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Úvod
Program rozvoje obce Skuhrov na období 2016 - 2021 je jedním ze základních plánovacích dokumentů
obce. Cílem tohoto dokumentu je na základě stanovených kritérií objektivně a komplexně posoudit
současný stav obce Skuhrov a definovat strategické oblasti v kontextu jejího budoucího rozvoje.
Dokument je tvořen několika částmi, které na sebe navazují a tvoří kompaktní celek. Analytická část
dokumentu se zabývá úvodní charakteristikou obce a její stávající situací. Z analytické části jsou patrná
východiska pro návrhovou část, která navrhuje vhodné řešení dané situace. Následně navazuje SWOT
analýza, která je informačním východiskem pro stanovení cílů do dalších období. Dále je představena vize
rozvoje obce, která formuluje představu budoucího obrazu území. Následuje kapitola definující opatření a
projektové aktivity a implementační část PRO. Do tvorby byli zapojeni zastupitelé obce i občané
prostřednictvím dotazníkového šetření a veřejného setkání.
Dokument Program rozvoje obce Skuhrov na období let 2016–2021 byl zpracován na základě projektu
„Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Skuhrov se nachází ve Středočeské kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun.
Leží asi 12 km jihovýchodně od Berouna. Na východě sousedí se Svinaři, na severovýchodě s osadou Leč,
na severu s Nesvačili a na západě s osadou Podbrdy. Obec tvoří pět částí, kterými jsou Drahlovice,
Skuhrov, Hatě, Hodyně a Leč. Rozkládá se na dvou katastrálních územích (Skuhrov pod Brdy, Hodyně u
Skuhrova). Všechny uvedené části leží při úpatí Hřebenů u silnice z Řevnic do Hostomic. Skuhrov je
členem spolku MAS Karlštejnsko a spadá pod mikroregion Horymír. Dobrovolný svazek obcí Horymír byl
založen v roce 2000 a v současnosti sdružuje 10 obcí. Nachází se v malebném úpatí Brd a sousedí
s CHKO Český kras. Hustota zalidnění obce je 55,76 obyv./km².
Celková katastrální výměra území je 868,0432 ha. Obec leží v nadmořské výšce 342 m. n. m. a z hlediska
klimatických podmínek spadá do mírného teplého pásma. Orná půda zaujímá 367,17 ha, lesy tvoří
274,19ha a zemědělské půda zaujímá 535,33 ha. Oblast je tedy převážně zemědělská. Nachází se
v těsné blízkosti „Brdských lesů”. Lesy tvoří celou jižní stranu území. Zeměpisná poloha katastru obce má
slabý sklon od jihu k severu až po potok Vodice, který je hranicí obce. V řešeném území se nevyskytují
žádné další významné toky, obcemi protékají menší potoky. Drahlovicemi protéká Drahlovický potok a
Hatěmi Vrahův potok. Lečí protéká Svinařský potok, na kterém leží Pustý rybník. Obec je díky své poloze,
zajišťující příznivé lokální přírodní podmínky, atraktivním turistickým i rekreačním územím.
Obrázek č. 1: Poloha obce Skuhrov
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Historie obce
Skuhrov
První písemná sbírka o obci pochází z roku 1316. Skuhrovský dvůr byl vždy spojován s Liteňským
velkostatkem. Již v roce 1316 zde stávala tvrz obklopená dvorem a žil zde Jetřich ze Skuhrova. V letech
1380 – 1383 zde působil Jenec ze Skuhrova. Do roku 1381 byl Skuhrov majetkem rodu Buziců.
V následujících obdobích se zde vystřídalo nespočet nových majitelů. V roce 1890 zde nechal rytíř
Daubek vystavět místo tvrze velkou obchodní sladovnu. Sladovna byla na tehdejší dobu velice moderní a
hospodářsky výnosná. Ke sladovně byl vybudován poplužní dvůr a bytové jednotky. Po převratu byl
v obci zřízen lihovar.
Hatě
O Hatích se podrobnější údaje nezachovaly. Za zmínku stojí obrovská lípa, nacházející se na návsi u kaple
a veliký kaštan. V lese nad Hatěmi jsou zbytky rozvaliny staré tvrze, dodnes se jim říká „U starého
zámku“.
Drahlovice
První zmínka pochází z roku 1271. Za Karla IV. Zde stály dva dvory, které byly vázány manskou
povinností k hradu Karlštejn. V roce 1509 údajně prodal Bedřich z Donína svůj podíl Litvínovi z Klinštejna,
pánu Hořovicích. Dále se zde vyskytovali Říčanští a jiné rody. Od roku 1818 byly Drahlovice opět v držení
rodiny Vratislavů. Posledním šlechtickým majitelem byla hraběnka Umbeli. V roce 1913 koupil zbytek
dvora Jan Srba z Prahy. Na území býval hostinec patřící Pintnerovi, který později postavil nový a tento
hostinec funguje dodnes. Nyní hospoda patří panu Zálomovi.
Leč u Pily
Leč u pily je značkou bývalého dřevařského podniku. Na východní straně stojí obrovský starý dub a čtyři
usedlosti.
Hodyně
Ve 14. století náležela Hodyně k hradu ve Všehradicích, pak Janovi z Landštejna, roku 1483 Janovi
z Proseče v roce 1503 ji získává Jindřich Berka z Dubé. V roce 1554 byla část vesnice prodána Václavu
Holanovi z Jiljova, který ji po letech získal celou. V roce 1605 ji od něj odkoupil Václav st. Vratislav
z Mitrovic. Během třicetilété války byla Hodyně zpustošena vojskem. Dále se v Hodyni vystřídalo několik
majitelů. V roce 1713 zuřil v Hodyni mor, který si vyžádal oběti. Ty byly pohřbeny u Božích muk.
Posledním robotním pánem byl roku 1825 Antonín Oppelt. Poslední majitelé jsou Khalerové a to v roce
1900. Do roku 1960 měla obec samostatnou správu, pak byla přičleněna pod Skuhrov.

