činí cca 109 obyvatel/km2. Vývoj počtu obyvatel obce od roku 1990, resp. 1991 lze vidět
v následující tabulce a grafu. Z následující tabulky a grafu je také patrné, že vývoj počtu obyvatel
za posledních 10 let má rostoucí tendenci, což je zřejmé zejména ze stoupající křivky lineární
prognózy.
Tabulka 8: Vývoj počtu obyvatel v letech (ČSÚ, 2021)

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Počet
obyvatel
k 31. 12.

1 044

1 089

1 099

1 115

1 142

1 138

1 141

1 153

1 199

1 221

Graf 1: Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2020)

Počet obyvatel v obci
1400
1200

Počet obyvatel v obci
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0
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Graf 2: Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2020)

Poměr mužů a žen
Ženy
50%

Muži
50%

Muži
Ženy
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Graf 3: Vývoj počtu obyvatel za posledních 10 let s lineární prognózou do roku 2030 (ČSÚ, 2021)
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Na rostoucím trendu ukazatele počtu obyvatel se podepsal kladný celkový přírůstek obyvatelstva.
Ten je ve svém pozitivním sklonu ovlivněn zejména výrazně plusovými hodnotami migračního
přírůstku. Přírůstek přirozený nevykazuje příliš extrémní hodnoty a působí v posledních deseti
letech více méně vyrovnaně.
Hodnoty ukazatelů Živě narození, Zemřelí, Přistěhovalí a Vystěhovalí, jež tvoří následně hodnoty
přirozeného a migračního přírůstku za posledních 10 let jsou vyčísleny v tabulce č. 9 a znázorněny
v grafu.

Tabulka 9: Populační vývoj dle vybraných ukazatelů (ČSÚ, 2021)

Rok

Stav
Živě
Přírůstek Přírůstek
Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
k 1. 1. narození
přirozený migrační

Přírůstek
Stav
celkový k 31. 12.

2010

997

12

4

49

10

8

39

47

1 044

2011

1 044

12

10

61

21

2

40

42

1 089

2012

1 089

13

11

31

23

2

8

10

1 099

2013

1 099

7

7

39

23

-

16

16

1 115

2014

1 115

9

11

36

7

-2

29

27

1 142

2015

1 142

9

6

28

35

3

-7

-4

1 138

2016

1 138

8

7

37

35

1

2

3

1 141

2017

1 141

10

7

35

26

3

9

12

1 153

2018

1 153

10

5

60

19

5

41

46

1 199

2019

1 199

14

14

61

39

-

22

22

1 221
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Graf 4: Populační vývoj dle vybraných ukazatelů (ČSÚ, 2021)
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Následující statistika se věnuje genderovému a věkovému složení obyvatel obce Chotíkov.
Z těchto údajů je patrné, že největší procento místní populace se nachází v ekonomicky
produktivním věku a struktura obyvatel je z hlediska genderové skladby relativně vyrovnaná.
Tabulka 10: Genderové a věkové složení obyvatel k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2021)

Celkem

Muži

Ženy

1 221

612

609

0–14

194

110

84

15–64

827

409

418

65 a více

200

93

107

41,5

40,5

42,5

Počet obyvatel

v tom ve věku (let)

Průměrný věk (let)
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Graf 5: Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2019 (ČSÚ, 2020)

Obyvatelstvo muži/ženy - mládež/dospělí
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82; 7%
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502; 42%
513; 43%

Ženy starší 15 let

99; 8%

Ženy do 15 let

Poslední statistikou v této kapitole jsou data zabývající se věkovým průměrem obyvatel
v Chotíkově, a to za posledních 10 let. Následující tabulka deklaruje, že v obci pomalu dochází ke
stárnutí populace. Tento fakt je patrný jak z ukazatele Průměrný věk, tak z Indexu stáří, jenž
vyjadřuje, kolik obyvatel starších 65 let připadá na 100 dětí do 15 let věku.

Tabulka 11: Průměrný věk a Index stáří k 31. 12. (ČSÚ, 2021)

Průměrný
věk

21

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

39

38,9

39,1

39,7

39,7

40,1

41

41,4

41,6

41,5

Muži

37,7

38

38,3

.

.

38,8

39,9

40,3

40,4

40,5

Ženy

40,3

39,8

39,8

.

.

41,4

42

42,5

42,8

42,5

.

.

.

.

.

.

.

98,4

104,8

.

Celkem

Index stáří (v %)
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Graf 6: Populační vývoj dle vybraných ukazatelů (ČSÚ, 2020)

Poměr mužů a žen napříč lety
700

Počty mužů a žen v obci

600
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Roky
muži

ženy

Graf 7: Populační vývoj dle vybraných ukazatelů (ČSÚ, 2020)
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Graf 8: Populační vývoj dle vybraných ukazatelů (ČSÚ, 2020)
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Obec Chotíkov se aktivně podílí na veřejných a společenských akcích zde konaných.
Různorodost aktivit, které se snaží zapojit všechny věkové kategorie, výrazně přispívá dobrému
jménu obce. Mezi tradiční události patří např. Chotíkovská pouť, posezení pro dříve narozené,
podzimní cyklus přednášek, rozsvěcení vánočního stromu spojené s vánočním koncertem a
adventními koncerty, prodej vánočních kaprů, vánoční myslivecký ples, masopust, májka
Memoriál Hany Hamatové, den dětí, aj.
Tyto různorodé aktivity tak pomáhají místním občanům vytvářet si sounáležitost s místem,
kde žijí a propojují spoluobčany napříč generacemi.

Obrázek 10: Nabídka služeb a řemesel na webu obce
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Infrastruktura obce
Technická infrastruktura
Informačně technická infrastruktura
Obec má na adrese https://www.chotikov.eu/ dostupné své oficiální webové stránky, které jsou
pravidelně aktualizovány a doplňovány. Tento webový portál obsahuje velké množství informací
od povinně zveřejňovaných, přes elektronickou úřední desku až po aktuality. Kdokoli se může
přihlásit k odběru novinek ze zmíněného webu, a to díky mobilní aplikaci „V OBRAZE“.
Průběžně dochází k úpravám webu s ohledem na platnost nové legislativy v souvislosti s
přístupností webových stránek. Zejména starší generace občanů pak využívá veřejnou úřední
desku ve formě klasické vývěsky. Dalším zdrojem informací a aktualit bude nový zpravodaj
obecního úřadu s názvem Náves, který vychází od prosince 2020 čtyřikrát ročně v nákladu cca
500 výtisků. Obec dále využívá možnost hlášení prostřednictvím místního rozhlasu.

Energetická infrastruktura
Chotíkov je plně elektrifikován a veřejné osvětlení je kompletně zbudované. Část veřejného
osvětlení je aktuálně v rekonstrukci a síť veřejného osvětlení bude nadále modernizována a
případně doplňována v závislosti na nových rozvojových plochách. Obec nevyužívá žádných
zdrojů obnovitelné energie, jako jsou například solární panely na veřejných budovách nebo
bioplynové stanice. Na katastru obce existuje provoz energeticky nezávislé výroby nábytku,
který je v majetku společnosti ARBYD CZ. Zásobování plynem je zajišťováno společností
Gasnet.

Vodohospodářská infrastruktura
Obec využívá čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV), která se nachází na katastrálním území
obce. Místní ČOV slouží výhradně obci. V průběhu času může docházet ke zpřísnění podmínek
provozu, což bývá zapříčiněno např. změnami v limitech platné legislativy, z tohoto důvodu se
počítá s možnou modernizací ČOV. V obci je vybudován kanalizační systém. Odpadní vody jsou
gravitačně, nebo pomocí lokálních čerpacích stanic, odváděny do centrální čerpací stanice, která
se nachází na jihovýchodní části na okraji obce.
Dle informací z obecního úřadu jsou vodovod a zdroje vody v současné době kapacitně
i technicky dostačující, vzhledem k tomu, že byla provedena rekonstrukce dálkového vodovodu
a části místních rozvodů. Vodovod není určen pro požární účely. Pitná voda je do obce přiváděna
zásobními řady z Plzně. Hlavní zásobní řad je, dle územního plánu, veden z čerpací stanice
vodojem Sytná. Z vodojemu Sytná je zásobována převážná část obce. Provozovatelem ČOV
a kanalizace je obec.
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Odpadové hospodářství
Systém odpadového hospodářství zajišťuje pro obec Chotíkov firma AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Svoz komunálního odpadu je zajišťován týdně nebo jednou za čtrnáct dní,
podle velikosti sběrné nádoby.
Dále v obci probíhá svoz bioodpadu, který je shromažďován v hnědých odpadových nádobách
u nemovitostí. Na území obce se nachází stanoviště na separovaný odpad (papír, sklo, plasty) a
kontejner na oblečení. U velkoobjemových kontejnerů provádí svoz obec vlastními prostředky.
V provozu je i sběrné místo. S ohledem na nedostatek prostoru se zatím nepočítá s jeho
rozšířením. Odpady jsou odváženy na řízenou Skládku Vysoká či do spalovny ZEVO Plzeň,
která se nachází přibližně 1 km
severozápadně od centra obce. Dle
územního plánu obce je v katastrálním
území obce rozsah černých skládek
minimální. Na území obce jsou
strategicky rozmístěny odpadkové
koše, které slouží pro odkládání
drobného směsného komunálního
odpadu. Dne 28. 5. 2020 nabylo
účinnosti nové znění OZV č. 1/2020, o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Obrázek 11: Letecké foto spalovna ZEVO (chotikov.eu, 2019)

Dopravní infrastruktura a místní obslužnost
Významnou dopravní spojnicí je silnice I/20 tzv. Varská, která prochází kolem obce Chotíkov
na severním okraji a slouží převážně pro regionální tranzitní a cílovou dopravu, z níž většinu
tvoří doprava osobní. Místní cílová doprava je vytvářena převážně dopravní potřebou
průmyslových aktivit, doplněnou obsluhou provozoven.
Místní komunikace v katastru obce umožňují dopravní obsluhu obytných území a provozoven.
V historické části obce tvoří místní komunikace systém komunikací a ploch, které vznikly
současně s historickým vývojem zastavěného území a podmínkami terénu v časovém vývoji.
Stavební stav těchto komunikací je velmi různorodý, od nových konstrukcí až po havarijní stav
na některých komunikacích. Současný stav komunikační sítě je průběžně měněn. Dojde
k odstranění lokálních dopravních závad a doplnění místních komunikací, které budou zajišťovat
dopravní obsluhu rozvíjených území. Největším problémem jsou však komunikace s povrchem
z asfaltového recyklátu nebo štěrku, které jsou často opravovány v rámci zimní údržby.
Do budoucna se dále počítá s výstavbou chodníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost
účastníků silničního provozu.
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Pravidelnou údržbu místních komunikací zajišťují vlastními silami zaměstnanci obce ze
střediska údržby. Chotíkov pro tyto účely využívá vlastní síly, anebo nakupuje služby - úklidové
zametací služby a techniku pro zimní údržbu.

10.

Životní prostředí, veřejné prostranství, krajina a příroda

Dle územního plánu se na katastrálním území nachází Územní systém ekologické stability
(ÚSES). Jedná se o několik biocenter místního významu a biokoridorů zejména v jihovýchodní
části území. V severní části území se nachází také několik významných krajinných prvků. Stav
zeleně a obecně životního prostředí je v obci na dobré úrovni. V mnoha případech zde nalezneme
hlavně vzrostlou zeleň. K jejímu kácení dochází jen zřídka, a to převážně z důvodu výstavby
nového stavebního objektu. V takovém případě ovšem často následuje adekvátní obnova.
Obec o zeleň pravidelně pečuje a snaží se ji udržovat v dobré kondici.
Do katastrálního území obce Chotíkov zasahuje malá část Přírodní rezervace Petrovka. K dalším
významným krajinným prvkům vyžadujících specifickou ochranu náleží níže uvedené:
 izolovaně rostoucí stromy a keře v zemědělských pozemcích (veškerá mimoletní zeleň
chráněná vyhláškou MK ČSR č. 142/80 Sb.),
 některé staré vzrostlé stromy na katastru obce.
Přímo obcí Chotíkov protéká Chotíkovský potok, dále se zde nachází dva rybníky. Kromě
zmíněných rybníků a potoka se ve staré části obce nachází koupaliště, které bylo využíváno dříve
jako požární nádrž.
Nejvýznamnějšími odvětvími z hlediska znečišťování ovzduší jsou v Plzeňském kraji energetika,
doprava a malé zdroje. Kvalita životního prostředí se od roku 1990 značně zlepšila především
v oblastech útlumu těžby černého uhlí v okolí Nýřan.

