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1 Základní informace o strategickém plánu
Strategický plán rozvoje obce Staňkovice byl zpracován jako základní koncepční
programový dokument plánující další rozvoj všech významných oblastí v obci v horizontu
příštích dvaceti let. V průběhu příprav se ukázalo, že obec Staňkovice má několik
specifických rysů – relativně nízký počet obyvatel (893 k 31. 12. 2008), blízkost města Žatec
jako přirozeného centra dané oblasti, vyšší podíl obyvatel v předproduktivním věku,
chmelařskou tradici a rozrůstající se výstavbu rodinných domků.

1.1 Cíl a obsah strategického plánu
Cílem Strategického plánu rozvoje obce Staňkovice tak je celkový harmonický rozvoj obce
ve všech oblastech (sociální, ekonomické i ekologické), které přispívají k plnému uplatnění
co možná nejvyššího počtu obyvatel.
Klíčový, strategicky významný prvek je pro obec sousedství s průmyslovou zónou
TRIANGLE.
Proto se potvrdil význam strategického plánu umožňujícího sloučení dílčích rozvojových
koncepcí a záměrů v kontextu s celkovým rozvojem obce. Významným faktorem je rovněž
rozvoj občanské společnosti, jejímž základním principem je participace většího podílu
občanů při rozhodování v otázkách veřejného zájmu. To přispěje k tomu, aby veškeré do
budoucna plánované kroky skutečně reflektovaly potřeby a přání místních obyvatel. Proto byl
tento strategický plán zpracován metodou komunitního plánování.
Následující materiál byl zpracován komunitním způsobem plánování. Základním principem
komunitního plánování je zapojení všech aktérů v oblasti rozvoje obce – obecního úřadu,
významných institucí, organizací a komerčních subjektů a občanů, respektive jejich
neformálních zástupců a mluvčích. Plán tak vznikal v procesu komunikace všech
zainteresovaných stran a odráží konsenzus v hledání optimální podoby rozvoje obce
v příštích letech.
Do přípravy plánu byla zapojena i veřejnost obecně. Pravidelně získávala hlavní informace
prostřednictvím internetových stránek obce, návštěvníci budovy obecního úřadu měli
možnost sledovat veškeré přípravné kroky podrobně na úřední desce obce. Svůj názor
vyjadřovali obyvatelé Staňkovic jednak při své účasti v dotazníkovém šetření, které
mapovalo jejich potřeby a požadavky, jednak na veřejných projednáních strategického plánu.
Veřejná projednání probíhala před zahájením příprav, po zpracování analytické části
dokumentu a po dokončení příprav návrhu cílů a opatření. Velmi významné byly podněty
obyvatel získané vyplněním konkrétních projektových záměrů, kterými by se měla
strategická vize obce naplňovat.
Kontinuálně probíhalo projednávání plánu i dílčích opatření v obecním zastupitelstvu.
Hlavním orgánem tvorby strategického plánu byla tzv. Řídící skupina projektu. Tu tvořili
zástupci zadavatele – obce Staňkovice, představitelé významných organizací v obci
(AGRIMA Žatec s r.o., Myslivecké sdružení Staňkovice, Mikroregion Žatecko a Fotbalový
klub Staňkovice, jež byli zároveň partnery projektu) a zástupci zpracovatele, Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. a Školy obnovy venkova, o.p.s. Řídící skupina na
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svých pravidelných jednáních monitorovala postup prací, plánovala další kroky
a organizačně zajišťovala přípravu, zpracování i veřejnou prezentaci strategického plánu.
Řídící skupina také shromažďovala ve spolupráci se zpracovatelem analytické informace
o obci jako základ pro další činnost. Přehled těchto výstupů podává Analytická část
strategického plánu.
Jednotlivé problémové oblasti byly projednávány v pracovních skupinách. Ty kromě
zástupců zadavatele a zpracovatele tvořili zástupci partnerských organizací a institucí a dále
zástupci těch skupin obyvatel, které danou problémovou oblast vnímají jako prioritní. Na
pravidelných jednáních se pracovní skupiny zabývaly tvorbou SWOT analýz mapujících
hlavní problematická místa obce, definováním základních rozvojových cílů a posléze jejich
specifikací do konkrétních opatření. Přehled těchto výstupů podává Návrhová část
strategického plánu.
Nedílnou součástí zpracování této strategie bylo i odborné školení, které zajišťovala Škola
obnovy venkova, o.p.s. Liběšice. V rámci školení proběhla 4 setkání účastníků a zároveň
probíhaly e-learningové konzultace lektorů s účastníky. Cílem tohoto školení bylo připravit
kvalitní a kvalifikované projektové záměry podporující hlavní cíle rozvoje obce konkrétními
projekty tak, aby tyto záměry dodržovaly základní principy projektování a programování dle
standardů EU.
Strategický plán rozvoje obce Staňkovice byl zpracován v období prosinec 2009 až květen
2010. Byl připraven díky podpoře Evropské unie v rámci projektu Aktivizace rozvojového
potenciálu obce Staňkovice spolufinancovaného Regionálním operačním programem
Severozápad.

1.1.1 Zadavatel strategického plánu
Zadavatelem strategického plánu byla obec Staňkovice. Její představitelé se aktivně podíleli
na přípravě výsledného dokumentu při své účasti v řídící skupině i pracovních skupinách.
Zároveň se věnovali veřejné prezentaci tvorby strategického plánu i jeho výstupům
a průběžnému informování obecního zastupitelstva.
Identifikační údaje zadavatele:
Obec Staňkovice
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice
IČO: 556432
DIČ: není plátcem DPH
bank. spoj.: KB, a.s.
číslo účtu: 43-5340710247/0100
statutární zástupce: Jan Bartoň, starosta

1.1.2 Zpracovatel strategického plánu
Zpracovatelem Strategického plánu rozvoje obce Staňkovice byla Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, a.s. Úkolem zpracovatele bylo především metodické vedení
tvorby strategického plánu a zároveň spolupráce na přípravě analytických podkladů
i návrhových opatření. Zástupci zpracovatele byli členy řídící skupiny i pracovních skupin
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v rámci jednotlivých problémových oblastí. Mimo jiné moderovali činnost těchto skupin,
zajišťovali prezentaci postupu příprav a administrativní náležitosti.
Identifikační údaje zpracovatele:
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. oddíl B, vložka 557,
ze dne 2. 4. 1994
IČO: 60279524
DIČ: CZ60279524
bank. spoj.: ČSOB a.s., pobočka Most
číslo účtu: 615211963/0300
gen. ředitel: Mgr. Jan Kučera

2 Sociálně-demografická analýza

Smyslem existence veřejné správy je v co nejširším měřítku uspokojovat potřeby obyvatel.
Základem k poznání těchto potřeb je sociálně demografická analýza sledovaného území.
Analýza je výchozím zdrojem informací o tom, co lidé potřebují, ať už se jedná o potřeby
dané jejich věkem, ekonomickou a sociální situací, rodinnými poměry atd.
Analýza se snaží popsat stávající situaci, odhalit možná riziková místa a definovat zdroje
napětí. Je základním nástrojem pro návaznou tvorbu programů trvale udržitelného rozvoje na
území obce i regionu.
„Tvrdá“ data získaná analýzou je třeba pečlivě zhodnotit a zařadit do kontextu celého regionu
i časového vývoje. Jen tak lze z údajů odhadnout jejich důsledky, vyvodit objektivní závěry
a podle nich vytvářet politiku obecní samosprávy.
Prvním krokem analytické fáze zpracování strategického plánu je zpracování této sociálně
demografické analýzy. Dalšími kroky jsou sběr konkrétních informací a získání názoru
obyvatel obce. Teprve ze vzájemné konfrontace těchto údajů vzejde definitivní podklad pro
strategické plánování.

2.1 Základní charakteristika území
Obec Staňkovice se nachází v Ústeckém kraji, okresu Louny, ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Žatec (ORP Žatec). Obec se skládá ze čtyř částí, a to Selibice,
Staňkovice, Tvršice a Průmyslová zóna Triangle (vznikla k 11. 6. 2007). Celková katastrální
výměra správního území obce je 1423 ha. Vzdálenost z centra Žatce do Staňkovic je cca
6,3 km, do Tvršic 8,2 km a do Selibic 10,2 km.
Obec Staňkovice svou rozlohou 1423 ha zaujímá 4,6 % z rozlohy správního území ORP
Žatec a je kromě města Žatce druhou nejlidnatější obcí tohoto území (Měcholupy 1 025
obyv., Staňkovice 893 obyv., ČSÚ k 31. 12. 2008). Řadí se mezi obce venkovského
charakteru s převažující obytnou funkcí.
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Počet obyvatel
oblast
Česká republika
Ústecký kraj
okres Louny
ORP Žatec
Staňkovice

počet obyvatel
10 467 542
835 891
87 197
27 354
893

(Data: ČSÚ, stav k 31. 12. 2008)

Katastrální území obce Staňkovice
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2.1.1

Obyvatelstvo

Nejvyšší úbytek obyvatelstva zaznamenaly v 50. letech samotné Staňkovice. Od 70. let
docházelo k úbytku obyvatel jak ve Staňkovicích, tak i Selibicích a Tvršicích. Tento klesající
trend se mění v 90. letech pouze u Staňkovic, kde dochází opět k růstu počtu obyvatel.
V letech 1991 až 2001 zde počet obyvatel vzrostl o 104. Příčinou tohoto nárůstu bylo
převedení vojenských bytových jednotek na město po zrušení vojenského letiště a odchodu
vojáků ze Staňkovic. Byty postupně osídlili civilní občané, kteří získali ve Staňkovicích trvalý
pobyt.

Vývoj počtu obyvatel
Demografická struktura obyvatelstva sledovaného území (Staňkovice, Selibice, Tvršice)
prošla ve 20. století výraznými změnami. K té nejvýznamnější došlo v období 2. světové
války, kdy velká část původního německého obyvatelstvo byla vlivem poválečných událostí
odsunuta a výrazně tak poklesl počet obyvatel (z 1502 obyvatel v roce 1930 na 909 obyvatel
v roce 1950). K nárůstu došlo opět v 50. letech, vesnice doosidlovali především volyňští
Češi. Nárůst byl zaznamenán i v letech po r. 1953 v důsledku výstavby sídliště v jižní části
obce. V 70. a 80. letech je zaznamenán odliv obyvatel z vesnických oblastí do měst.
V devadesátých letech se k obci Staňkovice oficiálně přidružují obce Selibice a Tvršice
(přidruženy k 1. 1. 1996, Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005). Počet
obyvatel v roce 1996 byl 836 a od té doby vykazuje především vzrůstající charakter. V roce
2008 žilo ve sledovaném území 893 obyvatel (ČSÚ, 2010).

Vývoj počtu obyvatel správního území obce Staňkovice v letech 1900 – 2001

Rok

1900

1910

Počet obyvatel
1921 1930 1950 1961

1

2

3

4

5

6

1970

1980

1991

2001

7

8

9

10

Selibice

184

201

195

202

126

128

164

90

65

62

Staňkovice

892

865

830

852

533

935

800

690

546

650

Tvršice

385

386

385

448

250

253

227

176

136

128

1461

1452

1410

1502

909

1316

1191

956

747

840

Staňkovice
celkem

(Data: Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005)

Dle čítání lidu k 31.12.1900
Dle čítání lidu k 31.12.1910
3
Dle čítání lidu k 15.2.1921
4
Dle čítání lidu k 1.12.1930
5
Dle čítání lidu, domu a bytů (SLDB) k 1.3.1950
6
Dle SLDB k 1.3.1960
7
Dle SLDB k 1.12.1970
8
Dle SLDB k 1.11.1980
9
Dle SLDB k 3.3.1991
10
Dle SLDB k 1.3.2001
1
2
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Vývoj počtu obyvatel správního území obce Staňkovice v letech 1900 – 2001

(Data: Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005)

Vývoj počtu obyvatel ve Staňkovicích v letech 2000 – 2008
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Celkem
861
850
867
874
876
893
884
882
893

Počet obyvatel
Ženy
Ženy v % Muži
421
48,90
440
425
50,00
425
435
50,17
432
434
49,66
440
433
49,43
443
445
49,83
448
442
50,00
442
442
50,11
440
451
50,50
442

Muži v %
51,10
50,00
49,83
50,34
50,57
50,17
50,00
49,89
49,50

(Data: ČSÚ, stavy k 31.12.)
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Ve sledovaném území nedocházelo v období 2000 až 2008 k výrazným výkyvům počtu
obyvatel. Počet obyvatel měl většinou tendenci růstu a od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil
o 32. Tento nárůst obyvatel je evidován především ve Staňkovicích, v Selibicích a Tvršicích
zůstává počet obyvatel od roku 2001 téměř nezměněn. Hlavní vliv na nárůst počtu obyvatel
ve Staňkovicích má bytová výstavba, především nových rodinných domů a tím i příliv nových
rodin. Dalším podmiňujícím faktorem pro nárůst počtu obyvatel v obci je Průmyslová zóna
Triangle, která by v obci mohla zvýšit zaměstnanost a tím podpořit i kupní sílu obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel ve Staňkovicích v letech 2000 – 2008

(Data: ČSÚ k 31. 12. 2008)

Obyvatelstvo podle pohlaví
Z hlediska struktury obyvatelstva podle pohlaví ve Staňkovicích v roce 2008 mírně
převažoval počet žen (50,5 %), rozdíl však není nikterak výrazný.

Srovnání počtu mužů a žen ve vybraných městech a obcích okresu Louny
OBEC

MUŽI

ŽENY

MUŽI %

ŽENY %

CELKEM

Staňkovice

442

451

49,50

50,50

893

Bitozeves

183

191

48,93

51,07

374

Postoloprty

2583

2568

50,15

49,85

5151

Žiželice

237

211

52,90

47,10

448

(Data: ČSÚ k 31.12.2008)
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Obyvatelstvo podle věku
Při rozdělení obyvatel podle věku sledujeme výrazně nižší podíl zastoupení obyvatel
v poproduktivním věku (nad 65 let) než jsou hodnoty např. pro správní území ORP Louny. I
přes to, že se od roku 2001 do roku 2008 zvýšil o 2 %, v porovnání s ostatními vyššími
územními celky je téměř o 3 % nižší. Obdobně je tomu i u skupiny obyvatel
v předproduktivním věku (0 – 14 let). I přes klesající trend je stále o více než 2 % vyšší než
za celé správní území ORP Louny.
V souladu s demografickým trendem celé České republiky je třeba předpokládat, že
v příštích letech se bude ve Staňkovicích zvyšovat podíl obyvatel v produktivním a
poproduktivním věku na úkor obyvatel věku předproduktivního. Určitou protiváhou tomuto
trendu by mohlo být zvýšení počtu rodin s dětmi v důsledku výstavby nové obytné zóny „Pod
strání“ v severní části obce Staňkovice. Bydlení v příměstské oblasti je atraktivní, jednak
svou blízkostí do Žatce a také potenciálním nárůstem pracovních míst v Průmyslové zóně.

Podíl věkových skupin v letech 2001 a 2008
Staňkovice
2008
(%)

ČR

Ústecký kraj

2001
(%)

2008
(%)

2001
(%)

2008
(%)

2001
(%)

2008
(%)

0 – 14
19,3
17,5
17,0
15 – 64
70,7
70,5
70,2
nad 65
10,0
12,0
12,8
(Data: ČSÚ, k 31. 12. 2008, k 1. 3. 2001)

15,2
71,3
13,5

17,0
70,8
12,2

15,2
71,5
13,3

15,9
70,2
13,9

14,1
71,0
14,9

věk

2001
(%)

SÚ ORP Louny

Obyvatelstvo podle věku; srovnání Staňkovic, SÚ ORP Louny a Ústeckého
kraje
Staňkovice

SÚ ORP Louny

Ústecký kraj

věk

počet

%

počet

%

počet

%

0–4

48

5,7

4 078

4,7

38 342

4,7

5 – 14

114

13,6

10 564

12,3

100 522

12,3

15 – 19

64

7,6

6 156

7,2

56 132

6,8

20 – 29

160

19,1

14 828

17,2

141 115

17,2

30 – 39

114

13,6

11 239

13,1

110 665

13,5

40 – 49

121

14,4

12 441

14,5

116 641

14,2

50 – 59

96

11,4

11 840

13,8

119 618

14,6

60 – 64

39

4,6

3 813

4,4

37 090

4,5

65 – 74

52

6,2

6 698

7,7

60 755

7,4

75 + nezj.

32

3,8

4 363

5,1

39 339

4,8

celkem

840

100

86 020

100

820 219

100

(Data: ČSÚ, stav k 1. 3. 2001)
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Základní věkové skupiny správního území ORP Žatec v r. 2001
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Budoucí demografický vývoj
Při projekci počtu obyvatel v příštích letech sledujeme především výrazný nárůst podílu
obyvatel ve věku 65 let a více. Jev označovaný jako stárnutí populace bude mít závažné
důsledky pro celou ČR. Podíl obyvatel starších 65 let se v rámci Ústeckého kraje zvýší
z dnešních 13,64 % na 23,98 % v roce 2035. I přes tento trend stárnoucí populace má obec
výrazný potenciál ho snižovat, a to již zmíněnou podporou výstavby rodinných domů a dále
také předpokladem rozšíření průmyslové zóny Triangle. V tomto případě by se dalo
očekávat, že Staňkovice svou atraktivní polohou a nabídkou pracovních míst v zóně přilákají
nové obyvatele.

Projekce počtu obyvatel v Ústeckém kraji v příštích letech
věk

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0 – 14

127 112

135 061

136 626

128 601

117 827

110 148

15 – 64

595 290

564 517

539 120

529 415

521 703

507 781

65+

114 147

140 339

163 456

176 227

185 531

194 899

celkem

836 549

839 917

839 202

834 243

825 061

812 828

(Data: ČSÚ, Prognóza obyvatelstva Ústeckého kraje do roku 2065)

Projekce počtu obyvatel v Ústeckém kraji v příštích letech
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(Data: ČSÚ, Prognóza obyvatelstva Ústeckého kraje do roku 2065)

Pohyb obyvatelstva
Změny počtu obyvatel jsou ovlivněny jednak přirozenou změnou obyvatelstva (porodností a
úmrtností) a jednak migrací obyvatelstva (přistěhovalí a vystěhovalí).

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Z hlediska přirozené obměny obyvatel sledujeme ve Staňkovicích převahu porodnosti nad
úmrtností. Od roku 1991 do roku 2008 se zde narodilo 188 občanů a zemřelo 123. Tento
kladný přirozený přírůstek je dán především věkovým složením obyvatelstva, kde je
zastoupeno vyšší procento obyvatel ve věku 20 až 40 let. Také pohyb obyvatel vlivem
migrace byl ve sledovaném období kladný. Přistěhovalo se celkem o 106 lidí více, než se
vystěhovalo. Celkový přírůstek obyvatel má od roku 1991 převážně vzrůstající tendenci.

Pohyb obyvatel v obci Staňkovice v letech 1991 – 2008
Rok

Stav
k 1. 1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Migrační
přírůstek

Celkový
přírůstek

Stav
k 31. 12.