2. Obyvatelstvo
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel měl nejprve tendenci klesat. V roce 1950 se vývoj ustálil a obyvatel
začalo v dalších letech postupně přibývat. Nyní je v obci je 484 obyvatel. Z demografického hlediska je v
obci zaznamenán trvalý nárůst obyvatelstva, proto lze předpokládat budoucí rozvoj obce Skuhrov.
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel obce Skuhrov v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ
V roce 2014 bylo v obci zaznamenáno 20 přistěhovalých osob. Ve stejném roce se odstěhovalo osm
obyvatel a pět zemřelo. Index stáří v obci je 68,63.
V následujícím grafu lze vidět věkovou strukturu obyvatel v obci Skuhrov. Nepočetnější základnu tvoří
obyvatelstvo ve věku 15-64 let a to 312 obyvatel, tedy ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Věkovou
skupinu 0-14 let tvoří 102 obyvatel. Obyvatel v poproduktivním věku žije v obci 70, tedy 14,5% z
celkového počtu. Poměr mužů a žen je poměrně vyvážený. Obyvatelstvo v produktivním věku tvoří
64,5%, což by mohlo mít pozitivní vliv na vývoj obce.
Graf č. 2: Věková struktura obyvatel obce Skuhrov v roce 2014

Pramen: ČSÚ
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Tabulka č. 1: Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Skuhrov
Počet
Změna počtu
65 a
obyvatel
0-14 let
Index
obyvatel
více let
v roce
(%)
stáří
(2001-2011)
(%)
2014
Skuhrov

484,00

Změna
podílu
obyvatel
0-14 let
(2003-2013)

Změna
podílu
obyvatel
65+ let
(2003-2013)

75,95

21,07% 14,46%

68,63

65,50

89,59

ORP BEROUN 59 916,00

85,88

17,06% 16,25%

94,91

87,62

84,97

Okres
Beroun

89 172,00

87,84

16,67% 17,11%

102,64 89,21

83,06

Středočeský
kraj

1 315
299,00

87,07

16,79% 16,71%

99,56

84,85

ČR

10 538
275,00

98,02

15,19% 17,84%

117,45 100,26

90,84

78,10

Pramen: ČSÚ
Z grafu číslo 2 lze vyčíst, že největší základnu tvoří obyvatelé se středoškolským vzděláním bez maturity,
tedy 44,4% obyvatel obce. Střední školu s maturitou úspěšně dokončilo 27,2% obyvatel. Bez vzdělání
nebo se základním vzděláním žije v obci 14,3% osob. Vysokoškolské vzdělání má 10,3% obyvatel obce.
Údaje vychází z roku 2011, kdy proběhlo sčítání lidí, domů a bytů.
Graf č. 3: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Skuhrov v roce 2011