Obrázek 12: Foto pomník 2019
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Obrázek 13: Foto rybník Strženka 2019

Obec Chotíkov zpracovává od roku 2021 Koncepci správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně
(jedná se o podklad pro správce zeleně v rámci zajištění řádné a efektivní péče o zeleň) a
aktualizovanou studii ochrany a údržby veřejné zeleně. Zaměstnanci střediska údržby zajišťují
pravidelné sečení trávy a stříhání zeleně. Na odborné práce, jako jsou například prořezávky a
vázání stromů, si obec najímá specializované firmy.
Do budoucna je v plánu rozšiřovat a obnovovat polní cesty včetně související výsadby zeleně.

11.

Správa obce

Občanská vybavenost a sociální infrastruktura
Sociální a zdravotní služby
V katastrálním území obce Chotíkov se nachází Globus Hypermarket, kde se kromě smíšeného
zboží nachází i lékárna, pobočka České pošty, restaurace a další menší obchody s různým
sortimentem. Tento obchodní dům však těsně přiléhá k zastavěnému území nedaleké Plzně
a od intravilánu Chotíkova je oddělen lesem a zemědělskými pozemky. Přímo v obci
se ale nachází další možnost menšího nákupu pro občany, kteří nemohou či nechtějí za nákupem
cestovat, a to díky COOP – JEDNOTA, spotřební družstvo Plasy.
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V zastavěném území obce Chotíkov najdeme i pobočku České pošty, která je umístěna v budově
obecního úřadu, kde je mimo to i obecní knihovna.
Co se týká možnosti občerstvení, v Chotíkově se nachází hospůdka na Sokolovně a Cyklobufet
na Štuperku, dále klub u Škradů. Občerstvení v kulturním zařízení Slávie je v provozu
příležitostně. Kavárna, vinárna či drobné bistro plánuje obec vybudovat na návsi v Poplužním
dvoře.
Obec Chotíkov nemá na katastru obce dům s pečovatelskou službou, v tomto vidí vedení
obce příležitost k rozvoji. Terénní a pečovatelská služba je zajišťována na základě uzavřené
smlouvy s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov (CPOS), nebo DPS
ve Všerubech. Nabízena je komplexní sociální služba a péče, včetně pečovatelské, ošetřovatelské
a případně i péče zdravotní.
Základní činností v takovýchto zařízeních je poskytování ubytování a celodenního stravování,
dále pomoc při zvládání běžných úkonů, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a související fakultativní činnosti.
Dětské domovy a ústavy pro osoby se zdravotním postižením jsou dosažitelné v Plzni.
Obec rekonstruuje prostory pro rozšíření a znovuzavedení služeb praktického lékaře pro
dospělé.
Další zdravotní zařízení nalezneme v krajském městě Plzeň, kde je obyvatelům Chotíkova
k dispozici také Fakultní nemocnice Plzeň, která zajišťuje veškerou péči. Na katastru obce se
nachází lékárna, a sice v obchodním domě Globus. Dostupná je veřejnou nebo vlastní dopravou.
V Chotíkově mají své zastoupení i bezpečnostní složky – hasičská zbrojnice s jednotkou požární
ochrany V/2.
Ke sportovnímu vyžití v Chotíkově je pro místní občany k dispozici několik lokalit. Více k oblasti
sportu v části dokumentu Plán rozvoje sportu.
V Chotíkově působí řada spolků a organizací, některé z nich jsou každoročně finančně
podporovány z rozpočtu obce. Nachází se zde například FC Chotíkov 1932 z.s.,
HC Chotíkov z.s., Myslivecký spolek Chotíkov, Kulturní spolek PRO Chotíkov, Rybářský
spolek Chotíkov nebo již zmíněný SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Chotíkov.
Tyto organizace se aktivně podílí i na sociálním a kulturním životě v obci. Členové FC Chotíkov
1932 z.s. pořádají pro veřejnost Ples fotbalistů, Rybářský spolek Chotíkov je organizátorem
Rybářského bálu, místní „májky“, Memoriálu J. Schorníka, dětských táborů či vánoční besídky.
SDH Chotíkov připravuje pro místní občany masopust, nebo dětský den či Memoriál Hany
Hamatové. Řadu kulturních akcí zajišťuje Český svaz žen, místní organizační složka spolku, patří
mezi ně oblíbený Pohádkový les či rozvěcení Vánočního stromečku. Kulturní spolek PRO
Chotíkov, organizuje například Den sousedů, Adventní koncerty, spolupracuje s Českým
Rozhlasem. Večery autorského čtení pořádá místní knihovna.
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Školství a vzdělávání
Základní škola a Mateřská škola Chotíkov (dále jen „ZŠ a MŠ“) se nachází na adrese Chotíkov
173, 330 17 Chotíkov. Dostupné informace jsou na http://zs-chotikov.cz/. Jedná se o devítiletou
školu, jejíž hlavní budova prochází etapizovanou rekonstrukcí. V letech 2018 – 2019 byla
vybudována nová plynová kotelna v suterénu školy a vystavěna byla nová odborná učebna.
V letech 2013 – 2014 byla vystavěna nová mateřská škola v areálu školy základní.
V letech 2022+ bude zahájena přístavba:
•

v 1. NP vznikne prostorná školní jídelna s moderně zařízenou kuchyní, do budoucna
připravenou tak, aby v obci byla zajištěna nabídka stravování mj. také pro seniory,

•

ve 2. NP vzniknou dvě velké odborné učebny a školní družina s vlastní šatnou a sociálním
zázemí pro děti a personál školy.

Obrázek 14: Hlavní budova školy 2019
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Pro mateřskou školu bylo v roce 2021 zahájeno vybudování „Živé zahrady“ a dojde
k rozšíření hřiště mateřinky.

Obrázek 15: Grafika – nová zahrada MŠ 2020

Obrázek 16: Vznik suché řeky v Živé zahradě MŠ říjen 2021
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Mimořádnými investicemi do objektů školy usiluje obec o rozvoj školského areálu. Dochází
průběžně k pořizování a vybavování odborných učeben a kabinetů dle požadavků školy pro
výuku chemie, fyziky, přírodopisu, cizích jazyků a řemeslných učeben, nábytkem a ICT
vybavením ve vazbě na klíčové kompetence. Do budoucna se počítá s postupnou renovací
podlah, dveří, stropů atp.

Obrázek 17: Foto nová jazyková učebna 2019
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Vizualizace II. etapy rozvoje areálu školy

Obrázek 18: Vizualizace přístavby – pohled z ulice

Obrázek 19: Vizualizace přístavby – pohled z vnitrobloku
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Vizualizace II. etapy rozvoje areálu školy, tedy přístavba školní jídelny a odborných učeben
se školní družinou, je projektem obce z roku 2020.



V 1. NP vznikne prostorná školní jídelna s moderně zařízenou kuchyní, do budoucna
připravenou tak, aby v obci byla zajištěna nabídka stravování mj. také pro seniory.
Ve 2. NP vzniknou dvě velké odborné učebny a školní družina s vlastní šatnou a sociálním
zázemím pro děti a personál školy.

Mezi hlavní budovou školy a přístavbou bude situované schodiště s výtahem a tím bude zajištěna
bezbariérovost hlavní budovy školy i nové přístavby. Součástí projektu jsou drobné terénní
úpravy v okolí přístavby.
Plánovaný termín zahájení stavby: 2. polovina 2022
Plánovaný termín ukončení stavby: 2. polovina 2023
V dalších letech pak dojde k výstavbě nové tělocvičny a vybudování parkoviště pro zaměstnance
školy. Akce budou financovány z části z dotačních titulů.

Turismus a cestovní ruch
Územím obce Chotíkov prochází několik značených turistických stezek. Žlutá, která prochází
přímo středem obce, začíná v nedalekých Malesicích a vede přes Chotíkov, rozhlednu Krkavec
a dále do Plzně. Modrá stezka začíná v Plzni, prochází lesy v katastru Chotíkova a pokračuje dále
přes rozhlednu Krkavec a několik obcí okresu Plzeň-sever, Plzeň-město a končí až v obci Těškov
v okrese Rokycany. Skrze Chotíkov prochází také tak zvaná Svatojakubská cesta. Katastrem
obce prochází i 2 cyklostezky – 2295 a 2151.
Mezi přírodní lákadla pro turisty patří na území Chotíkova Přírodní rezervace Petrovka, kterou
tvoří pískovcové a slepencové horniny, jenž zde díky erozi vytváří zajímavé skalní výchozy a
pseudokrasové jevy. Mimo to patří Petrovka k nejstarším rašeliništím na Plzeňsku.
Z historických památek v Chotíkově je třeba zmínit objekt tzv. poplužního dvora nacházející se
v centru obce. Jedná se o jednu z nejstarších budov v Chotíkově a obec má v plánu objekt uvést
znovu do života. Dále je v Chotíkově objekt kruhové cihelny z roku 1900, která v obci fungovala
do roku 1938.
Ze sakrálních památek, které by mohly přilákat do obce Chotíkov turisty, je možné jmenovat
kostel Povýšení sv. Kříže z roku 1834, postavený v klasicistním stylu, který ve svém interiéru
skrývá obraz Ukřižování od Karla Škréty z roku zhruba 1670. Dále se v blízkosti kostela nachází
socha sv. Jana Nepomuckého a také pomník padlým v 2. světové válce. V obci je také umístěn
pomník Václava Havla – bronzová socha v životní velikosti.
Zmínit nesmíme zapomenout ani turisticky velmi vyhledávanou rozhlednu Krkavec, která leží
na severní hranici Chotíkova a sousední obce Ledce.
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Komparativní analýza

Při zpracování základní verze strategického rozvojového dokumentu obce Chotíkov byla
provedena komparativní analýza stávajících a souvisejících dokumentů. Nejdůležitějším pro
tvorbu tohoto dokumentu je existující strategický rozvojový dokument s názvem „Strategický
plán obce 2016-2020“, který byl zpracovaný v roce 2016 a tudíž se stává neaktuálním.
Zastupitelé obce přistoupili k zadání tvorby nového dokumentu tak, aby tento adekvátně
reflektoval aktuální stav a znázorňoval i předpokládaný budoucí vývoj. Neméně důležitým je
pak i Územní plán, jenž je k nahlédnutí na oficiálních webových stránkách obce Chotíkov,
aktualizovaný změnou č. 1 územního plánu z října 2020.
Jelikož se obec Chotíkov nachází v Plzeňském kraji a je
nově od roku 2020 členem MAS Radbuza, je potřeba
dodržovat i zásady souvisejících strategických a
koncepčních dokumentů výše jmenovaných celků, mezi
které patří Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+, Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční
skupiny Radbuza 2016-2023, Plán rozvoje cestovního
ruchu Plzeňského kraje, Plán rozvoje cyklostezek a
turistických tras v Plzeňském kraji.

Obrázek 20: Foto nové sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 2019

13.

PLÁN ROZVOJE SPORTU

Strategický plán rozvoje sportu obce Chotíkov je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách
obce. Obecným cílem tohoto plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financovaní podpory sportu v obci Chotíkov.
Celorepublikově se v posledních letech snižuje počet dětí a mládeže, kteří mají chuť sportovat.
Většina z nich sportuje pouze v případě, že je to nezbytné, a to buď ve škole nebo výjimečně s
rodiči či kamarády. Tento problém můžeme přičíst mimo jiné aktuální době, která přeje rozvoji
techniky a moderních technologií, díky čemuž děti a mládež tráví svůj volný čas u počítačů či
mobilních telefonů. Ze zdravotního hlediska sport představuje nástroj využitelný k odvrácení
úbytku tělesné aktivity v životě občanů.
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Nedostatek pohybové aktivity dnes způsobuje nejen nejrůznější civilizační onemocnění včetně
nárůstu váhy, obezity, výskytu diabetu, kardiovaskulárních chorob, nárůstu potíží s kloubním
aparátem, ale snižuje tím i kvalitu života občanů, především s ohledem na psychický ráz, přičemž
v důsledku toho dochází i k zatěžování rozpočtu zdravotnictví a hospodářství. Proto je potřeba,
aby se stát, územní samosprávné celky, ale i jednotlivci zaměřili na podporu a propagaci sportu.
Do budoucna bude potřeba více pracovat na zařazení sportu do běžného života. Sport musí být
pro obyvatelstvo atraktivní, aby měli lidé zájem se mu ve svém volném čase věnovat. Plány
rozvoje sportu v obcích jsou jedním z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout.
Obsahem tohoto plánu je zmapování současného stavu v oblasti sportu, definování
nejpalčivějších problémů v této oblasti, zrevidování financování sportu a zhodnocení zapojení
zájmových skupin. Nezbytnou součástí je též definování strategických cílů v oblasti sportu a
stanovení priorit vedoucích k naplnění těchto cílů.