1991

544

7

3

27

16

11

15

559

1992

559

7

10

66

23

43

40

599

1993

599

12

3

46

28

18

27

626

1994

626

8

5

52

26

26

29

655

1995

655

5

4

23

24

-1

0

655

1996

851

5

10

24

34

-10

-15

836

1997

836

9

7

30

34

-4

-2

834

1998

834

17

8

26

20

6

15

849

1999

849

13

5

29

14

15

23

872

2000

872

5

9

24

31

-7

-11

861

2001

843

12

2

24

27

-3

7

850

2002

850

14

12

46

31

15

17

867

2003

867

12

9

39

35

4

7

874

2004

874

15

7

24

30

-6

2

876

2005

876

11

3

47

38

9

17

893

2006

893

9

4

21

35

-14

-9

884

2007

884

10

15

32

29

3

-2

882

2008

882

17

7

39

38

1

11

893

(data: ČSÚ)

Národnost a náboženské vyznání
Většina obyvatel ve Staňkovicích se podle údajů ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce
2001 hlásí k české národnosti. Významnější zastoupení má dále národnost slovenská a
méně potom moravská a polská. Po jednom občanu se přihlásilo k národnosti německé a
ukrajinské. K 31. 12. 2009 jsou na území Staňkovic evidováni 4 cizinci.

Složení obyvatelstva obce Staňkovice podle národnosti
Národnost

Obyvatel

česká

773

moravská

4

slovenská

38

polská

2

německá

1

ukrajinská

1

(data ČSÚ k 1. 3. 2001)
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Pouze 16 % sledovaného území se při posledním SLDB v roce 2001 přihlásilo k víře, nejvíce
potom k církvi římskokatolické (71,9 % z celkového počtu věřících).

Náboženské vyznání v ORP Žatec

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Náboženské vyznání obyvatel obce Staňkovice
Obyvatelstvo celkem

840

Věřící

135
církev římskokatolická

z toho

97

církev českosl. husitská

6

českobratrská církev evangel.

2

pravoslavná církev

9

nábož. Společ. Svědk. Jehovovi

5

Bez vyznání

684

Nezjištěné vyznání

21

(data: ČSÚ k 1. 3. 2001)

Vzdělanost
Ve vzdělanostní struktuře obyvatel Staňkovic převažují vyučení a se středním odborným
vzděláním bez maturity. Významné procento tvoří také obyvatelé se základním a
neukončeným základním vzděláním. Počet obyvatel s maturitou a vyšším vzděláním je
výrazně pod republikovým průměrem.
Nižší vzdělanost se negativně projevuje jednak na uplatnění obyvatel na trhu práce, jednak
na jejich aktivní účasti na společenském a kulturním životě v obci, na pocitu sounáležitosti
s místem, které obývají. Tento stav odpovídá situaci v regionu Ústeckého kraje a je
následkem složitých historických souvislostí.

Složení obyvatelstva podle vzdělání (15 let a starší)
Kategorie

Staňkovice

ČR

vzdělání

počet

%

%

bez vzdělání

6

0,7

0,4

základní a neukončené základní

201

29,6

23,0

vyučení a střední odborné bez maturity

290

42,7

38,0

úplné střední s maturitou

135

19,8

24,9

vyšší odborné a nástavbové

13

1,8

3,5

vysokoškolské

25

3,6

8,9

nezjištěno

8

1,6

1,3

(data: ČSÚ, stav k 1. 3. 2001)
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Vzdělanostní struktura v ORP Žatec
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2.2 Domácnosti a bydlení
Tato kapitola mapuje sociální situaci ve Staňkovicích z hlediska domácností (a tedy sociální
struktury) a bydlení.

Domácnosti
Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 evidovalo ve Staňkovicích celkem 354 cenzových
domácností. Významné zastoupení mají úplné rodiny (197), z nichž 102 jich je se závislými
dětmi. Je to dáno věkovou skladbou obyvatel obce. Počet domácností tvořených jedním
členem je také výrazný (117) a je spojen se zastoupením starších obyvatel v obci. Podíl
neúplných rodin je 10,5 %.
Cenzové domácnosti obce Staňkovice
typ domácnosti
úplné rodiny celkem
- bez závislých dětí
- se závislými dětmi
neúplné rodiny celkem
- bez závislých dětí
- se závislými dětmi
domácnosti jednotlivců
nerodinné domácnosti
celkem domácností

počet
197
95
102
37
12
25
117
3
354

%
55,6 %

10,5 %
33,1 %
0,8 %
100 %

(data: ČSÚ, SLDB 2001)

Podíl typu domácností v obci Staňkovice

(data: ČSÚ, SLDB 2001)
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Bydlení
Bytový fond obce má smíšený charakter. Podle SLDB z roku 2001 je v obci evidováno 156
rodinných domů a 35 bytových domů. Od roku 1981 do roku 2001 zde bylo postaveno 40
domů. V současné době v obci probíhá prodej pozemků na novou výstavbu. Tato výstavba
koresponduje s územním plánem Staňkovic. V obci jednoznačně převažují 1 – 2 podlažní
domy, což odpovídá venkovskému charakteru zástavby, který je současně stanoven
v územním plánu obce. V obci se nachází pouze čtyři 3 – 4 podlažní domy.
Charakteristika zástavby je rozdílná v jednotlivých částech obce. Bytové domy se koncentrují
převážně v části Staňkovice. Jedná se zejména o 114 bytů, které byly na město převedeny
po zrušení vojenského letiště v počátku 90. let. Jednotlivé byty byly privatizovány, obec
vlastní v současné době 2, v nichž se nachází pošta a zdravotní středisko. Toto bydlení
vyvolává již tradičně potřebu zahrádek, které ve Staňkovicích jsou v jihovýchodní části
soustředěny do zahrádkářské osady. V částech Selibice a Tvršice převládají rodinné domy.
Výrazným plusem Staňkovic je jeho poloha v blízkosti Žatce, nižší věková struktura
obyvatelstva, konstantně se zvyšující počet obyvatel a zvýšená poptávka po bydlení. Obec
tak v posledních letech na tento trend reagovala schválením výstavby rodinných domů
v obytné zóně Pod strání. Pozemky pro výstavbu rodinných domů jsou specifikovány
v územním plánu. Rozloha parcel se pohybuje od 800 do 1200 m2. V letech 2006–2008 bylo
v obci vystaveno celkem 8 bytů, z toho 6 v rodinných domech.
Ve vlastnictví obce/státu je nyní 5 domů a 38 bytů. Průměrné stáří domů je 63 let.

Domy a byty v obci Staňkovice
Domy úhrnem
z toho domy obydlené

počet
vybavených

Byty úhrnem
v tom

z toho rodinné domy
z toho bytové domy
domů přípojkou na kanalizaci
vodovodem
plynem
ústředním topením
byty obydlené
- v tom v rod. domech
- v bytových domech
byty neob. v obydl.domech
byty neob. v neobydl. domech
- z toho obydlených přechodně
- slouží k rekreaci

250
193
156
35
57
185
121
119
383
311
166
144
14
58
14
58

(data: ČSÚ, stav k 1. 3. 2001)
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Velikost bytů je dána počtem obytných místností, nejvíce bytů vzhledem k převažujícímu
typu bydlení v rodinných domcích jsou byty s 3 obytnými místnostmi – 122 bytů. Výrazný je i
počet bytů s 2 obytnými místnostmi – 100. Více než 3 obytné místnosti má 50 bytů.
Průměrný počet osob na jeden byt je 2,69.

Vybavenost obydlených domů v obci Staňkovice

100
90
80

Procenta

70
60
50
40
30
20
10
0
přípojkou na
kanalizaci

vodovodem

plynem

ústředním
topením

Vybavenost obydlených domů
(data: ČSÚ, stav k 1. 3. 2001)

Dle posledních údajů ČSÚ k 28. 2. 2010 je v obci Staňkovice 402 bytů a 332 budov
s přiděleným číslem, z toho v Selibicích je celkem 41 budov se 40 byty, v Tvršicích 77 budov
se 73 byty, ve Staňkovicích 214 budov s 289 byty a v průmyslové zóně Triangl není evidován
žádný dům či byt.

2.3 Zaměstnanost a příjmy

Z hlediska ekonomické aktivity vykazuje obec Staňkovice vyšší míru nezaměstnanosti, než je
celostátní průměr. Úřad práce v Lounech k 30. 6. 2009 evidoval 15,4 % nezaměstnaných
z ekonomicky aktivních obyvatel v obci Staňkovice.
Dle Úřadu práce v Lounech mezi vlivy nepříznivě ovlivňující vývoj nezaměstnanosti během 1.
pololetí 2009 lze především uvést hospodářskou krizi, která postihla ČR již koncem roku
2008. Největší dopad zaznamenal okres Louny v období leden – květen 2009, kdy došlo u
řady firem k poklesu poptávky, které vedly k organizačním změnám, či žádosti firmy o
částečnou nezaměstnanost a v některých případech i k hromadnému propouštění či zániku
firmy.
Nejvíce tento dopad postihl automobilové, strojírenské a elektrotechnické firmy především
v průmyslových zónách Lounska, Žatecka a Podbořanska.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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V průmyslové zóně Žatecko (Triangle) došlo k zániku jednoho z nejvýznamnějších
zaměstnavatelů okresu a to firmy Hitachi Home Electronics, jež zaměstnávala koncem roku
2008 cca 700 zaměstnanců. U další významné elektrotechnické firmy – IPS Alpha
Technology Europe s.r.o. s největším podílem zaměstnanosti v okrese Louny došlo
k poklesu zaměstnanosti o cca 30 %.
Změny zaměstnanosti v této průmyslové zóně postihly především okresy Louny, Most a
Chomutov, odkud lidé do firem za prací dojížděli. To se také promítlo v nárůstu
nezaměstnanosti v obci Staňkovice, v jejímž katastrálním území se průmyslová zóna
částečně nachází a od roku 2008 do roku 2009 (k 30.6.) se tato míra zvýšila o 6,4 %.
Průměrná míra nezaměstnanosti v obcích Žatecka se tak k 30.6.2009 vyšplhala na 18,5 %
ekonomicky aktivních obyvatel a je trvale nejvyšší v okresu Louny.
Vzhledem k blízkosti Žatce a nedostatku pracovních míst v obci velká část obyvatel za prací
dojíždí. Denně vyjíždělo do zaměstnání a škol 351 občanů, z toho 297 mimo obec (data:
SLDB 2001).
Ze 435 ekonomicky aktivních obyvatel jich bylo k 1.3.2001 zaměstnáno v průmyslu 29,9 %,
v zemědělství 10,1 % a o něco málo nižší podíl zaměstnaných ve veřejné správě, dopravě a
školství.
Průměrná hrubá měsíční mzda v Ústeckém kraji v roce 2007 byla v odvětví zemědělství
15 005 Kč, v průmyslu 20 358 Kč, ve vzdělávání 19 064 Kč. Celkově jsou tyto hodnoty pod
průměrem ČR (Statistická ročenka Ústeckého kraje 2009).
V rámci obce Staňkovice je největší část lidských zdrojů buďto vyučená (případně se
středním odborným vzděláním) bez maturity, nebo se základním vzděláním. Od toho se také
odvíjí průměrná hrubá mzda obyvatel.

Míra nezaměstnanosti podle obcí Ústeckého kraje k 31.12.2008

Zdroj: Statistická ročenka Ústeckého kraje 2009
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2.4 Ekonomika
Podle registru ekonomických subjektů bylo ve Staňkovicích za rok 2008 evidováno
16 ekonomických jednotek. Orientují se především na oblast zemědělství, lesnictví a
příbuzných činností, drobných výrob a sociálních služeb.
Výroba v obci má charakter výrobních služeb, které nemají negativní dopad na bydlení v obci
a životní prostředí.
Nejvýznamnějšími zaměstnavateli jsou komunální subjekty, obecní úřad a základní škola, a
dále skupina privátních subjektů zaměřených na zemědělství v čele s firmou AGRIMA. Ta
má v obci Staňkovice sídlo, činnost však vyvíjí v celé ČR včetně získávání pracovních sil.
Celkový přehled ekonomických subjektů v obci podává následující tabulka.

Celkový přehled hospodářské činnosti obce Staňkovice
Podnikatelské subjekty
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů
Průmysl - počet podnikatelských subjektů
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství počet podnikatelských subjektů
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů
Školství a zdravotnictví - počet subjektů
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů
Počet podnikatelských subjektů celkem
(data: registr RIS, 2009)

4
2
1
0
2
2
1
0
4
16

Subjekty dle právní formy
Státní organizace - počet subjektů

0

Akciové společnosti - počet subjektů

0

Obchodní společnosti - počet subjektů

1

Družstevní organizace - počet subjektů

0

Peněžní organizace - počet subjektů

0

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů

9

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů

3

Svobodná povolání - počet subjektů

0

Ostatní právní formy - počet subjektů

2

(data: registr RIS, 2009)
Počty zaměstnanců
Počet subjektů bez zaměstnanců
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky
Počet subj.s 10–49 zaměst. – malé podniky
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Počty zaměstnanců
Počet subj.s 50–249 zaměst. – střed.podn.
Počet subj.s >249 zaměst. – velké podniky
(data: registr RIS, 2009)

0
0

Hlavním investorem ve Staňkovicích je developerská společnost M2 Sorce a Obec
Staňkovice (obecní úřad). Nejvýznamnějšími plánovanými investicemi je dokončení výstavby
a rekonstrukce kanalizace, výstavba rodinných domků a dalších aktivit občanské
vybavenosti. Rozsah projektů závisí mimo jiné na získání dotací ze strukturálních fondů EU.
Nejatraktivnější privátní investiční příležitostí v obci Staňkovice je AGRIMA, spol. s r.o.
zaměřená na prodej a servis zemědělské techniky, s 29 zaměstnanci. Má na území obce své
sídlo a je partnerem projektu.
Druhou významnou firmou v katastru obce je Marcel Kollmann, izolační materiály, hliníkové
desky, tyče, přířezy, profily fóliové vytápění Dynatherm. V oblasti pěstování chmele je to PP
servis, a.s. Blšany - zpracování produktů rostlinné výroby.

Podnikatelské subjekty podle odvětví v ORP Žatec
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Nejvýznamnějším zaměstnavatelem, který sice nemá sídlo v katastru obce, ale částečně
svým územím do katastru obce zasahuje je strategická průmyslová zóna Ústeckého kraje
TRIANGLE.

Strategická průmyslová zóna Triangle je situována na pomezí tří okresů – Chomutov, Most a
Louny, na dobře dopravně dostupném místě v prostoru bývalého vojenského letiště Žatec.

Strategická průmyslová zóna Triangle - situace v katastrální mapě

Staňkovice

Zdroj: archiv zpracovatele

Lokalita přiléhá k rychlostní komunikaci R7 Praha – Chomutov – Hora Sv.
Šebestiána/Reitzenhain (SRN) a v těsné blízkosti (cca 1 km) je silnice první třídy I/27 Most Žatec – Plzeň. Průmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž
podnikatelské a investiční záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů
zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strategických služeb,
technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje.
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Se souhlasem vlastníka zóny (tj. Ústeckého kraje) a Ministerstva průmyslu a obchodu lze ve
strategické průmyslové zóně Triangle umístit i záměry v oblasti logistiky, facility
managementu, odpadového hospodářství, čerpací stanice pohonných hmot, případně další
služby plnící funkci obslužnosti pro záměry umístěné v zóně Triangle ve smyslu předchozího
odstavce (tzv. „služby pro výrobu”).
Zóna Triangle je prioritně zaměřená na umísťování plošně náročných investičních záměrů,
ve velikostech řádově 20 – 25 ha na jeden investiční záměr.
Celková rozloha zóny je 365 ha, využitelná rozloha pro investory je 295 ha, předpokládaný
počet pracovních míst: v prvním období 5 – 8 000, cílový stav 15 – 20 000.
Aktuální stav v zóně (únor 2010) ale není povzbudivý. Firma Hitachi odešla, firma Panasonic
jej sice dočasně zastupuje, ale s výrazně menším počtem zaměstnanců. Hitachi
zaměstnával maximálně 1500 zaměstnanců (činnost ukončil s 800 zaměstnanci) a
Panasonic maximálně 500 zaměstnanců, z nichž část jsou ale tzv. agenturní pracovníci, kteří
však nejsou zaměstnáni na celý rok a ani na plný úvazek. Další investor v zóně, firma IPS
Alpha, vykazovala sice lepší prospěch, ale i zde se vývoj mění nežádoucím směrem – ve
druhé polovině roku 2008 zde bylo zaměstnáno 1800 lidí, dále jen 1200 a v současné době
firma výhledově plánuje zaměstnat jen kolem 700 lidí. Navíc Panasonic se od května 2010
stěhuje do budovy IPS (obě firmy jsou majetkově propojené a budou přijímat úsporná
opatření vzhledem k současné krizi) a budova Hitachi v zóně zůstane prozatím nevyužita.
Výhled na množství vytvořených pracovních míst v zóně byl dle studie Triangle City téměř
20 000 zaměstnanců. V současné době se odhaduje, že zóna poskytne pracovní místa asi
jen pro 5 000 lidí.
Podle reálných studií (Studie ekonomických dopadů realizace Strategické průmyslové zóny
Triangle studie připravená pro Ústecký kraj, vytvořil Petr Zahradník & Jan Jedlička, leden
2008) se předpokládá, že by v okolí zóny Triangle mohlo být pro zpracovatelský průmysl k
dispozici cca 10 000 osob. Další potenciál v zóně Triangle je v sektoru služeb, Stejně i
v tomto případě region disponuje dostatkem kvalifikovaných pracovních sil v oblasti služeb,
které by v zóně mohli najít uplatnění.

Ekonomická aktivita v r.2008
OBEC
Staňkovice

CELKEM
ZAMĚSTNANÍ NEZAMĚSTNANÍ
EA *)

NEZJIŠTĚNÁ
EA*)

PRACUJÍCÍ
V JINÉ OBCI

435

370

65

4

269

Žatec

10541

8922

1619

158

2637

Obec s
rozšířenou
působností
Žatec

14356

11913

2443

229

4624

*) – ekonomicky aktivní, tj. obyvatelstvo zaměstnané a nezaměstnané
Zdroj ČSÚ
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Ekonomická aktivita - pracující v jiné obci v ORP Žatec

Zdroj ČSÚ

Z uvedeného vyplývá, že město Žatec je výraznou spádovou oblastí a výrazným místem
s dojížďkou za prací, která v okolních obcích odvádí polovinu ekonomicky aktivních obyvatel
mimo území obce. Je to důsledek malé nabídky pracovních příležitostí v obcích, ale i dobré
dopravní dostupnosti a existující tradiční pracovní nabídky v Žatci.
Obec Staňkovice náleží do spádového obvodu střediska obvodního významu (město Žatec).
Hierarchie spádovosti je dána nejen po administrativní linii, ale zejména vyšší vybaveností a
nabídkou pracovních příležitostí. Mimo tyto charakteristiky je i zemědělskou obcí s bohatou
tradicí pěstování vysoce kvalitního chmele a s ostatní rostlinnou i živočišnou výrobou.
Blízkost strategické průmyslové zóny na severu obce je spojena s mnoha pozitivními
očekáváními do budoucnosti pro rozvoj obce, jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti bydlení.
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2.5 Infrastruktura a doprava
Staňkovice jsou z hlediska napojení na základní infrastrukturu, komunikačních sítí a dopravní
dostupnosti průměrně vybavenou obcí z hlediska lounského okresu.
Pro potřeby této kapitoly budeme rozlišovat jednotlivé katastry území obce Staňkovice, tzn.
místní část obce Staňkovice, Tvršice a Selibice. Úplně přesně by zde měl být i katastr
Triangl, který ale nebude v tomto materiálu řešen.
Plyn, kanalizace
V současné době je provedena komplexní plynofikace vlastní místní části obce Staňkovice.
Místní středotlaká plynovodní síť je provedena z ocelových bezešvých svařovaných trub –
jako síť větvená.
Zásobování plynem je z vysokotlaké redukční stanice umístěné na východním okraji obce v
sídlišti, které je napojeno profilem DN 100 na vysokotlaký dálkový plynovod DN 150
směřující do Žatce.
- Plynovodní síť do r. 1993 - 820m
- Plynovodní síť nově vybudovaná v r. 1993 - 3,440m
- Plynovodní síť v provozu od r. 1993 - 4 260m
- Médium – zemní plyn od roku 1991
Závěr: Dle vyjádření vedoucího provozu SČP Žatec v rámci zpracování ÚPD z roku 2008 je
nutno uvažovat s výhledem cca 10 let s nutností opravy původních plynovodů (sídliště z
důvodů zvýšené agresivity zeminy. Jiné připomínky ani požadavky nejsou.
Kapacity:

V místních částech Selibice a Tvršice centrální rozvod kanalizace plynu a teplo není a ani se
neplánuje. Dodávky odběratelům jsou řešeny individuelně.
Zásobování vodou
Místní síť byla vybudována před válkou – materiál litina. Je napojena na hlavní přivaděč DN
300 Přísečnice – Žatec v armaturní šachtě – AŠ1 Profilem DN 200 a 160 je síť připojena na
vodojem Tvršice. Ostatní místní rozvod je proveden v profilu 125 a 80.
Dle sdělení SčVk Žatec jsou parametry vodovodní sítě vyhovující i pro současnou potřebu.
Závěr: Dle ÚPD z roku 2008 závady provozního charakteru nejsou. Z hlediska údržby sítě
bude do budoucna nutné nahradit stávající dimenzi DN 125 (dnes se tento profil nevyrábí) za
DN 150. Jiné požadavky na obnovu nebo úpravu sítě nejsou.

