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1. ÚVOD 
 

1/1 METODA ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 
 
 

Jako způsob zpracování Strategického plánu  byla zvolena metoda tzv. Místní 
Agendy 21, jejíž podstatou je komunitní plánování. Tato metoda má komplexní charakter - řeší 
všechny důležité sféry života obce najednou a zároveň bere v úvahu potřeby a zájmy občanů a 
různých zájmových skupin. 
Tvorba Strategického plánu probíhala ve spolupráci tří obcí: Hřiměždice, Nečín, Obory. Členy 
Řídící skupiny a  Skupiny pro rozvoj obcí HON byli zastupitelé těchto tří obcí, členové místních 
spolků a organizací a občané. Strategický plán zahrnuje jednak cíle a konkrétní úkoly společné 
všem třem obcím, jednak cíle a úkoly specifické pro obci Nečín. 
 
Řídící skupina zajišťovala koordinaci procesu, schvalovala výstupy jednotlivých fází, stanovila 
oblasti rozvoje a podoblasti, připravila podklady pro Akční plán na období 2011 -2013. 
Skupina pro rozvoj obcí HON vypracovávala SWOT analýzu, hlavní a dílčí cíle klíčových oblastí  
rozvoje a podoblastí, Akční plán. Její členové tvořili základ Pracovních skupin pro jednotlivé 
Klíčové oblasti rozvoje. 
Zastupitelé obcí byli průběžně informování o tvorbě plánu na zasedáních zastupitelstev, dvakrát se 
aktivně zapojili: připomínkováním hlavních a dílčích cílů rozvoje a připomínkováním Akčního 
plánu. 
Veřejnost byla informována prostřednictvím regionálního časopisu Mezi lomy, aktivně se zapojila 
připomínkováním Strategického plánu a volbou priorit.  
Podněty zastupitelů a veřejnosti byly zpracovány do plánu. 
 
Strategický plán Udržitelného rozvoje je v souladu s dokumenty: 
 
Strategický plán ČR 
Přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje 
tak, aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. 
bod 2 až 4: otevřená, flexibilní a soudržná společnost,atraktivní prostředí, vyvážený rozvoj území. 
Strategický plán Středočeského kraje 
Strategická vize : 
Středočeský kraj bude dynamicky se rozvíjejícím centrem Čech se silnými a vzájemně 
výhodnými vztahy a vazbami na hlavní město Prahu, které budou respektovat různorodost 
přírodních a ekonomických podmínek jednotlivých částí kraje a rozvíjet oblasti urbanizované, 
příměstské i venkovské, bod 4 zlepšovat podmínky pro život obyvatel se zvláštním důrazem na venkovský prostor a 
zvyšovat atraktivitu regionu zlepšováním životního prostřed. 
 
Odbornou stránku procesu zpracování Strategického plánu zajišťovala Eva Zirhutvá pod odborným 
vedením paní Birgit Boehm. Odborné konzultace poskytly PhDr. Alena Bauerová a Mgr. Dagmar 
Smrčinová. Tvorba Strategického plánu byla realizována v rámci projektu německé nadace DBU : 
Cesty k udržitelnému rozvoji v malých obcích Česka.  
 
Strategický plán připravovaný ve spolupráci tří obcí a spolupráci velkého počtu zástupců místních 
spolků a organizací by měl  vytvořit dobré podmínky pro propojení činnosti na konkrétních 
úkolech mezi těmito subjekty. Kromě toho by měl přinést i větší možnosti získat 
prostředky z fondů Evropské unie a z dalších externích zdrojů pro rozvoj obce. 
 
 
Strategický plán Udržitelného rozvoje byl schválen Zastupitelstvem obce Nečíně dne 12.5.2011 
Akční plán na období 2011 -2013 byl schválen Zastupitelstvem obce Nečíně dne 16.6.2011. 
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1/2 HARMONOGRAM 
 
 

rok 2010 
 
leden - květen  3 setkání Skupiny pro rozvoj obcí HON, nastínění společné cesty rozvoje v rámci  

tří obcí: Hřiměždice, Nečín, Obory 
 
březen Přípravná schůzka Řídící skupiny 
 
květen  Schválení realizace Strategického plánu zastupitelstvy obcí 
 
srpen   Řídící skupina 1. schůzka - nastínění strategie tvorby SP   
    
      
říjen        Urbanismus  1. schůzka    
   Doprava 1. schůzka  
 
listopad  Urbanismus 2. schůzka 

Ochrana krajiny  1. schůzka  
Doprava 2. schůzka 
Řídící skupina  2.schůzka - koordinace tvorby SP 
 

prosinec          Ochrana krajiny 2. schůzka             
       
 
rok 2011 
     
   
únor  Řídící skupina  3. schůzka - návrh na způsob  připomínkování SP zastupitelstvy a 

veřejností 
 Děti, mládež, senioři, zájmová činnost 1. schůzka  
 

březen  Urbanismus 3. schůzka - Akční plán 
Ochrana krajiny  3. schůzka - Akční plán 
Děti, mládež, senioři, zájmová činnost 2. schůzka - Akční plán 
Veřejnost - seznámení veřejnosti s tvorbou SP v časopise Mezi lomy 
 

duben  Doprava 3. schůzka - Akční plán 
  Připomínkování SP zastupiteli obcí 
  Veřejnost - připomínkování SP, volba priorit  