Současný stav
Obec Chotíkov se v posledních letech potýká s úbytkem dětí a mládeže ochotných sportovat,
a obecně s celkovým úbytkem sportujících jedinců. Bohužel se jedná o celorepublikový trend,
tudíž se problém netýká jen Chotíkova. V obci se nachází několik sportovišť a sportovních klubů,
jejichž funkce popř. využití je popsáno v následujícím textu. Ty jsou ale hlavně využívány těmi,
kteří sport sami aktivně vyhledávají. Hlavním cílem tedy pro nás je podpořit a ke sportu přivést
i prozatím méně aktivní jedince.
Chotíkov v oblasti sportu aktuálně pálí hned několik problémů. Jako první z těchto ožehavých
témat můžeme zmínit záměr rekonstrukce tělocvičny základní školy tak, aby ji mohla využívat i
veřejnost. Dále pak obec tlačí otázka nedostatku organizovaného sportu pro děti a mládež a malé
množství organizovaných sportovních akcí pro širší veřejnost. Tyto problémy zde existují i přes
to, že obec každoročně přispívá ze svého rozpočtu na financování sportu až 1 mil. KČ a
sportovním klubům respektive všem subjektům provozujícím sportovní a tělovýchovné aktivity
zároveň umožňuje čerpání dotace na pravidelnou činnost těchto subjektů, sportovní reprezentaci
obce či pořádání sportovních akcí na území Chotíkova. Vyčerpané peněžní prostředky se pak
sama obec snaží získat prostřednictvím finanční podpory ze strany státu či Evropské unie –
například záměr získání dotace na výstavbu tělocvičny při základní škole, či pro rekonstrukci
škvárového hřiště s cílem vybudovat ze víceúčelové hřiště s umělým potvrchem.
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Sportovní kluby a spolky
FC Chotíkov 1932 z.s. a FC Chotíkov 1932 - zájmové sdružení
Organizovaný sport má v obci Chotíkov dlouholetou tradici.
Již v roce 1924 zde byla založena DTJ (Dělnická tělovýchovná
jednota) a založení fotbalového oddílu se odehrálo o 8 let později
pod názvem Dělnický fotbalový klub a s hřištěm na Rajsích.
V roce 1932 vzniká v obci klub nový, tentokrát s názvem Český
fotbalový klub Chotíkov, který vybudoval nové hřiště u Dlouhého
lesa. Fotbal se vždy těšil mimořádnému zájmu občanů, místní klub
Obrázek 21: Logo FC
se účastnil krajských soutěží a chotíkovští fotbalisté se dále
Chotíkov 1932 z.s.
účastnili řady přátelských zápasů a turnajů a to i na mezinárodní
(kdesehraje.cz, 2021)
úrovni. Název spolku místních fotbalistů prošel časem ještě mnoha
změnami a úpravami až dosáhl dnešní podoby FC Chotíkov 1932 z.s. Fotbalisté organizovaní
pod tímto klubem se v současnosti účastní soutěží přeboru Plzeňského kraje (Muži A) a
městského přeboru (Muži B). FC Chotíkov 1932 z.s. pod sebou organizuje mimo družstev mužů
také mladší a starší žáky a velmi oblíbenou fotbalovou přípravku. Jedná se o jednu z nejstarších
a nejaktivnějších složek v obci.
HC CHOTÍKOV z.s.
HC CHOTÍKOV z.s., jinak také HC LIONS CHOTÍKOV, vznikl v roce 2007 a organizuje
chotíkovské milovníky a příznivce ledního hokeje. Místní hokejisté se účastní soutěží Plzeňského
kraje. Členská základna je stanovena, aktivně však již hraje pouze na několik hráčů.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Chotíkov
Požární sport zastřešuje v obci Chotíkov Sbor dobrovolných hasičů Chotíkov. Historie SDH
Chotíkov se začala psát již v roce 1924, avšak začátky místního českého sboru však nebyly lehké,
neboť v obci panovala nevraživost mezi českým a německým obyvatelstvem a stejně tak i mezi
českým a německým sborem hasičů v obci.
V současné době se SDH Chotíkov účastní soutěží v hasičském sportu s účastí 1 družstva žen a
1 družstva mužů.
Rybářský spolek Chotíkov
Rybářský
spolek
Chotíkov
z.s.
organizuje v obci rybářský sport od roku
2008. V roce 2014 došlo k přeměně Obrázek 22: Logo Rybářského spolku Chotíkov
sdružení na Rybářský spolek Chotíkov.
Hlavním
cílem
tohoto
spolku
je
sdružovat
nadšence
pro toto sportovní odvětví a nabídnout jim možnost dále se v tomto odvětví rozvíjet a účastnit se
na společenských akcích. V rámci Rybářského spolku Chotíkov byl založen rybářský kroužek
pro mládež a jsou organizovány také tematicky zaměřené společenské akce.
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Sportovní zázemí
Fotbalový areál a sokolovna
Travnaté fotbalové hřiště v Chotíkově leží na pozemcích s parcelními čísly 753/1, 757/4 a 757/7
v katastrálním území Chotíkov a je ve společném vlastnictví obce a FC Chotíkov 1932 z.s.
K tomuto hřišti náleží i zastřešená tribuna s parcelním číslem 753/14.
Obdobně je to s majetkovým rozložením i u sousedního fotbalového plácku se škvárovým
povrchem, který se rozkládá na pozemcích p.č. 752/6, 753/13, 757/6 a 757/8.
Menší fotbalová hrací plocha se nachází i na pozemku 753/15 v k.ú. Chotíkov vedle níž se
nachází objekt sokolovny s p.č. 753/3. I tyto pozemky a objekty jsou v majetku místního
fotbalového klubu a obce v poměru. Všechny uvedené sportovní plochy a objekty jsou využívány
zejména místním klubem FC Chotíkov 1932 z.s.

Obrázek 23: Foto fotbalového hřiště

Obrázek 24: Fotbalová hřiště s tribunou a objekt Sokolovny Chotíkov letecký pohled (mapy.cz, 2021)
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Cvičiště pro požární sport
Jako cvičiště pro požární sport SDH Chotíkov slouží travnatý pozemek s parcelním číslem 582/39
v katastrálním území Chotíkov označovaný také jako sportoviště Bejkárna. Tento prostor je ve
vlastnictví obce Chotíkov.

Obrázek 25: Cvičiště pro požární sport letecký pohled (mapy.cz, 2021)

Obrázek 26: Cvičiště pro požární sport (chotikov.eu, 2019)
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Areál ZŠ a MŠ
V areálu Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvkové organizace se nachází multifunkční
sportovní hřiště (p.č. 299/2, k.ú. Chotíkov) i část s herními prvky určená menším dětem (p.č. 298,
k.ú. Chotíkov). Celé toto území je v majetku obce Chotíkov.
Ve školním areálu se nachází i tělocvična, která bude v dohledné době rekonstruována tak, aby
mohla sloužit i veřejnosti a pomohla tak s podporou sportu v obci.

Obrázek 27: Hřiště při ZŠ a MŠ letecký pohled (mapy.cz, 2021)

Obrázek 28: Foto dětského hřiště v mateřské školce
Obrázek 29: Hřiště při ZŠ a MŠ (chotikov.eu, 2019)
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Koupaliště
Na pozemcích s označením parcelních čísel 685/10, 686/25, 212/5 a 212/6 v katastrálním území
Chotíkov se nachází venkovní koupaliště nazývané také jako Frautajch,, Obec uvažuje o
rekonstrukci tohoto volnočasového zařízení tak, aby jej bylo možné provozovat jako přírodní
koupaliště.

Obrázek30: Koupaliště Frautajch letecký pohled (mapy.cz, 2021)

Obrázek 31: Mapa topografická s označením místních názvů

Pěší a cyklotrasy v obci a okolí
Územím obce Chotíkov a jeho okolím prochází mnoho značených i neznačených turistických
tras, stezek a cest pro pěší i cyklisty. Obec se zapojuje také do příprav projektů zaměřených
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na výstavbu nových cyklostezek v rámci svého katastrálního území. Blíže k turistické cestní síti
v kapitole Turismus a cestovní ruch v Plánu rozvoje obce.

Obrázek 32: Turistická mapa obce Chotíkov a okolí (mapy.cz, 2021)

Sportovní akce a vyžití
Zpravidla všechny sportovní akce na území obce Chotíkov jsou pořádány místními spolky a
kluby, přičemž většinu akcí si financují spolky samy a nákladnější projekty jsou pak
spolufinancovány obcí.

Krajský a městský fotbalový přebor
Fotbalisté místního klubu FC Chotíkov 1932 za svůj tým bojují v krajském (muži A) a městském
přeboru (muži B). Jejich domácím prostředím je travnaté hřiště v Chotíkově.

Krajská hokejová soutěž
Hokejisté HC Lions Chotíkov se účastní krajské hokejové soutěže. Domácí zápasy týmu se
odehrávají na ledové ploše CCM Arény v Plzni na Košutce.

Liga okrsku Ledce v hasičském sportu
V ligových závodech okrsku Ledce v hasičském sportu reprezentuje Chotíkov místní Sbor
dobrovolných hasičů, a to v kategorii muži i v kategorii ženy.

Rybářské závody
Rybářský spolek Chotíkov organizuje rybářské závody Pohár předsedy a Memoriál Jana
Schorníka, a to nejen pro své členy, ale pro všechny občany Chotíkova a nadšence do tohoto
sportu.
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Prázdninový cyklokroužek
Letní dětský cyklistický kroužek pro začátečníky pořádá obec Chotíkov v četnosti 2 lekcí týdně.
Vybavenost dále doplňují další pro obec tradiční sportovní lokality v areálu školy, lesní hřiště
Pirkle aj. Zastupitelé obce si uvědomují všechny přínosy vyplývající z využívání jízdních kol v
rámci individuální dopravy. Proto se obec zapojuje do příprav projektů zaměřených na výstavbu
cyklostezek v rámci svého katastrálního území.
V tomto případě je vždy kladen důraz na udržitelné a bezbariérově přístupné formy dopravy,
díky kterým mají místní občané i návštěvníci obce lépe dostupnou práci, služby, vzdělávání a
samozřejmě sportovní vyžití. V neposlední řadě musíme vzít do úvahy fakt, že masová
cykloturistika přispívá ke snížení emisí CO2. Dále se dá hovořit i o snížení hluku v dotčených
lokalitách (tzn., když lidé v rámci individuální dopravy využívají jízdní kola namísto
automobilů).

Obrázek 33: Mapa propojení cyklotras (turistika.cz)

Obrázek 34: Foto cyklistický kroužek
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Obrázek 35: PD – podélný řez přes Varskou

PROJEKT „LÁVKA“ Zdroj: SUDOP PRAHA a.s. projektové středisko Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň

Obrázek 36: PD – příčný řez lávky přes Varskou

PROJEKT „LÁVKA“ Zdroj: SUDOP PRAHA a.s. projektové středisko Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
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Multiplikační dopady sportu

Sport je dnes neoddělitelnou součástí lidského života a ovlivňuje jak kvalitu života jednotlivců,
tak celou společnost. Na podporu sportu je v současnosti kladen velký důraz, a to především
proto, že si společnost lépe uvědomuje jeho propojení s ostatními oblastmi lidského života.
Kromě zdravotních benefitů má sport také pozitivní vliv například na socializaci a seberealizaci
člověka.