Pramen: ČSÚ
V posledních letech byla v obci vybudována řada nových rodinných domů. Obec vytváří podmínky, aby
tento trend pokračoval. Územní plán obce je již zpracovaný a publikovaný.
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Spolková činnost
V obci nyní působí tři sbory dobrovolných hasičů, a to v Hatích, v Hodyni a na Drahlovicích. SDH se
účastní hasičských cvičení a soutěží. Starají se i o společenské akce v obci. V roce 2002 bylo založeno
Honební společenstvo Skuhrov - Hatě, které oficiálně myslivecky hospodaří na příslušných pozemcích. Na
k.ú. Hodyně myslivecky hospodaří Honební společenstvo Svinaře. V obci působí také Tramping Club
Westend, který byl založen roku 1926. Dále je v obci zřízen Sbor pro občanské záležitosti, kterému
předsedá pan Linhart.

3. Hospodářství
Počet ekonomicky aktivtních osob je 222. Z tohoto počtu je zaměstnaných 204 osob a uchazečů o
zaměstnání je 16. Větší část ekonomicky aktivního obyvatelstva dojíždí za prací mimo obec. Z obce
vyjíždí za prací 77 obyvatel, a to především do Berouna, či do hlavního města Prahy. Do obce za prací
dojíždí 31 osob. Nezaměstnanost v obci převážně stále stoupala a to zejména od roku 2008. V roce 2010
zaznamenala obec mírný pokles a o rok později opět minimální nárůst. Vývoj v počtu nezaměstnaných
osob není nijak zásadní. Míra nezaměstnanosti na daném území se nachází pod hranicí míry
nezaměstnanosti, čemuž napomáhá dobrá dopravní dostupnost do okolních měst a do hlavního města
Prahy.
V roce 2013 působí na území obce Skuhrov nejvíce podnikatelské subjekty ve službách a to skoro
polovinou (49,07%). Ve službách je zaměstnáno 101 obyvatel obce, což je nejvíce ze všech sektorů. Na
průmysl a stavebnictví je zaměřeno 28,70% podnikatelských subjektů a na zemědělství a lesnictví
připadá 12,04% subjektů. V průmyslu a stavebnictví je zaměstnáno 56 osob. I když je Skuhrov převážně
zemědělská oblast, v zemědělství je zaměstnáno pouze 18 obyvatel.
Graf č. 4: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Skuhrov v roce 2013

Pramen: ČSÚ
Podnikatelské subjekty, působící v obci, lze zařadit do kategorie mikropodniků a středních podniků.
Mikropodniky, tedy podniky do deseti zaměstnanců, jsou v obci tři. V obci je dále jeden střední podnik,
zaměstnávající 10-49 zaměstnanců. (viz. tabulka č. 2)
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Tabulka č. 2: Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Skuhrov v roce 2013
Počet zaměstnanců

Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

3

-

10-49

malé podniky

0

-

50-249

střední podniky 1

-

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

65

-

Pramen: ČSÚ
Podnikatelské subjekty
V řešeném území není žádný průmyslový podnik. Působí zde zemědělský podnik Farma Hatě, který patří
panu Lihartovi. Farma hospodaří na cca 576 ha plochy, z toho je 425 ha orné půdy. Živočišná výroba je
zaměřena na chov skotu. Na farmě je provozován rovněž automat na čerstvé mléko. Ekonomiku farmy
posiluje solární elektrárna na střeše stáje, která byla vybudována v roce 2004. V obci také půspbí několik
soukromých podnikatelů se svými firmami typu mikropodniků. Ve Skuhrově působí JK obchod, který je
zaměřený na výrobu plastových prvků. V Drahlovicích provozuje pan Petr pneuservis. Pan Kryll v
Drahlovicích podniká v opravách kovoobráběcích strojů a pan Zálom zde provozuje pohostinství u Baby. V
Leči pan Malán provozuje truhlářství a pan Vlasák v Ranči Orient chová koně. Ranč pořádá vyjížďky pro
děti i dospělé a letní tábory v sedle.
V Hatích se vyskytuje prodejna se základními potravinami. Do obce pravidelně zajíždí pojízdná prodejna
Eissmann - mražené zboží a prodejna s textilem, pracími prostředky, drogistickým zbožím, ale i s ovocem
a zeleninou.