Kanalizace
V části obce – Sídliště je vybudována sdílená kanalizační síť pro odvedení splaškových i
povrchových vod z areálu Sídliště. Je provedena jednotlivým profilem DN 300 pro všechny
úseky, materiál kamenina.
Stoková síť je svedena do přečerpávací stanice Staňkovice a z té je čerpána na ČOV Žatec.
V roce 2005 započala výstavba I. Etapy podtlakové splaškové kanalizace. K odvedení
dešťových vod se využívá stávajícího odvodnění v obci. Nová kanalizace bude sloužit k
dalšímu rozvoji podnikání v obci a k rozvoji bydlení – kapacita pro 950 EO, celková délka
kanalizace 2 704 m. V místě bývalé ČOV Staňkovice, která byla v roce 2007 zrušena, byla v
roce 2009 postavena podtlaková stanice, která dopravuje odpadní vody do přečerpávající
tlakové stanice Staňkovice, odkud je pak dále čerpána na ČOV Žatec. Údaje o
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odkanalizované ploše: 31.566 m2 ploch, které v současnosti slouží k podnikání bez
připojení na kanalizaci 19.076 m2 ploch, určených dle ÚP obce jako rozvojové plochy pro
obytnou zónu jako zázemí pro obec a průmyslovou zónu Triangle. Odkanalizování této
průmyslové zóny bylo provedeno v roce 2006 v souběhu s I. etapou podtlakové kanalizace.
Odpadní vody z průmyslové zóny jsou svedeny do přečerpávací stanice Staňkovice, odkud
jsou čerpány na ČOV Žatec. V současné době má Obec Staňkovice podanou žádost o
dotaci na II. etapu dostavby podtlakové kanalizace, na kterou budou postupně připojovány
zbylé objekty na území obce.
Závěr: V rámci zpracování ÚPD v r. 2008 byla stanovena doporučení jednak na dobudování
kanalizační sítě ve zbývající části obce (probíhá příprava pro získání dotace) jednak na
vybudování vlastní domovní čističky občanů v části Selibice a Tvršice.
Rozbor energetiky a spojů
VN ROZVODY
Obec je zásobovaná el. energií v napěťové soustavě 22kV volným vedením zavěšenými
vodiči AlFe 6 o průřezu 3*35 resp. 3*95 mm2. Zdrojem VN rozvodu je TR Žatec 110/22kV.
Ochranné pásmo pro VN volné vedení je 10m od okraje vodiče.
VVN VEDENÍ
Krajem obce prochází volné vedení VFN 110 kV, které zabezpečuje propojení na TR Žatec:
Toto volné vedení má ochranné pásmo 15 m od krajního vodiče.
NN ROZVODY
Jsou realizovány převážně volným vedením v napěťové soustavě 3+PEN 50Hz. Toto vedení
je realizováno ve stožárech, konzolách a sloupech.
Část rozvodu NN je ověšena kabely uloženými v zemi. Vedení NN je plně vytížené a nelze
jej více zatěžovat.
TRAFOSTANICE
Trafostanice č. 1 – o výkonu 2*400 kVA je využívána 1 trafem 400 KVA jako distribuční a 1
trafem 400kVA jako zdroj pro potřeby zemědělství v době kampani (velkoodběr).
Trafostanice č. 2 – o výkonu 160 kVA – vytížena 90% - distribuční – stožárová.
Trafostanice č. 3 – o výkonu 160 kVA u - vytížena na 60%. distribuční – stožárová
Závěr:
Dle vyjádření provozního technika SEE OBS Žatec je kapacita trafostanic pro současné
potřeby plně vyhovující. Lokální požadavky na odběr je možné řešit v rámci dosavadní
rezervy.
Do výhledu se uvažuje se zvýšením výkonu v distribuční síti.
Rozvody veřejného osvětlení
Zabezpečení osvětlení komunikací a cest v obci. VO je řešeno ocelovými stožáry, ale i
svítidly osázenými na stožárech NN vedení a objektech bydlení.
Zdroj VO je rozvaděč RVO osazený u TS č. 1.
Spoje:
Obec je napojena na místní telefonní síť přes ATU Žatec. Kapacita pro obec je 30 Pd.
V současné době je tato kapacita plně obsazena.
V tomto roce by měla být kapacita zvýšena instalací koncentrátoru a v dalších letech
vybudováním digitální telefonní ústředny v budově Obecního úřadu.
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Současný stav telefonního vedení je pro potřeby obyvatel dostačující. Obec má dobré pokrytí
telefonním signálem mobilních operátorů.
Internetové připojení zajišťují tři soukromí poskytovatelé.
Dopravní síť
Řešený prostor obce bezprostředně navazuje na severovýchodní část předměstí Žatce, na
které je napojeno nadřazenou silnicí II. třídy vedenou ze směru od Bitozevsi a Břvan.
Silniční tahy vyšší kategorie Staňkovice míjejí na severu (silnice I/7) a na západě (silnice
I/27). Oba tyto tahy silnice II/250 křižuje a umožňuje tak výhodný kontakt na velká sídla v
Poohří a v pánevní oblasti. Vysoký podíl přepravních vztahů je směrován zejména na Žatec.

Zdroj: Plan studio
Síť doplňkové dopravní sítě není příliš rozvětvená a je vytvořena pouze v údolí řeky Ohře,
kde zpřístupňuje drobná sídla vesnického typu. Severně a východně od obce chybí. Souvisí
to s existencí rozsáhlého prostoru průmyslové zóny. Hlavní přístup do průmyslové zóny je od
silnice I/7 a ze silnice II/250.
Železniční doprava je ve vnějším zájmovém území zastoupena trati č. 123 Obrnice – Žatec,
která je elektrifikovaná. V místní části Tvršice je nádraží, nyní zastávka, dřívější zastávka
byla zrušena.

Chátrající, ale používaná zastávka Tvršice
byla dříve nádražím, výhybnou elektrifikované
jednokolejné trati Žatec – Postoloprty.
Součástí je i již nepoužívané překladiště a
s tím související nevyužité prostory v jeho
okolí.
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Vnější silniční síť
Síť vnějších silnic je v řešeném území obce zastoupena pouze jedním tahem nadřazeného
systému regionálního charakteru, kterým je silnice II/250 a jednou doplňkovou silnicí třetí
třídy III/2501.
Silnice II/250 Žatec – Staňkovice – Bitozeves – Břvany – Raná je začleněná podle
kategorizace ŘSD Praha do skupiny silnic II. Třídy a kategorie S 9,5/80 (výhled).
Podíl nákladní dopravy činí 46%m v roce 1985 – 54%.
Technický stav silnice je vyhovující a odpovídá dopravní zátěži. Šířka vozovky dosahuje 6 –
7m.
Silnice II/250 propojuje obec Staňkovice s městem Žatec a přes průmyslovou zónu
Postoloprty, prostřednictvím tahu I/7 má mezinárodní vazbu přes Chomutov na Chemnitz,
Louny, Most a Plzeň.
Silnice III/2501 Staňkovice – Tvršice – Lišany – Postoloprty propojuje obec s Tvršicemi a
ostatními vesnicemi údolí Ohře. Má charakter lokální silnice a plní funkci obsluhy území.
Dopravní intenzita je na trase minimální a nedosahuje 30 voz/hod. Kategorie silnice
odpovídá skupině S 7,5/60. Šířka zpevněné části vozovky má hodnotu zhruba 5 m. Na trase
nejsou mimo intravilán obce evidovány výrazné dopravní závady.
Místní komunikační síť
Síť místních komunikací je v obci tvořena:
* průtahy silnic II/250 a III/2501
* zpevněnými komunikace s bezprašnou povrchovou úpravou
* nezpevněnými místními komunikacemi a cestami
Nejvýraznějším dopravním prvkem v území je průtah silnice II/250. Na území obce vstupuje
ve směru od Žatce za potokem Hutná a pokračuje pravostranným obloukem do centra
Staňkovic. Zde se úrovňově křižuje s průtahem silnice III/2501, vedeným na jih do Tvršic.
Dále trasa pokračuje ve směru k mateřské a
základní škole, kde se na ní napojují
obslužné
komunikace,
vedené
k
zemědělskému areálu a bytové zástavbě na
jihu sídla. Průtah opouští zastavěnou část
obce při jeho severovýchodním okraji.
Silnice II/250 odpovídá v zástavbě funkční
třídě sběrné komunikace B2, šířka zpevněné
části vozovky je proměnlivá. Povrch krytu
komunikace je v dobrém technickém stavu.
Místní komunikace jsou ve velmi špatném
technickém stavu, který si vyžaduje
rekonstrukci.
Železniční síť
Řešené území je v současné době bezprostředně napojeno na železniční síť zastávkou ČD
(bývalé nádraží) Tvršice na trati č. 160. Nejbližší stanice je ŽST Žatec, která je vzdálena od
obce zhruba 2 km.
Z průzkumů v obci vyplývá, že je ve výhledu žádoucí obnovit původní zastávku ČD Tvršice,
která byla situována na okraji Tvršic směrem na místní část Staňkovice.
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Ostatní síť
Pěší cesty – trasy pro chodce sledují místní komunikační síť. Chodníky mají šířku v průměru
1,5 m, pěší trasa podél zástavby v křižovatce u autobusové zastávky vyžaduje rekonstrukci.
Turistické značené cesty ani cyklostezky na území obce nejsou rozšířené a s ohledem na
rozvoj turistického ruchu chybí. Obcí probíhá značená cyklotrasa č.353, Žatec Louny.

Ve stádiu zpracování projektové dokumentace je cyklostezka okolo Ohře, kterou podporuje
Ústecký kraj.
Zemědělské cesty – jsou napojeny přímo z průtahů státních silnic nebo ze systému místních
komunikací. Mají povrch buď nezpevněný, nebo částečně zpevněný drceným kamenivem. V
sezóně využívá zemědělská doprava stávající síť MK.
Hromadná doprava
Hromadnou autobusovou dopravu osob zajišťují v řešeném území linky, které vyjíždějí ze
Žatce a projíždí Staňkovicemi, Tvršicemi a Selibicemi 8x denně (platí pro pracovní dny),
mezi 6.30 hodin až 18.30 hodin.
Nevýhodou stávajícího uspořádání je jen jeden
spoj o víkendech.
Hromadnou železniční dopravu osob zajišťuje
v řešeném území železniční zastávka Tvršice
(bývalé nádraží) na trati Žatec Postoloprty kde
v pracovní dny jedou vlaky 13x denně, mezi
4.30 hodin až 22.30 hodin, o víkendech jedou
vlaky 9x denně, mezi 5.30 hodin až 22.30
hodin. Ovšem z této zastávky je to do místní
části Staňkovice 2,5km a do Selibic 1,5km.
Pěšky je pak tato cesta výhradně jen po silnici
III. třídy.
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Hlavní přepravní vztahy jsou vázány na Žatec. Autobusová a železniční obsluha obce
vyhovuje jejím požadavkům.
Dopravní vybavenost
Vyšší dopravní vybavenost je lokalizována v Žatci, obec nemá čerpací stanici PH. Ve
Staňkovicích není žádný provozovatel autodopravy.
Klidová doprava
Z objektů a ploch klidové dopravy jsou ve Staňkovicích zastoupeny parkoviště a řadové
garáže.
Kapacitní parkovací prostory v centrech Staňkovic, Selibice a Tvršice jsou postrádány,
jednotlivá stání jsou přičleněna k objektům občanské vybavenosti (potraviny, administrativní
budova zemědělského areálu).
Závěrečné zhodnocení
Řešený prostor je z dopravního hlediska poměrně stabilizován. Sídelním útvarem prochází
silnice II. třídy s dopravní intenzitou nedosahující 2000 voz/den (měření v r. 2004). Dopravní
závady na průtahu lze eliminovat ne příliš nákladnými směrovými úpravami. Výhledové
vyvedení dopravy mimo obce zřejmě není a ani nebude (pokud nedojde k zásadnímu
nárůstu dopravní zátěže) žádoucí. Zkušenosti z obdobných případů ukazují, že obce
budováním obchvatů výrazně ztrácejí na atraktivitě. Sídelní útvar postrádá parkovací plochu
v obci k centru vybavenosti a odstavné plochy u bytových jednotek.

Dopravní síť v obci Staňkovice a okolí

Zdroj: Garmin TopoCzech 2008
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Doporučení
Závěrečná doporučení pro návrh se opírají o výsledky průzkumové části dokumentace, které
byly doplněny o požadavky a potřeby obce. Jsou podkladem pro stanovení územních a
hospodářských zásad územního plánu. Návrh ÚpnSÚ by měl řešit:
•

rekonstruovat narušené kryty zpevněných místních komunikací

•

zpevnit prašné ulice v rodinné zástavbě

•

bezpečnost kolem školy

•

obnovit původní zastávku ČD Tvršice a upravit přístup k ní pro pěší z obce

•

navrhnout pěší a cykloturistickou stezku (okruh) podél silnice II/250 a MK s vazbou na
přírodní zázemí prostoru Salamandra a cyklostezku okolo Ohře. Součástí by mělo být
cyklistické napojení na TRIANGL a jeho cyklostezku

•

respektovat skutečnost, že areál TRIANGL začíná mít v území významnou funkci.
Význam účelové komunikace při SV okraji obce pak zřejmě výrazně vzroste.

•

podmínkou je koordinace dopravně-urbanistických záměrů na území obce a v prostoru
TRIANGL

2.6 Životní prostředí
Geomorfologicky náleží zájmové území k žatecké pánvi Krušnohorské soustavy.
Orograficky má území ráz pánve a stupňovité terasy. Nejnižším místem území je řeka Hutná
s nadmořskou výškou cca. 195 m n. m. Směrem od jihu k severu se terén poměrně prudce
zvedá po stupňovitých terasách až do výše 260 m n. m (Na vinicích). Zastavěná část území
se pak nachází v nadmořské výšce cca 200 m n. m, což je v podstatě dno žatecké pánve.
Geologicky náleží zájmové území do okrajové části krušnohorské soustavy Českého masívu
s velkými pokryvnými útvary karbonu a křídy.
Základové půdy jsou tvořeny zejména jíly s příměsí prachovitého a písčitého materiálu. Místy
se vyskytují terasové štěrkopísky s jílovými vložkami různé mocnosti. Okolí vodotečí jsou
vyplněna zvodnělými náplavami.
Půdy žatecké kotliny jsou písčitohlinité, jílovitohlinité, černozemní (kavylová černozem) a
hnědozemní (červenka s vysokým obsahem železa – nejčastěji chmelařská půda). Půdy jsou
intenzívně zemědělsky využívány.
Hydrologicky náleží území do povodí Ohře. Do Ohře přitéká Hutná a Chomutovka. Dále se v
území vyskytuje několik nevýznamných menších toků a pět umělých vodních nádrží bez
většího významu. Průměrný průtok Ohře v Žatci je 32,6 m/s.
Hutná má povodí 108 km. Délka toku je 32 km. Tok řeky je regulován a břehy postrádají
pobřežní porost.
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U pozemků přiléhajících k tokům je patrná vysoko zaklesnutá hladina podzemní vody s
vysokým obsahem železa.
Vrty kyselka
Tvršice – léčivý pramen
Už v roce 1787 se uvádí zdejší
léčivý pramen, u nějž byla
později postavena restaurace.
Tvršice - poblíž vsi několik
starých
vrtů
s kyselkou.
Hospoda Kyselka stávala u
pramene, zbořena v roce 1950.
Původní
majitel
M.Hurt.
(hospůdka bývala na břehu řeky
poblíž parčíku s květinami,
palmami, vzácnými stromy a
keři).
Pamětníci
vzpomínají
na
několik vývěrů minerální vody. Po parčíku není ani památky. Dřeviny dal vykácet tehdejší
předseda staňkovického JZD.
Odpady
Odvoz odpadu pro obec zajišťuje firma Likor s.r.o. Žatec
Odvoz komunálního odpadu z domácností je od 1. ledna 2008 řešen na základě Smlouvy
občana o odvozu a zneškodňování směsného komunálního odpadu, kterou majitel objektu
uzavírá s obcí Staňkovice. Odpadové nádoby jsou označeny barevně odlišenými nálepkami
dle sjednaných podmínek ve smlouvě.
Obyvatelé, kteří si zvolili ve smlouvě odvoz odpadu z odpadových nádob mohou využít po
prokázání se občanským průkazem ZDARMA Sběrný dvůr v Žatci pro tyto druhy odpadů:
•

OBJEMNÝ ODPAD (s limitem 500 kg/rok/domácnost) - je to odpad, který se rozměrem
nevejde do popelnice)

•

nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, dveře, WC, umyvadla, dřevo, keramika,
plast, odpady ze zeleně, zahradní odpad apod.

•

NEBEZPEČNÝ ODPAD (bez limitu) - zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, baterie,
akumulátory

•

ELEKTROZAŘÍZENÍ - televizory, lednice, sporáky atd.