Řídící skupina  4. schůzka Zpracování připomínek, příprava dokumentu ke 
schválení 

 
květen  Připomínkování Akčního plánu na rok 2011 -2013 zastupiteli 
 
červen  Seznámení veřejnosti s výsledky ankety a s Akčními plány obcí ve speciálním čísle 

Mezi lomy. 
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2. SWOT ANALÝZA 
 
 

2/1 Urbanismus 
 
 

SILNÉ STRÁNKY 
 

• krajina, ve které jsou obce umístěny: lesy, řeka, remízky, aleje, soliterní stromy 
• všudypřítomný kámen: lomy, zídky, dlažba, ploty, hospodářské budovy 
• dostupnost  měst 
• významné stavby: škola v Oborách a Nečíni, kostel v Hřiměždicích, kapličky, křížky u cest, 

statky a lidová architektura 
• aktivní občanské organizace, zájem občanů o vzhled obcí 
• vybudovaná kanalizace v Nečíni a Hřiměždicích 
 
 

SLABÉ STRÁNKY 
 

• vzhled středu obcí – návsí 
• neestetická a neodstíněná místa na sběr komunálního odpadu 
• zastávky autobusů (nevkusné nebo chybí) 
• ostatní veřejné plochy – špatná údržba, málo zeleně, málo míst na posezení a odpočinek 
• parkovací plochy  
• sloupy vysokého napětí 
• smog v Hřiměždicích a Oborách 
• staré, málo úsporné, neestetické veřejné osvětlení  
• chybějící kanalizace v Oborách 
• chybí ubytovací zařízení 
• málo ukazatelů a směrovek k významným místům 

 
 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

• dotační politika - Fondy EU do roku 2013 
• další dotační možnosti v rámci Programu obnovy venkova, Programu rozvoje venkova, 

dotace na obnovu sakrálních staveb...... 
• zapojení veřejnosti do rekultivace urbanizované krajiny 
• možnost řešit problémy týkající se urbanismu společně v rámci celého regionu 
• spolupráce s architekty 
• zapojit do problematiky týkající se urbanismu děti a mládež 

 
 
HROZBY 
 

• neregulovaná výstavba – vzhled a charakter nových rodinných domů 
• neregulovaná rekreace  
• nečínská náves – nejednotný přístup čtyř majitelů pozemků k rekultivaci návsi  
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2/2 Životní prostředí - ochrana krajiny 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 

• rozmanitost a členitost krajiny 
• v krajině nejsou umístěny budovy velkých  podniků  
• nevznikají tu satelitní městečka 
• kulturní krajina se stopami lidské činnosti  
• jsou tu nesčetné přírodně a historicky  hodnotné lokality, vyhlídky  
• žula, lomy, lomová jezírka 
• množství lesů, remízků a soliterních stromů; kaštanová alej 
• malé znečištění ovzduší 
• Vltava 
• dobře značené a udržované turistické cesty a značení 

 
 
SLABÉ STRÁNKY 
 

• černé skládky (malé i velké) za hranicemi obcí 
• odpadky podél silnic, cest 
• neudržované polní cesty 
• pohyb motorových vozidel mimo komunikace 
• klesá hladina spodní vody 
• malé množství retenčních nádrží, meliorace 
• regulovaná koryta potoků 
• ubývá drobné zvěře 
• elektrické vedení 
• velká frekvence dopravy v Oborách 
• špatný stav pitné vody 
• chybí kanalizace v Oborách 
• vše, co souvisí s pálením čarodejnic v Oborách 
• Hřiměždice lom, akce Highjump  

 
 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

• spolupracovat při řešení ochrany krajiny: obce, zemědělské družstvo, ekofarma, Polesí 
Bělohrad, spolky a sdružení, veřejnost 

• vytvořit síť cest pro vycházky, cesty vyčistit.upravit, vysázet stromy, umístit odpočívadla 
vybudovat cyklostezky pro místní občany, napojit je na síť stávajících cyklostezek 

• umístit v krajině lavičky, odpočívadla pro starší lidi, pro děti atraktivní přírodní prvky  
• zlepšit ochranu rostlin, živočichů (biodiverzita) 
• začít citlivě rekultivovat přírodní a historické lokality a památky v krajině 
• environmentální didaktický program na škole 
• využít při rekultivaci místní zdroje 
• obnovit pochod Krajem žuly a jalovců 
• zachytit paměť krajiny (p. Krotil) 
• agroturistika 
• ??? obnova smíšených lesů, remízků, soliterních stromů 
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HROZBY  
 

• rychlý odtok vody z krajiny, vysoušení přirozených mokřadů,  
• eroze půdy 
• úbytek až zánik ovocných stromů v krajině 
• neprostupnost krajiny (znemožnění průchodu po cestách novými majiteli usedlostí) 
• ??? stavby mimo obec 
• černé skládky (i v lese) 
• monokultury 
• stárnoucí kaštanová alej 
• státní zemědělská politika a její dopad na ZD a ekofarmu 
• konzumní způsob života - trvalé ohrožení vyčerpání přírodních zdrojů 
• (lidská blbost) 