4. Infrastruktura
Silnice
Obec Skuhrov je součástí rozvojové oblasti OB1 - Rozvojová oblast Praha. Obec má vyhovující dostupnost
a napojení sídla na obce a města vyššího řádu. Obcí dále prochází silnice II/115 Jince - Hostomice Skuhrov - Řevnice - Dobřichovice. V obcích Hatě a Hodyně byly v roce 2012 nainstalovány rychlostní
radary.
Technická infrastruktura
Obec je plně plynofikovaná. V obci je prioritou dobudování kanalizace a ČOV. Prozatím je v obci
vybudována kanalizace pouze povrchová. V řešeném území je vybudován veřejný vodovod. Zásobování
pitnou vodou probíhá z individuálních vlastních vodních zdrojů. Obecní úřad odebírá elektrickou energii
od společnosti ČEZ. Na území se nenachází žádná tepelná, ani vodní elektrárna. V obci byly provedeny
opravy cest.
Informační infrastruktura
V rámci informační infrastruktury, došlo v roce 2012 k vybudování nového bezdrátového rozhlasu v obci.
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Odpad
Ve všech obcích spadajících pod OÚ Skuhrov jsou k dispozici kontejnery na plasty, sklo a papír. Jejich
odvoz je zajištují Technické služby Beroun. Podle nastaveného harmonogramu probíhá v obci svoz
směsného odpadu.
Veřejná doprava
V obci jezdí pravidelné autobusové linky směrem na Řevnice, Hostomice, Liteň a Beroun. V Leči je
zastávka železniční tratě Zadní Třebaň - Lochovice. Doprava zajišťuje celkem dostačující spojení Skuhrova
s obcemi v týdnu i o víkendech. Vlaková doprava byla zprovozněna v roce 1901.
Komunikace pro pěší a cyklisty
Do naučných stezek řešeného území je zahrnuto pět chráněných stromů.

5. Vybavenost obce
Domovní a bytový fond
V posledních letech je v obci zaznamenán trvalý nárůst obyvatelstva, lze tedy předpokládat budoucí
rozvoj obce Skuhrov a s ním související poptávku po bydlení. Ve všech obcích, tedy v Hatích, Hodyni,
Skuhrově i Drahlovicích se staví nové domy a přibývají nový obyvatelé.
Tabulka č. 3: Domovní a bytový fond v obci Skuhrov dle SLDB 2011
Počet domů

172

Počet obydlených domů

130

Podíl obydlených domů

75,58%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

122

Podíl rodinných domů

70,93%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

43,05%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%
Pramen: ČSÚ
Zdravotnictví
v obci se nevyskytuje zdravotní zařízení, lékař, či zubař. Chybí zde také lékárna. Obyvatelé obce musí za
lékařskou péčí dojíždět např. do blízkého Berouna, Králova Dvora, Litně a Řevnic.
Školství
V řešeném území se nenachází mateřská ani základní škola. Od roku 2008 má obec smluvně přislíbeno
možné umístění 16-ti dětí do mateřské školy v sousedních Svinařích. Předškolní výchovu tedy zajišťují
sousední Svinaře, do kterých v letech 2011/2012 docházelo osm dětí patřících pod OÚ Skuhrov. Základní
vzdělání pro děti z obce zajišťují Základní školy v Řevnících a Litni. Za středoškolským a vysokoškolským
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vzděláním dojíždí občané do větších měst.
Kultura v obci
Ve Skuhrově se každý rok pořádá několik kulturních, společenských a sportovních akcí. Obec má příznivé
podmínky pro sportovní vyžití. Nachází se zde dvě fotbalová hřiště, volejbalové a nohejbalové hřiště a
dva tenisové kurty. V Hatích se nachází dětské hřiště. Pro akce pořádané obecním úřadem a místními
spolky je k dispozici party stan. Již každoročně se v Hatích pořádá rozsvícení Vánočního stromečku, které
je doplněno o zpěv a občerstvení pro obyvatele. Každý pátek je pro občany otevřena místní lidová
knihovna.
Sociální hledisko má v řešeném území mírně nadprůměrnou hodnotu. Hodnota řešeného indikátoru
dosahuje 1,0624, průměrná hodnota je 1 (zdroj Moniqua, ČZU Praha).