Zdravotní dopady sportu
Pravidelná sportovní činnost prokazatelně snižuje výskyt některých vážných onemocnění, jako
například obezity, diabetes, nadváhy či kardiovaskulárních chorob. Pravidelná sportovní aktivita
pomáhá zlepšovat nejen fyzické, ale i duševní zdraví člověka. Kromě posílení a formování
postavy, se po sportovním výkonu zlepšuje také kvalita spánku a zlepšuje se nálada. Pravidelná
sportovní aktivita pomáhá předcházet řadě onemocnění a zároveň zlepšuje kondici a zdraví
člověka.

Socializace
Nejen v útlém věku pomáhá sport se socializací člověka. Většina sportů, a to nejen skupinových,
pomáhá vytvářet sociální vazby mezi lidmi. U dětí je tento přínos sportu důležitější než v
pokročilejším věku. Děti se během sportovních aktivit učí komunikovat s okolím, tyto aktivity
jim pomáhají utvářet jejich charakter a učí je sociální interakci. Sport však přináší pozitiva v
oblasti socializace také dospělým, často pomáhá navázat nové vztahy, komunikovat jinou
formou.

Rekreace
Aktivní odpočinek je pro lidské tělo stejně důležitý jako odpočinek pasivní. Především v dnešní
uspěchané době pomáhá lidem na chvilku opustit vysoké životní tempo a udělat si čas pouze na
sebe a sportovní aktivitu, u které mohou relaxovat. Ve společnosti převládá sedavý způsob
zaměstnání, proto je pro většinu populace přínosem relaxovat aktivně při sportu.

Zdatnost
Sport má samozřejmě velmi pozitivní vliv na zdatnost člověka. Sportovní aktivity zvyšují
fyzickou sílu a kondici a zároveň psychickou odolnost lidí, což má pozitivní vliv nejen na
zdravotnictví, ale také na ekonomiku.

Seberealizace
Sport umožňuje každému jedinci, který jej provozuje, jistou míru seberealizace. Při sportovních
aktivitách dochází ke zlepšování duševní pohody. Sport přináší uspokojení z dosažených
výsledků, překonávání překážek, vítězství, ale i uspokojení z pohybu jako takového.
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Ekonomika
Sport pomáhá zlepšovat zdraví lidí, což má samozřejmě pozitivní vliv na ekonomiku, neboť se
nemusí vydávat velké množství finančních prostředků na zdravotní péči. Tyto peníze lze naopak
investovat do zlepšování sportovního vybavení pro lidi. Zároveň dochází k rozvoji sportovního
odvětví. Pozitivní vliv na rozvoj ekonomiky mají především tyto činnost spojené se sportem:
•

Pořádání sportovních akcí

•

Výstavba sportovišť

•

Obchodování se sportovním zbožím

•

Sport ve službách – posilovna, sportovní kurzy, fitness centra

Občanství
Sport vytváří a podporuje sounáležitost v týmu, dodržování pravidel hry, respekt vůči ostatním,
solidaritu a disciplínu. Pozitivní dopad má sport také na chování jedince, které by mohlo být
nežádoucí, ale díky sportu se takové chování eliminuje a také se vytváří prevence vůči němu.
Pocit sounáležitosti je podporován pocitem, že patříme do určité skupiny lidí a tím je zároveň i
podporováno vlastenectví nebo tzv. krajanství. Dalším přínosem pro sport z hlediska občanství
je také dobrovolnictví, které je součástí každé moderní společnosti.
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Dotazníkové šetření

V rámci přípravy tohoto strategického dokumentu proběhlo v červnu a červenci roku 2021
mezi občany dotazníkového šetření. Řešená problematika a zpětná vazba je uvedena v textu
níže.

VZOR DOTAZNÍKU
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE CHOTÍKOV
PRO OBDOBÍ 2021–2031
Vážení spoluobčané a obyvatelé Chotíkova,
chtěli bychom vás požádat o spolupráci při tvorbě cílů, kterých by měla obec v budoucím časovém horizontu
dosáhnout. Budeme rádi, pokud jako zodpovědní občané vyjádříte svůj názor na místo, kde žijete
prostřednictvím tohoto dotazníku, jenž bude podkladem pro zpracování aktualizace strategického
rozvojového dokumentu v roce 2021. Dotazník bude možné vyplnit do 31. 7. 2021, kdy proběhne uzávěrka
příjmu odpovědí.
Děkujeme za účast!

*Povinné pole

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O RESPONDENTOVI








Jsem:*
☐ žena

☐ 15 – 25 let

☐ 26 – 39 let

☐ 56 – 69 let

☐ 70 let a více

Je mi:*
☐ 40 – 55 let

V obci Chotíkov žiji:*
☐ méně než 5 let

☐ 5 – 20 let

☐ 20 let a více

☐ student

☐ zaměstnanec

☐ podnikatel

důchodce

☐ nezaměstnaný

☐ na mateřské/rodič. d.

Jsem:*

☐


☐ muž

Pracuji/studuji:*
☐ do 10 km od Chotíkov ☐ více než 10 km od Chotíkova
☐



přímo v obci Chotíkov

Do školy/zaměstnání se dopravuji:*
☐ veřejnou dopravou ☐ vlastním vozidlem

☐ pěšky/na kole

47

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN 2021 – 2031


1. aktualizace

V rámci svého volného času preferuji:*
☐ kultura

☐ sport

☐ cestování

☐ jinak – popište:

…………………………………………………………………………

SPOKOJENOST ŽIVOTA V OBCI
Otázky č. 1 - 20 ohodnoťte jako ve škole – 1 (naprostá spokojenost); 5 (naprostá nespokojenost).
1.

Jak jste spokojen/a s životem v obci Chotíkov? Máte svou obec rádi takovou, jaká je, nebo
myslíte, že jsou podmínky k životu v okolních obcích lepší?

2.

Jak jste spokojen/a se současným vzhledem obce? Líbí se Vám upravenost veřejných
prostranství, upravenost a údržba zeleně, prostředí centra obce?

3.

Jak jste spokojen/a s údržbou a čistotou obce a jejího okolí?

(sběr a odvoz odpadů, úklid sněhu, sběr odpadků, sečení trávy apod.)
4.

Jak jste spokojen/a s bezpečností v obci?

(kriminalita, vandalismus apod.)
5.

Jak byste ohodnotil/a celkovou atraktivitu obce pro návštěvníky? Má obec co nabídnout také
potenciálním návštěvníkům, kteří by v obci chtěli trávit volný čas?

6.

Jak jste spokojen/a s kvalitou, dostupností a množstvím služeb v obci?

(obchody, kadeřník, pošta apod.)
7.

Jak jste spokojen/a s kulturním vyžitím v obci?

8.

Jak jste spokojen/a se vzděláváním a výchovou v místní mateřské škole?

9.

Jak jste spokojen/a s dostupností a vybavením místní mateřské školy?

10. Jak jste spokojen/a se vzděláváním a výchovou v místní základní škole?
11. Jak jste spokojen/a s dostupností a vybavením místní základní školy?
12. Jak jste spokojen/a s úrovní péče o kvalitu života rodin s dětmi?
13. Jak jste spokojen/a se službami pro seniory či handicapované občany obce?
14. Jak jste spokojen/a se sociální a zdravotní péčí v obci a jejím okolí?
15. Jak jste spokojen/a s dopravní infrastrukturou?

(kvalita a bezpečnost komunikací, parkovací stání apod.)
16. Jak jste spokojen/a s množstvím spojů hromadné veřejné dopravy?
17. Jak jste spokojen/a s technickou infrastrukturou v obci?

(vodovod, kanalizace, rozvod plynu a el. energie, veřejné osvětlení apod.)
18. Co vnímáte jako největší přednosti Vaší obce, čeho si na své obci nejvíce považujete, co se
Vám na obci nejvíce líbí?

(vypište max. 3 přednosti)
19. Co považujete za největší nedostatky Vaší obce, co se Vám na Vaší obci nelíbí?

(vypište max. 3 nedostatky)
20. Vypište 3 konkrétní investiční akce, které by měla obec v horizontu následujících 10 let
realizovat.
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CÍLENÉ DOTAZY K ROZVOJI OBCE
1. Uvítali byste zřízení zastávky na znamení v centru obce před prodejnou Coop?
Ano

☐

Ne ☐

Nevím ☐

2. Uvítali byste zřízení zastávky na znamení pod viaduktem U ovčína?
Ano

☐

Ne ☐

Nevím ☐

3. Uvítali byste instalaci sáčků a košů na psí exkrementy na nejvíce frekventovaných místech
v obci, avšak s tím, že roční poplatek za psa by byl úměrně navýšen?
Ano

☐

Ne ☐

Nevím ☐

4. Uvítali byste výstavbu domu s pečovatelskou službou a zdravotním zařízením?
Ano

☐

Ne ☐

Nevím ☐

5. Uvítali byste rekonstrukci chotíkovského koupaliště pro volné koupání?
Ano

☐

Ne ☐

Nevím ☐

6. Uvítali byste výstavbu nového hřiště s umělým povrchem v areálu Sokolovny?
Ano

☐

Ne ☐

Nevím ☐

Prostor pro Váš názor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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16.

1. aktualizace

Vyhodnocení dotazníkového šetření

V rámci dotazníkového šetření, které proběhlo v obci Chotíkov online i klasickou formou tištěného
dotazníkového formuláře, bylo odevzdáno celkem 91 vyplněných dotazníků. Výsledky tohoto průzkumu jsou
uvedeny níže.

Základní údaje o respondentovi
V úvodu dotazníku byly zjišťovány základní údaje o respondentech.
Tabulka 12: Pohlaví a věk respondentů

Jsem – je mi:

Počet

15 - 25 let

26 - 39 let

40 - 55 let

56 - 69 let

70 let a více

muž

34

.

6

13

9

6

žena

57

4

12

21

13

7

Celkem

91

.

Znalost místních poměrů lze odvodit mimo jiné i z toho, jak dlouho respondenti v obci žijí.
Tabulka 12: Délka pobytu respondentů v obci

V obci Chotíkov žiji:

méně než 5 let

5 - 20 let

20 let a více

muž

5

12

16

žena

5

29

23

Následující část poskytuje bližší informace o ekonomické situaci respondentů. Největší zastoupení mají
ekonomicky aktivní obyvatelé.
Tabulka 13: Ekonomický status respondentů

Jsem:

Počet
respondentů

student

5

zaměstnanec

42

podnikatel

12

důchodce

24

nezaměstnaný

.

na mateřské/
rodičovské dovolené

8

Graf 9: Ekonomický status respondentů
na mateřské/rodičovské
dovolené
9%

důchodce
26%
podnikatel
13%

student
6%

zaměstnanec
46%
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Níže je uvedena dojezdová vzdálenost respondentů z místa jejich bydliště do zaměstnání/školy a jejich
nejčastější způsob přepravy do zaměstnání/školy. Přímo v obci pracuje jen malá část místních obyvatel, většina
dotazovaných za prací dojíždí do okolních měst a obcí.
Tabulka 14: Dojezdová vzdálenost respondentů do zaměstnání/školy a způsob dopravy respondentů

Počet
respondentů

Pracuji/studuji:

Do zaměstnání/školy se
dopravuji:

Počet
respondentů

do 10 km od Chotíkova

31

veřejnou dopravou

55

více než 10 km od Chotíkova

26

vlastním vozidlem

12

přímo v obci Chotíkov

13

pěšky/na kole

6

Graf 10: Dojezdová vzdálenost respondentů do zaměstnání/školy a způsob dopravy respondentů

přímo v obci
Chotíkov
19%
více než 10 km
od Chotíkova
37%

pěšky/na kole
8%
vlastním vozidlem
17%

do 10 km od
Chotíkova
44%

veřejnou
dopravou
75%

Poslední dotaz první části dotazníkového šetření se týkal trávení volného času obyvatel obce.
Tabulka 15: Způsob trávení volného času respondentů

V rámci volného času preferuji:

Počet
respondentů

kultura

10

sport

19

cestování

24

jiné

38

z toho pobyt v přírodě

Graf 11: Způsob trávení volného času respondentů

3

péče o zahradu

4

rodina a přátelé

2

četba, ruční práce

2

fotografie, umění

1

kombinace výše
uvedených

26

kultura;
11%
jiné; 42%
cestování;
26%

sport;
21%
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Spokojenost života v obci
Druhá část dotazníkového šetření pak odráží spokojenost místních obyvatel se životem v obci Chotíkov, a to
z pohledu různých aspektů jako je např. oblast občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury,
kultury a tak dále. Respondenti zde v rámci hodnocení využívali číselnou řadu od 1 do 5 (1 = naprostá
spokojenost, 5 = naprostá nespokojenost), kterou mohli doplnit slovním projevem.
1. Jak jste spokojen/a s životem v obci Chotíkov? Máte svou obec rádi takovou, jaká
je, nebo myslíte, že jsou podmínky k životu v okolních obcích lepší?
Graf 12: Jak jste spokojen/a s životem v obci Chotíkov? Máte svou obec rádi takovou, jaká je, nebo
myslíte, že jsou podmínky k životu v okolních obcích lepší?
1

39
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3

4
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Nemohu posoudit

40
35
25

30
25
20

16

15

7

10

2

5

2

0

Většina dotazovaných respondentů je se životem v obci Chotíkov spíše spokojena. Mezi nejčastěji
jmenovanými nedostatky byl zmiňován např. zvýšený provoz a s ním spojený hluk, absence chodníků či
neadekvátní spojení MHD.