 
 
 
 
2/3 Děti, mládež, senioři, zájmová činnost, služby  
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 

• V obcích fungují Sbory dobrovolných hasičů 
• V obcích jsou tělovýchovné jednoty zaměřené na fotbal 
• Občanské sdružení za životní prostředí realizuje na území regionu program Místo pro život 
• Okolí obcí umožňuje místním lidem trávit volný čas v přírodě 
 

Hřiměždice 
 

• Fotbalové hřiště slouží nejen sportovcům TJ ....., ale i místním dětem a mládeži. 
• Před dokončením je dětské hřiště pro nejmenší a dětské hřiště pro děti školního věku 
 

 
Nečín 
 

• V obci je Základní a Mateřská škola, škola nabízí dětem velkou škálu zájmových kroužků 
• SDH v Nečíni a na Skalici se intenzivně věnují dětem a mládeži, SDH organizuje tuzemské 

a zahraniční zájezdy 
• V obci je Sbor pro občanské záležitosti, který zajišťuje gratulace starším občanům 

k významným životním jubileum 
• Před dokončením je dětské hřiště pro nejmenší 
 

Obory 
 

• SDH se věnuje dětem a mládeži 
• Fotbalové hřiště slouží nejen sportovcům TJ ....., ale i místním dětem a mládeži 
• Obec organizuje pro místní občany tuzemské a zahraniční zájezdy 
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SLABÉ STRÁNKY 
 

• Chybí víceúčelová hřiště pro děti, mládež a občany středního věku 
• Je malá nabídka zájmových aktivit, kulturních akcí 
• Nefungují klubovny nebo místnosti pro setkávání mládeže 
• Není vyřešen problém setkávání mládeže v obcích - místa  a  zároveň spoluodpovědnost 

mladých za stav těchto míst 
• Nejsou cyklostezky s upraveným povrchem a značením  
• Pro starší občany je v obcích málo míst k posezení a odpočinku 
 

Nečín 
 

• Nezajištěný bezpečný pohyb školáků podél místních komunikací a v prostorách kolem 
příjezdů a odjezdů autobusů 

• Malá kapacita Mateřské školky 
• Malá kapacita prostor pro Školní družinu 
• Nevyhovující a ne zcela bezpečné venkovní prostory u školy pro Školní družinu 
• Chybí tělocvična 
• Špatná dostupnost autobusy do základní školy pro děti ze vzdálenějších obcí 

 
Obory  
 

• Není dětské hřiště pro nejmenší 
 

 
HROZBY 
 

• Celospolečenský trend dětí a mládeže trávit volný čas doma u počítačů 
 
Nečín 
 

• Ohrožení bezpečnosti dětí při pohybu mezi návsí a základní školou 
• Dramatický pokles dětí ve škole, který by způsobil, že škole nebude dána výjimka ze 

zákona   
 

 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

• Řešit některé problémy společně v rámci regionu - zájezdy, nabídku volnočasových aktivit 
• Vytvořit lepší podmínky pro trávení volného času v přírodě pro děti mladšího školního 

věku, atraktivní nabídku, která může konkurovat  počítačům 
•  Využít na vybrané okruhy problémů možnosti čerpání dotací z ESF 
• Řešit výhledově problém malé kapacity Mateřské školky vytvořením alternativní Lesní 

mateřské školky 
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2/4 Doprava  
 
 

SILNÉ  STRÁNKY 
 

• dobrá dopravní obslužnost 
• Hřimeždice - obec je mimo hlavní dopravní tah 
• Nečín - obec je mimo hlavní dopravní tah 

 
 
 
SLABÉ STRÁNKY 
 

• nedostatečné dopravní značení na místních a průjezdových komunikacích 
• rychlost projíždějících aut 
• nedostatečné dopravní značení na příjezdových komunikacích 
• špatná údržba příjezdových komunikací 
• parkovací plochy 
• Hřiměždice - chybí chodníky od návsi ke hřišti 
• Nečín - nikde v obci nejsou vybudovány chodníky, nebezpečný střed obce 
• Obory - malá bezpečnost pohybu chodců podél komunikace 1/18, chodníky, bezpečné 

přechody 
 
 
HROZBY 
 

• Hřiměždice -  
• Obory -  celá  průjezdová komunikace 1/18, zvýšená nehodovost, rychlost, pohyb podél 

komunikace a přecházení - hrozba pro chodce 
• Nečín - nebezpečná náves - zvláště pro školní děti a staré občany 
• nebezpečný pohyb podél průjezdových komunikací 
• alej 

 
 
 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

• využít dotace  - především do roku 2013 
• Nečín - využít nabízenou pomoc Odboru výstavby  -  Doprava p. Koutová s řešením  centra 

obce  
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3. KLÍ ČOVÉ OBLASTI ROZVOJE 
 

3/1 Urbanismus 

Hlavní cíle 
 

1. Udržet, popř. posílit vesnický charakter obcí 
2. Zlepšit vzhled středu obcí a dalších veřejných ploch 
3. Posílit povědomí o historickém a novodobém urbanismu 

 
Podoblasti 
 

1. Centra obcí a veřejná prostranství 
2. Územní plán  
3. Infrastruktura, nevyužívané budovy a místa 
4. Novodobý a historický urbanismus 

 

Dílčí cíle 

centra obcí a veřejná prostranství 

 

Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím) 
 

� Upravit centrum obce - návsi tak, aby byla funkční, bezpečná a estetická s dostatkem 
původní zeleně. Na úpravy využít tradiční materiál - kámen a dřevo. 