Obyvatelé, kteří si zvolili ve smlouvě odvoz odpadů z odpadových pytlů (za 50,- Kč nebo 30,Kč) nemohou zdarma sběrného dvora využít, vyjma odvozu nebezpečných odpadů.
Nebezpečné odpady jsou odváženy do Žatce, připravuje se sběrné místo ve Staňkovicích.
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Ochrana přírody
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA BÍLÁ SKÁLA STAŇKOVICE
Výměra CHÚ: 6,86 ha k. ú.: Staňkovice, Žatec vyhlášení ochrany: v roce 1992
Jižně exponované svahy s nadmořskou výškou 210 až 250 m pod terasovou plošinou asi
500 m severozápadním směrem od obce Staňkovice. Území se nachází poblíž střelnice a je
známé také pod názvem “Bílá skála”.
Toto chráněné území na lesní půdě slouží k ochraně teplomilných společenstev s výskytem
vzácných druhů teplomilného hmyzu. Lokalita byla zalesněna nesourodou skladbou dřevin,
převážně keři. V centrální části území jsou rokle a strže, jejichž stěny jsou z části bez
vegetace. Geologicky je území budováno z jílu a místy jsou vrstvy miocenních písků.
Kategorie chráněného území byla změněna vyhláškou č.395/1992 Sb. MŽP ČR ze dne
11.6.1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/92 Sb. ze dne
19.2.1992 o ochraně přírody a krajiny , na PP - přírodní památku.
Obdobný charakter jako přírodní památka “Staňkovice” mají i další dvě přírodní památky v
okolí Žatce – PP “Stroupeč” a PP “Žatec”.
Chráněné území je pro veřejnost přístupné polní cestou, která vede ze Staňkovic podél
chmelnic k místní střelnici a dále pak na Velichov. V chráněném území není dovoleno ničit
rostliny a živočichy ani jiným způsobem poškozovat lokalitu. Vlastníci a uživatelé pozemků,
na kterých byla vyhlášena také přírodní památka, jsou povinni strpět omezení stanovená
podmínkami ochrany.
Ochranné pásmo je dle §37 odst. 6 zákona 114/92 Sb., 50 m od hranice ZCHÚ. V tomto
území je navržena likvidace bolševníku velkolepého, který se hojně nachází v lesním porostu
na J úpatí svahu v podmáčené olšině, podél přístupové cesty a na okraji lesního porostu a
pole na JV úpatí svahu.
Ústecký kraj zpracoval „Plán péče o přírodní památku STAŇKOVICE na období 2009 - 2018.
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Ovzduší
V celoročních přehledech sledování nejsou od r.2000 ve Staňkovicích trvale překračovány
imisní limity pro sledované látky (PM10, SO2, NOx, CO, olovo, benzen). Dochází však k jejich
krátkodobému překračování při nepříznivých rozptylových podmínkách.

Pravidelné
překračování imisních
limitů v Ústeckém kraji

Z hlediska radonového plynu patří
Staňkovice mezi lokality s nízkou až
střední mírou koncentrace.

Koncentrace radonu
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ŘEKA OHŘE

Výrazným, ale i limitujícím prvkem
ochrany přírody je řeka Ohře, která
katastrálním územím obce protéká. Vlastní
tok patří do správy Povodí Ohře, s.p.
Značný vliv na přírodu a hospodářství mají
větší a menší záplavy, které i přes existenci
přehrady Nechranice stále jsou (viz. záplavy
r. 1997 a 2002).
Mimo těchto dvou prvků není na území
obce výraznějšího omezení z hlediska
ochrany přírody. Konkrétní Územní
systémy ekologické stability a lokální
biokoridory řeší územní plán obce.

Mapa záplavového území řeky Ohře pro stoletou vodu.

Zdroj: Povodí Ohře 2004
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2.7 Sociální a kulturní infrastruktura
Cílem této kapitoly je zmapovat současnou vybavenost obce zařízeními sloužícími
vzdělávacím, kulturním, sportovním a sociálním potřebám obyvatel.
Vzdělávání
Ve Staňkovicích působí mateřská škola a základní škola pro první stupeň.
Základní škola a Mateřská škola Staňkovice má tyto
části:
1. základní škola (kapacita 90 žáků)
2. školní družina (kapacita 30 žáků)
3. mateřská škola (kapacita 34 žáků)
4. školní jídelna

Ve školním roce 2009/2010 působí ve škole 3 třídy, školní družina a mateřská škola, která je
ale v jiné budově.
MŠ nabízí dětem i zájmovou činnost: plavání, hudební a dechovou terapii formou hry na
flétnu, cvičení a výuku angličtiny.
V současné době je kapacita školky naplněná, což by mohl být problém, s ohledem na
připravovanou individuelní rodinnou výstavbu. Navýšení kapacity je žádoucí, protože není
ani minimální rezerva.
Budova ZŠ byla v posledních letech výrazně modernizována (plynové topení, střecha,
sociální zařízení, plastová okna).
Vzdělávání druhého stupně ve Staňkovicích zastoupeno není. Z toho vyplývá i vyjíždění
zdejších žáků a studentů mimo obec. Do škol mimo obec vyjíždělo v roce 2001 (údaje ze
Sčítání lidu, bytů a domů) celkem 136 studentů.
Významným faktorem do budoucna ovlivňujícím fungování základní školy ve Staňkovicích je
dostatek, případně nedostatek počtu žáků. Minimální počet žáků základní školy je 30.
Odhadovaný vývoj počtu žáků je ale optimistický, naplněnost, resp. přeplněnost mateřské
školy je toho důkazem.
Náklady obce na provoz mateřské a základní školy ve Staňkovicích mají mírně vzrůstající
trend, náklady obce na žáky v jiných městech jsou zatím stejné.

Zdravotnictví
Obyvatelé Staňkovic využívají především dvakrát týdně ordinace praktického lékaře (jeho
činnost je obcí finančně podporována) a další lékařské služby v sousedním snadno
dostupném Žatci kde je poliklinika i nemocnice.
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Kultura a sport
Dominantou obce je římskokatolický kostel Svatého Václava z r. 1272 kde probíhají
pravidelné církevní bohoslužby, ale i jiné kulturní akce, např. vánoční koncerty.

V obci funguje Obecní knihovna Staňkovice, nabízející návštěvníkům mimo jiné přístup na
internet, do Tvršic a Selibic donáší důchodcům knihy knihovnice.
V budově obecního úřadu je turistická ubytovna.
Obec dlouhodobě podporuje činnost kronikáře obce.
V obci se pořádá několik pravidelných kulturních akcí (maškarní průvod a bál, různé výstavy,
turnaje a podobně), další kulturní potřeby obyvatel zajišťuje blízký Žatec.
Ve Staňkovicích vyvíjí činnost několik volnočasových sdružení.

Volnočasové aktivity ve Staňkovicích
činnost

název sdružení
Fotbalový klub

fotbal

Myslivecké sdružení

myslivost

Sportovní střelecký klub

střelba

Český svaz chovatelů

péče o zvěř

Český svaz žen

kulturní a volnočasové aktivity

Svaz českých zahrádkářů – zahrádkářství
Dolní osada
Svaz českých zahrádkářů – zahrádkářství
Horní osada
(data: obec Staňkovice)

Velmi zajímavou mimoškolní aktivitou školy je tzv. Minimální preventivní program,
který obsahuje:
1. vytvoření žádoucího zdravého životního stylu
2. formování odmítavých postojů dětí a mládeže k drogám, zejména u problémových žáků v
dostatečně raném věku
3. formování osobnosti dětí a mladistvých (potřeba sebepoznání, sebeúcty, zvyšování
schopností pro efektivní komunikaci)
4. informačně orientované přístupy (osvěta, plakáty, besedy, přednášky apod.)
5. spolupráce školy a rodin v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu
6. snižovat dostupnost k návykovým látkám
7. nabízet hodnotné volnočasové aktivity
8. podporu odolnosti dětí a mladistvých proti stresu, dlouhodobým frustracím a výuku zvládat
různé životní problémy a konflikty.
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Sociální péče
Obec má Dům s pečovatelskou službou, který má v současné době 9 míst, to ale v
budoucnu nebude dostačující vzhledem ke stárnoucí populaci Jinak musí občané Staňkovic
jezdit za sociálními službami do Žatce, případně jiných měst.
Podle výsledků dotazníkového šetření by občané v rámci dalšího rozvoje obce nejvíce uvítali
vhodnou formu domu pro seniory s poskytováním sociálních služeb.

Komunikace
Komunikaci mezi obecním úřadem a obyvateli zajišťují
internetové stránky www.stankovice.cz , kde je elektronická
verze úřední desky obce. V případě potřeby oslovuje
občany prostřednictvím
letáků distribuovaných
do
poštovních schránek. Na veřejném prostranství před
obecním úřadem a v centru obou místních částí je umístěna
úřední deska obce.

Financování sociální a kulturní infrastruktury ze strany obce
Základní položku v této části rozpočtu tvoří financování chodu základní a mateřské školy,
jichž je obec Staňkovice zřizovatelem. Jejich financování je tedy zákonnou povinností obce.
Každoroční výše částek závisí jednak na běžném rozpočtu těchto zařízení, jednak na
nákladech na nutné investiční akce, především rekonstrukce objektů. Průměrný roční
příspěvek na chod základní a mateřské školy se pohybuje kolem 650 000,-Kč. S tímto
souvisí průměrný roční příspěvek do okolních obcí (Žatce) na žáky ve výši 200 000,-Kč.

Přehled nákladů mateřské a základní školy ve Staňkovicích

(data: obec )
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Na základě žádostí jednotlivých občanů, spolků a sdružení i na základě vlastní iniciativy
obec Staňkovice dále jednorázově podporuje významné události z oblasti kultury a sportu.
Výše této podpory závisí na počtu konaných akcí v roce. Celkem se pohybuje kolem
500 000,-Kč za rok.

2.8 Shrnutí analytické části
Staňkovice jsou obcí bez závažnějších problémů, jež by bránily jejímu dlouhodobě
udržitelnému rozvoji. Obec má několik rozvojových faktorů, jež se ve střednědobém
až dlouhodobém horizontu mohou stát významnými podněty dalšího rozvoje obce. Těmito
faktory jsou:
•
•
•

•
•

mimořádně výhodná poloha na pokraji strategické průmyslové zóny TRIANGLE.
plochy pro stavbu rodinných domů. Souvisí s předchozím bodem, umožňuje do obce
přilákat i mladé rodiny s průměrnými či vyššími příjmy.
poloha v blízkosti města. Staňkovice a jejich obecní části se mohou stát atraktivním
sídelním zázemím spádového města Žatec. Žatec zároveň tvoří dostupnou nabídku
z hlediska služeb pro obyvatele Staňkovic.
poloha na dopravní ose. Silnice č. 7 (rychlostní komunikace Praha – Chemnitz) se může
stát významným faktorem při rozvoji podnikatelských aktivit.
Blízkost Ohře jako rekreační lokality. Připravuje se záměr na tvorbu páteřní mezinárodní
cyklotrasy podél Ohře z Chebu do Litoměřic.
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3 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Jedním z hlavních nástrojů zmapování současné situace v obci Staňkovice bylo dotazníkové
šetření. V něm respondenti vyjadřovali názory na současnou situaci v obci a navrhovali
oblasti, v nichž je podle jejich mínění nejvíce třeba zlepšení.

3.1 Zadání a distribuce dotazníků

Dotazník byl sestaven na základě dosavadních zkušeností Řídící skupiny projektu
s problematikou místního rozvoje a dle pravidel pro co nejobjektivnější získávání názorů
veřejnosti. Zároveň byl přizpůsoben tak, aby přílišnou délkou neodrazoval případné
respondenty od vyplnění, ale navíc umožňoval i zaznamenat podnět respondentů, pro který
nebyla připravena standardní možnost odpovědi.
Dotazník měl 17 otázek mapujících názory respondentů na jednotlivé aspekty rozvoje obce
Staňkovice a tři otázky umožňující sociodemografické zařazení respondentů.

Otázky týkající se rozvoje obce

Otázka 1: Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci?
Na škále „velmi dobrá“ až „velmi špatná“ respondenti hodnotili jednotlivé oblasti života obce.
Hodnoceny byly tyto aspekty:
- kvalita mateřské školy

- příležitosti k podnikání

- kvalita základní školy

- nabídka a kvalita bytů

- kulturní nabídka

- možnosti pro stavbu rodinných domků

- sportovní možnosti

- úroveň hromadné dopravy

- další nabídka pro volný čas

- možnosti pro cyklodopravu

- úroveň sociálních služeb

- možnosti pro dopravu vlastním autem

- bezpečnost

- nákupní možnosti

- bezbariérový přístup

- čistota obce

- práce obecního úřadu

- celkový vzhled obce

- úroveň zdravotní péče

- příroda v okolí

- nabídka pracovních míst

- činnost spolků a sdružení

- ostatní uveďte? ……………………………………………………………………………..

Otázka 2: Co je hlavním problémem obce?
Respondenti vybírali jednu či více oblastí, které v současném stavu obce považují za
největší negativa. Seznam připravených možností:
- tranzitní doprava

- kriminalita, vandalismus

- špatná dopravní dostupnost

- nedostatek pracovních příležitostí
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- málo nabídek pro volný čas

- čistota a vzhled obce

- etnické menšiny

- málo možností k bydlení

- nedostatek služeb

- pasivita obyvatel

- ostatní uveďte? ……………………………………………………………………………..
Otázka 3: Potřebuje dle vašeho názoru obec následující?
Respondenti hodnotili význam existujících organizací a sdružení v obci pro celkový život
obce. Hodnotilo se na škále „určitě ano“ až „určitě ne“. Hodnocenými institucemi byly:
−

mateřská škola

−

svaz žen

−

základní škola

−

střelecký klub

−

fotbalový klub

−

dům s pečovatelskou službou

−

svaz zahrádkářů

−

ostatní uveďte? ……………………………………………………………………………..

Otázka 4: Uvítali byste více kulturních, sportovních a společenských akcí v obci?
Na škále „určitě ano“ až „určitě ne“ respondenti vyjadřovali svůj názor na potřebu
intenzivnějšího společenského života v obci. Zároveň doplňovali preferovaný typ akcí.
−

ostatní uveďte? ……………………………………………………………………………..

Otázka 5: Jaká skupina obyvatel by si zasloužila lepší péči než nyní?
Zde respondenti zaškrtnutím uváděli, která sociální, případně demografická skupina je
z dlouhodobého hlediska nejvíce ohrožena nedostatkem péče. Vybranými skupinami
obyvatel
byli:
- děti a mládež

- postižení

- senioři

- rodiny s dětmi

- nezaměstnaní

- drogově závislí

- bezdomovci

- etnické menšiny

- oběti násilí
- jiná možnost? ………………………………………………………………………..

Otázka 6: Jaké aktivity, akce nebo služby a pro koho (pro jakou cílovou skupinu) by se
měly v obci nově zavést?
Tato otázka nebyla předem strukturována. Respondenti volně doplňovali sociální či
demografické skupiny a konkrétní služby, jež podle nich tyto skupiny potřebují.
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Otázka 7: Co by se mělo nejvíc zlepšit v okolí vašeho bydliště?
Otázka nabízela výběr z následujících připravených možností, případně variantu „nevidím
problém“:
- více zeleně

- více prostorů pro setkávání lidí

- čistota a úklid

- lepší parkování

- bezpečnost

- lepší dopravní spojení

- více dětských hřišť

- nevím nebo nevidím problém

- jiná možnost ? ………………………………………………………………………..

Otázka 8: Jaký druh dopravy by obec měla v budoucnu více podporovat?
Otázka nabízela výběr z následujících připravených možností, případně variantu „nevidím
problém“:
- hromadnou dopravu – MHD

- individuální cyklodopravu

- individuální automobilovou dopravu

- chodce

- vlakovou dopravu

- nevím nebo nevidím problém

- jiná možnost ? ………………………………………………………………………..

Otázka 9: Co je třeba zlepšit na současném nakládání s odpadky?
Otázka nabízela výběr z následujících připravených možností, případně variantu „nevidím
problém“:
- úklid

- třídění

- svoz

- nevím nebo nevidím problém

- jiná možnost ? ………………………………………………………………………..

Otázka 10: Co by se mělo zlepšit na práci obecního úřadu?
Otázka nabízela výběr z následujících připravených možností, případně variantu „nevidím
problém“:
- více naslouchat názorům lidí

- osobnější přístup k lidem

- více informovat o své činnosti

- možnost vyřizovat věci přes internet

- delší úřední hodiny

- lepší prostředí úřadu

- chování úředníků

- nevím nebo nevidím problém

- jiná možnost ? ………………………………………………………………………..

Otázka 11: Jste celkově spokojeni se životem v obci?
Respondenti hodnotili svůj pocit na škále „určitě ano“ až „určitě ne“.
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Otázka 12: Chcete se z obce někdy odstěhovat? Pokud ano, proč?
Kromě vyjádření názoru („ano“/„ne“) měli respondenti možnost jej rozšířit o doplňující
komentář.
- proč? ………………………………………………………………………..
Otázka 13: V čem jsou podle vás Staňkovice lepší než jiné obce?
Otázka ponechávala volný prostor pro vyjádření názoru.
Otázka 14: Co by v Staňkovicích rozhodně nemělo za 15 let chybět?
Ani tato otázka nenabízela výběr z připravených možností. Nabízela volné pole pro vyjádření
vlastního názoru.

Otázky umožňující sociodemografické zařazení respondentů
Jako relevantní sociálně-demografické charakteristiky byly zvoleny věk respondentů, jejich
pohlaví a bydliště v místní části obce Staňkovice.
Distribuce dotazníků
Dotazník byl distribuován do všech domácností v Staňkovicích prostřednictvím přímé
distribuce zajištěné obecním úřadem. Distribuce dotazníku proběhla začátkem ledna 2010.
Vyplněné dotazníky měli respondenti možnost odevzdávat na Obecní úřad Staňkovice do
zapečetěné urny nejpozději do 31.1.2010.
Návratnost
Zpracovatel dotazníkového šetření obdržel celkem 96 dotazníků. To představuje necelých
11 % obyvatel Staňkovic. Z vyhodnocení vyplývá, že řada respondentů konzultovala
odpovědi v rodinném kruhu, proto dotazníky ve skutečnosti odrážejí názory většího počtu
obyvatel obce. Navíc snahu reagovat na ankety, dotazníky apod. mají většinou občané, kteří
jsou z nějakého důvodu nespokojeni se současným stavem. Komu status quo vyhovuje,
většinou neodpovídá. Proto jsou dotazníky především cenným zdrojem kritických názorů
a připomínek. Právě získání kritických ohlasů je jedním z důležitých kroků při sestavení
strategického plánu tak, aby odpovídal potřebám VŠECH občanů.

3.2 Sociodemografická charakteristika respondentů

Z hlediska sociálně demografického třídil dotazník respondenty podle tří hledisek: věk,
pohlaví a bydliště. Zpracovatel dotazníku má za to, že tyto kategorie jsou relevantní pro
vyjádření komplexního spektra názorů na rozvojové potřeby obce s přihlédnutím ke
specifickým potřebám vybraných sociálních skupin.
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Respondenti podle věku
Věková křivka respondentů je vyvážená, odpovídá rozložení věkových skupin v populaci
obce. Nejpočetnější věkovou skupinou respondentů byla velmi perspektivní a aktivní
kategorie 26–35 let.
nad 66 let;
20%

do 25 let;
3%
26 - 35 let;
21%

56 - 65 let;
18%

36 - 45 let;
17%
46 - 55 let;
12%

Respondenti podle pohlaví
Mírnou převahu mezi respondenty měly ženy. Vyplnily celkem 57 dotazníků. Od mužských
respondentů pochází 39 dotazníků.
Předchozí sociodemografická analýza potvrdila, že v Staňkovicích jsou ve srovnání se
srovnatelnými obcemi okresu ženy procentuálně zastoupeny více než muži (ženy 51,6 %,
muži 48,4 %), přesto poměr pohlaví respondentů neodpovídá zjištěné skutečné situaci.
Lze považovat za prokázané, že v řadě případů bylo vyplňování dotazníku společným dílem
manželské či partnerské dvojice a výsledky tak nejsou převahou respondenty zkresleny.

muži;
39
ženy;
57
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Respondenti podle místa bydliště
V dotazníku měli respondenti možnost zvolit své místo bydliště v jednotlivých částech obce
Staňkovice – buď přímo ve Staňkovicích nebo v osadách Tvršice nebo Selibice.
Rozložení dotazníků vcelku věrně odpovídá velikostním poměrům jednotlivých částí obce
Staňkovice. Přímo ze Staňkovic je 74 respondentů, ze Selibic pochází devět respondentů a
z Tvršic 8. Takové rozložení respondentů odpovídá demografické charakteristice obce
Staňkovice a jejích částí. Z tohoto pohledu můžeme brát šetření za relevantní.

