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ÚVOD
Strategie rozvoje obce Včelná je zpracována na základě potřeby stanovit vizi a cíle rozvoje obce
v následujících letech. Strategie vznikala v období březen – červen 2015. Na jejím vzniku se podíleli
kromě zástupců pracovní skupiny „strategie“ složené ze zastupitelů obce a zpracovatele, také
obyvatelé obce, kteří prostřednictvím krátkého dotazníku a na uspořádaném veřejném projednání
dne 24. června 2015 mohli vyjádřit svůj názor na současný stav rozvoje obce, sdělit svá přání a
nápady, jak by se obec měla dál rozvíjet, co by bylo dobré v obci řešit a zlepšit.
Strategie je koncipována na období 2015 – 2020 a může být dle potřeby doplňována.

Složení pracovní skupiny:
Ing. Jarmila Mandžuková - starostka
Zastupitelé obce - Mgr. Kamil Feitl, Ing. Alice Nejedlá, Ing. Stanislav Pražák
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. (zpracovatel) – Ing. Mirka Machová, Ing. Václav
Kolář

Strategie rozvoje byla schválena zastupitelstvem obce dne 13. 7. 2015
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1. Základní údaje o obci
Název: OBEC VČELNÁ
Sídlo: Husova 212, 373 82 p. Boršov nad Vltavou
IČ: 00245607
www.vcelna.cz
e-mail: obec@vcelna.cz
tel.: 387 250 223
Obec je členem Svazku obcí Blanský les – podhůří (svazek má sídlo na OÚ Včelná) a prostřednictvím
svazku spadá do území působnosti Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o. p. s.
Obec je od roku 1999 přihlášena do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
Počet členů zastupitelstva: 9

1.2. Charakteristika a vývoj obce
Obec Včelná se nachází v bezprostřední blízkosti krajského města České Budějovice, pouze 8 km jižně
od centra města, v mírně svažitém terénu u Rožnovského lesa.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1784. Sídlo, lidově zvané také Bory nebo Na Borech
vzniklo v lesním průseku při nové císařské silnici z Českých Budějovic do Lince, v půlce cesty mezi
Rožnovem a Kamenným Újezdem. Po zbudování koněspřežní trati z Českých Budějovic do Lince bylo
ve Včelné též nákladní nádraží koněspřežky. Doposud je zachován strážní domek koněspřežní dráhy
čp. 242 v části Lesní kolonie (zapsán jako nemovitá kulturní památka, která je v soukromém
vlastnictví). Silnice procházející obcí a koněspřežka měly značný vliv na život původních obyvatel a
rozvoj obce. Symbol formanství a koněspřežky se objevuje v heraldickém znaku obce v podobě
podkovy.
Díky své poloze zaznamenala obec především v posledních pár letech doslova stavební boom, kdy
došlo k podstatné změně rázu a vzhledu celé obce.
Dnešní způsob bydlení ve Včelné představují většinou dobře vybavené rodinné domy v zahradách.
Komfortní bydlení poskytují také byty v nově vybudovaných bytových domech. Další charakteristikou
zdejšího života je bezprostřední kontakt s lesem a rychlé spojení s krajskou metropolí městskou
hromadnou dopravou. Obec je vybavena sítí drobných obchodů, restauračních a ubytovacích
zařízení. Je vyhledávána pro dobré podmínky ke krátkodobé rekreaci. V současné době zde žije 1 727
obyvatel.
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Významná místa a památky v obci:
Jednou z nejstarších památek je výklenková kaplička "Na rozloučenou" z první poloviny 19. století
nacházející se na hlavní třídě nad odbočkou do Čtyř Chalup. 31. října 2004 byla v kapličce odhalena
socha sv. Jana Nepomuckého a kaplička byla znovu vysvěcena.
Charakteristická pro Včelnou je i soukromá kaple na hlavní třídě u domu čp. 24 postavená roku 1900.
Na nejvyšším místě obce v lese "Na hraničkách" se nachází památný kříž, k němuž se váže legenda o
zázračném nalezení monstrance odcizené z černického kostela v roce 1845.
Architektonicky zajímavé jsou především vily z počátku 20. století v Lesní kolonii tvořící původně
komplex ozdravných penzionů, letních bytů a restaurací.
Územím obce prochází historická trasa koněspřežní železnice České Budějovice – Linec.
Jedinou památkou zapsanou na seznamu nemovitých kulturních památek ČR na území obce je právě
strážní domek koněspřežné dráhy č. p. 242.
Základní údaje o obci
NUTS III