� Zajistit čistotu a udržování veřejných ploch 
� Upravit další veřejné plochy (i satelitních obcí), odpočinková místa s lavičkami  
� Na řešení urbanistických problémů spolupracovat s architekty 
� Zlepšit prostředí kolem kontejnerů 
� Umístit funkční a estetické čekárny autobusů 
� Omezit volný pohyb psů v obcích 
� Zkvalitnit informovanost občanů o dění v obci rekonstrukcí místních rozhlasů popř. 

zprostředkováním informací elektronicky přes internet a prostřednictvím časopisu Mezi 
lomy 

 
Nečín 
 

� Zahájit jednání vedoucí k řešení  centra obce jako bezpečného a estetického prostoru. 
Spolupracovat s Krajskou správou silnic a s vítězi architektonické soutěže Nečín –  krajina 
a místo. Jednotlivé části návsi (nástupiště, chodníky, čekárna, studna,  …) realizovat podle 
navrženého konceptu. 

 
 

 
územní plán 

 
Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím) 
 

� Seznámit veřejnost s možnostmi nahlédnout územní plány a zapojit veřejnost do tvorby 
podkladů pro aktualizaci ÚP 

� Na aktualizaci ÚP spolupracovat v rámci tří obcí Hřiměždice, Nečín, Obory  
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� Regulovat novou výstavbu obecně závaznými vyhláškami  
 

 
 

 
infrastruktura, nevyužívané budovy a místa  

 

Nečín 

� Umístit v obcích úsporná a estetická osvětlení 
� Vybudovat místní rozhlas 
� Vyřešit problém využívání bývalé mateřské školky, na toto téma buď vyvolat veřejnou 

diskusi nebo zadat projektovou studii nebo nabídnout k prodeji 
� Vybudovat ve Skalici kanalizaci a ČOV 
� Opravit studnu ve Skalici 
 

 

novodobý a historický urbanismus 

 

Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím) 
 

� Posílit povědomí o místní architektuře, významných stavbách regionu prostřednictvím 
webových stránek obcí a časopisu Mezi lomy, vytvořit archiv starých fotografií a udělat 
výstavu 

� Začlenit téma místní historie a architektura do vzdělávacího programu školy, vytvořit pro to 
didaktický materiál 

� Zlepšit prezentaci regionu pro širší veřejnost, umístit v obcích ukazatele na zajímavá místa 
v krajině, umístit mapu s vyznačením zajímavých míst ve vývěskách obcí 

 
 
 
3/2 Životní prostředí - ochrana krajiny 
 
 Hlavní cíle 
 

1. Upravit vodní režim v krajině.  
2. Zvýšit diverzitu rostlin a živočichů. 
3. Vytvářet nové možnosti využití krajiny, obnovovat a upravovat cesty, zapojovat místní 

občany. 
4. Uplatňovat přirozené hospodaření s půdou a lesy. 
5. Zkvalitnit nakládání s odpady 

 
Podoblasti 
 

1. Voda v krajině 
2. Půda, stromy,les 
3. Cesty v krajině 
4. Biodiverzita 
5. Odpady a černé skládky 
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Dílčí cíle 
 

Voda v krajině 

 

Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím) 

� Nechat vypracovat studii na úpravu vodního režimu vody v krajině, budovat retenční 
nádrže: rybníky, tůně a mokřady. Docílit pozvolné zlepšování kvality spodní vody. Navázat 
spolupráci se zemědělským družstvem na programu zpomalení odtoku vody na 
obhospodařovaných plochách 

Půda, stromy a les 

� Uplatňovat přirozené hospodaření s půdou, zavádět protierozní opatření (obnovit meze, 
hospodaření na menších plochách), chránit volnou krajinu před výstavbou 

� Vysazovat soliterní stromy a aleje, zajistit dlouhodobou následnou ochranu nově 
vysazených dřevin 

 
Nečín 

� Zajistit sanaci kaštanové aleje 
 

 
Cesty v krajině 

 
� Vytvořit podmínky a nastartovat spolupráci na obnově a úpravě cest v rámci regionu: 

obecní úřady, zemědělské družstvo, ekofarma, Ekoles Bělohrad, základní škola, zájmová 
sdružení a organizace, veřejnost. Upravit stávající cesty (povrchy, vegetace podél cest, 
lavičky a odpočívadla), hledat nové možnosti využití cest pro veřejnost, budovat 
odpočívadla a lavičky podél cest.  