2. Jak jste spokojen/a se současným vzhledem obce? Líbí se Vám upravenost
veřejných prostranství, upravenost a údržba zeleně, prostředí centra obce?
Graf 13: Jak jste spokojen/a se současným vzhledem obce? Líbí se Vám upravenost veřejných prostranství,
upravenost a údržba zeleně, prostředí centra obce?
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5

Nemohu posoudit
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15
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4
0

0

Většina respondentů je se vzhledem obce spokojena. V rámci volně psaných odpovědí se objevil požadavek na
zvýšení počtu rekreačních zón.
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3. Jak jste spokojen/a s údržbou a čistotou obce a jejího okolí?

(sběr a odvoz odpadů, úklid sněhu, sběr odpadků, sečení trávy apod.)
Graf 14: Jak jste spokojen/a s údržbou a čistotou obce a jejího okolí?
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U této otázky se opět objevuje spokojenost mezi obyvateli. Pár respondentů však vyjádřilo přání na zlepšení
organizace svozu tříděného odpadu a s tím související úklid v okolí svozových hnízd.

4. Jak jste spokojen/a s bezpečností v obci?

(kriminalita, vandalismus apod.)
Graf 15: Jak jste spokojen/a s bezpečností v obci?
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V oblasti bezpečnosti panuje v obci také spíše spokojenost – mezi výjimky patří bezpečnost v oblasti dopravy
(chybějící chodníky) a objevil se i požadavek na zvýšení četnosti výskytu policejních hlídek v obci.
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5. Jak byste ohodnotil/a celkovou atraktivitu obce pro návštěvníky? Má obec co
nabídnout také potenciálním návštěvníkům, kteří by v obci chtěli trávit volný čas?
Graf 16: Jak byste ohodnotil/a celkovou atraktivitu obce pro návštěvníky? Má obec co nabídnout také
potenciálním návštěvníkům, kteří by v obci chtěli trávit volný čas?
1
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4
5
Nemohu posoudit
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15
10
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Názory na atraktivitu Chotíkova se shodují nejvíce na průměru až lehkém podprůměru. Dle místních chybí
například kavárna či cukrárna nebo odpočinkové zóny.
6. Jak jste spokojen/a s kvalitou, dostupností a množstvím služeb v obci?

(obchody, kadeřník, pošta apod.)
Graf 17: Jak jste spokojen/a s kvalitou, dostupností a množstvím služeb v obci?
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Obyvatelé Chotíkova jsou s kvalitou, dostupností a množstvím služeb v obci převážně spokojeni. Nejčastěji se
objevovala spokojenost nad dostupnosti základní a mateřské školy.
7. Jak jste spokojen/a s kulturním vyžitím v obci?
Graf 18: Jak jste spokojen/a s kulturním vyžitím v obci?
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Nabídka v oblasti kulturního vyžití je dle respondentů průměrná. Několik dotazovaných je s nabídkou
kulturního vyžití naprosto spokojeno, jiní považují kulturní vyžití v obci za nevyhovující.
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8. Jak jste spokojen/a se vzděláváním a výchovou v místní mateřské škole?
Graf 19: Jak jste spokojen/a se vzděláváním a výchovou v místní mateřské škole?
1

2

3

4

5

Nemohu posoudit

60

60
50
40
30

15

20

7

6

10

1

0

0

Spokojenost se vzděláváním a výchovou v místní MŠ, nemohou respondenti nejčastěji posoudit. Ti, kteří svoji
spokojenost byli schopni vyslovit, se vyjadřovali zejména kladně. Obdobné názory je možné vysledovat i u
následujících otázek stran místního školství.

9. Jak jste spokojen/a s dostupností a vybavením místní mateřské školy?
Graf 20: Jste spokojen/a s dostupností a vybavením místní mateřské školy?
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10.

Jak jste spokojen/a se vzděláváním a výchovou v místní základní škole?

Graf 21: Jak jste spokojen/a se vzděláváním a výchovou v místní základní škole?
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Jak jste spokojen/a s dostupností a vybavením místní základní školy?

Graf 22: Jak jste spokojen/a s dostupností a vybavením místní základní školy?
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12.

Jak jste spokojen/a s úrovní péče o kvalitu života rodin s dětmi?

Graf 23: Jak jste spokojen/a s úrovní péče o kvalitu života rodin s dětmi?

1

2

3

4

5

30

Nemohu posoudit

30
25

21

20
12

15

12

9
10
4
5
0

Úroveň péče o kvalitu života rodin s dětmi je dle odpovědí, dá se říci, průměrná. Mezi nedostatky byl zmiňován
nedostatek zón pro pobyt s dětmi venku a chybějící dopravní infrastruktura pro pěší.
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Jak jste spokojen/a se službami pro seniory či handicapované občany obce?

Graf 24: Jak jste spokojen/a se službami pro seniory či handicapované občany obce?
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Většina respondentů nedokázala na dotaz stran služeb pro seniory či handicapované občany odpovědět. Jiní by
však uvítali například výstavbu domu s pečovatelskou službou, zajištění pohybových aktivit pro seniory apod.

14.

Jak jste spokojen/a se sociální a zdravotní péčí v obci a jejím okolí?

Graf 25: Jak jste spokojen/a se sociální a zdravotní péčí v obci a jejím okolí?
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Mezi největší nedostatky se v této oblasti objevuje absence ordinace praktického lékaře, domu
s pečovatelskou službou či sociálních bytů.
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Jak jste spokojen/a s dopravní infrastrukturou?

(kvalita a bezpečnost komunikací, parkovací stání apod.)
Graf 26: Jak jste spokojen/a s dopravní infrastrukturou?
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Míra spokojenosti s dopravní infrastrukturou je více méně průměrná, avšak v prostoru pro volný projev
respondentů je možné nalézt vysloveně volání po chodnících či dalších bezpečnostních prvcích dopravy nebo
po úpravě systému parkování v obci.

16.

Jak jste spokojen/a s množstvím spojů hromadné veřejné dopravy?

Graf 27: Jak jste spokojen/a s množstvím spojů hromadné veřejné dopravy?
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Výsledky odpovědí u tohoto dotazu na spokojenost s množstvím spojů hromadné veřejné dopravy jsou
rozporuplné. Někteří obyvatelé jsou se stávajícím spojením spokojeni, jiní by uvítali rozšíření spojů či vznik
nových zastávek.
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Jak jste spokojen/a s technickou infrastrukturou v obci?

(vodovod, kanalizace, rozvod plynu a el. energie, veřejné osvětlení apod.)
Graf 28: Jak jste spokojen/a s technickou infrastrukturou v obci?
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S technickou infrastrukturou je naprostá většina respondentů spokojena.

V závěru druhé části dotazníku byl respondentům poskytnut dostatečný prostor k volnému vyjádření, jehož
shrnutí se věnuje následující část textu.
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Co vnímáte jako největší přednosti Vaší obce, čeho si na své obci nejvíce

považujete, co se Vám na obci nejvíce líbí?

(vypište max. 3 přednosti)
Tabulka 16: Největší přednosti obce

Poloha obce vůči krajskému městu Plzeň.

Příroda a krajina v obci a její těsné blízkosti.

Kulturní akce pro všechny věkové skupiny.

Dobré sousedské vztahy.

Občanská vybavenost – zejména školství.

Sportovní zázemí – hřiště.

Bezpečnost, čistota a klid v obci.

Dobrá technická infrastruktura.

Aktivní činnost spolků.

Vstřícné vedení obce.

Finanční zajištění obce.

Pracovitá a pečlivá starostka.

Historie obce – zachování starého rázu obce, údržba
a obnova památek a historických objektů.

Dobrá dopravní dostupnost obce veřejnou
dopravou.

S ohledem na opakující se názory byly tyto zařazeny do výše uvedených kategorií. Objevily se však i názory „nevím o
žádné přednosti“ nebo naopak „jsem spokojena“.

19.

Co považujete za největší nedostatky Vaší obce, co se Vám na Vaší obci nelíbí?

(vypište max. 3 nedostatky)
Tabulka 17: Největší nedostatky obce

Nedostatečná dopravní infrastruktura – zejména
absence chodníků.

Zátěž způsobená nadměrným provozem v obci.

Špatná dostupnost městské hromadné dopravy.

Nebyly připraveny žádné projekty, teď se vše dohání
a bude dlouho trvat, než se provedou.

Malá podpora spolků, které neorganizují akce pro
obec a naopak přemrštěná podpora pro fotbalisty a
hokejisty, neprůhledné financování kulturních akcí,
které z obecní kasy pořádá soukromá osoba

Špatná občanská vybavenost – krátká otevírací doba
obchodu a pošty, absence lékaře, restaurace a
dalších služeb.

Nedostatečné sportovní vyžití a zázemí – chybějící
koupaliště, sportoviště při ZŠ, nedostatečné využití
hřiště.

Špatné nakládání s odpady ze strany občanů – černé
skládky, znečišťování ovzduší spalinami.

Nedostatečné vyžití pro děti – např. dětské hřiště
nezastíněno stromy.

Nedostatečná úprava vzhledu obce – úklid sněhu,
absence košů na psí výkaly apod.

Nedostatek kulturního vyžití.

Bezohlednost spoluobčanů.

Předimenzované veřejné osvětlení.

Absence cyklostezky do Plzně.

Nefunkční rozhlas.

Cena stočného.

Neadekvátní odpadové hospodářství – nedostačující
provozní doba kompostárny, absence kontejnerů na
bioodpad, nízká frekvence svozu tříděného odpadu.

.

S ohledem na opakující se názory byly tyto zařazeny do výše uvedených kategorií. Dominantní mezi názory byly
zejména odpovědi vztahující se k chybějícím chodníkům a dopravní infrastruktuře pro pěší.
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Vypište 3 konkrétní investiční akce, které by měla obec v horizontu následujících 10

let realizovat.
Tabulka 18: Navrhované investiční akce

Stavba chodníků a dalších bezpečnostních prvků pro
pěší účastníky provozu.

Podpora rozšíření nabídky služeb v obci – restaurace,
bankomat, letní kino, prodejna.

Realizace sportovišť – hřiště, krytá hala, koupaliště,
okruh pro inline brusle.

Realizace asfaltových povrchů v nové zástavbě.

Úklid nelegálních skládek.

Zkulturnění lokality Pirkle.

Lepší dopravní spojení do Plzně.

Možnost napojení na vytápění ze spalovny.

Oprava budovy školy.

Zřízení parkovacích míst u školy.

Výstavba hasičské zbrojnice, oprava staré pro využití
menšími spolky.

Cyklostezka do Plzně.

Rozšíření zeleně v obci – vytvoření parku
a odpočinkové zóny.

Výstavba objektu s pečovatelskou službou pro
seniory a sociálních bytů.

Rozšíření kapacity ČOV.

Oprava místních komunikací.

Uložení elektrického vedení do země.

Zajištění zdravotní péče – zřízení ordinace.

Zřízení kulturního a volnočasového centra
s občerstvením ve statku.

Svoz občanů 1x týdně na větší nákup do obchodního
centra Globus.

Nahradit stávající most přes Varskou lávkou.

Zajištění pohybových aktivit pro seniory.

Zvýšení kapacity MŠ.

Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad.

Rozšíření možností spojení městskou hromadnou
dopravou.

Výstavba protihlukové bariéry kolem hlavního tahu.