NUTS IV

Jihočeský kraj

České Budějovice

Počet
místních
částí

Počet
katastrálních
území

1

1

Rozloha*

3,71 km2

Počet
obyvatel*

Hustota
obyvatel/km2

1 727

465,5

*k 31.12.2014

1.3. Infrastruktura a občanská vybavenost
Technická infrastruktura, komunikace
Odpadní vody jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť, která je zaústěna do stokové sítě města
České Budějovice a na ČOV České Budějovice. Napojeno je cca 90% obyvatel obce. Dešťové vody
jednotné kanalizace jsou zaústěny do místní vodoteče přes dešťovou zdrž.
Obnovu a další výstavbu řeší „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace na období
2014 - 2023,“ který má obec schválen. Nejdůležitějšími akcemi pro toto období je výstavba kanalizace
a vodovodu v lokalitě Čtyři Chalupy, výměna vodovodních armatur v Lesní kolonii, zkapacitnění
odlehčovací stoky do OK-1 k retenční nádrži, posílení úseku podchodu pod železnicí směr Rybník.
Průměrná míra obnovy VH majetku činí 1,67 mil. Kč bez DPH za rok.
V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 100% obyvatel. Obec je
napojena na vodárenskou soustavu Římov. Provozovatelem vodovodní sítě je firma ČEVAK a. s.
České Budějovice. V Rožnovském lese se nachází funkční přečerpávací stanice vodovodu.
Obec je od roku 1995 plynofikována.
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Obec má zpracován průběžně aktualizovaný pasport místních komunikací (r. 2010) a veřejného
osvětlení (r. 2013).
Obec má zpracován platný územní plán z roku 2012.
Obec spravuje celkem 11,5 km místních komunikací. Jejich stav je dobrý. Rekonstrukce většiny
místních komunikací proběhla v letech 1997 až 2004. Průběžně je prováděna jejich oprava (přídlažba,
výtluky). Je např. plánována rekonstrukce komunikace v ulici Krátká včetně doplnění veřejného
osvětlení, dále potřeba vybudování chodníku „Pod tratí“ a v ulici Nádražní.
Bezdrátový rozhlas byl pořízen v roce 2011.
Stav veřejného osvětlení – průběžně se obnovují osvětlovací body v jednotlivých ulicích, nejstarší
části jsou ze 70. let.

Přetrvávající bytová výstavba klade neustále větší nároky na potřebu vybudování související
technické infrastruktury (mimo ZTV). Do správy obce tak také přibylo mnoho stovek metrů
komunikací, veřejného osvětlení a zelených ploch.
Obec pravidelně zajišťuje obnovu technické infrastruktury a majetku dle svých finančních možností.

Odpadové hospodářství:
Obec zajišťuje svoz směsného komunálního odpadu 1x týdně.
Na několika místech v obci jsou k dispozici kontejnery na papír, sklo, použité oděvy, kovový odpad, na
potravinářské oleje a tuky, v sezóně jsou k dispozici kontejnery na kompostovatelný odpad (trávu a
listí) nebo na větve. Nově také domácnosti mohou ukládat kompostovatelný odpad do biopopelnic.
Obec zdarma poskytuje igelitové pytle na třídění plastů a nápojových kartonů, tuto službu využívá ale
pouze 65% domácností (údaj za rok 2014).
V obci je rovněž zajištěn zpětný odběr použitých elektrozařízení, 2x ročně obec pořádá sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a jarní úklid obce za účasti obyvatel pod názvem
„Ukliďme Včelnou“.
Ostatní odpad (např. stavební suť) mohou bezplatně občané Včelné odevzdat na sběrný dvůr na
Švábově Hrádku v Českých Budějovicích.
Hlavní snahou obce v oblasti odpadového hospodářství je nastavit systém třídění odpadů tak, aby
prakticky vše bylo možné separovat.
V obci zatím chybí sběrný dvůr.

Doprava, dopravní obslužnost
V obci je zajištěna autobusová, vlaková a městská hromadná doprava.