� Poznat, respektovat, obnovovat historické a kulturní prvky v krajině, naučné cesty. Vytvořit 
průvodce po cestách - Cesty regionem, interaktivní internetovou mapu zajímavých míst 
v regionu. 

 
Biodiverzita 

 
� Podporovat rozmanitost živočišných druhů v krajině. Při řešení otázek souvisejících 

s biodiverzitou zajistit spolupráci: odborná veřejnost, obecní úřady, základní škola, 
občanská sdružení. Zlepšit podmínky pro rozmnožování a vývoj obojživelníků a vodních 
ptáků, zlepšit podmínky pro život drobných živočichů a ptáků: meze, soliterní stromy, 
remízky, křoviny  (úhory a neposečené louky), regulovat stavy vysoké zvěře 

 
 

Odpady a černé skládky 
 
� Zlepšit informovanost lidí o nakládání s odpady, zajistit průběžnou nepřetržitou 

informovanost 
� Upravit vyhláškou povinnost vlastnit popelnice 
� Vypracovat ekoprogram nakládání s odpady v rámci výuky dětí na základní škole 
� Hledat cesty jak zamezit vzniku černých skládek, odstraňovat černé skládky 
� Hledat řešení prevence a likvidace odpadků podél silnic 
� Uplatňovat citlivou osvětu, která povede  ke snižování konzumu a tím i ke 

snižování množství odpadů 
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3/3 Děti, mládež, senioři, zájmová činnost, služby 

Hlavní cíle 
 

1. Udržet chod Základní školy a Mateřské školky 
2. Vytvořit podmínky pro kvalitní trávení volného času dětí a mládeže 
3. Vytvořit podmínky pro aktivní odpočinek veřejnosti 
4. Zachovat stávající rozsah obslužnosti, problémy spojené s nabídkou služeb v obci řešit 

společně s veřejností 
 
 
Podoblasti 

1. Předškolní děti 
2. Školní děti 
3. Mládež 
4. Senioři 
5. Zájmová činnost pro občany v produktivním věku 
6. Služby 

 
 
Dílčí cíle 

Předškolní děti (rodiče) 
 

Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím)  
� Podpořit pobyt předškolních dětí v krajině - upravit cesty a místa podél cest (atraktivní 

zastávka, herní prvek, přírodní herní prostory a přírodní  sportoviště…) 
� Otevřít Lesní školku (v případě vytvoření právního prostředí v ČR) 
� Pokračovat v činnosti Mateřského centra 

 
Nečín 

� Vytvořit podmínky (větší prostory) pro rozšíření Mateřské školky 
� Pokračovat v dosavadní činnosti Sboru pro občanské záležitosti: Vítání nových občánků 
� Dokončit hřiště pro nejmenší děti (a rodiče) 

 
 

 
Školní děti 

 
Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím) 
Vytvořit nabídku zájmových kroužků po skončení vyučování (po 15. hodině), iniciovat 
dobrovolnictví   
 
Nečín 

� Vybudovat tělocvičnu  
� Vybudovat u školy víceúčelové hřiště pro hry a sport 
� Zajistit vyhovující prostory ve školní budově pro školní družinu 
� Využít stávající sklepní tělocvičnu  k zájmové tělovýchovné činnosti 
� Navázat spolupráci mezi školou a fotbalovým oddílem Sokol Nečín (konkrétně v čem?) 
� Vytvořit školní klub pro žáky 6.- 9. třídy 
� Zachovat stávající úroveň práce s dětmi v rámci činnosti SDH (Nečín, Skalice) 
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� Ve spolupráci ZŠ Nečín a Občanské sdružení realizovat didaktický program Místo pro 
život 

� Pokračovat v činnosti Sboru pro občanské záležitosti: Vítání prvňáčků a Rozloučení s žáky 
devátých tříd 

 
 

Mládež 
 

Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím) 
 

� Řešit problém setkávání mládeže na veřejných prostranstvích - společně zástupci mládeže, 
zástupci obcí, lidé pracující s dětmi a mládeží. Při řešení problému se opřít o zkušenosti 
odjinud. Do hledání  řešení problému zapojit i školní děti (6.- 9.třída) 

 
 
Nečín 

� Využít stávající sklepní tělocvičnu pro tělovýchovnou činnost mládeže 
 

 

Senioři 
 

Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím)  
 

� Organizovat zájezdy v rámci regionu 
 
Nečín 
 

� Organizovat  Posezení u dechovky nejen pro občany z Nečíně  (i Obor a Hřiměždic) 
� Pokračovat v činnosti Sboru pro občanské záležitosti: gratulace občanům starším 70 let 

 
 

 
Zájmová činnost pro občany v produktivním věku 

 
Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím) 
 

� Vytvořit lepší podmínky pro aktivní zájmovou činnost: cyklotrasy v okolí obcí (např. cesta 
podél kaštanové aleje na Dobříš,.....) 