Staňkovice
81%

Selibice
10%

Tvršice
9%

3.3 Odpovědi podle jednotlivých otázek

Odpovědi respondentů na jednotlivé otázky zachycují následující komentáře, tabulky a grafy.
U některých otázek je počet odpovědí vyšší než počet respondentů. Je to proto, že bylo
možné označit více možností.
Otázka 1: Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci?
Celkem 22 různých aspektů života v obci bylo hodnoceno na škále velmi dobrá – spíše
dobrá – tak napůl – spíše špatná – velmi špatná – nevím. Jednotlivé oblasti se různí podle
míry informovanosti respondentů, zjednodušeně řečeno podle počtu odpovědí „nevím“.
Lze předpokládat, že nízká míra informovanosti u určitých oblastí souvisí s tím, že pro
respondenty nejsou tato témata významná (např. všichni mají zajištěné bydlení,
nevyhledávají proto informace o nabídce bytů). Na druhou stranu, např. u základní
a mateřské školy, je v jejich zájmu zvýšit pozitivní informovanost obyvatel o své činnosti.
Odpověď „nevím“ podstatně zkresluje vypovídající schopnost grafu a proto v následujícím
grafickém vyhodnocení odpovědí NENÍ položka „nevím“ zahrnuta.
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Souhrnné hodnocení všech 22 uvedených oblastí podává následující graf.
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Všech 22 aspektů života v obci se různí podle míry informovanosti respondentů,
zjednodušeně řečeno podle počtu odpovědí „nevím“. Lze vymezit tři hlavní skupiny oblastí:
1. oblasti s vysokou mírou informovanosti respondentů (0 – 10 odpovědí „nevím“): kulturní
nabídka, sportovní možnosti, úroveň sociálních služeb, bezpečnost, práce obecního úřadu,
úroveň hromadné dopravy, možnosti pro dopravu vlastním autem, nákupní možnosti, čistota
obce, celkový vzhled obce, příroda v okolí,
2. oblasti se střední mírou informovanosti respondentů (11 – 20 odpovědí „nevím“): další
nabídka pro volný čas, úroveň zdravotní péče, možnosti pro cyklodopravu, činnost spolků
a sdružení,
3. oblasti s nízkou mírou informovanosti respondentů (více než 20 odpovědí „nevím“): kvalita
mateřské školy, příležitosti k podnikání, nabídka a kvalita bytů, kvalita základní školy,
bezbariérový přístup, nabídka pracovních míst, možnosti pro stavbu rodinných domků.
Lze předpokládat, že nízká míra informovanosti u určitých oblastí souvisí s tím, že pro
respondenty nejsou tato témata významná (např. všichni mají zajištěné bydlení,
nevyhledávají proto informace o nabídce bytů). Na druhou stranu např. u základní
a mateřské školy je v jejich zájmu zvýšit pozitivní informovanost obyvatel o své činnosti.
Souhrnné hodnocení jednotlivých oblastí podává následující graf.
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Zprůměrňováním přidělených hlasů lze oblasti ohodnotit pomocí klasických školních známek.
Výsledky seřazené v pořadí podle zadání podává následující tabulka.

V tabulce jsou dva sloupce hodnocení, jeden pro oznámkování celkové (většinou horší),
druhý je patrně více vypovídající („známka bez nevím“), obsahuje hodnocení, které
neobsahuje nerozhodnuté respondenty (většinou lepší známka), tím vyniknou lépe dobře
hodnocené oblasti.
Barevně jsou v tabulce odlišeny oblasti s dobrým hodnocením (známka do 3) a se špatným
hodnocením (známka nad 3). Obecně velmi špatné hodnocení má oblast pracovních
příležitostí a oblast volnočasových aktivit. Zajímavý je výrazný rozdíl v hodnocení školy,
patrně své aktivity nepropaguje na veřejnosti, která pak o nich neví. Pokud o nich ví, hodnotí
je velmi dobře.
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Otázka 2: Co je hlavním problémem obce?
Za hlavní negativní jevy v obci pokládají respondenti kriminalitu a vandalismus, pasivitu
obyvatel a nedostatek pracovních příležitostí. Celkové rozložení odpovědí podává
následující graf.

Respondenti měli u této otázky možnost doplnit i další negativní jev nezařazený do předem
připraveného výběru. Objevily se následující názory na to, co je hlavním problémem obce:
•

Chodníky a stav silnic, omezit rychlost jízdy obcí na 40 km/h, komunikace v Zadní a
Myslivecké ulici

•

Málo autobusových spojení do okolních obcí - Tvršice, Selibice…

•

Chybí plyn a kanalizace

•

Přechod u ZŠ a MŠ (bezpečnost)

•

Kulturní dům společný s tělocvičnou,

•

Věnovat se více dospívající mládeži

•

Chování a přístup části "sociálně slabých" obyvatel

•

Obchod - smíšené zboží
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Otázka 3: Potřebuje dle vašeho názoru obec následující?
Respondenti hodnotili význam existujících institucí a organizací pro budoucí život obce.
Velmi výrazně je preferováno zachování mateřské a základní školy a vybudování domova
důchodců. Celkové rozložení odpovědí podává následující graf.

Potřebnost v obci
určitě ano

spíše ano

spíše ne

dům s pečovatelskou službou
střelecký klub

70
16

svaz žen

22

svaz zahrádkářů

21

fotbalový klub

určitě ne

10 02

31

8

38

základní škola
mateřská škola

61

14

7 5

31
56

9

4 5 7

33
34

nevím

10

42 6

12 31 7
11 21 7

Respondenti měli u této otázky možnost doplnit i další potřebné věci nezařazené do předem
připraveného výběru. Objevily se následující názory na to, kam je třeba zaměřit pozornost:
•
•
•

•
•
•
•

Divadelní spolek.
Knihovna, kulturní dům nebo tělocvična (může být řešeno společně), menší sál pro
schůze a činnost obč. sdružení a společenských organizací (schůze a jiné aktivity).
Pošta, ordinace, knihovna, klubovna pro mládež, posilovnu - tělocvičnu pro veřejnost,
obec určitě potřebuje volnočasové aktivity občanů podporovat, bez školky, školy, DPS v
dnešní době není možný život v obci.
MŠ a družina, aby fungovala i o prázdninách včetně kuchyně
Knihovna, pošta, obchod.
lékař
MŠ a ZŠ: 1. zvýšit zájem o práci s dětmi, 2. další vzdělávání, aby děti neodcházely do
Žatce
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Otázka 4: Uvítali byste více kulturních, sportovních a společenských akcí v obci?
Naprostá převaha respondentů hlasuje pro zvýšení počtu konaných akcí. Rozložení
odpovědí včetně jejich počtu podává následující graf.

určitě ano

nevím

40
35
30
25
20
15
10
5
0

určitě ne

spíše ano

spíše ne

Respondenti měli u této otázky možnost doplnit i další potřebné věci nezařazené do předem
připraveného výběru. Objevily se následující názory na to, kam je třeba zaměřit pozornost:
•
•
•
•
•
•
•
•

Přednášky, zájezdy na kulturní akce
Divadelní představení, větší výběr knih v knihovně
Cyklostezka
Setkání rodáků
Více zábav
Cvičení pro ženy a děti, kroužky pro děti
Karnevaly, plesy, taneční zábavy
Akce pro děti a dospělé (cyklovandr, tur. pochody, výlety, aj.)
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Otázka 5: Jaká skupina obyvatel by si zasloužila lepší péči než nyní?
Jednoznačně největší důraz kladou respondenti na péči o děti a mládež. V souvislosti
s předchozími otázkami se pravděpodobně jedná o zajištění kvalitní náplně volného času pro
tuto věkovou skupinu. Střední míru zájmu vyjádřili respondenti o rodiny s dětmi a seniory.
Další sociální a demografické skupiny podle veřejného mínění hlubší péči nepotřebují.
Celkový přehled odpovědí podává následující graf.

Jaká skupina obyvatel by si zasloužila lepší péči
než nyní?
děti a mládež

49

senioři

30

rodiny s dětmi

30

nevím nebo nevidím problém

20

postižení

17

nezaměstnaní

8

oběti násilí

3

bezdomovci

3

etnické menšiny

0

drogově závislí

0
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Otázka 7: Co by se mělo nejvíc zlepšit v okolí vašeho bydliště?
Preference respondentů byly rozloženy rovnoměrně. Relativně nejspokojenější jsou
obyvatelé s dostatkem zeleně, nejhůře jsou hodnoceny čistota a úklid, parkování, lepší
dopravní spojení a bezpečnost.
Konkrétní rozložení odpovědí zachycuje následující graf.

Co by se mělo nejvíc zlepšit v okolí vašeho
bydliště?
nevím nebo nevidím problém
více dětských hřišť

14
22

více prostorů pro setkávání lidí

27

bezpečnost

27

lepší parkování

28

více zeleně

29

lepší dopravní spojení

29

čistota a úklid
více zeleně

36
29

U možnosti „jiné“ byla mimořádně hodně námětů, řada jich ale koresponduje s již předtím
uvedenými:
•

•
•
•
•
•

Odvodnění ul. Za kovárnou v místě před zatáčkou u čp. 162, 166, 168 - při dešti se ulice
zaplavuje (a čp. 168 vjezd, čp. 166 sklep, čp. 162 žumpa). Hrozí zatopení kanalizace
zejména čp. 162, 166 - voda se valí mezi těmito domy. Odvodnění by bylo možné mezi
čp. 166 a polem.
Čistota a úklid by měly být samozřejmostí každého občana.
Ne více hřišť, ale modernizace stávajících.
Dodělat chodníky, silnice.
Údržba hřišť a sportovišť.
Vyřešení parkování.
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Otázka 8: Jaký druh dopravy by obec měla v budoucnu více podporovat?
Nejpalčivějším problémem v oblasti dopravy je pro obyvatele očividně hromadná doprava
(autobusy). Rozložení odpovědí podává následující graf.

Jaký druh dopravy by obec měla v budoucnu
více podporovat?
městskou dopravu ze Žatce ?

56

individuální cyklodopravu

23

nevím nebo nevidím problém

19

chodce
vlakovou dopravu
individuální automobilovou dopravu

12
7
3

U možnosti „jiné“ byla mimořádně málo námětů, nicméně zajímavým návrhem je vybudování
cyklostezky (pozor, není tím myšlena cyklotrasa), v kombinaci s chodníkem pro bezpečnost
obou kategorií uživatelů.
Otázka 9: Co je třeba zlepšit na současném nakládání s odpadky?
Obyvatelé Staňkovic se projevují jako spokojení se současným stavem, nejvíce požadují
zlepšení v oblasti třídění odpadů. Jejich úklid a svoz mají podle respondentů střední prioritu.
V odpovědích „jiné“ mají respondenti řadu konkrétních námětů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontejnery (velkoobjemové), obnovení svozových sobot (2x ročně)
Seminář o třídění odpadu pro obyvatele
1x ročně svoz objemného, nebezpečného odpadu
Bioodpad - popelnice chybí
Větší propagace třídění již od školy - příspěvek škole na ekologic. výchovu, příspěvek na
ekolog. (přírodověd. kroužek)
Sběrný dvůr - opakuje se několikrát
Doplnit kontejnery před hřiště (papír, sklo)
Umístění popelnic volně na ulici
Kontrola kontejnerů ze strany obce, lidé si pořídili menší kontejnery, aby ušetřili, ale
netřídí a odpadky jsou po celém sídlišti
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Rozložení odpovědí podává následující graf.

Co je třeba zlepšit na současném nakládání s
odpadky?
nevím nebo nevidím problém

38

třídění

22

svoz

18

úklid

19

Otázka 10: Co by se mělo zlepšit na práci obecního úřadu?
Obecní úřad v Staňkovicích je v dotazníku vesměs pozitivně hodnocen. Respondenti by
uvítali především větší naslouchání názorům lidí. Možným řešením je aktivní oboustranná
komunikace s obyvateli. V odpovědích „jiné“ se objevují jednotlivé požadavky v oblasti větší
informovanosti a zpětné vazby. Rozložení odpovědí podává následující graf.
•
•

Veřejné schůze se konají v době, kdy je většina lidí v práci
Zrušený zpravodaj chybí

Co by se mělo zlepšit na práci obecního
úřadu?
nevím nebo nevidím problém

39

více informovat o své činnosti

32

více naslouchat názorům lidí

23

osobnější přístup k lidem

11

chování úředníků

11

možnost vyřizovat věci přes…
delší úřední hodiny

9
2

lepší prostředí úřadu 1
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Otázka 11: Jste celkově spokojeni se životem v obci?
Obyvatelé Staňkovice jsou se svou obcí spokojeni. Pozitivních odpovědí („určitě ano“ a
„spíše ano“) je 72, negativní („spíše ne“ a „určitě ne“) je pouze 16. Grafické znázornění
podává následující graf.

Jste celkově spokojeni se životem v obci?
určitě ano

nevím
2

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

22

5

50

spíše ano

11

určitě ne

spíše ne

Otázka 12: Chcete se z obce někdy odstěhovat? Pokud ano, proč?
Tato otázka souvisí s předchozí. Obyvatelé neplánují větší stěhování z Staňkovice, odejít
chce v dohledné době pouze 8 respondentů, zůstat plánuje 80 z nich.

Chcete se z obce někdy odstěhovat?
Ano
9%
Ne
91%
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Otázka 13: V čem jsou podle vás Staňkovice lepší než jiné obce?
Na tuto otázku reagovalo 39 respondentů. Nejčastěji zmiňovanými pozitivy Staňkovice byly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vše se dělá jen pro Staňkovice a Tvršice nic
Spíše jsou pozadu za ostatními obcemi - můj názor
Vše se dělá pouze ve Staňkovicích, na přiléhající obce se kašle
V budování inženýrských sítí, viz nedokončená stavba rozvodu pitné vody
V ničem nejsou výjimečné
Škola, školka, lékař
Nevím
V jiných obcích není určitě takové kulturní vyžití jako zde
V kulturním vyžití a práce starosty
Zlepšily se možnosti výstavby rodinných domů
Zavedení plynu, stavební možnosti
Je to má rodná obec 2) Je blízko města 3) Má krásnou přírodu 4) Je to obec akční a
rozvíjející se
Doprava, obchody, lékař, pošta, škola, školka
Možnost nákupu potravin
Akce pro menší děti
Je tu hezky
2x obchod, fotbal. hřiště, dětské hřiště
Jsou blízko města
Je zde škola a školka, pošta
Zajištění sociálních služeb
Přístup vedení obce, starost o potřeby obyvatel
Je to mimo jiné obec městského typu

Otázka 14: Co by v Staňkovicích rozhodně nemělo za 15 let chybět?
Na tuto otázku reagovalo 56 respondentů. Nejčastěji zmiňovaným a opakovaným cílem
dalšího rozvoje pro Staňkovice byly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plyn, kanalizace a rekonstrukce elektrické sítě
Zlepšení stavu komunikací
Oprava chodníků
Čistírna odpadních vod
Obnovení svozu nebezpečného odpadu
Spojení Staňkovic se Žatcem pro pěší a cyklisty, pěkný rybník s možností koupání
MHD - Žatec
cyklostezka s naučnou stezkou
Ordinace lékaře, dům s pečovatelskou službou
Koupaliště nebo požární nádrž, která by se dala využít jako koupaliště viz Klůček
Zeleň, parkovací místa, ZŠ a MŠ, Prodejna potravin
Zájmové org., prostory pro sportovní vyžití, společenské prostory,
Více kontrol měření rychlosti motor. vozidel (nedodržování 50 km/hod.)
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•
•
•

Kanalizace celé obce, opravené všechny komunikace - vícekrát
Neměl by strašit zámeček
Optimismus lidí, kteří chtějí něco dělat s dětmi, přírodou, čistotou.

3.4 Závěry

Obyvatelé obce Staňkovic jsou vesměs spokojeni se stávajícím stavem. Oceňují dobrou
polohu obce v blízkosti města, existující infrastrukturu služeb (školy, bydlení, knihovnu,
lékaře) a systematickou snahu vedení obce o další rozvoj. Naprostá většina obyvatel
neplánuje, že by se ze Staňkovic stěhovala.
Při hodnocení jednotlivých aspektů života v obci získaly dobré známky tyto oblasti:
•

celkový vzhled obce, bydlení a příroda v okolí

•

existující sociální a další služby

•

práce obecního úřadu

Naopak negativně hodnotili respondenti tyto oblasti:
•

nedokončené projekty – kanalizace

•

stav komunikací

•

pracovní možnosti – krátkodobý problém související recese sousední průmyslové
zóny

•

volnočasové aktivity

Dalšími výrazně vnímanými negativy jsou dopravní dostupnost do Žatce o víkendech a
pasivita obyvatel.
Respondenti shodně hodnotí existující instituce v obci (mateřská a základní škola) jako spíše
kvalitní a rozhodně podporují jejich další zachování v obci. Pro atraktivitu života v obci má
podle nich význam i existence fotbalového klubu, svazů žen, myslivců a chovatelů.
V současné době postrádají širší nabídku možností aktivního trávení volného času,
především s ohledem na volnočasové aktivity mládeže (ale ne dětí). Doporučují především
sportovní aktivity.
Z hlediska dalšího rozvoje dopravy v obci respondenti preferují hromadnou autobusovou
dopravu. V odpadovém hospodářství především zkapacitnění současného systému a větší
důraz na podporu třídění odpadů.
Z několika otázek vyplývá, že by obyvatelé uvítali větší informovanost v rámci obce, např.
o práci obecního úřadu, činnosti stávajících organizací a různých sdružení apod.
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4 Priority a SWOT Analýza
Analýza silných a slabých stránek obce, příležitostí a hrozeb, přicházejících především
z vnějšího prostředí obce, ale i z obce samotné a subjektů působících na jejím území, je
základním nástrojem situační analýzy obce a odpovídá na otázku „kde se obec v současné
době nachází a kam směřuje“.
Na základě vytvořené situační analýzy obce budou zpracovatelem navrženy priority, jimiž by
se měl strategický plán rozvoje obce zabývat. Tyto kritické oblasti jsou čtyři a jejich zaměření
je následující:
Priorita č. 1 – Hospodářství (zahrnuje ekonomiku, zemědělství a životní prostředí)
Priorita č. 2 – Infrastruktura
Priorita č. 3 – Lidské zdroje (sociální oblast, NNO a bydlení)
Priorita č. 4 – Kultura, sport a cestovní ruch
Z hlediska uvedených čtyř priorit byly analyzovány silné a slabé stránky, na základě nichž
bude možné posoudit, v jaké konkurenční pozici se obec nachází vůči okolí.
Konkurenceschopnost obce byla rovněž zahrnuta do vnější analýzy, která se zabývala
vnějšími hrozbami a příležitostmi pro obec.
Metodika stanoví takový postup, aby položky příležitostí eliminovaly položky ve slabých
stránkách a podobně silné stránky a ohrožení (princip křížové eliminace).
Silné a slabé stránky zachycují současný stav a minulost, ohrožení a příležitosti zachycují
budoucnost.
Silné stránky
1. TRIANGL
2. Demografické složení obyvatelstva
3. Existující a fungující NNO
4. Příroda a okolí
5. Žatec
-

Turistická ubytovna

Slabé stránky
1. Dopravní infrastruktura místních
komunikací
2. Kanalizace
3. Pasivita obyvatelstva místních částí
Selibice a Tvršice
4. Stárnutí obyvatelstva místních částí
5. Vandalismus
6. Informovanost
- Naplněná kapacita služeb bez
rezervy
- Slepé rameno Ohře

Příležitosti
1. Útlum TRIANGLu
2. Bezpečnost
3. Malá kapacita školky
4. Stárnutí populace
5. Zvýšená poptávka po službách
-

Ohrožení
1.
2.
3.
4.
5.