Ve výše uvedených kategorií se zrcadlí nápady na investiční akce v následujících letech.

Cílené dotazy k rozvoji obce
Poslední část dotazníkového šetření byla věnována cíleným dotazům k rozvoji obce a prostoru pro vlastní
názor respondentů.
1. Uvítali byste zřízení zastávky na znamení v centru obce před prodejnou Coop?
Tabulka 19: Uvítali byste zřízení zastávky na znamení v centru
obce před prodejnou Coop?

Odpověď

Graf 29: Uvítali byste zřízení zastávky na
znamení v centru obce před prodejnou
Coop?

Počet respondentů

Ano

30

Ne

33

Nevím

26

Z odpovědí k tomuto dotazu je patrné, že zhruba třetina
respondentů by byla pro zřízení této zastávky, třetina je proti a
třetina nemá k tomuto tématu vyhraněný názor.

Neví
m…

A…
Ne
3…
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2. Uvítali byste zřízení zastávky na znamení pod viaduktem u ovčína?
Tabulka 21: Uvítali byste zřízení zastávky na znamení pod
viaduktem u ovčína?

Odpověď

Graf 30: Uvítali byste zřízení zastávky na
znamení pod viaduktem u ovčína?

Počet respondentů

Ano

44

Ne

15

Nevím

31

Nevím
34%

Ano
49%

Ne
17%

U této otázky byla téměř polovina responden-tů pro zřízení zastávky.

3. Uvítali byste instalaci sáčků a košů na psí exkrementy na nejvíce frekventovaných místech
v obci, avšak s tím, že roční poplatek za psa by byl úměrně navýšen?
Tabulka 20: Uvítali byste instalaci sáčků a košů na psí exkrementy na nejvíce frekventovaných místech v
obci, avšak s tím, že roční poplatek za psa by byl úměrně navýšen?

Odpověď

Počet respondentů

Ano

53

Ne

19

Nevím

18

Graf 31: Uvítali byste instalaci sáčků a košů na
psí exkrementy na nejvíce frekventovaných
místech v obci, avšak s tím, že roční poplatek
za psa by byl úměrně navýšen?

Nevím
20%
Ne
21%

Ano
59%

Nad tímto tématem se nadpoloviční většina shodla na tom, že by bylo vhodné, umístit v obci dostatek sáčků a
košů na psí exkrementy, a to i za předpokladu zvýšení poplatku za psa.
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4. Uvítali byste výstavbu domu s pečovatelskou službou a zdravotním zařízením?
Tabulka 21: Uvítali byste výstavbu domu s pečovatelskou službou a zdravotním zařízením?

Odpověď

Počet respondentů

Ano

52

Ne

13

Nevím

25

Graf 32: Uvítali byste výstavbu domu
s pečovatelskou
službou a
zdravotním
zařízením?

I u této otázky se obyvatelé shodli nadpolo-viční většinou
na kladné odpovědi. A jsou tedy pro zřízení domu
s pečovatelskou službou a zdravotním střediskem.

Nevím
28%
Ano
58%

Ne
14%

5. Uvítali byste rekonstrukci chotíkovského koupaliště pro volné koupání?
Tabulka 22: Uvítali byste rekonstrukci chotíkovské-ho koupaliště
pro volné koupání?

Odpověď

Počet respondentů

Ano

72

Ne

9

Nevím

9

Graf
33:
Uvítali
byste
rekonstrukci
chotíkovského koupaliště pro volné koupání?
Ne
10%

Nevím
10%
Ano
80%

Drtivá většina respondentů je pro rekonstruk-ci místního
koupaliště pro volné koupání.

6. Uvítali byste výstavbu nového hřiště s umělým povrchem v areálu Sokolovny?
Tabulka 23: Uvítali byste výstavbu nového hřiště s umělým
povrchem v areálu Sokolovny?

Odpověď

Počet respondentů

Ano

44

Ne

25

Nevím

21

Graf 34: Uvítali byste výstavbu nového hřiště
s umělým povrchem v areálu Sokolovny?

Nevím
23%
Ne
28%

Ano
49%

Téměř polovina respondentů by souhlasila s výstavbou nového hřiště s umělým
povrchem v areálu Sokolovny. Necelých 30 % je jednoznačně proti a necelá čtvrtina odpovídajících pak nemá
vyhraněný názor.
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Prostor pro Váš názor:
Sumarizace odpovědí z prostoru pro názor respondentů je uvedena níže. Volnou formou se vyjádřilo 32
respondentů. Z uvedených názorů vyplývá, že občané by nejvíce uvítali realizaci několika opatření v oblasti
dopravy, a to zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména pěší, zlepšení parkovacího systému v obci a zajištění
protihlukové bariéry při silnici I/20. Dále obyvatelé Chotíkova touží po optimalizaci veřejné dopravy. Často se
také objevovaly názory vyjadřující nespokojenost s odpadovým hospodářstvím a znečištěním, nedostatky
v oblasti sportovního vyžití, sociálního bydlení či provozu služeb.
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SWOT analýza

S

Silné stránky



Blízkost přírody i krajského města,



dobrá dostupnost základních služeb
a občanské vybavenosti – zejména školství,



dostatečná dostupnost veřejné dopravy,



zachování starého rázu obce, údržba
a obnova památek a historických objektů,



spolková činnost,



kvalitní technická infrastruktury,



členství v MAS Radbuza.

W

Slabé stránky

 Neadekvátní dopravní infrastruktura – zhoršený
technický stav některých místních komunikací,
absence chodníků a cyklostezky, nadměrné
zatížení velkým provozem,
 nedostatečná úprava vzhledu obce –
nedostatečný zimní úklid, absence košů na psí
exkrementy,
 špatná dostupnost širší občanské vybavenosti –
krátká otevírací doba obchodu a pošty, absence
lékaře, sociálních služeb, restaurace apod.,
 nedostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití –
chybějící koupaliště, sportoviště při ZŠ,
nedostatečné využití hřiště,
 neadekvátní odpadové hospodářství –
nedostačující provozní doba kompostárny,
absence kontejnerů na bioodpad, nízká
frekvence svozu tříděného odpadu, černé
skládky, znečišťování ovzduší z lokálních topidel.

O

Příležitosti

T

Hrozby



Zajištění dostatečné technické infrastruktury,





zajištění dostatečně kvalitní a bezpečné
dopravní infrastruktury,

Nedostatek finančních prostředků na
rozvoj obce,



stárnutí obyvatel.



zajištění zdravého a přitažlivého životního
prostředí a veřejného prostranství,



podpora v oblasti sociální infrastruktury,



zvýšení komfortu v oblasti občanské
vybavenosti.
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Plán rozvoje obce a cíle obce

Vize - Návrhová část

V této části dokumentu bude představena strategická vize obce Chotíkov, která bude dále
rozčleněna do základních strategických cílů. Tyto strategické cíle budou blíže rozpracovány
v opatření, která slouží jako záchytné body pro budoucí činnost obce a jejichž splněním dojde
k naplnění samotné vize.
Strategická vize obce Chotíkov vychází z výše uvedené analytické části, dotazníkového šetření
a provedené SWOT analýzy. Vize by měla přinést koncept dalšího směřování rozvoje obce tak,
aby došlo k jejímu trvale udržitelnému rozvoji za předpokladu uchování původních hodnot obce
a ochrany životního prostředí. Strategická vize je sdílenou představou o budoucnosti obce,
jejíhož naplnění je potřeba dosáhnout plněním stanovených úkolů a vytyčených cílů.

CHOTÍKOV
KLID VENKOVA JEN KRŮČEK OD VELKOMĚSTA
Chotíkov je obcí, která bude vždy přitahovat pozornost potenciálních obyvatel díky své
strategické poloze. Nachází se totiž v těsné blízkosti krajského města Plzně, a přesto se jedná
o obec s přátelskou atmosférou venkova, která může nejen svým občanům nabídnout klid
přírody i širokou škálu občanské vybavenosti.
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Aby obec Chotíkov zrealizovala svoji vizi, vytyčila si několik strategických cílů, kterých se
bude v následujících letech držet. Tyto cíle byly uspořádány podle tematických oblastí
následovně:
Cíl 1: Optimalizovat oblast technické infrastruktury
Cíl 2: Optimalizovat oblast dopravní infrastruktury
Cíl 3: Optimalizovat oblast životního prostředí, veřejného prostranství, krajiny a přírody
Cíl 4: Optimalizovat oblast občanské vybavenosti a sociální infrastruktury
Cíl 5: Optimalizovat oblast turismu a cestovního ruchu
Uvedené cíle jsou rozpracovány do jednotlivých opatření, která jsou uvedena v následující
kapitole.

19.

Strategické cíle a opatření

Pro každý strategický cíl budou níže v této kapitole uvedena opatření, která z cílů vychází a jsou
dílčími kroky k naplnění cílů a samotné vize. Pro každé opatření jsou uvedeny aktivity, jejichž
splněním dojde k naplnění opatření, respektive cílů a vize. Řídící skupinou je v tomto případě
zastupitelstvo obce, jehož úkolem je především usměrňování aktivit vedoucích k naplnění cílů.
Tato skupina by měla iniciovat realizaci rozvojových opatření, aktivně vyhledávat a zajišťovat
zdroje financování, projednávat podněty vztahující se k jednotlivým opatřením a projednávat
změny dle aktuálních podmínek a potřeb.
Podstatným bodem optimálního postupu směrem ke stanoveným cílům je sledování vývoje
a dílčích úspěchů a průběžné hodnocení naplňování rozvojových opatření. Tento strategický
rozvojový dokument bude průběžně dle potřeby revidován, aktualizován a upravován s ohledem
na průběh realizace jednotlivých opatření, aktuálních podmínek a příležitostí. Stimulem k
aktualizaci tohoto dokumentu může být například podstatná změna vnějších podmínek, naplnění
části plánu nebo vymezení nových strategických cílů. Aktualizace strategického plánu rozvoje
obce by však neměla být způsobena změnou politické reprezentace obce.
Změny či úpravy plánu rozvoje budou prováděny přímo do těla dokumentu. V úvodu bude
vytvořena kapitola Seznam revizí, která bude obsahovat název kapitoly, v níž došlo ke změně,
stručný popis této změny a datum, kdy tato úprava vstoupila v platnost. Aktualizaci tohoto
dokumentu vždy schválí zastupitelstvo obce a dokument označí v kapitole Schvalovací doložka
datem, kdy vešla daná verze v platnost.
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Cíl 1: Optimalizovat oblast technické infrastruktury
Opatření 1.1:
Aktivita 1.1.1:

Zhotovení datové technické mapy obce

Opatření 1.2:
Aktivita 1.2.1:

Doplnění informačně-technické infrastruktury
Úprava energetické infrastruktury

Uložení elektrického vedení do země

Opatření 1.3:

Zajištění dostačující vodohospodářské infrastruktury

Aktivita 1.3.1:

Rekonstrukce sedimentační jímky při ČOV

Aktivita 1.3.2:

Oprava vodovodního řadu KIRCHL

Aktivita 1.3.3:

Rozšíření kapacity ČOV

Opatření 1.4:

Rozšíření možností odpadového hospodářství

Aktivita 1.4.1:

Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad

Aktivita 1.4.2:

Úklid nelegálních skládek

Cíl 2: Optimalizovat oblast dopravní infrastruktury
Opatření 2.1:

Rekonstrukce a opravy stávajících komunikací

Aktivita 2.1.1:

Oprava povrchu místní komunikace „u fary“

Aktivita 2.1.2:

Oprava povrchu místní komunikace „pod školou“

Aktivita 2.1.3:

Oprava provizoria ke hřbitovu

Aktivita 2.1.4:

Oprava místní komunikace v části „Za ovčínem“

Aktivita 2.1.5:

Oprava místní komunikace v části „Štuperk“

Aktivita 2.1.6:

Náhrada stávajícího mostu přes silnici I/20 – výstavba lávky

Aktivita 2.1.7:

Podpora budování cyklostezek na katastru obce – tzv. Faltusův most

Opatření 2.2:

Zbudování nových komunikací

Aktivita 2.2.1:

Vybudování místní komunikace „u mostu“ (podmíněno změnou územního plánu obce)

Aktivita 2.2.2:
a SÚS PK)

Zbudování průtahu „od Malesic“ – I. etapa (podmíněno spoluprací s Plzeňským krajem