� Obnovit Pochod krajem žuly a jalovců 
� Zachovat a podporovat stávající činnost tělovýchovných jednot v obcích 

 
Nečín 

� Udržet úroveň a rozsah práce SDH v Nečíni a ve Skalici 
 
 

Služby 
 

� Udržet stávající rozsah služeb v obci 
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3/4 Doprava 

 

Hlavní cíle 

1. Zvýšit bezpečnost chodců na místních a průjezdových komunikacích 
2. Zvýšit bezpečnost pohybu účastníků dopravy na příjezdových komunikacích 

 
 
Podoblasti 
 

1. Příjezdové komunikace 
2. Místní komunikace a centra obcí 
3. Hromadná autobusová doprava 
 
 

Dílčí cíle 
příjezdové komunikace 

 
Hřiměždice, Nečín, Obory (úkoly společné třem obcím) 
 

� Zvýšit bezpečnost na příjezdových komunikacích: značení nebezpečných úseků, stav 
povrchů vozovek, zimní údržba, vysekávání okrajů podél komunikací 
Při jednání s krajským úřadem Správa silnic postupovat jednotně, problémy řešit         
v rámci celého regionu  

� Vybudovat - upravit čekárny na příjezdových komunikacích a v satelitních obcích 
 
Nečín 

� Předejít nebezpečnému průjezdu kaštanovou alejí - průběžná  obnova aleje  
 
 

místní komunikace a centra obcí 
Nečín 

� Zajistit bezpečnost pohybu chodců (zejména dětí!) v centru obce včetně prostor kolem 
prodejny Coop, trafostanice, okolí školy  

� Hledat řešení pro vybudování chodníků podél průjezdových komunikací 
� Umístit 2 - 3 měřiče rychlosti na průjezdové komunikace při vjezdu do obce Nečín 
� Průběžně zajišťovat dobrý stav místních komunikací a údržbu podél nich 
� Umístit u nebezpečných výjezdů na hlavní komunikaci zrcadla 

 
 
 

hromadná autobusová doprava 
 

� Zachovat stávající stav dopravní obslužnosti 
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4. NÁVRH NA IMPLEMENTACI 
 

Strategický plán bude implementován 1krát ročně Skupinou pro rozvoj obcí HON, podklady     
pro implementaci připraví organizace a instituce, které zodpovídají za plnění konkrétních 
úkolů. 
Aktualizaci Akčního dvouletého plánu může provést Zastupitelstvo obce Obory na zasedání 
zastupitelstva.  

 
 
 

5. PŘÍLOHY 
 

 
5/1 SEZNAM ČLENŮ ŘÍDÍCÍ SKUPINY A PRACOVNÍCH SKUPIN  
 
ŘÍDÍCÍ SKUPINA 
 
Starostové obcí Hřiměždice, Nečín, Obory: Jiří Novák, Ing. Josef Kaiser, Václav Lundák 
 
PRACOVNÍ SKUPINA PRO OBLAST URBANISMUS 

J. Novák, Ing. J.Kaiser, V. Lundák,  L. Zirhut, Ing. F. Melka, Ing. L. Požár, M. Červinka, F. 
Plavec, Mgr. J.Tejkal, P. Šišáková, E. Zirhutová, I. Lundáková, J. Plavec, J.Tesárek, J. Tulach, J. 
Sedláček, M.Vacková, J. Jech, A. Kocíková, M. Pilecký, M. Strnadová, Mgr. P. Tyrmer 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OCHRANA KRAJINY 
 
Ing. J. Kaiser, V. Lundák, L. Zirhut, , J. Tejkal, E. Zirhutová, J. Plavec, M.Vacková,  I. Lundáková, 
M. Strnadová, E. Blahnová, P. Bulant, D. Zirhut, F. Melka, J. Sedláček, Mgr. P. Tyrmer 
 
PRACOVNÍ SKUPINA PRO OBLAST DĚTI, MLÁDEŽ, SENIOŘI, ZÁJMOVÁ ČINNOST, 
SLUŽBY 
 
J. Novák, Ing. J.Kaiser, V. Lundák, Ing. J. Evan, L. Zirhut, E. Zirhutová, I. Lundáková, J. Plavec, 
M. Vacková, M. Strnadová, Mgr. P. Tyrmer, P. Poslušná, J. Vogelová, H. Šárková, M. Mašková, 
P. Petřina, P. Vacková 
 
PRACOVNÍ SKUPINA PRO OBLAST DOPRAVA 
 
J. Novák, Ing. J.Kaiser, V. Lundák, Ing. Muzikář, F. Plavec, P. Moudrý, M. Hloušek, L. Zirhut 
 
ODBORNÍ PORADCI 
 
Ing. J. Klimt - lesní hospodářství 
dopravní inspektor bc. Míka - doprava 
Ing. Eva Wagnerová - vodní režim v krajině 
Birgit Boehm, Ing. Dagmar Smrčinová, PhDr. Alena Bauerová - tvorba strategického plánu 
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5/2 VÝSLEDKY ANKETY PRO VEŘEJNOST  
 

40 � Zvýšit bezpečnost na příjezdových komunikacích. Při jednání s krajským úřadem Správa 
silnic postupovat jednotně, problémy řešit v rámci celého regionu: značení nebezpečných 
úseků, stav povrchů vozovek, zimní údržba, vysekávání okrajů podél komunikací 