Bydlení
Pracovní příležitosti z TRIANGLu
Rozvoj a podpora sportu
Zázemí NNO
Dům sociálních služeb
- Sběrné místo
- Realizace zásobníku projektů

Dělnické ubytovny TRIANGLu
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5 Metodika návrhové části

Následující oddíl strategického plánu je jeho návrhovou částí. Stejně jako v jiných
koncepčních dokumentech je zde stanoveno, jaké problémy budou řešeny, jaké prostředky
budou použity a jakých cílů má být dosaženo.

5.1 Struktura návrhové části

Strategický plán rozvoje obce Staňkovice je střednědobý strategický dokument. Je
koncipován na období 10 let, tzn. pro roky 2010 – 2020. Desetiletý časový horizont byl
zvolen pro to, že umožňuje na jedné straně dostatečně konkrétní plánování aktivit, na straně
druhé sledování jejich vzájemné provázanosti a dopadů do budoucna. Základní rámec
strategického plánu je vymezen dlouhodobě, do roku 2028. Důvodem je zachování
základního směřování rozvoje obce i v následujících obdobích.
Pro zpracování návrhové části strategického plánu byla zvolena vícestupňová metoda ve
struktuře vize – priority – cíle – opatření. Tyto základní úrovně se liší mírou obecnosti a
časovým horizontem.

Vztahy mezi jednotlivými úrovněmi podávají následující schémata:

Priority
Cíle

Konkrétnost

Časový horizont

Vize

Opatření
(zásobník projektů)

Návrhová část strategického plánu je tak komponována hierarchicky od obecně pojaté vize
ke konkrétním opatřením (zásobníku projektů).
Předstupněm návrhové části strategického plánu je SWOT analýza. Ta shrnuje analytické
poznatky získané ze zpracovaného profilu území a podněty získané dotazníkovým šetřením
mezi obyvateli obce. Vymezení hlavních silných a slabých stránek obce a příležitostí
a hrozeb do budoucna je předpokladem pro to, aby se navrhované cíle a opatření zaměřily
skutečně na ty oblasti, kde je rozvojová aktivita nejpotřebnější.
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Rozvojová vize

Priorita 1

Strategický cíl
1.1.

Opatření
(projekty)

Strategický
cíl 2.1.

Opatření
(projekty)

Priorita 2

Strategický cíl
2.1.

Priorita 3

Strategický cíl
3.1.

Opatření
(projekty)

Strategický
cíl 2.2.

Opatření
(projekty)

Strategický
cíl 3.2.

Opatření
(projekty)

Opatření
(projekty)

Priorita 4

Strategický cíl
4.1.

Opatření
(projekty)

Strategický
cíl 4.2.

Opatření
(projekty)

Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně:
•

Vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo. Tvoří zastřešující rámec
celé návrhové části i dalších rozvojových aktivit obce po uplynutí horizontu tohoto
strategického plánu.

•

Priority představují hlavní tematické oblasti, v nichž bude daná problematika řešena.
Vymezení kritických oblastí slouží k logickému uspořádání strategického plánu. Důvodem
pro rozčlenění komplexní problematiky rozvoje obce do kritických oblastí je fakt, že
veškeré zdroje (finanční, lidské, časové aj.) jsou ze své podstaty omezené, a proto je
třeba nasměrovat je do oblastí, kde je zlepšení současného stavu nejpotřebnější.

•

Strategické cíle představují hlavní záměry, jichž má být v rámci každé kritické dosaženo.
Jsou dekomponovány do jednotlivých opatření. Strategické cíle jsou odvozeny od
rozvojové vize, představují dílčí milníky k jejímu naplnění.

•

Opatření tvoří nejnižší úroveň návrhové části. Jsou popsána v jednotné prováděcí
struktuře a tvoří podklad pro realizaci konkrétních aktivit.
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5.2 Organizace realizace
Stejně jako analytická část strategického plánu, byla také jeho návrhová část zpracována
komunitním způsobem a za dodržení principu partnerství. Příprava strategického plánu
probíhala ve třech rovinách: řídící skupina, pracovní skupiny, veřejná projednání.
Řídící skupina
Řídící skupina měla roli hlavního koordinačního činitele a zároveň komunikační platformy pro
přípravu strategického plánu. Členy řídící skupiny byli zástupci obce Staňkovice,
partnerských organizací a zpracovatele. Na svých pravidelných jednáních řídící skupina
sledovala vývoj přípravy strategického plánu, projednávala dílčí výstupy a upřesňovala
zadání pro zpracovatele. V průběhu přípravy návrhové části strategického plánu působila
řídící skupina jako koordinátor činnosti jednotlivých pracovních skupin, zajišťovala soulad a
provázanost dílčích zpracovaných výstupů.
V rámci návazných vzdělávacích aktivit sloužila vybraná jednání řídící skupiny pro školení
jejích členů v oblasti tvorby, přípravy a realizace projektů.
Členy řídící skupiny byli:
JMÉNO

ORGANIZACE

Zástupci OÚ Staňkovice
J. Bartoň

OÚ Staňkovice

M. Rámešová

OÚ Staňkovice

Zástupci partnerských organizací
M. Šubík

AGRIMA Žatec s.r.o.

J. Rámeš

Fotbalový klub Staňkovice

Zástupci zpracovatele
D. Krejsová

RRA ÚK

Z. Tarant

RRA ÚK

L. Kudrna

RRA ÚK

Pracovní skupiny
Pracovní skupiny byly vytvořeny v etapě tvorby analytické části. Ke každé problémové
oblasti (prioritě) vznikla pracovní skupina složená ze zainteresovaných zástupců (obec
Staňkovice, organizace a instituce v obci, občané). Pracovní skupiny byly pověřeny
podrobným rozpracováním specifické problémové oblasti do struktury cílů a opatření.
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Členy pracovních skupin byli:
Pracovní skupina „Hospodářství“
JMÉNO

ORGANIZACE

M. Šubík

AGRIMA Žatec s.r.o.

J. Bartoň st.

Starosta obce

V. Dašek

občan

Pracovní skupina „Infrastruktura“
JMÉNO

ORGANIZACE

P. Adler

Zastupitel

V. Němec

občan

R.Úlehla

občan

Pracovní skupina „Lidské zdroje“
JMÉNO

ORGANIZACE

V. Libich

zastupitel

E. Rámešová

MŠ Staňkovice

G. Skipalová

ZŠ Staňkovice

O. Mareček

občan

Pracovní skupina „Kultura, sport a cestovní ruch“
JMÉNO

ORGANIZACE

J. Rámeš

FK Staňkovice

V. Vrána

Podnikatelé – Restaurace Bílý Lev

M. Vladyková

Podnikatelé – Restaurace Bílý Lev

O. Mareček

občan

Veřejná projednání
Nosným principem komunitního plánování rozvojových dokumentů je široké zapojení
veřejnosti. Kromě využití komunikačních prostředků (letáky, internetové stránky, vývěsní
deska) byly hlavním nástrojem pro zapojení obyvatel obce veřejná projednání.
V rámci přípravy strategického plánu proběhla dvě veřejná projednání. Jejich obsahem byla
úvodní informace o metodice tvorby strategického plánu a o možnostech zapojení veřejnosti,
představení výstupů z analytické části a z dotazníkového šetření a představení návrhové
části. Připomínky z řad občanů byly v rámci veřejných projednání prodiskutovány

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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a v případě, že představovaly názor většího počtu obyvatel, byly začleněny do strategického
plánu.
Nedílnou součástí zpracování strategie bylo i školení, které zajišťovala Škola obnovy
venkova, o.p.s, Liběšice. Cílem školení bylo vytvoření skupiny zájemců, kteří by své nápady
pro další rozvoj obce dokázali kvalifikovaně formulovat s ohledem na požadavky
programování používané v EU. Školení byla celkem 4 a zúčastnilo se jich 12 zájemců z řad
veřejnosti a zástupců partnerů projektu .

5.3 Postup zpracování návrhové části

Proces přípravy Strategického plánu rozvoje obce Staňkovice byl zahájen v prosinci 2009.
Strategický plán vznikl jako jeden z výstupů projektu „Aktivizace rozvojového potenciálu obce
Staňkovice“ za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
Příprava strategického plánu měla tři hlavní etapy: analytickou fázi, dotazníkové šetření
a tvorbu návrhové části, samostatně paralelně probíhalo školení.
Analytická fáze
První etapa tvorby strategického plánu probíhala od prosince 2009 do února 2010. Výstupem
této etapy byl zpracovaný profil obce Staňkovice mapující její podmínky v oblasti
obyvatelstva, ekonomiky, infrastruktury, životního prostředí a dalších parametrů. Získané
informace byly následně použity jako odborný podklad pro další přípravu rozvojové strategie
obce. Výstupy jsou zařazeny do strategického plánu jako jeho analytická část.
Realizátorem analytických prací byla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
V první fázi přípravy strategického plánu proběhlo 1. veřejné projednání, které seznámilo
obyvatele obce s postupem přípravy strategického plánu a s možností aktivní participace na
jeho tvorbě.

Dotazníkové šetření
Pro získání relevantních informací o názorech, přáních a potřebách obyvatel vzhledem
k dalšímu rozvoji obce bylo v součinnosti OÚ Staňkovice a RRA ÚK zpracováno dotazníkové
šetření. Proběhlo v lednu a únoru 2010. Dotazník byl distribuován do všech domácností
v obci. Odpovědi respondentů byly poté statisticky vyhodnoceny a staly se dalším pramenem
pro formování návrhové části strategického plánu. Zpracovatel dotazníkového šetření
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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obdržel celkem 96 vyplněných dotazníků. To představuje necelých 11 % obyvatel Staňkovic,
ale procento návratnosti z rozeslaných dotazníků je více než 30% !!!.
Dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení je zařazeno jako zvláštní kapitola č.3 profilu
(analytické části) dokumentu.
Tvorba návrhové části
Návrhová část vznikala v únoru až dubnu 2010 za úzké součinnosti zadavatele (Obec
Staňkovice), partnerských organizací a zpracovatele (RRA ÚK). Návrhová část byla na
základě rozhodnutí řídícího výboru a po 1. veřejném projednání rozdělena do čtyř
problémových oblastí (priorit), jimiž se zabývaly specifické pracovní skupiny. V závěru byly
výstupy pracovních skupin provázány a po dalším zapracování připomínek obyvatel na 2.
veřejném projednání vytvořily návrhovou kostru strategického plánu. Návrhová část je
nosnou částí strategického plánu a je obsahem následujících kapitol.
V kooperaci zadavatele a zpracovatele byla návrhová struktura doplněna o monitorovací
ukazatele a pravidla implementace.
Výsledný dokument byl v květnu 2010 schválen radou a zastupitelstvem obce a tím se stal
jedním z jejích základních rozvojových dokumentů.
Chronologii přípravy strategického plánu zachycuje následující TABULKA:
Rok. 2009
Aktivita \ období

Výběr dodavatele
Analytická část

10

11

X

X
X

Dotazníkové šetření

Rok. 2010
12

01

02

03

X

X

X

X

X

X

Návrhová část
Veřejná projednání

X
X

X

04

05

X

X

X

Finalizace strategického plánu

X
X

Schválení v zastupitelstvu obce
školení

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

X
X

X

X

X

X
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6 Rozvojová vize
Rozvojovou vizi si lze představit jako maják, který určuje základní směr dalšího rozvoje obce
v horizontu příštích 20 let. Vize artikuluje cílový stav, k němuž obec v tomto období směřuje.
Jednotlivé cíle a opatření tvoří prostředky pro dosažení tohoto stavu.
Dlouhodobý charakter vize je dán potřebou zachovat nastolený směr rozvoje i v delším
časovém horizontu přesahujícím dobu realizace jednotlivých dílčích aktivit. Tento směr by
měl být nezávislý na změnách politické situace, krátkodobých ekonomických výkyvech či
změnách dílčích priorit jednotlivých cílů a opatření. Teprve soustavným dlouhodobým
působením lze dosáhnout hlavního rozvojového cíle, jak jej popisuje vize.
Pro stanovení rozvojové vize je kromě „tvrdých“ dat získaných analýzou území a průzkumem
veřejného mínění vhodné odpovědět z perspektivy obce na tři „pocitové“ otázky: co jsme,
čím chceme být a jak toho chceme dosáhnout.

Co jsme:
•

Obec příhodně položená na rozhraní velkého města a venkovské krajiny, avšak na
exponované dopravní trase

•

Obec přiměřené velikosti umožňující dobré vzájemné poznání a kontakt obyvatel

•

Obec se zajištěnou základní sítí služeb a organizací, kde významnou roli v koordinaci
rozvoje má obec

Čím chceme být:
•

Bezpečnou a klidnou obcí příjemnou pro život

•

Obcí nabízející obyvatelům dostatek volnočasových a společenských příležitostí a
aktivit včetně základní a mateřské školy

•

Obcí s dostatkem pracovních příležitostí v blízkosti bydliště

Jak toho dosáhnout:
•

Soustředěním sil do vybraných oblastí rozvoje

•

Zapojením všech obyvatel do rozvojových aktivit včetně podpory spolkových aktivit

•

Mobilizací vlastních zdrojů obce a využíváním vnějších zdrojů financí (dotace)

Na základě výstupů z analýzy území, z dotazníkového šetření a po konsenzu v rámci řídící
skupiny projektu a občanů na veřejném projednání byla stanovena následující rozvojová vize
obce Staňkovice:

Staňkovice = bezpečné, klidné a příjemné zázemí ve
Staňkovice Staňkovice
= bezpečné,
a příjemné
zázemí
ve
chmelařské
= klidné
bezpečné,
klidné a
příjemné
chmelařské
oblasti u Ohře
pro u
Žatec
a průmyslovou
zázemí
ve chmelařské
oblasti
Ohře
pro Žatec a
zónu
TRIANGL
průmyslovou zónu TRIANGL oblasti u Ohře pro Žatec a
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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7 Priority
Na základě provedené sociálně-demografické analýzy obce a se znalostí názorů a potřeb
obyvatel vyjádřených v dotazníkovém šetření je možné vymezit základní priority neboli sféry,
v nichž by se měla obec v příštích letech maximálně angažovat. Přehledné definování
problémových oblastí umožní koncentrovat úsilí do těch míst, kde je to nejpotřebnější a kde
zlepšení současného stavu přinese co největší užitek co nejvyššímu počtu obyvatel obce.
Vymezení priorit proběhlo při veřejném projednání (workshopu) dne 25. února 2010. Vybrané
priority jsou konsenzem mezi „tvrdými“ daty získanými z analytického profilu obce, názory
obyvatel vyjádřených v dotazníkovém šetření, názory vedení obce, zkušeností partnerů
projektu a názory zástupců občanů, kteří byli přítomni veřejnému projednání.
Pro přehlednost byla ke každé kritické oblasti přiřazena specifická barva, která označuje
všechny s ní související strategické cíle a opatření s ohledem na snadnější orientaci ve
schématech a následujících kapitolách.

Priority a jejich cíle, jimiž se bude zabývat návrhová část strategického plánu,
jsou:

Priorita hospodářství
Rozvoj Základní
školy a
Mateřské školy

Rozvoj dalších
služeb

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Priorita infrastruktura
Podpora a
rozvoj
bydlení

Zlepšení
místních
komunikací

Zvýšení
bezpečnosti
v obci

Rozvoj
systému
odstraňování
odpadů

Priorita lidské zdroje
Podpora
pracovních
příležitostí
na TRIANGLu

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Zázemí NNO

Rozvoj
občanské
komunikace
a spolkového
života

strana 68

Strategický plán rozvoje obce Staňkovice

Priorita kultura, sport a
cestovní ruch
Podpora
kulturně
společenských
akcí

Podpora
turistiky

8 Opatření

Strategické cíle jsou naplňovány prostřednictvím opatření. V zájmu zachování přehlednosti
a účelovosti strategického plánu bylo snahou zpracovatele zajistit naplnění stanovených cílů
minimálním počtem opatření. Opatření jsou zpravidla krátkodobého až střednědobého
charakteru.
Pořadí jednotlivých opatření v rámci každého strategického cíle neoznačuje jeho prioritu,
resp. důležitost. Jednotlivá opatření mají buď zcela konkrétní povahu, tzn. že opatření je
definováno jako konkrétní projekt, nebo má povahu obecnou, tzn. charakterizují typy projektů
nebo úkolů, jejichž realizace bude v rámci implementačního cyklu podporována.
Při konstrukci jednotlivých opatření bylo dbáno na princip uměřenosti – navrhována byla
taková opatření, jejichž splnění je reálné vzhledem k personálním kapacitám obce
a partnerů, vzhledem k finančním možnostem a vzhledem k časovým nárokům.
Následující tabulky podávají komplexní přehled cílů a opatření v rámci jednotlivých
problémových oblastí.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Priorita HOSPODÁŘSTVÍ (H)

Strategické cíle a jejich opatření:

H1

Strategický cíl - Rozvoj Základní školy a Mateřské školy

H 1.1 Zateplení základní školy Staňkovice
H 1.2 Vlastní projekty ZŠ a MŠ
H 1.3 Vybudování učeben v ZŠ
H2

Strategický cíl - Rozvoj dalších služeb

H 2.1 Výstavba tržnice
H 2.2 Rekonstrukce vstupního nádvoří budov OÚ
H 2.3 Rekonstrukce prac. nádvoří budov OÚ
H 2.4 Výstavba krycích parkovacích míst
H 2.5 Vybudování optické sítě pro sídliště Staňkovice, OÚ Staňkovice a vzdělávací instituce
H3

Strategický cíl - Podpora podnikání a nabídka pracovních příležitostí

H 3.1 Podpora podnikání a tvorby pracovních míst
H3.2

Demolice dvou býv. vepřínu

Strategický cíl H1

Rozvoj Základní školy a Mateřské školy

Opatření H 1.1

Zateplení základní školy Staňkovice

Popis

Výměna oken, kotle a topných těles

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy přechodu

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

5 000 000 Kč

Zdroj financování

OPŽP

Odpovědnost

Obec Staňkovice ve spolupráci se společností Grape SC

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Opatření H 1.2

Vlastní projekty ZŠ a MŠ

Popis

Tvorba vlastních projektů ze strany ZŠ a MŠ s cílem rozvíjet a
zkvalitňovat činnost těchto zařízení. Možné náměty: mezinárodní
spolupráce, lidské zdroje (výuka cizích jazyků, počítačových
dovedností atd.)