6. Životní prostředí
Obec má poměrně čisté životní prostředí. Skuhrov se nachází v těsné blízkosti Brdských lesů. Lesy tvoří
celou jižní stranu území.
Obec se připojila k petici proti těžbě břidličného plynu, která je velikou zátěží pro životní prostředí,
ohrožuje zejména kvalitu spodních vod.
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Skuhrov dosahuje koeficient hodnoty 1,07 .
Pramen: ČSÚ
Celková výměra území obce je 868,04 ha. Z níže uvedeného grafu je patrné, že Skuhrov má spíše
zemědělský charakter, výměra orné půdy je 42,3%. Poměrně velkou část území zaujímá lesní půda a to
celkem 31,6%. Z environmentálního hlediska dosahuje obec skoro průměrné hodnoty, která je 1. Hodnota
obce Skuhorv je 0,9203. (zdroj Moniqua, ČZU Praha).
Graf č. 5: Struktura využití půdy
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Pramen: ČSÚ

7. Správa obce
V obci Skuhrov je voleno celkem devět zastupitelů. Obec má zřízený finanční výbor, kontroloní výbor,
kulturní výbor, revizní výbor a sbor pro občanské záležitosti. Každý výbor má jednoho předsedu.
Obec je členem mikroregionu Horymír a místní akční skupiny MAS Karlštejnsko.
Z hlediska správy obce je v následující tabulce nastíněn vývoj rozpočtového hospodaření obce v daném
časovém intervalu. Z následující tabulky je patrné, že v letech 2012 a 2013 došlo k přebytku výdajů nad
příjmy. V ostatních případech byl rozpočet vyrovnaný a docházelo k přebytkovému hospodaření. Příjmy v
roce 2013 činily 8 871 Kč a výdaje 10 833 Kč.
Tabulka č. 4: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Skuhrov v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

Daňové příjmy

3 545

3 695

3 683

3 834

4 441

Nedaňové příjmy

348

447

2 702

331

643

Kapitálové příjmy

8

125

55

55

612

Neinvestiční přijaté dotace

375

142

88

101

174

Investiční přijaté dotace

0

0

0

0

3 000

Příjmy

4 276

4 409

6 527

4 320

8 871

Běžné výdaje

2 635

3 386

2 778

3 870

2 770

Kapitálové výdaje

24

511

613

506

8 063

Výdaje celkem

2 659

3 897

3 391

4 376

10 833

Saldo příjmů a výdajů

1 617

512

3 136

-56

-1 962

Podíl kapitálových výdajů

0,90%

13,11% 18,08% 11,56% 74,43%

Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 61,62% 76,81% 42,56% 89,59% 31,23%
Pramen: ČSÚ
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Graf č. 6: Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Skuhrov v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

Pramen: ČSÚ
Největší položku příjmů tvoří daňové příjmy, které jsou v porovnání s krajem vyšší, což je patrné z grafu
číslo 7.
Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2013

Pramen: ČSÚ

PROGRAM ROZVOJE OBCE SKUHROV

11 / 21

A.2 Východiska pro návrhovou část
V následující části budou blíže popsány silné a slabé stránky obce Skuhrov, které vyplývají z
dotazníkového šetření. Swot analýza, tedy silné a slabé stránky obce, je základem návrhové části, jež je
klíčová v tomto strategickém dokumentu. Mezi občany bylo rozesláno 165 dotazníků, dále byly
poskytnuty dotazníky pro spolky a podnikatelské subjekty, které v obci působí.
Z veřejného dotazníkového šetření jich bylo vybráno 100 dotazníků. Respondenti v dotazníkovém šetření
byli žádáni k vyjádření názorů na jejich spokojenost se životem v obci, fungování služeb a na možný
budoucí rozvoj obce.
V následujících grafech je zobrazeno demografické rozložení respondentů. Z těchto grafů vyplývá, že
složení dle pohlaví je vyrovnané. Nejvíce odpovídali občané ve věku 30- 49 let z čehož je patrné, že mladí
občané mají o svou obec zájem. Dále je zde vyobrazen graf se vzdělanostní strukturou.
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Dále byli občané dotazování na dosavadní život v obci, spokojenost s obcí a názory na budoucí rozvoj
obce. Tyto informace byly zahrnuty do SWOT analýzy a dále na základě této části bude zpracována
návrhová část tohoto strategického dokumentu.
Na otázku jak se občanům v obci žije, odpověděli respondenti převážnou většinou kladně. Pouhé 3 % jsou
se životem v obci spíše nespokojena. Žádný dotazovaný neuvedl, že by se v obci cítil velmi špatně.