6

Rozvojová strategie obce Včelná na období 2015 - 2020

Obcí prochází vlaková trať č. 196 České Budějovice – Rybník (hranice s Rakouskem).
Autobusová doprava směrem České Budějovice, Český Krumlov a Kaplice.
Městská hromadná doprava je zajištěna do Českých Budějovic (linka č. 7: Vrábče – Boršov nad
Vltavou – Včelná - České Budějovice).
Obcí Včelná prochází silnice III. třídy č. 00354 – Tř. 5. května (České Budějovice – Včelná – Kamenný
Újezd) a silnice III. třídy č. 14325 – ul. Nádražní (spojka na E55 a dále Boršov nad Vltavou – Černý Dub
– křižovatka Homole a Křemže).
V bezprostřední blízkosti obce vede silnice I. třídy č. I/3 (E55) – České Budějovice – Český Krumlov –
oblast Šumavy. Jedná se o jednu z nejvytíženějších silnic v Jihočeském kraji.

Vzhledem k dočasnému řešení kruhového objezdu právě na silnici E55 u obce Litvínovice, jehož
kapacita neodpovídá hustému provozu, kamiony, zájezdové autobusy a autobusy linkové autobusy
Studentagency využívají v dopravní špičce právě silnice III. třídy vedoucí obcí Včelná jako spojku na
E55 (napojení v Boršově nad Vltavou nebo Kamenném Újezdě). Vzhledem k tomu, že jmenované
silnice III. třídy vedou přímo středem obce, má vzrůstající doprava bezprostřední vliv na zatížení
komunikací, hluk a zhoršenou bezpečnost provozu v obci.

Obce se také poměrně výrazně dotkne stavba dálnice D3, zejména uvažovaná stavba tzv. „Jižní
tangenty“ (budoucí silnice II/143). Ta by měla propojit stávající silnici E55 (probíhající Boršovem nad
Vltavou) s budoucí dálnicí (dálniční sjezd u obce Roudné) a zajistit napojení jižní části Českých
Budějovic a přilehlých obcí.
Jižní tangenta by měla pod obcí přetínat silnici do Rožnova v místě železničního přejezdu. V současné
době je tento záměr připravován projekčně a Obec Včelná bude vydávat stanovisko k řešení
zahloubeného kruhového objezdu právě v tomto kritickém místě.

Obcí neprochází žádná značená cyklostezka, chybí bezpečná cyklostezka do Českých Budějovic
(zejména v souvislosti s výše zmíněnou dopravní situací v obci a jejím okolí a s narůstající bytovou
výstavbou).
Město České Budějovice má zpracovánu „Aktualizaci koncepce cyklistické dopravy do roku 2015“
a probíhá zpracování generelu cyklistické dopravy na území města, kde je velký důraz kladen na
propojení a zajištění návaznosti cyklotras ve městě právě se sousedními obcemi. S rozvojem
cyklistické dopravy tímto směrem je uvažováno také v připravovaném „Integrovaném plánu rozvoje
území na období 2014 – 2020.“

7

Rozvojová strategie obce Včelná na období 2015 - 2020

Stavba cyklostezky na katastrálním území obce Včelná je naplánována na dvě etapy, druhá etapa
k železničnímu přejezdu bude budována v součinnosti s městem České Budějovice a v závislosti na
stavbě Jižní tangenty.

Občanská vybavenost:
Ke společenskému vyžití slouží v obci kulturní dům (možnosti pronájmu pro soukromé účely,
pořádání různých akcí obce) a knihovna v budově obecního úřadu.
V kulturním domě se v posledních letech zvýšil počet pořádaných akcí pro veřejnost a snahou obce je
budovu a její okolí upravit. V roce 2015 obec získala dotaci z POV Jihočeského kraje na rekonstrukci
prostranství a nového plotu u kulturního domu, naplánováno je zateplení budovy s výměnou oken a
vstupních dveří. Prostřednictvím finanční podpory z POV také dojde k zateplení stropu v kulturním
domě. V další fázi je nezbytné provést opravu zázemí pro hostinskou činnost a další úpravy.