Aktivita 2.2.3: Zbudování průtahu „od Malesic“ – I. etapa – opěrka (podmíněno spoluprací
s Plzeňským krajem a SÚS PK)
Aktivita 2.2.4: Zbudování průtahu „od pomníku dolů“ – II. etapa (podmíněno spoluprací s Plzeňským
krajem a SÚS PK)
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Opatření 2.3:

Zbudování parkovacích ploch

Aktivita 2.3.1:

Vybudování parkoviště „pod Slávií“

Aktivita 2.3.2:

Vybudování parkovacích míst u školy

Opatření 2.4:

1. aktualizace

Optimalizace ostatní dopravní infrastruktury

Aktivita 2.4.1:

Zřízení zastávky na znamení v centru obce před prodejnou Coop

Aktivita 2.4.2:

Zřízení zastávky na znamení pod viaduktem v části „Za ovčínem“

Aktivita 2.4.3:

Rozšíření možnosti dopravního spojení městskou hromadnou dopravou

Aktivita 2.4.4:

Výstavba chodníků a dalších bezpečnostních prvků pro pěší

Aktivita 2.4.5:

Realizace asfaltových povrchů na komunikacích v nové zástavbě

Aktivita 2.4.6:

Výstavba protihlukové bariéry při silnici I/20

Cíl 3: Optimalizovat oblast životního prostředí, veřejného prostranství,
krajiny a přírody
Opatření 3.1:
Aktivita 3.1.1:

Rekonstrukce prostoru návsi

Zbudování pobytové klidové zóny a dětského hřiště

Opatření 3.2:

Revitalizace vodních ploch

Aktivita 3.2.1:

Oprava hráze rybníku Strženka

Aktivita 3.2.2:

Vyřešení vlastnických vztahů k pozemku při rybníku Strženka

Aktivita 3.2.3:

Kultivace lokality Kirchl

Opatření 3.3:

Úprava a údržba veřejného prostranství a přilehlé krajiny

Aktivita 3.3.1:

Instalace sáčků a košů na psí exkrementy

Aktivita 3.3.2:

Vytvoření parku a odpočinkových zón

Aktivita 3.3.3:

Zkulturnění lokality Pirkle

Aktivita 3.3.4.:

Kultivace lokality Kirchl – klidová biotopická zóna

Cíl 4: Optimalizovat oblast občanské vybavenosti a sociální infrastruktury
Opatření 4.1:

Rekonstrukce základní a mateřské školy

Aktivita 4.1.1:

Etapa II – rekonstrukce školní jídelny a odborných učeben se školní družinou

Aktivita 4.1.2:

Etapa III – rekonstrukce tělocvičny a zahrady, chodeb, střechy hlavní budovy

Aktivita 4.1.3:

Etapa IV – rekonstrukce podkroví

Aktivita 4.1.4:

Navýšení kapacity mateřské školy
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Opatření 4.2:

Vybudování tzv. „živé zahrady“

Aktivita 4.2.1:

Oplocení areálu

Aktivita 4.2.2:

Instalace prvků a výsadba zeleně

Opatření 4.3:

Rekonstrukce poplužního dvora

Aktivita 4.3.1:

Rekonstrukce a zprovoznění objektu stodoly – etapa II

Aktivita 4.3.2:

Rekonstrukce zbývající části objektu maštale – statika

Aktivita 4.3.3:

Rekonstrukce střechy a krovů objektu maštale – etapa I

Aktivita 3.3.4:

Rekonstrukce zbývající části objektu maštale – etapa II

Aktivita 3.3.5:

Statické zajištění a oprava zdiva severního a jižního nároží

Aktivita 3.3.6:

Příprava ke zprovoznění objektu domku

Aktivita 3.3.7:

Zřízení kulturního a volnočasového centra s občerstvením

Opatření 4.4:

Rozšíření zdravotních a sociálních služeb

Aktivita 4.4.1:
Aktivita 4.4.2:

Výstavba domu s pečovatelskou službou a zdravotním zařízením

Aktivita 4.4.3:

Výstavba sociálních bytů

Aktivita 4.4.4:

Zřízení svozové služby pro seniory za nákupy

Opatření 4.5:
Aktivita 4.5.1:

Výstavba objektu hasičské zbrojnice

Opatření 4.6:
Aktivita 4.6.1:

Zkvalitnění zázemí pro sbor dobrovolných hasičů
Rekonstrukce budovy obecního úřadu

Rekonstrukce budovy obecního úřadu včt. výtahu

Opatření 4.7:

Rekonstrukce kulturních zařízení

Aktivita 4.7.1:

Rekonstrukce sociálního zařízení – Slávie

Aktivita 4.7.2:

Rekonstrukce sociálního zařízení – Markovna

Opatření 4.8:
Aktivita 4.8.1:

Rozšíření škály občanské vybavenosti

Rozšíření občanské vybavenosti – restaurace, bankomat, letní kino

Cíl 5: Optimalizovat oblast turismu a cestovního ruchu
Opatření 5.1:
Aktivita 5.1.1:

Rozšíření cyklistických tras a stezek

Spolupracovat na rozšíření cyklotras

1. aktualizace
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Vize - Textová část
Školství
Obec Chotíkov dlouhodobě věnuje velkou pozornost místní mateřské i základní škole. Podporuje
její fungování nejen nadstandartními příspěvky na provoz, které například umožnily vybavit
všechny učebny interaktivními tabulemi, ale zejména vysokými investicemi do rozvoje areálu.
Některé z nich se již uskutečnily v minulosti a díky nim dnes řada našich spoluobčanů vodí děti
do nové moderní mateřské školky. Ta vznikla v roce 2014 v zadní části areálu základní školy a
stála bezmála 20 milionů korun.
Přesunutí MŠ do této lokality mělo celou řadu výhod, například lepší dopravní dostupnost, ale
bohužel i jednu nevýhodu spočívající v mnohem menší zahradě. Ta je pro potřeby padesáti
malých objevitelů nedostatečná. Z toho důvodu v letošním roce starostka obce vyjednala
odkoupení sousedního pozemku od soukromého majitele, což bylo následně schváleno i
zastupitelstvem obce.
Na jaře roku 2021 bude vybudováno oplocení tohoto nového pozemku tak, aby zahrada tvořila
funkční celek s původní zahradou, a následně vznikne tzv. „živá zahrada“ s mnoha přírodními
interaktivními, edukativními a zábavnými prvky. Vybudování této „živé zahrady“ bude z větší
části hrazeno z dotace, kterou se obci na tuto akci podařilo získat.
Rozvoj areálu základní školy neskončil vybudováním nové mateřské školy, ale pokračoval v roce
2018 rekonstrukcí kotelny a přístavbou odborné učebny hlavní budovy školy. Tím se zahájil
dlouho očekávaný rozvoj areálu školy směřovaný ke zlepšení podmínek pro výuku žáků základní
školy. První etapa spočívala v demolici staré kotelny a vybudování nové plynofikované kotelny
v suterénu hlavní budovy. Na uvolněném místě vznikla nová jazyková učebna s moderním
vybavením. Stavba trvala celkem 16 měsíců a kolaudována byla v srpnu 2019 před zahájením
školního roku.
V příštím roce bude rozvoj areálu pokračovat II. etapou, která zahrnuje přístavbu školní
jídelny a odborných učeben se školní družinou. Jedná se o rozsáhlou přístavbu hlavní
budovy školy v prostoru mezi školou a novou mateřskou školkou.
Realizace stavby obec vyjde téměř na 50 miliónů korun. V současné době jedná starostka a
místostarostka pověřená školstvím o možném využití dotací na tuto nákladnou realizaci.
V 1. nadzemním podlaží vznikne moderní kuchyně a jídelna pro místní školáky.
V budoucnu se plánuje nabídnout možnost zakoupení jídel také seniorům a dalším
spoluobčanům. Právě nabídka vyzvedávání či rozvozu teplých obědů v obci chybí. Na základě
dosavadního průzkumu veřejného mínění lze konstatovat veliký zájem o tyto služby.
V dalších etapách pak bude vybudována tělocvična a rekonstruována střecha a podkroví. Na
tyto akce se nyní zpracovává projektová dokumentace. Dokončením celé této velmi rozsáhlé
investiční akce získáme nejen optimální prostory pro vzdělávání našich dětí, ale umožní to i
rozvoj volnočasových sportovních aktivit pro občany Chotíkova.
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Místní komunikace
Obec spatřuje příležitost ve vybudování chodníků podél průtahu obcí. Projekt je
preferován zejména pro zvýšení bezpečnosti pro chodce i řidiče motorových vozidel. Lze
však konstatovat velkou časovou náročnost na přípravu tohoto projektu, neboť projekt se
zpracovává více než 10 let.
Pro tento projekt byla v roce 2020 dokončena dílčí projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí (DUR) a dále bude v příštích letech zpracována dokumentace pro stavební povolení
a pro provedení stavby. Vedení obce jedná s odborem dopravy Plzeňského kraje a se správce této
krajské komunikace SÚS PK o zařazení projektu do krajského investičního plánu.

Náves a centrum obce, aneb projekt Poplužní dvůr
Při přípravě konceptu využití POPLUŽNÍHO DVORA č. p. 30 byly brány na zřetel tyto
příležitosti: Domek nabízí prostory pro umístnění knihovny s nezbytným zázemím a propojení
s kavárnou, dále menší nebytové prostory pro další využití v interakci s knihovnou. V podkroví
uvažujeme umístnění muzea se stálou expozicí s tématikou venkovského života. Pro realizaci
těchto cílů je nezbytná rekonstrukce objektu. Projektová dokumentace se zpracovává.

Obrázek 37: Vizualizace Náhled prostranství Poplužního dvora
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Stodola významná svou nevšední velikostí nabízí reprezentativní prostory pro komunitní
centrum (pro stálé expozice, svatby, slavnosti, poutě, besídky, koncerty, farmářské trhy) a to
celkem 620 m2. Pro realizaci těchto cílů je nezbytná rekonstrukce objektu ve II. etapě, a to oprava
zdiva a podlah s doplněním osvětlení a elektrorozvodů. Oprava střechy a krovů byla již
realizována v roce 2020.
Pro plnohodnotné fungování návsi s rozmanitým využitím je nezbytné opravit objekt Maštal,
neboli bývalých chlévů. V tomto prostoru bude umístěn depozitář pro technické zázemí areálu,
dále klubovna pro místní organizace a spolky v podkroví, depositář venkovního vybavení. Objekt
nabízí prostory s využitelnou plochou celkem 350 m2.
Pro realizaci těchto cílů je nezbytná rekonstrukce, a sice oprava střechy, oprava zdiva a podlah s
doplněním osvětlení a elektrorozvodů, v další etapě v podkroví vybudování dvou spolkových
místností, kde každá jedna poskytne plochu celkem 120 m2.
Nároží bude sloužit jako vstupní zóna, na které bude možno přistavit přístřešek pro parkování
kol, bude zde vybudován info-point, pítko, v případě venkovních akcí zde bude vyhraněn prostor
pro umístnění mobilních WC. Nároží tvoří plocha o výměře cca 200 m2 a přímo na něj navazuje
částečně uzavřené prostranství s trávníkem, pěšinkami s lavičkami a večerním osvětlením
v prostoru cca 1100 m2, na které se budou nacházet chytré lavičky a klidová relaxační zóna a
bude spolu s kostelem tvořit dominantu obce – novou reprezentativní náves. Nároží bude
uzavřeno jihozápadně navazující brankou.
Na protějším rohu prostranství se bude nacházet dětské minihřiště s průlezkami o rozloze
cca 140 m2, průlezky a herní prvky mají k dispozici 108 m2.

Obrázek 38: Vizualizace Náhled dětského hřiště Poplužního dvora

73

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN 2021 – 2031

1. aktualizace

Prostranství bude volně přístupné jako historická náves s mlatovými pěšinkami a večerním
osvětlením a současně jej bude možno příležitostně využít jako eventový areál (příhodné
vybavení např. slavobrána, stánky, lavičky, stoly, venkovní stany). Plocha pro altán bude
z dlažby nebo z mlatového povrchu (plocha bude mít přípojné místo na elektřinu popř. vodu).