Na dotaz, zda by občané byli ochotni udělat něco pro rozvoj své obce, obyvatelé odpověděli převážně
kladně (až 74%). Nejvíce jsou občané ochotni pomoci na obecních brigádách a vzhledu obce (technické a
manuální práce, výsadba zeleně a starost o zeleň, údržba sportovišť, úklid autobusové zastávky). Dále by
se pomoc zaměřovala na pomoc s kulturními a volnočasovými aktivitami (např. aktivní pomoc s
organizací kulturních akcí, vedení volnočasových aktivit pro děti a mládež, pomoc v knihovně). Jako další
jsou respondenti ochotni se zapojit do rozvoje obce dle svých zkušeností v oboru, kterým se zabývají. Zde
jsou uvedeny služby jako projekce a stavební práce, pomoc při projektech EU, finanční služby a
poradenství při výstavbě vodovodu a kanalizace.
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V následujícím grafu jsou vyobrazeny faktory, které obec vyzdvihují a jsou brány jako silné stránky obce.
Nejvíce si občané v obci cení blízkosti přírody a klidného života v obci. Dalším faktorem, kterého si
občané cení je příznivé životní prostředí či dobré mezilidské vztahy.
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Z opačného hlediska měli občané zhodnotit, jaké jsou slabé stránky obce. Jak je z grafu patrné odpovědi
byli rozmanitější oproti předchozímu grafu. Největší podíl zde zaujímá nevyhovující veřejná doprava
(25%). Následně občané záporně hodnotí nezájem lidí o obec a dění v obci. Dalšími faktory, které
zaujímají podstatnou část, jsou nedostatek pracovních příležitostí v obci a špatná dostupnost lékaře. V
následujících oblastech, které občané hodnotili záporně, jsou faktory procentuálně vyrovnané (viz graf Co
se Vám na naší obci nelíbí?).

Dále byli občané tázáni na služby, které v obci postrádají. Nejzákladnější návrhy se týkaly základní
vybavenosti obce, jako například chybějící mateřská a základní škola, nevyhovující pošta, absence
lékařské ordinace a služby pro seniory. Dále je zájem o dětské hřiště, další volnočasové aktivity a další
sportovní vyžití. Dalšími návrhy byly služby, které jsou ve správě obce, jako například častější úklid obce,
starost o zeleň, více kontejnerů na tříděný odpad, kanalizace a zlepšení osvětlení a rozhlasu v obci.
V návaznosti na tyto otázky byli respondenti dotazováni, kam by finanční prostředky zainvestovali, kdyby
zde byla tato možnost. Z této otázky vyplývají priority občanů na zlepšení situace v obci. Jak je zřejmé z
následujícího grafu nejvíce by občané zainvestovali do rekonstrukce na místních komunikacích a do
častějších spojů veřejné dopravy. Dále by investice směřovali do péče o veřejnou zeleň a o prostředí obce
a je zde také patrná podpora bytové výstavby. Další investice by měli směřovat do podpory kulturních a
společenských akcí, což uvádí 11% dotazovaných. Do slovních komentářů patří: vybudování dětského
hřiště, vybudování kanalizace, vodovod a plynofikace. Dále občané uvádí, že by ocenili účast obce v
konkurzním řízení a následný odkup místní komunikace v Nové Hodyni.
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Rozvojem obce se také rozumí zvyšování počtu obyvatel. V tomto případě je téměř polovina respondentů
proti zvyšování počtu obyvatel a uvádí, že by obec měla zůstat přibližně stejně velká. 25% respondentů
uvádí, že by se obec měla rozrůstat na cca 800 obyvatel a 15% respondentů je pro využití celé kapacity
ploch pro výstavbu domů, tedy růst obyvatelstva na cca 1000 (viz graf Jak by se měla obec dále
rozvíjet?).
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Spolky
V této sekci je k dispozici pouze jeden dotazník a to od SDH Hatě. Vzhledem k povaze kladených otázek
není možné grafické znázornění, a proto pouze slovně.
SDH Hatě
Nejzákladnější aktivitou spolku SDH Hatě je cvičení požární ochrany a účast na hasičských soutěžích. K
1.1. 2016 má sdružení 77 registrovaných členů a vývojově je počet členů stabilní. Spolupráce s obcí je
hodnocena kladně. Členové SDH jsou aktivními účastníky obecních brigád a pořádají různé zábavy nebo
se podílejí na jejich organizaci. V rámci investičních výdajů obce by SDH uvítalo nové hasičské uniformy,
které využívají na soutěžích a tím reprezentují obec.