V obci působí mateřská škola - současná kapacita je 84 dětí.
Obec v současné době připravuje projekt pro potřebné rozšíření kapacity mateřské školy v souvislosti
se stavebním rozvojem obce a celkovým demografickým vývojem. V úvahu přichází varianta částečné
přístavby objektu školy do zahrady včetně kompletní rekonstrukce kuchyně.
V roce 2015 bude zpracována projektová dokumentace a samotná realizace by měla proběhnout
v roce 2016 za finanční podpory dotací z Evropské unie. V rámci rekonstrukce obec plánuje zbudování
parkovacího stání a úpravy zeleně kolem budovy MŠ. Průběžně probíhají různé opravy, např.
rekonstrukce sociálních zařízení.

Ke sportovnímu vyžití slouží v obci sportoviště, tělocvična a dětské hřiště.
V současné době se zpracovává návrh využití sportoviště (cca 600 m2) v ulici Lesní kolonie, které
dříve sloužilo jako hřiště na nohejbal.
Je připravována revitalizace nevyužívané plochy (cca 2.000 m2) za obecním úřadem a vytvoření
relaxační zóny a zároveň místa pro pořádání rozmanitých kulturních akcí pro obyvatele a návštěvníky
obce napříč generacemi.
Zbývá dořešit plochy dětských hřišť a odpočinkových zón v nové zástavbě v lokalitě Dlouhé role. Obec
uvažuje i o případném využití dosud nevyužívané plochy (cca 1.500 m2) v areálu SK Včelná pro
víceúčelové hřiště s tenisovým kurtem.
V dlouhodobějším časovém horizontu plánuje obec rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice (v ulici Tř.
5. května). Snahou bude vytvořit komunitní centrum pro setkávání širší veřejnosti v rámci různých
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kulturních a vzdělávacích programů. Zároveň by prostor sloužil i jako mateřské a rodinné centrum pro
společné aktivity rodin s dětmi.
Obec postupně podle svých finančních možností provádí obnovu a pořízení svého majetku a obnovu
veřejných prostranství. Např. v minulých letech byl kompletně zrekonstruován bezdrátový rozhlas,
pořízeny informační turistické tabule, mobiliář (lavičky, odpadkové koše), rozšířena kapacita MŠ.

Nabídka, dostupnost a kvalita služeb je popsána v části 1.5. Ekonomické prostředí.

1.4. Obyvatelstvo
Struktura obyvatel
V současné době žije v obci 1 727 stálých obyvatel (k 31. 12. 2014). Postupný nárůst ukazuje tabulka
a graf pod textem. Za nárůstem počtu obyvatel stojí především bezprostřední návaznost obce na
krajské město České Budějovice, přitom z hlediska blízkosti přírody je obec relativně příjemnou
lokalitou, dále dobrá dopravní dostupnost a tím přetrvávající poptávka po bydlení v obci.
Počet obyvatel v obci má neustále narůstající tendenci. Například od posledního sčítání v roce 2001
vzrostl počet obyvatel o 10,5%. Vzhledem k pokračující masivní bytové výstavbě v severovýchodní
části obce (v lokalitě pod železniční tratí), kde vznikne 99 nových rodinných domků, předpokládá
obec v příštích 3 letech další razantní nárůst obyvatel (hrubým odhadem 200 obyvatel).
Obec má ve srovnání s ostatními obcemi mikroregionu Blanský les – podhůří nejvyšší podíl
zastavěných ploch (14,7 ha z 371 ha). Obec Včelná má téměř 4% svého území zastavěno, zatímco
ostatní obce mají okolo 1 – 1,5%.
Hustota obyvatel obce činí 465,5 obyv./ km2, což je hodnota několikanásobně vyšší než je průměr
ORP České Budějovice (41,4 obyv./km2)!!!
Vývoj počtu obyvatel a postavených domů dle údajů ze sčítání domů, lidí a bytů 1869 - 2011
Sčítání v roce Počet obyvatel
Počet domů Sčítání v roce
Počet obyvatel
Počet domů
1869
393
47
1950
866
229
1880
468
55
1961
1 062
258
1890
511
60
1970
985
275
1900
551
59
1980
1 182
356
1910
615
66
1991
1 326
447
1921
617
74
2001
1 471
481
1930
886
177
2011
1 563
556
Zdroj: ČSÚ
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Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 – 2014