36 � Upravit vyhláškou povinnost vlastnit popelnice 
34 � Hledat cesty jak zamezit vzniku černých skládek, odstraňovat černé skládky 
33 � Vyřešit problém využívání bývalé mateřské školky, na toto téma buď vyvolat veřejnou 

diskusi nebo zadat projektovou studii nebo nabídnout k prodeji 
� Zajistit sanaci kaštanové aleje 
� Hledat řešení prevence a likvidace odpadků podél silnic 

31 � Udržet úroveň a rozsah práce SDH v Nečíni a ve Skalici 
30 � Zajistit čistotu a udržování veřejných ploch 
29 � Upravit centrum obce - návsi tak, aby byla funkční, bezpečná a estetická s dostatkem 

původní zeleně. Na úpravy využít tradiční materiál - kámen a dřevo. 
� Zahájit jednání vedoucí k řešení  centra obce jako bezpečného a estetického prostoru. 

Spolupracovat s Krajskou správou silnic a s vítězi architektonické soutěže Nečín –  krajina 
a místo. Jednotlivé části návsi (nástupiště, chodníky, čekárna, studna,  …) realizovat 
podle navrženého konceptu. 

� Zajistit bezpečnost pohybu chodců (zejména dětí!) v centru obce včetně prostor kolem 
prodejny Coop, trafostanice, okolí školy 

� Průběžně zajišťovat dobrý stav místních komunikací a údržbu podél nich 
28 � Hledat řešení pro vybudování chodníků podél průjezdových komunikací  
27 � Předejít nebezpečnému průjezdu kaštanovou alejí - průběžná  obnova aleje  
24 � Zlepšit prezentaci regionu pro širší veřejnost, umístit v obcích ukazatele na zajímavá 

místa v krajině, umístit mapu s vyznačením zajímavých míst ve vývěskách obcí 

23 � Omezit volný pohyb psů v obcích 
� Nechat vypracovat studii na úpravu vodního režimu vody v krajině, budovat retenční 

nádrže: rybníky, tůně a mokřady. Docílit pozvolné zlepšování kvality spodní vody. 
Navázat spolupráci se zemědělským družstvem na programu zpomalení odtoku vody na 
obhospodařovaných plochách 

� Dokončit hřiště pro nejmenší děti (a rodiče) 
� Řešit problém setkávání mládeže na veřejných prostranstvích - společně zástupci 

mládeže, zástupci obcí, lidé pracující s dětmi a mládeží. Při řešení problému se opřít o 
zkušenosti odjinud. Do hledání  řešení problému zapojit i školní děti (6.-9.třída) 

22 � Zachovat a podporovat stávající činnost tělovýchovných jednot v obcích 
� Umístit 2 - 3 měřiče rychlosti na průjezdové komunikace při vjezdu do obce Nečín 

21 � Uplatňovat přirozené hospodaření s půdou, zavádět protierozní opatření (obnovit meze, 
hospodaření na menších plochách), chránit volnou krajinu před výstavbou 

� Vysazovat soliterní stromy a aleje, zajistit dlouhodobou následnou ochranu nově 
vysazených dřevin 

� Vytvořit podmínky a nastartovat spolupráci na obnově a úpravě cest v rámci regionu: 
obecní úřady, zemědělské družstvo, ekofarma, Ekoles Bělohrad, základní škola, zájmová 
sdružení a organizace, veřejnost. Upravit stávající cesty (povrchy, vegetace podél cest, 
lavičky a odpočívadla), hledat nové možnosti využití cest pro veřejnost, budovat 
odpočívadla a lavičky podél cest.  

� Vybudovat tělocvičnu 
20 � Zkvalitnit informovanost občanů o dění v obci rekonstrukcí místních rozhlasů popř. 

zprostředkováním informací elektronicky přes internet a prostřednictvím časopisu Mezi 
lomy 

� Umístit v obcích úsporná a estetická osvětlení 
� Vybudovat místní rozhlas 

19 � Umístit funkční a estetické čekárny autobusů 
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18 � Zlepšit prostředí kolem kontejnerů 
� Podporovat rozmanitost živočišných druhů v krajině. Při řešení otázek souvisejících s 

biodiverzitou zajistit spolupráci: odborná veřejnost, obecní úřady, základní škola, 
občanská sdružení. Zlepšit podmínky pro rozmnožování a vývoj obojživelníků a vodních 
ptáků, zlepšit podmínky pro život drobných živočichů a ptáků: meze, soliterní stromy, 
remízky, křoviny  (úhory a neposečené louky), regulovat stavy vysoké zvěře 

� Vytvořit podmínky (větší prostory) pro rozšíření Mateřské školky 
� Vybudovat u školy víceúčelové hřiště pro hry a sport 
� Vybudovat - upravit čekárny na příjezdových komunikacích a v satelitních obcích 

17 � Podpořit pobyt předškolních dětí v krajině - upravit cesty a místa podél cest (atraktivní 
zastávka, herní prvek, přírodní herní prostory a přírodní  sportoviště…) 