Podnikatelé
Hostinec u Menclů
Hostinec u Menclů působí v obci celkem 7 let. Spolupráce s obcí je pro podnik důležitá. Investiční výdaje
obce pro rozvoj tohoto podnikání by se měla zaměřit na dokončení výměny oken a na opravu odpadů.
JK- OBCHOD.spol. sro
Hlavní činností firmy je laminátová výroba a v obci působí od roku 1994. K 1.1. 2013 měla firma celkem
72 zaměstnanců, z tohoto počtu je přibližně 11 zaměstnanců zároveň obyvateli obce. Z hlediska rozvoje a
podpory podnikání ze strany obce je žádoucí výstavba vodovodu a kanalizace a dále zajištění sjízdnosti
příjezdových komunikací. Podnik obci může nabídnout zapůjčení techniky a sponzorské dary.
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SWOT analýza
Silné stránky
●
●
●
●
●
●
●
●

Dobrá dopravní dostupnost
Dobrá dopravní poloha
Blízkost přírody
Rekreačně s turisticky atraktivní území
Trvalý nárůst obyvatelstva
Převažující migrační přírůstky
Existence zájmových sdružení a spolků
Klidný život

Slabé stránky
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Nedostatek obchodů a služeb
Absence cyklostezek
Nedobudovaná kanalizace a ČOV
Absence lékaře
Špatný technický stav silnic
Špatný technický stav na místních komunikacích
cesta z Hatí k vlakovému nádraží
Absence dětského hřiště
Absence mateřské a základní školy
Chybějící prvky občanské vybavenosti

Příležitosti
●
●
●
●
●

Oprava chodníků
Oprava komunikací
Dobudování inženýrských sítí
Vybudování dětského hřiště
Oprava obecního majetku

Hrozby
●
●

Nedostatek financí
Nevyhovující dotační tituly
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucnosti obce, o tom, jakým způsobem se obec bude měnit a
rozvíjet. Strategická vize je definována především na základě výsledků a závěrů analytické části a na
základě zjištění z dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou zapracovány v analytické části. Dále je
definována na základě jednání s členy zastupitelstva obce a pracovní skupiny.
Strategická vize zní:
Skuhrov je bezpečným místem, poskytujícím příznivé podmínky pro život obyvatel. Společné soužití
obyvatel je podpořeno kvalitní technickou infrastrukturou a dostatečnou občanskou vybaveností. Obec
poskytuje kulturní život pro všechny obyvatele obce, zůstává zachován stavající ráz obce i okolní příroda.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Dobudovat a zkvalitnit veřejnou infrastrukturu v obci”
Cílem je dobudovat inženýrské sítě ve všech částech obce, zkvalitnit dopravní infrastrukturu a zajistit
bezpečnost v obci. Tento cíl bude naplňován aktivitami: Dobudování inženýrských sítí (kanalizace, ČOV,
vodovod), oprava požárních nádrží Hatě + Hodyně, oprava místních komunikací a chodníků a vybudování
radaru v obci Drahlovice.
Opatření: „Dobudování technické infrastruktury”
V obci je prioritou dobudování kanalizace a ČOV. Zatím je vybudována pouze povrchová
kanalizace. V tuto chvíli je již podána žádost o dotaci. V nejbližší době je třeba
dobudovat II. etapu vodovodu v částech obce Drahlovice - Skuhrov.
„Dobudování kanalizace a ČOV”
„Dobudování II. etapy vodovodu Drahlovice - Skuhrov”

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2017 - 2018

obec

32 000 000

Vlastní + externí

2016 - 2016

obec

5 000 000

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2017

obec

0

Vlastní + externí

2018 - 2020

obec

0

Vlastní + externí

2018 - 2020

obec

0

Vlastní + externí

2017 - 2017

obec

0

Vlastní + externí

Od - do

Opatření: „Zlepšení dopravní infrastruktury a zajištění bezpečnosti v
obci”
V obci je třeba realizovat opravu požárních nádrží v Hatích a Hodyni. Po dobudování
kanalizace bude nutné realizovat opravu místních komunikací a chodníků. Dále je třeba
zajistit bezpečný provoz v osadě Drahlovice vybudováním radaru.
„Oprava požárních nádrží v Hatích a Hodyni”
„Oprava komunikací”

Od - do

Oprava místních komunikací bude realizována po dobudování inženýrských sítí.