Věkové složení obyvatel obce koresponduje se současným průměrem Jihočeského kraje a
demografickým vývojem všeobecně. Stoupá počet starších obyvatel, klesá počet obyvatel
v produktivním věku. Naopak došlo ke zvýšení počtu obyvatel do 14 let věku, což obec vnímá velice
pozitivně. Průměrný věk obyvatel obce je 41,0 let, což odpovídá současnému průměru v Jihočeském
kraji.
Věková struktura obyvatel obce v letech 2008 – 2014 (stav vždy k 31.12)
Počet obyvatel obce v letech*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 695
CELKEM
1 573 1 594
1 613
1 626
1 693

2014
1 727

Ženy: 859
Muži: 836

Ženy: 877
Muži: 850

Z toho ve
věku:

0 – 14 let
podíl v %
15 – 64 let
podíl v %
65 let a více
podíl v %

200
12,7

214
13,4

211
13,1

220
13,5

257
15,2

267
15,8

269
15,6

1 168
74,3
205
13,0

1 152
72,5
228
14,3

1 169
72,5
233
14,4

1 145
70,4
261
16,1

1 158
68,4
278
16,4

1 136
67,0
292
17,2

1 138
65,9
320
18,5

Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo vnitra
*stav vždy k 31. 12. 2014

S narůstajícím počtem obyvatel je ale zároveň třeba podniknout taková opatření, aby byly v obci
zajištěny dostatečné služby a zázemí pro všechny potřebné věkové kategorie obyvatel.
V této souvislosti je nutné řešit například zajištění dostatečné kapacity v mateřské škole, přístup
k základnímu vzdělání, odpovídající spojení s krajským městem pro cyklisty a pěší, bezpečnost silniční
dopravy (očekává se vyšší provoz zejména na silnici Lidická třída a Tř. 5. května).
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Spolková činnost
Zejména v posledních letech se zvýšil počet společenských a sportovních akcí pro širokou veřejnost
v obci (ať už pořádané obcí nebo soukromými subjekty). Toto také ocenila většina obyvatel obce,
kteří se zapojili do dotazníkového šetření.
V obci jsou registrovány tyto spolky:
-

Sportovní klub SK Včelná

-

Atletický klub Včelná

-

Oddíl metané MC Včelná, který organizuje přeshraniční sportovní soutěže

-

SDH – nefunkční, nevyvíjí žádnou činnost, zákonnou povinnost zajištění jednotky požární
ochrany zajišťuje Boršov nad Vltavou

Pod patronací obce se koná celá řada tradičních/pravidelných akcí v obci během celého roku
-

Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Předvánoční setkání seniorů, Vánoční turnaj
ve stolním tenise, Maškarní ples, Maškarní karneval pro děti, Jarní výlet pro seniory, Řemeslné
a rukodělné kurzy, galavečery se známou osobností, Výtvarné výstavy, Výstavy výrobků
chráněných dílen, Pravidelné taneční večery v KD, Osvětové besedy Čaj o páté“ pro všechny
věkové kategorie

Obec vydává pravidelně Zpravodaj s informacemi pro občany – 1x měsíčně, tištěný do každé
domácnosti. Webové stránky obce slouží jako prezentační a komunikační medium pro občany.

1.5. Ekonomické prostředí
Pracovní podmínky a zaměstnanost v obci
I když v obci samotné nejsou pracovní příležitosti příliš významné, i přesto patří míra
nezaměstnanosti vzhledem k dobré poloze obce k nejnižším v kraji. V současné době se pohybuje
okolo 4%, k 31. 12. 2014 činila nezaměstnanost dokonce 2,7%. Zatímco průměrná míra
nezaměstnanosti v Jihočeském kraji se pohybuje okolo 7%, v ORP České Budějovice pak okolo 5%.
V obci nesídlí žádný významnější zaměstnavatel, obyvatelé jsou přímo v místě zaměstnáni převážně
v drobných službách, velká většina z nich pak za prací dojíždí do Českých Budějovic.
Podnikatelská aktivita a služby v obci
Podle statistických údajů je v obci registrováno 461 ekonomických subjektů. Ve srovnání s ostatními
obcemi mikroregionu Blanský les – podhůří působí v obci druhý největší počet podnikatelských
subjektů. Většina vyvíjí svou činnost samostatně, bez zaměstnanců. Tyto subjekty tvoří zhruba 73%
všech ekonomických subjektů v obci. Podle oblasti působení jsou nejvíce zastoupeny velkoobchod a
maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel. Významnější zaměstnavatelé v obci působí pouze