Dopady

Zkvalitnění činnosti MŠ a ZŠ
Volnočasová a vzdělávací nabídka v obci

Indikátory

Počet realizovaných projektů

Doba realizace

Průběžně

Odhad nákladů

Dle aktivit

Zdroj financování

Dotace, MŠ, ZŠ

Odpovědnost

MŠ, ZŠ

Opatření H 1.3

Vybudování učeben v ZŠ

Popis

Vybudování v podkroví ZŠ 2 učebny

Dopady

Zlepšení podmínek výuky a vzdělání pro děti

Indikátory

Velikost plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

2 630 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Ředitel školy

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Strategický cíl H 2

Rozvoj dalších služeb

Opatření H 2.1

Výstavba tržnice

Popis

Výstavba tržnice - Staňkovice

Dopady

Zlepšení podmínek pro zásobování místních obyvatele, zemědělství

Indikátory

Délka komunikací

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

3 280 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření H 2.2

Rekonstrukce vstupního nádvoří

Popis

Rekonstrukce vstupního nádvoří OÚ

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

760 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření H 2.3

Rekonstrukce prac. nádvoří

Popis

Rekonstrukce pracovního nádvoří komplexu budov OÚ

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

1 568 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Opatření H 2.4

Výstavba krycích parkovacích míst

Popis

Výstavba krycích parkovacích míst pro 8 vozidel v areálu OÚ

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

290 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření H 2.5

Vybudování optické sítě pro sídliště Staňkovice, OÚ Staňkovice a
vzdělávací instituce

Popis

Zpřístupnění kvalitních moderních služeb – vysokorychlostní internet,
IPTV, VoIP, kamerové systémy, zabezpečovací systémy

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Délka sítě

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

650 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Obec Staňkovice ve spolupráci se společností Grape SC

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Strategický cíl H 3

Podpora podnikání a nabídka pracovních příležitostí

Opatření H 3.1

Podpora podnikání a tvorby pracovních míst

Popis

Mezi problémy obce Staňkovice patří nezaměstnanost obyvatel. Obec
bude podporovat podnikání a tvorbu pracovních míst především aktivní
nabídkou vhodných prostorů k podnikání zájemcům jak z řad místních
občanů, tak příchozích firem, které se zavážou zaměstnat obyvatele
obce.

Dopady

Snížení nezaměstnanosti v obci

Indikátory

Počet realizovaných podnikatelských aktivit
Míra nezaměstnanosti

Doba realizace

Průběžně

Odhad nákladů

Nerelevantní

Zdroj financování

Nerelevantní

Odpovědnost

Starosta obce,

Opatření H 3.2

Demolice dvou býv. vepřínů

Popis

Demolice býv. vepřínu v ulici Zadní a Zelená

Dopady

Zlepšení podmínek pro životní prostředí a místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

7 980 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Priorita infrastruktura ( I )

Strategické cíle a jejich opatření:
I. 1

Strategický cíl - Podpora a rozvoj bydlení

I. 1.1

Výstavba 80 RD

I. 1.2

Dětské hřiště

I. 1.3

Rekonstrukce zeleně

I. 1.4

Výstavba byt. jednotek

I. 1.5

Schody na sídliště

I. 2
I. 2.1

Strategický cíl - Rekonstrukce a dobudování kanalizace

Kanalizace

I. 3

Strategický cíl - Zlepšení místních komunikací

I. 3.1

Místní komunikace - ulice Zadní a Myslivecká

I. 3.2

Místní komunikace Selibice - chodníky

I. 3.3

Místní komunikace Selibice - asfaltové komunikace

I. 3.4

Oprava komunikací na Sídlišti

I. 3.5

Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Kovárnou

I. 3.6

Rekonstrukce místní komunikace Tvršice

I. 3.7

Chodníky

I. 3.8

Rekonstrukce místní komunikace ul. Hřbitovní

I..4

Strategický cíl - Zvýšení bezpečnosti v obci

I. 4.1

Zvýšení bezpečnosti na silniční komunikaci před základní školou Staňkovice

I. 4.2

Autobusová čekárna

I. 5
I. 5.1

Strategický cíl - Rozvoj systému odstraňování odpadů

Sběrné místo

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Strategický cíl I. 1

Opatření

I. 1.1

Podpora a rozvoj bydlení

Výstavba 80 RD

Popis

Výstavba sítí, příprava území pro výstavbu 80 RD I. Etapa, 2, etapa
zbývá

Dopady

Vytvoření podmínek pro mladé rodiny, příliv obyvatel

Indikátory

Počet nových RD
Počet nových obyvatel

Doba realizace

Zahájení provozu: 2013

Odhad nákladů

30 000 000 Kč

Zdroj financování

M2 SORS s.r.o.

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření I. 1.2

Dětské hřiště

Popis

Výstavba a přestavba dětského hřiště v souladu s normami EU

Dopady

Zlepšení podmínek pro děti a mladé rodiny

Indikátory

Zajištěné služby
Počet atrakcí

Doba realizace

Zahájení provozu: 2012

Odhad nákladů

650 000 Kč

Zdroj financování

EU + Obec

Odpovědnost

Starosta obce
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Opatření

I. 1.3

Rekonstrukce zeleně

Popis

Rekonstrukce zeleně na Sídlišti

Dopady

Zlepšení podmínek života místních obyvatel, ekologie

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

2 560 000 Kč

Zdroj financování

Obec + OPŽP

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření

Výstavba byt. jednotek

I. 1.4

Popis

výstavba 30 chráněných bytových jednotek s regulovaným nájemným
Staňkovice

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Velikost zastavěné plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2020

Odhad nákladů

39 600 000 Kč

Zdroj financování

Obec + SRB

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření I. 1.5

Schody na sídliště

Popis

Cílem je rekonstrukce stávajících schodů, vyhovujících bezpečné chůzi
při celoročním využívání

Dopady

Zlepšení bezpečnosti obyvatel

Indikátory

Délka schodiště

Doba realizace

Zahájení provozu: 2011

Odhad nákladů

500 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce
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Strategický cíl I. 2

Opatření

I. 2.1

Rekonstrukce a dobudování kanalizace

Kanalizace

Popis

Vybudování kanalizace v obci, I. etapa hotová, II. etapa

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele a splnění norem EU

Indikátory

Délka rekonstruované kanalizace

Doba realizace

Zahájení provozu: 2012

Odhad nákladů

21 000 000 Kč

Zdroj financování

EU + Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Strategický cíl I. 3

Zlepšení místních komunikací

Opatření I. 3.1

Místní komunikace

Popis

Rekonstrukce komunikací (chodníky, silnice) - ulice Zadní a
Myslivecká, veřejné osvětlení

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch, místní obyvatele, podnikatele a
dopravní obslužnost

Indikátory

Délka rekonstruovaných komunikací

Doba realizace

Zahájení provozu: 2012

Odhad nákladů

14 600 000 Kč

Zdroj financování

EU + Obec

Odpovědnost

Starosta obce
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Opatření I. 3.2

Místní komunikace Selibice

Popis

Rekonstrukce chodníku místní část Selibice

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Délka rekonstruovaných chodníků

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

2 500 000 Kč

Zdroj financování

EU + Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření I. 3.3

Místní komunikace Selibice

Popis

Oprava místních asfaltových komunikací

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

2 480 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření I. 3.4

Oprava komunikací na Sídlišti

Popis

Oprava komunikací na Sídlišti, vybudování parkovacích míst

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Délka rekonstruovaných komunikací

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

9 770 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce
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Opatření I. 3.5

Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Kovárnou

Popis

Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Kovárnou včetně veřejného
osvětlení

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Délka komunikací

Doba realizace

Zahájení provozu: 2012

Odhad nákladů

4 180 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření I. 3.6

Rekonstrukce místní komunikace Tvršice

Popis

Rekonstrukce místní komunikace Tvršice

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Délka komunikací

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

7 400 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření I. 3.7

Chodníky

Popis

Rekonstrukce chodníku Tvršice

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Délka komunikací

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

2 430 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce
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Opatření I. 3.8

Rekonstrukce místní komunikace ul. Hřbitovní

Popis

Rekonstrukce místní komunikace ul. Hřbitovní + rozšíření veřejného
osvětlení

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Délka komunikací

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

3 400 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Strategický cíl I. 4

Zvýšení bezpečnosti v obci

Opatření I. 4.1

Zvýšení bezpečnosti na silniční komunikaci před základní školou
Staňkovice

Popis

Zvýšení bezpečnosti přecházení a projíždění křižovatkou u ZŠ

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy přechodu

Doba realizace

Zahájení provozu: 2012

Odhad nákladů

100 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Obec Staňkovice ve spolupráci se společností Grape SC

Opatření I. 4.2

Autobusové čekárny

Popis

Výstavba autobusových čekáren

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Počet čekáren

Doba realizace

Zahájení provozu: 2013

Odhad nákladů

460 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce
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Strategický cíl I. 5

Rozvoj systému odstraňování odpadů

Opatření I. 5.1

Sběrné místo

Popis

Sběrné místo Staňkovice - výstavba sběrného místa, nebezpeč. Odpadu

Dopady

Zlepšení podmínek ŽP

Indikátory

Množství odpadů

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

6 490 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Priorita lidské zdroje ( L )

Strategické cíle a jejich opatření:

L. 1
L. 1.1
L. 2
L. 2.1
L. 3
L. 3.1
L. 4

Strategický cíl - Rozvoj sociálních služeb
Pečovatelský dům
Strategický cíl - Podpora pracovních příležitostí na TRIANGLu
Podpora pracovních příležitostí na TRIANGLu
Strategický cíl - Zázemí NNO
Setkávací koutek pro mládež
Strategický cíl - Rozvoj občanské komunikace a spolkového života

L. 4.1

Podpora činnosti spolků a sdružení

L. 4.2

Zapojení veřejnosti do rozvoje obce

L. 4.3

Každoroční obecní slavnosti

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
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Strategický cíl L. 1

Rozvoj sociálních služeb

Opatření L 1.3

Pečovatelský dům

Popis

Realizovat stavbu pečovatelského domu. V rámci přípravných aktivit je
již zajištěn pozemek a zpracována projektová dokumentace. Nutno
zajistit získání dotace a vlastní výstavbu.

Dopady

Nový objekt pro seniory, rozšíření služeb.

Indikátory

Vybudování objektu

Doba realizace

Získání dotace: 2009 – 2011
Výstavba: 2017

Odhad nákladů

27 000 000 Kč

Zdroj financování

Dotace, kraj, obec

Odpovědnost

Starosta obce

Strategický cíl L. 2

Podpora pracovních příležitostí na TRIANGLu

Opatření L 2.1

Podpora pracovních příležitostí na TRIANGLu

Popis

Mezi problémy obce Staňkovice patří nezaměstnanost obyvatel. Obec
bude podporovat obsazení nových pracovních míst především aktivní
nabídkou vhodných způsobů informací a prezentaci možnosti
zaměstnání na TRIANGLu vhodných pro obyvatele obce.

Dopady

Snížení nezaměstnanosti v obci

Indikátory

Počet nových pracovních míst
Míra nezaměstnanosti

Doba realizace

Průběžně

Odhad nákladů

Nerelevantní

Zdroj financování

Nerelevantní

Odpovědnost

Starosta obce,
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Strategický cíl L. 3

Zázemí NNO

Opatření L 3.1

Setkávací koutek pro mládež

Popis

Stavba setkávacího koutku pro mládež. Volba lokality: nutná
konzultace s mládeží. Navrhnout varianty umístění (např. u hřiště).
Doplnit o basketbalový koš apod.

Dopady

Zlepšení volnočasové nabídky v obci

Indikátory

Stavba koutku

Doba realizace

2014

Odhad nákladů

50 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta

Strategický cíl L. 4

Rozvoj občanské komunikace a spolkového života

Opatření L 4.1

Podpora činnosti spolků a sdružení

Popis

Podpora činnosti spolků a sdružení obyvatel obce zaměřených na
rozvoj kultury, společenského života, vzdělávání apod. Forma podpory:
Asistence při nalezení místa činnosti, finanční podpora.

Dopady

Zlepšení volnočasové nabídky v obci

Indikátory

Počet podpořených spolků
Počet podpořených aktivit
Počet členů spolků

Doba realizace

Průběžně

Odhad nákladů

Dle aktivit

Zdroj financování

Obec, dotace

Odpovědnost

Starosta
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Opatření L 4.2

Zapojení veřejnosti do rozvoje obce

Popis

Zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti OÚ a o rozvojových
aktivitách obce. Formy:
• Aktivní propagace účasti na veřejných jednáních zastupitelstva
• Vyšší využití komunikačních prostředků
• Komunitní projednávání významných otázek rozvoje obce
• Motivace k předkládání projektů

Dopady

Zlepšení informovanosti veřejnosti
Aktivizace obyvatel
Tvorba projektů

Indikátory

Účast na veřejných projednáních

Doba realizace

Průběžně

Odhad nákladů

5 000 Kč administrativní náklady

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta

Opatření L 4.3

Každoroční obecní slavnosti

Popis

Založit tradici každoročních obecních slavností. Obecní slavnosti
propojit s výročím první zmínky o obci (v roce 2008 to bylo 770 let),
poutí, oceněním významných občanů a jejich činů apod. Zabezpečit
propagaci slavnosti v regionu.

Dopady

Zlepšení volnočasové nabídky v obci
Zvýšení sounáležitosti obyvatel s obcí

Indikátory

Konání akce

Doba realizace

Průběžně

Odhad nákladů

100 000 Kč / rok

Zdroj financování

Obec, dotace, stánkaři

Odpovědnost

Starosta obce, místostarosta obce
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Priorita KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH ( K )
Strategické cíle a jejich opatření:
K. 1

Strategický cíl - Rozvoj sportovních aktivit

K. 1.1

Přestavba fotb. areálu

K. 1.2

Úprava hřiště Selibice

K. 1.3

Sportovně relaxační centrum

K. 2

Strategický cíl - Podpora kulturně společenských akcí

K. 2.1

Akce pro seniory

K. 2.2

Podpora nových kulturních (společenských) akcí

K. 3

Strategický cíl - Podpora turistiky

K. 3.1

Výstavba vodní plochy s rekreačním zázemím

K. 3.2

Oprava kapličky Tvršice

K. 3.3

Oprava kapličky Staňkovice

K. 3.4

Stezka pro pěší a cyklisty

Strategický cíl K 1

Rozvoj sportovních aktivit

Opatření K. 1.1

Přestavba fotb. areálu

Popis

Přestavba fotb. Areálu - přízemí (6 kabin, kabina rozhodčího, sociální
zázemí, bezbariérové WC, salónek…), patro (restaurace, bar, taneční
parket…), v areálu vznikne i víceúčelový sportovní areál – kurt
nohejbal, tenis, volejbal

Dopady

Zlepšení podmínek pro sportovní vyžití místních obyvatel

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

8 000 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce + předseda fotbalového klubu
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Opatření K. 1.2

Úprava hřiště Selibice

Popis

Úprava hřiště

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

210 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření K. 1.3

Sportovně relaxační centrum

Popis

Cílem je přestavba staré nevyužité kotelny (chátrající objekt) na
moderní sportovně relaxační centrum především pro obyvatele
Staňkovic a spádových obcí:
- sportovní bar – vinotéka - sázková kancelář – WIFI prostředí
- bowling – aerobic – stolní tenis – spinning – kulečník – líný tenis
- bezbariérový vstup, sociální zázemí
- možnost rychlé úpravy na divadelní sál
- odpočinkový koutek pro děti
- prostor pro kadeřnický a masérský salón
- venkovní posezení a parkoviště pro návštěvníky

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2016

Odhad nákladů

3 500 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce
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Strategický cíl K 1

Kulturně společenské akce

Opatření K. 2.1

Akce pro seniory

Popis

Pořádání speciálních akcí pro seniory – společenská setkání, diskuse,
vzdělávací pořady. Zajišťuje DD ve spolupráci s obcí. Cca 3 – 4 akce
ročně.

Dopady

Zlepšení volnočasové nabídky v obci

Indikátory

Počet pořádaných akcí
Počet účastníků

Doba realizace

Průběžně

Odhad nákladů

2 000 Kč administrativní náklady

Zdroj financování

Účastníci,

Odpovědnost

Starosta

Opatření K 2.2

Podpora nových kulturních (společenských) akcí

Popis

Pořádání nových kulturních, společenských, vzdělávacích aj. akcí
v Staňkovicích. Pořadatelé: existující zájmová sdružení, obyvatelé
obce. Účastníci: obyvatelé obce, příchozí.
Finanční příspěvek obce na pořádání.
Příklady akcí: koncert, výtvarná dílna, filmový klub.

Dopady

Zlepšení volnočasové nabídky v obci

Indikátory

Počet pořádaných akcí
Počet účastníků

Doba realizace

Průběžně

Odhad nákladů

Obec 100 000 Kč / rok, dále pořadatelé

Zdroj financování

Obec, pořadatelé, sponzoři, účastníci

Odpovědnost

Starosta + předsedové spolků

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

strana 88

Strategický plán rozvoje obce Staňkovice

Strategický cíl K 3

Podpora turistiky

Opatření K. 3.1

Výstavba vodní plochy s rekreačním zázemím

Popis

Výstavba vodní plochy s rekreačním zázemím

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Zajištěné služby

Doba realizace

Zahájení provozu: 2012

Odhad nákladů

2 600 000 Kč

Zdroj financování

EU + Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření K. 3.2

Oprava kapličky

Popis

Oprava kapličky Tvršice

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

1 000 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce

Opatření K. 3.3

Oprava kapličky

Popis

Oprava kapličky Staňkovice

Dopady

Zlepšení podmínek pro cestovní ruch a místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy

Doba realizace

Zahájení provozu: 2015

Odhad nákladů

140 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Starosta obce
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Opatření K. 3.4

Stezka pro pěší a cyklisty

Popis

Bezpečné dosažení Žatce pro cyklisty a pěší a bruslaře

Dopady

Zlepšení podmínek pro místní obyvatele

Indikátory

Velikost rekonstruované plochy přechodu

Doba realizace

Zahájení provozu: 2020

Odhad nákladů

10 000 000 Kč

Zdroj financování

Obec

Odpovědnost

Obec Staňkovice ve spolupráci se společností Agrima
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9

Monitoring

Monitorování je označení pro průběžné hodnocení plnění strategického plánu dle
stanovených pravidel. Hodnotí se finanční a fyzické ukazatele, kvalita a kvantita odvedených
prací, hospodářské a sociální aspekty, vliv na životní prostředí atd. Důvodem je udržování
neustálého přehledu o stavu implementace. Dílčími výsledky jsou hlášení o efektivitě
vložených prostředků a účinnosti systému zastupitelstvu obce. Tato hlášení jsou
zpracovávána v rámci každoročního implementačního cyklu. V případě potřeby se provádí
operativně úpravy při realizaci jednotlivých projektů, popř. korekce celého systému.
Monitoring je významnou součástí strategického plánu. Pouze díky vytyčení
kvantifikovatelných indikátorů je možné sledovat, zda a jak je strategický plán naplňován.
Monitoring bude pravidelnou součástí ročního cyklu implementace strategického plánu (viz
kapitola Implementace).
Vyhodnocování a porovnávání indikátorů bude vypovídat o celkovém vývoji obce
a o naplňování zvolené strategie. Když se ukáže, že uvedené monitorovací ukazatele se
nedaří naplnit či změnit, je vhodné uvažovat o změně cesty k naplnění strategických cílů
prostřednictvím aktualizace strategického plánu.
Monitorovací ukazatele – indikátory – byly stanoveny v korelaci s dílčími strategickými cíli.
Podklady pro stanovení dosažených hodnot indikátorů vycházejí buď z realizovaných
projektů nebo z veřejně dostupných zdrojů, především ukazatelů sledovaných Českým
statistickým úřadem.
Do této oblasti spadá též vytvoření efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde opět o proces, který si vyžádá
odbornou péči a politickou vůli představitelů obce a zapojených institucí.
Součástí řady opatření bude vyjednávání s krajským úřadem, státními úřady a s ostatními
subjekty působícími jak vně, tak v rámci regionu. Nemalý význam má komunikace
s privátními subjekty, které mohou být do rozvojového procesu zapojeny. Patří sem rovněž
neustálá propagace a prezentace strategického plánu, osvěta veřejnosti a snaha o získání
přízně a spolupráce obyvatel při rozvoji obce.
Tím bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících
institucí. Aby bylo partnerství efektivní, je třeba splnit řadu podmínek, ke kterým patří
patřičná odborná a morální úroveň partnerů, vzájemné respektování a ochota ke
kompromisům. Ceněna je především spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení
problémů obce.
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10 Implementace
Jako implementace je označen způsob realizace strategického plánu a jeho konkrétních
aktivit. Principem implementace je zapojení všech významných aktérů (vedení obce,
organizací a institucí, privátních subjektů, obyvatel) do uskutečňování stanovených cílů. To
přinese zamýšlený integrovaný přístup k rozvoji obce.
Složitý proces implementace je závislý na řadě předpokladů:
• existuje politická vůle k realizaci navržených opatření
• systém realizace projektů je kvalitně připraven a má jasně daná pravidla
• efektivně fungující výkonný orgán
• osvěta a informovanost obyvatel i dalších subjektů v obci
• kontrolní mechanismy a zpětná vazba
Pro zdárnou implementaci strategického plánu je třeba zodpovědět tři otázky:
1. Kdo je za realizaci opatření odpovědný? (= institucionální zabezpečení)
2. Jak bude realizace probíhat? (= implementační cyklus)
3. Z jakých zdrojů budou opatření financována? (= finanční zajištění)