„Oprava chodníků/komunikací pro pěší”
Oprava komunikací pro pěší bude realizována po dobudování inženýrských sítí.

„Zajištění radaru v osadě Drahlovice”

Cíl: „Zlepšení stavu majetku obce”
Cílem je zlepšení vzhledu a vybavenosti obce. Tím bude zajištěn příjemnější život v obci. Tento cíl bude
naplňován aktivitami: úprava prostranství před OÚ, revitalizace zeleně, zateplení OÚ a pohostinství v Hatích.
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Opatření: „Úprava obecního majetku + revitalizace zeleně”
V Hatích je třeba realizovat úpravy prostranství před Obecním úřadem. Je v plánu
oprava příjezdové cesty, parkovacích míst a celkové zajištění příjemného vzhledu v okolí
OÚ. Dále je v plánu revitalizovat zeleň v okolí OÚ.
„Úprava prostranství před OÚ a revitalizace zeleně”

Opatření: „Zateplení obecního majetku”
Je třeba realizovat zateplení Obecního úřadu a pohostinství v Hatích.
„Zateplení OÚ”
„Zateplení pohostinství v Hatích”

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

obec

0

Vlastní + externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2016

obec

0

Vlastní + externí

2017 - 2017

obec

0

Vlastní + externí

Od - do

2016 - 2017

Od - do

Cíl: „Vybudování objektů pro sportovní a mimoškolní vyžití”
Cílem je zlepšení vybavenosti obce a podpora volnočasových aktivit v obci. Je v plánu vytvořit bezpečné
prostředí pro mimoškolní, dětské vyžití, podléhající bezpečnostním a technickým normám. Tento cíl bude
naplňován aktivitou: vybudování a vybavení dětského hřiště
Opatření: „Podpora volnočasových aktivit v obci”
V částech obce chybí herní prvky. Je v plánu vybudovat a vybavit dětské hřiště v Hatích
a Hodyni.
„Vybudování dětského hřiště”
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2016 - 2016

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

obec

0

Vlastní + externí
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B.3 Podpora realizace programu
Realizace PRO
V programu rozvoje obce jsou stanoveny cíle, opatření a výsledné konkrétní aktivity, které obsahují
předpokládané termíny realizace a přehled nákladů. Aby měla realizace dokumentu potřebný efekt a byly
naplněny stanovené cíle, je třeba se zaměřit na efektivní spolupráci jednotlivých aktérů, a to konkrétně
obce, spolků, občanů i subjektů v obci.
Monitoring PRO
Monitoring, tedy sledování průběžného naplňování PRO, bude provádět zastupitelstvo obce každé 2 roky.
K monitoringu budou zejména shromažďovány informace o průběhu realizace dílčích aktivit jednotlivých
opatření a programových cílů.
Budou sledovány zejména:
●

●
●
●
●

naplňování aktivit naplánovaných na daný rok - které byly úspěšně realizovány, které realizovány
nebyly
příprava - finanční náročnost
vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit PRO
projednávání změn PRO
schvalování aktualizace PRO

Plnění strategie bude kontrolováno minimálně každě 2 roky a následně bude vyhodnocováno, do jaké
míry byly naplánované záměry realizovány či z jakých důvodů realizovány nebyly. Současně budou
případně přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska potřebnosti jejich realizace. Dále bude
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
Dokument bude zveřejněn na internetovách stránkách obce a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k
zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.
Aktualizace PRO
Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné aktualizovat dle průběhu realizace jeho
dílčích částí. Změny budou prováděny přímo do dokumentu a výsledkem bude dokument s označením
data aktualizované verze. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce Skuhrov.
Financování PRO
Zdrojem financování jsou vlastní zdroje obce a předpokládáme financování prostřednictvím různých
dotačních titulů ke každé plánované aktivitě (kraj, státní rozpočet, prostředky EU).

Závěr
Zastupitelstvo obce schválilo dokument Program rozvoje obce Skuhrov 7. 6. 2016.
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