11

Rozvojová strategie obce Včelná na období 2015 - 2020

dva – areál firmy SIGMA České Budějovice (výroba konstrukcí z oceli, komunální čistící stroje atd.) a
ČEPRO a.s. (skladování paliva a maziv, vč. jejich dovozu, provoz čerpací stanice).
Obec nemá k dispozici prostory pro podnikatelskou činnost, v územním plánu jsou ale zahrnuty
lokality s tzv. smíšenou výstavbou (částečně určeny i k podnikatelské činnosti).
V obci jsou zajištěny pouze základní služby: 2 prodejny potravin, 1 prodejna drogerie a dalšího
nepotravinářského zboží, 3 soukromé restaurace, 1 bufet, 1 cukrárna a čerpací stanice. Policie a
pošta jsou (stejně jako některé stejné a další služby) k dispozici v sousedním Boršově nad Vltavou,
který je v docházkové vzdálenosti. Všechny potřebné služby jsou dostupné v Českých Budějovicích
(centrum vzdáleno pouze 8 km).
V rámci provedeného dotazníkového šetření nejvíce obyvatelé postrádají bankomat, špatné
fungování pošty a absenci většího supermarketu.
Počet ekonomických subjektů v obci – PODLE OBLASTI PŮSOBENÍ (stav k 31.12)
2008 2012 2013 2014
CELKEM
221
258
461
461
Zemědělství, lesnictví, rybářství
4
3
8
7
Těžba a průmysl
32
34
58
57
Stavebnictví
26
32
49
46
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
61
51
96
99
Doprava a skladování
2
3
6
5
Ubytování, stravování a pohostinství
24
26
54
56
Informační a komunikační činnosti
3
2
4
4
Peněžnictví a pojišťovnictví
5
13
29
21
Činnosti v oblasti nemovitostí
5
4
16
16
Profesní, vědecké a technické činnosti
34
40
56
61
Administrativní a podpůrné činnosti
3
4
10
12
Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení
2
3
3
3
Vzdělávání
5
12
15
14
Zdravotní a sociální péče
2
4
4
3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
3
7
9
9
Ostatní činnosti
8
12
26
28
Nezjištěno
2
8
18
20
Zdroj: ČSÚ

Ekonomické subjekty v obci – PODLE PRÁVNÍ FORMY (stav k 31.12.)
2008
2012 2013 2014
CELKEM
221
258
461
461
Státní organizace
1
1
1
1
Obchodní společnosti
30
38
50
47
Živnostníci
172
191
339
351
Svobodná povolání
8
19
46
36
Zemědělští podnikatelé
2
1
2
2
Ostatní právní formy
8
8
23
24
Zdroj: ČSÚ
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Turistický ruch
Obec není z hlediska turistického ruchu příliš atraktivní lokalitou. Je vhodná spíše pro jednodenní
turistiku. Obcí prochází pouze jedna značená pěší trasa v jižní části obce (žlutá značka Boršov nad
Vltavou železniční stanice – Na Plavnickém potoce). Obcí neprochází žádná značená cyklistická trasa.
V obci jsou tři restaurace a možnost ubytování v soukromém penzionu.
Obec nedisponuje žádnou zajímavou kulturní ani přírodní památkou. Zajímavé se jeví využití okolního
lesa pro aktivní turistiku, po značených lesních cestách vybudovat naučnou stezku zaměřenou na
historii obce a okolní přírodu atd. Nabízí se také využití lesa pro vytvoření „fitparku“ – prostoru
s venkovními posilovacími přístroji určenými pro všechny věkové skupiny obyvatel.
I když obec není výraznou turistickou lokalitou, chce obec i tuto oblast podporovat, neboť
v bezprostřední blízkosti se nachází město České Budějovice a obec Boršov nad Vltavou, kterou ročně
projíždí tisíce vodáků. Snahou obce je, aby byla zajištěna základní turistická infrastruktura, možnosti
stravování a bezpečná cyklostezka.