� Obnovit Pochod krajem žuly a jalovců 
� Umístit u nebezpečných výjezdů na hlavní komunikaci zrcadla 

16 � Zlepšit informovanost lidí o nakládání s odpady, zajistit průběžnou nepřetržitou 
informovanost 

� Zachovat stávající úroveň práce s dětmi v rámci činnosti SDH (Nečín, Skalice) 
15 � Seznámit veřejnost s možnostmi nahlédnout územní plány a zapojit veřejnost do tvorby 

podkladů pro aktualizaci ÚP 
� Začlenit téma místní historie a architektura do vzdělávacího programu školy, vytvořit pro 

to didaktický materiál 
� Poznat, respektovat, obnovovat historické a kulturní prvky v krajině, naučné cesty. 

Vytvořit průvodce po cestách - Cesty regionem, interaktivní internetovou mapu 
zajímavých míst v regionu. 

� Vypracovat ekoprogram nakládání s odpady v rámci výuky dětí na základní škole 
14 � Vytvořit nabídku zájmových kroužků po skončení vyučování (po 15. hodině), iniciovat 

dobrovolnictví 
� Pokračovat v činnosti Sboru pro občanské záležitosti: gratulace občanům starším 70 let 
� Vytvořit lepší podmínky pro aktivní zájmovou činnost: cyklotrasy v okolí obcí (např. cesta 

podél kaštanové aleje na Dobříš) 

13 � Posílit povědomí o místní architektuře, významných stavbách regionu prostřednictvím 
webových stránek obcí a časopisu Mezi lomy, vytvořit archiv starých fotografií a udělat 
výstavu 

� Využít stávající sklepní tělocvičnu pro tělovýchovnou činnost mládeže 
12 � Pokračovat v činnosti Mateřského centra 

� Pokračovat v činnosti Sboru pro občanské záležitosti: Vítání prvňáčků a Rozloučení s 
žáky devátých tříd 

� Organizovat zájezdy v rámci regionu 

11 � Regulovat novou výstavbu obecně závaznými vyhláškami  
� Vybudovat ve Skalici kanalizaci a ČOV 
� Pokračovat v dosavadní činnosti Sboru pro občanské záležitosti: Vítání nových občánků 
� Využít stávající sklepní tělocvičnu  k zájmové tělovýchovné činnosti 

9 � Upravit další veřejné plochy (i satelitních obcí), odpočinková místa s lavičkami  
� Zajistit vyhovující prostory ve školní budově pro školní družinu 

8 � Na řešení urbanistických problémů spolupracovat s architekty 
� Na aktualizaci ÚP spolupracovat v rámci tří obcí Hřiměždice, Nečín, Obory  
� Uplatňovat citlivou osvětu, která povede  ke snižování konzumu a tím i ke snižování 

množství odpadů 
� Otevřít Lesní školku (v případě vytvoření právního prostředí v ČR) 
� Ve spolupráci ZŠ Nečín a Občanské sdružení realizovat didaktický program Místo pro 

život 
7 � Opravit studnu ve Skalici 
6 � Vytvořit školní klub pro žáky 6.- 9. třídy 

� Organizovat  Posezení u dechovky nejen pro občany z Nečíně  (i Obor a Hřiměždic) 

5 � Navázat spolupráci mezi školou a fotbalovým oddílem Sokol Nečín 
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5/3 POUŽITÉ METODY  
 
SWOT analýzya : SWOT analýzy prioritních oblastí: Urbanismus, Životní prostředí - ochrana 
krajiny, Děti, mládež, senioři, služby, Doprava  
 
Dotazníkové šetření : Zjištění názorů veřejnosti (priorit) na cíle SP, priority, připomínky 
 
Kulaté stoly : byly využity při tvorbě cílů a konkrétních úkolů  
 
Odborné konzultace : byly využity při tvorbě cílů a konkrétních úkolů v oblasti Životní prostředí 
- ochrana krajiny a Doprava 
Tvorba SP byla konzultována s PhDr. Alenou Bauerovou, Birgit Boehm a Ing. Dagmar 
Smrčinovou 
 
Prezentace SP v regionálním tisku 
 
Veřejná setkání - doprovodný program procesu SP 
 
 
5/4  ZÁKLADNÍ POJMY 
 
SWOT analýza - Analýza vnitřních silných a slabých stránek obcí,  vnějších 
příležitostí a hrozeb pro naplnění cílů dlouhodobého rozvoje  
Klí čové oblasti - Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je 
významné pro dlouhodobý rozvoj obcí a vyžaduje  
Hlavní (Strategické) cíle - Základní cíle vedoucí k rozvoji obcí v dlouhodobém měřítku  
Podoblasti - Provázané problémové oblasti v jednotlivých klíčových oblastech, které jsou řešeny 
prostřednictvím dílčích (specifických) cílů 
Dílčí (Specifické) cíle - Konkrétní cíle formulované v rámci jednotlivých podoblastí, 
jejichž realizace má vést k dlouhodobému plnění strategických cílů dané klíčové oblasti 
 
 
 
 
 
 
 
 