Jedná se o volnočasové centrum v objektu o rozloze 0,45 ha rozšiřující občanskou
vybavenost např. o kavárnu, vinárnu apod. Výčet provozních částí areálu vyjmenovaný
níže lze využít pro koncipování eventu pro obecní akce, soukromé akce a firemní akce.
Výhody eventového areálu a technická vybavenost objektů: Domek (elektřina, plyn, voda,
kanalizace, osvětlení, objekt zabezpečen); Stodola (elektřina, osvětlení, objekt zabezpečen);
Maštal – Chlévy (elektřina, plyn, voda, kanalizace, osvětlení, objekt zabezpečen).
Velkou výhodou areálu je, že kromě rozlehlé venkovní plochy, disponuje také rozsáhlým
vnitřním zázemím a několika zastřešenými prostory. V případě nepříznivého počasí je možné
naprostou většinu aktivit přesunout do vnitřních prostor. Počet míst k sezení vždy orientační, lze
ho upravit v závislosti na typu akce a konkrétním uspořádání prostoru či prostranství. Počet míst
k stání až 1000 osob. Poskytování prostor ze strany obec a občanů bude probíhat na základě
rezervace prostor, u podnikatelských subjektů pak na základě dohody o pronájmu.

Obrázek 39: Vizualizace Náhled stodola a prostranství Poplužního dvora
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Obrázek 40: Vizualizace Náhled domku a prostranství Poplužního dvora

Sociální a zdravotní služby
Příležitost obec spatřuje v možnosti vybudování zařízení pro péči o seniory ve formě
pečovatelského domu, který by bylo možné vybudovat spolu s místním zdravotním
střediskem. Pečovatelský dům je možné realizovat v provedení domu s pečovatelskou službou
se sociální pomocí pro osoby potřebné, nebo jako pečovatelský dům pro osoby soběstačné.
Byla zahájena kompletace podkladů pro vyhodnocení tohoto možného investičního záměru a o
možnostech financování. Nezbytné je určit vhodnou lokalitu, dále pak připravit rozbor projektu
tak, aby mohla být definována a následně projednána realizovatelnost orgány obce.

Obrázek 41, 42: Vizualizace dům pro seniory,
zdroj internet
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Obrázek 43: Vizualizace dům s pečovatelskou službou, zdroj internet
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MEZI STĚŽEJNÍ PROJEKTY OBCE PLÁNOVANÉ NA ROKY 2022+ PATŘÍ TYTO:
Tabulka 26: Investiční plán obce na období 2022+
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Možnosti financování

Primárním zdrojem financování rozvojových opatření je samozřejmě rozpočet obce. Vybraná
opatření je možné také spolufinancovat z různých dotačních titulů – kraj, národní zdroje,
evropské fondy atp. Strategický plán rozvoje obce je možné použít jako základ pro tvorbu
finančního výhledu obce do dalších let.

Financování z obecního rozpočtu
Finančně méně náročné akce bude obec hradit postupně z vlastního rozpočtu. Na finančně
objemnější akce bude obec shánět větší či menší příspěvky z dostupných dotačních programů
(ČR,

EU,

nadace). S předfinancováním/dofinancováním takovýchto akcí je samozřejmě

uvažováno.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozmanitou nabídku dotačních titulů má Ministerstvo pro místní rozvoj, které obcím nabízí hned
několik možností, mezi které patří např.:


podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury,



rekonstrukce a přestavba veřejných budov,



podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku,



cestovní ruch.

Ministerstvo životního prostředí
V rámci Národního programu Životní prostředí, který je zastřešen Ministerstvem životního
prostředí, lze mimo jiné žádat o dotace na výsadbu stromů v intravilánu obce, průzkum, posílení
a budování zdrojů vody, přírodní zahrady pro ZŠ atp.

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství směřuje formou dotací finanční prostředky mimo do oblasti vodního
hospodářství, kde je možné získat podporu směřující do oblasti vodovodů a kanalizací, rybníků,
či malých vodních nádrží.
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Ministerstvo financí
Ministerstvo financí se zaměřuje například na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství.

Ministerstvo vnitra
Ani ministerstvo vnitra není v oblasti dotací pasivní. Od této instituce je možné získat finance
například na požární ochranu, IZS.

Operační program Životního prostředí
Tento operační program poskytuje dotace v několika typově zaměřených prioritních osách.
V rámci tohoto dokumentu jsou zmíněny pouze relevantní oblasti podpory, které by mohly být
pro obec Chotíkov zajímavé z hlediska jejich obsahu:

Prioritní osa 1


Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se
srážkovými vodami

Prioritní osa 3


Specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů

Prioritní osa 4


Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny



Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Státní fond dopravní infrastruktury
V rámci dotačních titulů Státního fondu dopravní infrastruktury lze žádat příspěvek na zvyšování
bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků a cyklostezky.
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Nadace ČEZ
Jednou z možností financování obecních aktivit jsou grantové programy Nadace ČEZ. Náplní
programu Oranžové hřiště je pomáhat obcím s financováním výstavby a rekonstrukce
venkovních hřišť nebo sportovních prvků. Dalším programem je Podpora regionů, v rámci,
kterého lze žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální
péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Plzeňský kraj
Dalším poskytovatelem dotace může být i Plzeňský kraj, jehož nabídka dotačních titulů je
velice bohatá. Zajímavé dotační tituly jsou vypsány níže:


Ochrana přírody



PSOV PK – Projekty obcí



Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže



Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek v exteriéru



Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo
národní kulturní památky

21.

Strategické cíle a opatření – oblast sportu

Pro další rozvoj sportu v obci Chotíkov je důležité stanovit strategické cíle, kterých chce obec
v budoucnu dosáhnout a určit priority, kterými se má do budoucna zabývat. Zároveň je třeba
popsat konkrétní opatření – přístupy a formy k naplnění stanovených cílů.
Mezi základní priority obce byly zařazeny následující oblasti:

Cíl 1: Optimalizovat sportovní podmínky pro mládež a děti
Opatření 1.1: Podpora
ze sportovních klubů

zapojení

dětí

a

mládeže

v některém

Aktivita 1.1.1: Iniciace při pořádání sportovních akcí (sportovní dny aj.) pro děti a mládež
Aktivita 1.1.2: Příprava nových projektů v oblasti sportu dětí mládeže

Opatření 1.2: Zachování stávající finanční a jiné podpory obce organizacím
věnujících se dětem a mládeži v oblasti nabídky sportu a volnočasových aktivit
Aktivita 1.2.1: Podpora nově vznikajících spolků se sportovním zaměřením
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Aktivita 1.2.2: Podpora stávajících oddílů a spolků působících v obci
Aktivita 1.2.3: Modernizace a údržba dětských sportovišť na území obce

Cíl 2: Optimalizovat sportovní podmínky pro všechny občany
Opatření 2.1: Zapojit do přípravy sportovních akcí všechny generace
Aktivita 2.1.1: Zapojení všech obyvatel do aktivit přípravy a organizace sportovních akcí
Aktivita 2.1.2: Iniciace při pořádání sportovních akcí

Opatření 2.2: Podpora a rozšíření možností sportovních a pohybových aktivit pro
všechny obyvatele bez ohledu na pohlaví, ekonomický stav aj.
Aktivita 2.2.1: Podpora sportovní
organizovanými turistickými výlety)

aktivity

seniorů

(např.

vznikem

klubu

seniorů,

Aktivita 2.2.2: Vybudování nových outdoorových a odpočinkových sportovišť pro seniory
Aktivita 2.2.3: Zajištění finanční a materiální podpory pro sportovní kluby a oddíly

Opatření 2.3: Zvýšení návštěvnosti na sportovních akcích
Aktivita 2.3.1: Zvýšení propagace sportovních akcí (např. vznikem sportovního kalendáře)

Cíl 3: Optimalizovat oblast sportovní infrastruktury
Opatření 3.1: Rekonstrukce škvárového hřiště Umělka
Aktivita 3.1.1: Rekonstrukce škvárového hřiště pro variabilní sportovní vyžití sportovních
spolků, školy a široké veřejnosti, tj. výstavba nového hřiště s umělým povrchem v areálu
Sokolovny

Opatření 3.2: Rekonstrukce koupaliště
Aktivita 3.2.1: Rekonstrukce koupaliště pro volné koupání

Opatření 3.4: Další rozšiřování sportovní infrastruktury
Aktivita 3.4.1: Realizace další sportovní infrastruktury – krytá hala, tělocvična v areálu školy
pro školní a veřejné využití, venkovní work-outové hřiště pro veřejnost

22.

Možnosti financování – oblast sportu

Volnočasové aktivity a sport
Místní občané mají k dispozici širokou škálu kulturního a společenského vyžití. Děti mají
příležitost navštěvovat hned několik dětských hřišť, přesto má obec Chotíkov potenciál se
v oblasti sportu rozvíjet.
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Obec ve spolupráci s místními spolky a sdruženími pořádá různorodé akce, tato samostatná
část věnovaná oblasti sportu splňuje povinnost dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb.
Níže budou rozebrány možné dotace a granty, kterých by obec při rozvoji sportu mohla využít.
Obecní rozpočet
Jak již bylo zmíněno, vynakládá obec každý rok určitý objem finančních prostředků na oblast
sportu na svém území. V tomto trendu bude rozhodně pokračovat i nadále.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) vydalo v roce 2016
Koncepci podpory sportu 2016–2025 jako jednotný dokument, podle kterého se ministerstvo řídí
v oblasti sportu. Koncepce předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority
i strategické cíle a navazuje na předchozí strategické dokumenty MŠMT v oblasti sportu.
Koncepce mimo jiné definuje základní priority, kterými jsou podpora sportu dětí a mládeže
a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů ČR, usiluje o transparentnost rozdělování
dotací a otevřenost informací. MŠMT aktuálně vyhlašuje výzvy:


MŮJ KLUB – jedná se o dotace zaměřené na neinvestiční náklady sportovních klubů, spolků
tělovýchovných jednot,



PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ – jedná se o
dotace zaměřené na investiční náklady územních samosprávných celků, sportovních klubů
a tělovýchovných jednot.
Pozn.: Od roku 2021 se předpokládá přesun financování z MŠMT na NSA (Národní sportovní
agenturu).
Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozmanitou nabídku dotačních titulů má Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které obcím nabízí
hned několik možností, mezi které patří např.:



podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku,



cestovní ruch,



sportovní infrastruktura.
Financování z Nadace ČEZ
Další možností financování pro oblast sportu je Nadace ČEZ se svým programem Oranžová
hřiště. Náplní programu je pomáhat obcím a městským částem s financováním výstavby
a rekonstrukce venkovních hřišť. Hřiště nejčastěji vznikají u mateřských a základních škol a mají
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různá zaměření: multifunkční, dětské nebo sportovní. Do Oranžových hřišť patří také výstavba
posilovacích prvků pro mládež, dospělé i seniory anebo work-outová hřiště. Grantové řízení
Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o
nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů či životního prostředí.
Plzeňský kraj
Rozmanitou nabídku dotačních výzev nabízí také Plzeňský kraj, a to prostřednictvím dotací
zaměřených na sport a volný čas či podpory dětí a mládeže. Oblast pro sport a volný čas v sobě
zahrnuje investiční a neinvestiční typ podpory. Žadatelům jsou k dispozici např. tyto dotační
tituly:


Podpora vybudování a modernizace sportovišť,



Podpora tělovýchovy a sportu,



Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže,



Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého
majetku,



Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji.

83

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN 2021 – 2031

23.

Schvalovací doložka
Strategický plán rozvoje obce Chotíkov, verze 1. aktualizace
byl připraven pro potřeby obce Chotíkov a zohledňuje
všechny okruhy rozvoje v souladu s platným investičním
plánem obce na roky 2022+.
Cílem při vytváření budoucích aktualizacích je vytýčit
priority rozvoje obce a následně využívat tento strategický
rozvojový dokument pro plnění cílů a úkolů z něho
vycházejících.
V listopadu 2021 vzniká tato 1. aktualizace pro roky 2022+
vycházející a reflektující požadavky obyvatel dle
uskutečněného dotazníkového šetření.
Strategický rozvojový dokument obce Chotíkov schvaluje na
svém zasedání dne 25. 11. 2021 Zastupitelstvo obce Chotíkov
usnesením č. 5.

V obci Chotíkov dne 18. 11. 2021
Vypracovali
DOMOZA projekt, s.r.o.
a
Eva Hirschfeldová, Starostka obce
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