10.1 Institucionální zabezpečení

V rámci efektivity a úspory času, lidských zdrojů a finančních nákladů je vhodné pro
implementaci strategického plánu v maximální míře využít již existující struktury. Funkci
implementační skupiny by tak měl zastávat Řídící výbor, který se formoval při přípravě
strategického plánu.
Součástí implementačního uspořádání je dále obecní zastupitelstvo, partneři, obyvatelé
a realizátoři konkrétních opatření. Jejich vztahy lze schematicky naznačit takto:
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Organizační schéma institucionálního zabezpečení

Zastupitelstvo
obce

Manažer

Subdodavatelé

Staňkovice

Partneři

=

Obyvatelé

Realizátoři
projektů

Další

Projekty
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Náplň činnosti jednotlivých aktérů:
Zastupitelstvo obce je nejvyšším statutárním orgánem obce a tedy nositelem strategického
plánu. Po schválení zastupitelstvem se strategický plán stává závazným rozvojovým
dokumentem obce. Zastupitelstvo schvaluje roční akční plány a vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu obce na realizaci opatření - projektů.
Implementační skupina je nosným výkonným orgánem implementace strategického plánu.
Řídid svoji činnost podle zpracovaného Strategického plánu. Zpracovává roční plány
realizace strategického plánu dle kritických oblastí, strategických cílů a opatření (tzv. Akční
plán). Zpracovává komplexní pravidla pro práci s náměty na rozvojové projekty a již
připravenými projekty (sběr, roztřídění dle kritických oblastí, strategických cílů a opatření,
iniciace, vyhlašování soutěží, hodnocení, výběr, schvalování, zpracování projektové
dokumentace, výběrové řízení pro realizaci projektu, vlastní realizace, kontrolní
mechanismus, monitorování, závěrečné hodnocení atd.). Komunikuje s rozhodujícími
partnery, kteří se přihlásí ke spoluodpovědnosti za rozvoj obce (podnikatelé, neziskové
organizace atd.) a koordinuje jejich rozvojové aktivity.
Manažer rozvoje obce je výkonnou jednotkou implementace strategického plánu. Jeho
úkolem je především aktivní komunikace se všemi aktéry, příprava podkladů pro jednání
implementační skupiny a organizační činnost při realizaci projektů. Tuto funkci by měl
zastávat pověřený zaměstnanec obce.
Partneři, obyvatelé obce a další subjekty vstupují do implementačního cyklu svými návrhy
projektů. Mohou se také stát realizátory vlastních projektů, případně na realizaci projektů
spolupracovat.
Realizátoři projektů jsou konkrétní instituce, které se přihlásí k odpovědnosti za
uskutečnění konkrétního opatření. Realizátorem může být obec, privátní subjekt, nezisková
nebo příspěvková organizace, spolek i jednotlivec. Realizátor nese plnou (především
finanční) odpovědnost za projekt. Činnost realizátorů projektů je koordinována na úrovni
implementační skupiny, čímž je zajištěno synergické působení projektů na rozvoj obce.
Subdodavatelé jsou smluvní subjekty najaté na realizaci projektů nebo jejich částí.
Projekty jsou konkrétní realizovaná opatření a aktivity. Při schvalování projektů k realizaci je
třeba dbát na to, aby byly definovány pomocí kvantifikovatelných indikátorů. Jen tak je
možné sledovat splnění / nesplnění stanovených cílů.
Implementační cyklus
Pro naplňování strategického plánu je navržen roční implementační cyklus. Roční perioda
byla zvolena s ohledem na princip sestavování obecního rozpočtu a s ohledem na sezónní
charakter řady akcí.
Cyklus implementace strategického plánu se skládá ze tří základních částí – přípravné,
návrhu Akčního plánu a realizační. V přípravné fázi je cílem průběžně aktualizovat tzv.
zásobník projektů. Ve fázi návrhu Akčního plánu jsou vybrané projekty ze zásobníku
navrženy do Akčního (prováděcího plánu), tzn. že se jedná o projekty navržené k určité
formě podpory ze strany obce ve stanoveném období. V realizační fázi rozhodne nejvyšší
politický orgán samosprávy (zastupitelstvo) o schválení, příp. neschválení projektů
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obsažených v akčním plánu. Schválené projekty jsou poté realizovány. Celý implementační
cyklus uzavírá monitoring projektů.
Postupové kroky jednotlivých fází implementačního cyklu:
Přípravná fáze
1. Identifikace projektů do zásobníku
2. Hodnocení projektů podle kriterií pro zařazení do zásobníku
3. Rozhodnutí o zařazení projektu do zásobníku
Fáze návrhu Akčního plánu:
4. Návrh způsobu podpory projektů
5. Návrh projektů do Akčního plánu
6. Zpracování Akčního plánu
Realizační fáze:
7. Rozhodnutí o schválení/zamítnutí podpory projektů v Akčním plánu
8. Realizace projektů
9. Monitoring projektů
Schematicky lze implementační cyklus strategického plánu naznačit takto:

Průběžná aktualizace
zásobníku projektů

1. Identifikace projektů do zásobníku
2. Hodnocení projektů podle kriterií pro
zařazení do zásobníku
3. Rozhodnutí o zařazení do zásobníku

4. Návrh způsobu podpory projektu
5. Návrh projektu do Akčního plánu
6. Zpracování návrhu Akčního plánu

Realizace
Akčního plánu

Přípravná fáze

1
Návrh
Akčního plánu

7. Rozhodnutí o schválení/zamítnutí projektů
8. Realizace projektů
9. Monitoring projektů

Návrh AP
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Přípravná fáze
1. Identifikace projektů pro zásobník
Implementační skupina má za povinnost systematicky získávat projektové náměty od všech
subjektů působících v obci. Zároveň sama vytváří projektové náměty vycházející
z navržených opatření Strategického plánu. Smyslem této činnosti je vytvořit zásobník
projektů, který bude základní platformou pro realizaci následných kroků.
Identifikace projektů musí být založena na efektivní komunikaci mezi implementační
skupinou, případně přímo obecním úřadem, a potenciálními předkladateli projektů. V první
fázi realizace strategického plánu je proto nutná aktivní komunikace a propagace
strategického plánu směrem k obyvatelům i subjektům v obci. V rámci informační kampaně
je třeba rovněž objasnit možné způsoby podpory ze strany obce.
Nové projekty budou v této fázi připraveny formou vyplnění jednotného formuláře (Projektový
námět, viz Příloha č. 1), který umožní získat informace o předkládaném projektu
v požadovaném detailu a jednotné struktuře.
2. Hodnocení projektů
Projektové náměty uvažované k realizaci v rámci strategického plánu budou posuzovány
podle specifických kritérií. Projekty budou průběžně předkládány implementační skupině,
která je bude posuzovat a rozhodovat o jejich zařazení do zásobníku. Implementační
skupina bude hodnotit kvalitu projektu, jeho relevanci se stanovenými strategickými cíli
a opatřeními strategického plánu, míru finanční náročnosti pro obec, provázanost s dalšími
rozvojovými aktivitami, celkový přínos pro obec, soulad s principy udržitelného rozvoje,
případně další doplňková kritéria.
3. Rozhodnutí o zařazení projektu do zásobníku
Implementační skupina rozhodne o zařazení projektu do zásobníku, o jeho vrácení
předkladateli k dopracování či o definitivním zamítnutí. Požadavek na dopracování nebo
přepracování záměru by neměl spočívat ve formálním písemném vyjádření, ale je nutno
jednoznačně upřednostňovat vstřícnost obecního úřadu a maximální snahu jeho pracovníků
o pomoc žadateli při dopracování nebo přepracování projektu. Nesmí být utlumena aktivita
předkladatelů.
Na základě získaného seznamu projektů je nutné dle prioritních oblastí Strategického plánu
a v rámci stanovit prioritní projekty, které je třeba v nejbližší době realizovat. Hlavním
kritériem pro výběr těchto projektů musí být jejich rozvojový efekt a proveditelnost.
Fáze návrhu Akčního plánu
4. Návrh způsobu podpory projektu
Je třeba rozhodnout, jakou formou bude daný projekt podpořen ze strany obce. Jsou možné
tři základní způsoby podpory:
- plné financování projektů z rozpočtu obce (časté u projektů realizovaných přímo obcí)
- částečné financování z rozpočtu obce (využití vyčleněného obecního fondu pro podporu
akcí realizovaných jinými subjekty. Klíčová je zde spoluúčast realizátora.)
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- nepřímá podpora (obec se na projektu nepodílí finančně ani realizačně, ale pomáhá jej
prosazovat na vyšších úrovních či se snaží usnadnit jeho realizaci odbouráním zbytečných
a zdlouhavých byrokratických postupů apod.)
- možná je samozřejmě také realizace projektů zcela bez podpory obce
5. Návrh projektů do Akčního plánu
V závislosti na objemu disponibilních prostředků a na kvalitě projektů rozhodne
implementační skupina o návrhu projektů do Akčního plánu. Návrh akčního plánu musí být
reálný, to znamená, že musí především zohledňovat dostupné finanční zdroje.
6. Zpracování Akčního plánu
Akční plán by měl být sestavený pro období jednoho roku. Jeho vznik by měl být založen na
konsenzu všech zúčastněných stran. V rámci Akčního plánu bude uvedeno, které projekty
v rámci jakých opatření budou v daném období podporovány, jaký způsob podpory bude pro
daný projekt využit, kdy bude dokončen a kdo bude přímo i nepřímo zodpovědný za jeho
realizaci.
Realizační fáze
7. Rozhodnutí politického orgánu (zastupitelstva) o podpoře projektů
Rozhodování zastupitelstva o podpoře projektů, resp. o schválení Akčního plánu, probíhá
v souladu s rozhodovacími mechanismy samosprávy a v návaznosti na tvorbu rozpočtu
obce.
8. Realizace projektů
Mezi schválením akčního plánu a vlastní realizací projektů musí v případě poskytnutí přímé
podpory projektů implementační skupina připravit smlouvy mezi žadateli a obcí. Smlouvy
musí obsahovat jak závazky obce jako poskytovatele přímé podpory, tak závazky žadatele
jako příjemce přímé podpory, které budou předmětem monitoringu v průběhu a při ukončení
projektu.
9. Monitoring projektů
Monitoring projektů se vztahuje především na přímou podporu poskytnutou formou
spolufinancování vlastní realizace projektů. Cílem monitorování a vyhodnocování je zjistit
skutečný stav plnění cílů projektu a závazků realizátora projektu a porovnáním tohoto stavu
s plánovaným vyhodnotit, nakolik jsou tyto cíle a závazky plněny, tzn. do jaké míry je
zajištěno efektivní využívání veřejných zdrojů. Zároveň je sledováno dosažení stanovených
kvantifikovaných cílů projektů.
Implementační skupina každoročně zpracovává monitorovací hlášení mapující plnění
projektů, které byly součástí Akčního plánu na daný rok. Monitorovací hlášení tvoří podklad
pro přípravu Akčního plánu na příští období.
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10.2 Finanční zajištění

Financování projektů je důležitým prvkem rozvojového procesu. Praxe a zkušenosti však
ukazují, že významnější je promyšlenost a funkčnost celého systému a jeho personální
zabezpečení. Pokud není zaveden průhledný systém, obsazený kvalitními pracovníky, bývá
nakládání s veřejnými finančními prostředky často kritizováno nebo zpochybňováno
a účelnost a efektivita jejich použití pak předmětem diskusí a konfliktů.
U většiny projektů se předpokládá sdružené financování. Iniciační finanční částkou budou
většinou vlastní prostředky z rozpočtu subjektů realizujících projekt, ve většině případů tedy
z rozpočtu obce. Obec má vytvořen rozvojový fond, ze kterého bude financována projektová
příprava a realizace (spoluúčast) vybraných projektů. O spolufinancování se budou
realizátoři ucházet z veřejných rozpočtů (kraj, stát a zejména EU).
Tím bude naplňován princip adicionality, což znamená, že prostředky vynakládané
z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv nahrazovat vlastní a místní
finanční prostředky vynakládané na rozvoj obce.
Finančními zdroji, které lze využít pro realizaci jednotlivých opatření, jsou především:
• obecní rozpočet
• dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
• dotace z národních zdrojů
• operační programy distribuující finanční pomoc ze strukturálních fondů EU: Regionální
operační program Severozápad (ROP SZ), Operační program Životní prostředí (OPŽP),
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) a další OP
• vlastní finanční zdroje partnerů
Doporučenou zásadou pro rozvoj každého regionu je princip koncentrace, který navrhuje
cílené soustředění finančních prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby
nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.
Pro maximální využití financí ze strukturálních fondů EU je nutné v rámci činnosti
implementační skupiny a ve spolupráci s partnerskými organizacemi a institucemi sledovat
aktuálně vyhlašované nebo očekávané výzvy pro předkládání projektů v rámci operačních
programů a těmto možnostem přizpůsobovat obsah akčních plánů na příslušná období.
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11 Závěr
Strategický plán rozvoje obce Staňkovice byl zpracován v období od listopadu 2009 do
května 2010. Iniciátorem tvorby strategického plánu byla obec Staňkovice. Do jeho přípravy
byly zapojeny významné instituce v obci jako projektoví partneři a občané. Zpracovatelem
strategického plánu byla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Strategický plán byl připraven v rámci projektu Aktivizace rozvojového potenciálu obce
Staňkovice spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu
Severozápad, prioritní osy 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje, oblasti podpory 2.1
Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti..
Strategický plán má tři hlavní části: analytický profil území, dotazníkové šetření a návrhovou
část. Poznatky získané analýzou obce a jejího okolí a názory obyvatel získané dotazníkovým
šetřením byly sumarizovány formou SWOT analýzy. V dlouhodobém výhledu příštích 20 let
se chce obec stát bezpečným, klidným a příjemným zázemím ve chmelařské oblasti u Ohře
pro Žatec a průmyslovou zónu TRIANGL. Prioritními oblastmi, do nichž bude soustředěno
rozvojové úsilí, jsou hospodářství, infrastruktura, lidské zdroje, kultura, sport a cestovní ruch.
Strategický plán definuje pro každou oblast příslušné strategické cíle a opatření k jejich
naplnění. Zároveň obsahuje indikátorovou soustavu pro hodnocení průběžných dosažených
výsledků a podává popis implementačního procesu, včetně stanovení konkrétních
odpovědností.
Formou možnosti předkládání vlastních projektů a díky komunitnímu projednávání je do
procesu rozvoje obce zapojena i veřejnost.
Po schválení zastupitelstvem obce se tento strategický plán stává závazným rozvojovým
dokumentem obce Staňkovice.
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Příloha
Přílohou strategického plánu je tiskopis projektového záměru pro stručný popis projektového
záměru. Projektové záměry jsou k dispozici všem zájemcům. Podané projektové záměry
jsou shromažďovány implementační skupinou, je jim přiděleno evidenční číslo a jsou
posuzovány dle schválených kritérií v rámci implementačního cyklu (viz kapitola
Implementace).
Projektové záměry od různých institucí i jednotlivců slouží vedení obce k získání informací
o potřebách, úmyslech a cílech v oblasti rozvoje obce. Tento jednoduchý podklad ukazuje
základní údaje, promyšlenost a připravenosti záměru a instituci nebo osobu, která má zájem
na jeho realizaci.
Vyplňování strukturovaného dotazníku pomůže autorovi slovně upřesnit jeho myšlenku
a záměr tak, aby byl sdělitelný ostatním a mohl být diskutován. Zároveň se musí zamyslet
nad finanční náročností (hrubě odhadnout) a doporučit dobu, ve které by byla vhodná nebo
nutná realizace.
Příloha podává vizuální podobu projektového listu a komentář k jeho vyplnění. Komentář by
měl být otištěn na zadní straně projektových listů.
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OBEC STAŇKOVICE
(projektový záměr)
1. Název (pokuste se stručně nazvat to, co byste chtěli, aby se v obci udělalo, řešilo,
případně změnilo):

2. Lokalizace (uveďte, na jaké části území obce, by měl být Váš námět zrealizován;
jakého území se přímo dotýká):

3.

Cíl (uveďte hlavní cíl, kterého by mělo být uskutečněním Vašeho námětu dosaženo):

4. Popis (stručně popište podstatu Vašeho námětu – co by se mělo udělat):

5. Výchozí stav (stručně popište současnou situaci, kterou chcete realizací Vašeho
námětu řešit, změnit):

6. Předpokládané celkové finanční náklady v Kč (velmi hrubý odhad):

7. Období realizace (uveďte období, kdy by se měl Váš námět zrealizovat):

9. Instituce odpovědná za přípravu a realizaci (kdo by měl nést hlavní záštitu,
odpovědnost za realizaci záměru):
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V ………………… dne …………2010….

Předkládá:
Telefon:
E-mail:

Projektový záměr – komentář
Projektový záměr od různých institucí i jednotlivců slouží vedení obce k získání informací o
potřebách a úmyslech a cílech v oblasti rozvoje obce. Tento jednoduchý podklad ukazuje
základní údaje, promyšlenost a připravenost záměru a instituci nebo osobu, která má zájem
na jeho realizaci.

Jednotlivé položky dotazníku znamenají:
1. Název vyjadřuje činnost, službu nebo objekt, který by měl vzniknout.
2. Lokalizace je místo nebo území, ve kterém bude záměr realizován a kterému bude
sloužit.
3. Cíl informuje o cílovém stavu, kterého má být dosaženo. Cíl musí být konkrétní
a kvantifikovatelný.
4. Popis charakterizuje stručně celý záměr a postup jeho realizace. V případě
rozsáhlého a nákladného záměru jsou popsány jeho etapy a předpokládaný výsledný
stav.
5. Výchozí stav je popisem současného stavu a z toho vyplývající potřeby, aby se ze
záměru stal projekt.
6. Předpokládané finanční náklady jsou odhadem celkové ceny projektu (popř. etap),
udané ve statisících Kč.
7. Období realizace udává doporučený začátek a konec realizace (měsíc/rok).
8. Instituce odpovědná za přípravu a realizaci by měla z hlediska své působnosti nést
hlavní záštitu, odpovědnost za realizaci záměru.
Vyplňování strukturovaného dotazníku pomůže autorovi slovně upřesnit jeho myšlenku
a záměr tak, aby byl sdělitelný ostatním a mohl být diskutován. Zároveň se musí zamyslet
nad finanční náročností (hrubě odhadnout) a doporučit dobu, ve které by byla vhodná nebo
nutná realizace.
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