1.6. Životní prostředí
I přes svou malou rozlohu a blízkost krajského města je obec charakteristická především rodinnými
domky se zahradami. Dominantou je les obklopující obec od severovýchodu k jihu. Cca polovina
rozlohy patří do katastrálního území obce Včelná.
V obci je jeden rybník. Obec leží mezi řekami Vltava a Malše, takže obyvatelé obce mají v okolí
dostatek možností k rekreaci v přírodě a sportovnímu vyžití. Na území obce Včelná se nenachází
žádná přírodně chráněná území.
Stav ovzduší - vlivem vytápění v rodinných domech tuhými palivy a někdy i spalováním domovního
odpadu se stav ovzduší v zimním období značně zhoršuje. Negativní vliv na kvalitu ovzduší má i stále
intenzivnější doprava, jak na silnici III. třídy, tak i nákladní doprava obsluhující sklad ČEPRA a.s. a
těžká stavební technika zajištující výstavbu nových rodinných domů.
V obci samotné je několik veřejných prostranství určených k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Je
ale potřebná obnova veřejné zeleně - zejména revitalizace prostor za OÚ (park), v okolí třídy 5.
května.

Půda a zemědělství
Celý katastr obce Včelná spadá mezi katastrální území zařazená do méně příznivých oblastí (LFA).
Zemědělství jako podnikatelská aktivita je zastoupena v obci minimálně.
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Zemědělská půda tvoří 42% rozlohy obce, což je z obcí mikroregionu Blanský les – podhůří jeden
z nejnižších hodnot (podíl zemědělské půdy se v obcích mikroregionu pohybuje v rozmezí 50 – 75%).
Rovněž v rámci Jihočeského kraje je obec pod průměrem (48%). V posledních 10 letech došlo
k poklesu podílu zemědělské půdy především kvůli bytové výstavbě.

Půdní struktura (v ha)
Zemědělská
půda
Složení v r.
2004

Z toho:
orná

zahrady

sady

TTP

Lesní

Vodní Zastavěné Ostatní CELKEM

162,0

128,0

31,0

0

3,0

154,0

0,6

13,0

42,0

371

43,6

34,4

8,4

0

0,8

41,5

0,1

3,5

11,3

100,0

158,3

125,2

30,5

0

2,6

153,7

0,6

14,7

43,4

370,7

Podíl v %
42,7
Zdroj: SCLLD MAS BLN, ČSÚ

33,8

8,2

0

0,7

41,5

0,1

4,0

11,7

100,0

Podíl v %
Složení v r.
2013

Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability (KES) je základní ukazatel ekologické stability v obci a na jejím
katastrálním území. Jde o podíl ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady,
louky, atd.) k plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a
sady s černým úhorem, atp.). Obec Včelná má KES na velice nízké hodnotě, právě z výše uvedených
důvodů (nízký podíl zemědělské půdy, velká většina katastru je zastavěná, chybí ekologický významné
plochy.
Hodnota Koeficientu ekologické stability obce v letech:

2008
1,02

2012
1,02

2013
1,02

Vysvětlivky:
KES nižší než 0,9 (obce se nacházejí v neutěšeném krajinném prostoru, který je hodnocen jako člověkem zcela
pozměněný a kde jednotlivé vazby v krajině přestávají fungovat i na místní úrovni a nelze je jednoduchým
způsobem obnovit.
KES 0,9 – 1,9 (svědčí o území hospodářském, ale relativně zachovalém. Pokud se obec nachází blíže
k hodnotě KES 2,0, tak lze konstatovat, že krajina v okolí je relativně vyvážená, kostra ekologické stability
krajiny je na lokální úrovni i zčásti na regionální úrovni zachovalá a návaznosti jednotlivých systémů
ekologické stability jsou zachovány, nebo je lze bez problémů obnovit, stejně jako vazby jednotlivých
krajinných prvků mimo obec.
KES vyšším než 2,0 (obce s touto hodnotou jsou již prakticky v krajině blížící se zachovalé, polopřírodní, až
přírodní. Jedná se o území relativně zachovalé a ekologicky stabilní, případně lze stabilitu rychle obnovit.
Zdroj: ČSÚ
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1.7. Zhodnocení dotazníkového šetření obyvatel obce
V rámci přípravy strategie obce bylo provedeno také dotazníkové šetření mezi obyvateli.
Dotazník byl zveřejněn na webových stránkách obce, dotazník mohli občané odevzdat osobně na
obecním úřadě, poštou nebo e-mailem.
Dotazník obsahoval celkem 16 otázek, které byly zacíleny především na zjištění názorů obyvatel – co
v obci funguje, s čím jsou obyvatelé spokojeni, co je naopak potřeba zlepšit, jakým oblastem by se
měla obec více věnovat.
Celkem se sešlo 40 dotazníků (k 16. 4. 2015), z toho odpovědělo:
Otázka 1-3:
20 žen, 19 mužů, 1 neuvedl
36 občanů, 1 podnikatel, 1 zástupce veřejné správy, 2 neuvedli
10 obyvatel žije v obci od narození, 23 obyvatel se přistěhovalo před více než 5 lety a 7 obyvatel se
přistěhovalo během posledních 5 let
Otázka 4: Co podle Vás pozitivně ovlivňuje život v obci, co se Vám líbí, co je silná stránka obce?
Nejčastěji obyvatelé uváděli nabídku kulturních a sportovních akcí, akcí pro děti a zlepšení podpory
sportu a kultury v obci, zlepšení přístupu ke třídění odpadu, blízkost obce do Českých Budějovic (vč.
dopravní dostupnosti), čistotu veřejných prostranství a prostředí okolo obce (dostupnost lesa,
přírody).
Otázka 5: Co podle Vás negativně ovlivňuje život v obci, co se Vám nelíbí, jaká je slabá stránka
obce?
Nejčastěji obyvatelé uváděli současnou bytovou masivní výstavbu a s tím navazující problémy
(kapacita školky, umístění dětí do ZŠ, „oddělení“ spodní části obce od horní, soudržnost obyvatel),
dále velký automobilový provoz a hluk z dopravy, neupravenost některých částí obce, neukázněnost
některých obyvatel (venčení psů, vandalismus,…), nedostatečná podpora mladých rodin (chybí
sportoviště), chybějící cyklostezka do ČB, dále jednotlivé připomínky ke stavu a dostupnosti občanské
vybavenosti a infrastruktury, k práci zastupitelstva
Otázka 6: Jaké služby v obci jsou obtížně dostupné?
Nejčastěji obyvatelé uváděli chybějící bankomat, zhoršení poštovních služeb, absence supermarketu
(vzhledem k rozvoji obce) a dále jednotlivé připomínky ke kvalitě a dostupnosti dalších služeb.
Naopak obyvatelé také uváděli, že se službami jsou spokojeni a že jsou dostačující (vzhledem
k velikosti a poloze obce), protože všechny služby jsou dostupné v ČB
Otázka 7: Kam by měla obec v příštích letech nejvíce investovat? – INVESTICE DO INFRASTRUKTURY
A SÍTÍ
V drtivé většině uvedena oblast Veřejná doprava a cyklodoprava a Místní komunikace a chodníky
Otázka 8: Kam by měla obec v příštích letech nejvíce investovat? – INVESTICE DO OBČANSKÉ
VYBAVENOSTI
Ve velké většině uvedena oblast Veřejná zeleň a prostranství, dále Mateřská škola a Dětská hřiště a
sportoviště
Otázka 9: Jakou oblast by měla obec nejvíce podporovat? – INVESTICE DO ZAMĚSTNANOSTI,
VZDĚLÁNÍ, SLUŽEB
Nejvíce uvedena oblast Sociální péče, dále volnočasové aktivity a Mladé rodiny s dětmi
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Otázka 10: Co se v obci za posledních 5 let změnilo k lepšímu? – uveďte 1 věc
Nejčastěji uvedena nabídka kulturních a sportovních akcí, odpadové hospodářství, navýšení kapacity
MŠ, opravy chodníků, komunikací. Dále jednotlivé připomínky ke stavu a dostupnosti občanské
vybavenosti, infrastruktury, fungování OÚ.
Otázka 11: Co se v obci za posledních 5 lež změnilo k horšímu? – uveďte 1 věc
Nejčastěji uvedena výstavba domů v lokalitě Dlouhé Role a ztráta statutu „malé rodinné obce“,
kriminalita, bezpečnost a vandalismus v obci, odstranění velkých stromů a nedostatečná výsadba
nových stromů a zeleně, chování obyvatel mezi sebou
Otázka 12: Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte o činnosti obce, pořádaných akcích?
V drtivé většině z vydávaného Obecního zpravodaje (do domácnosti, na webu obce), dále z nástěnky
OÚ, z webových stránek, e-mailem, facebook.
Pozn.: v informačním buletinu často chybí podstatné informace (např. k výstavbě v obci…)
Otázka 13: Je propagace pořádaných akcí v obci dostatečná?
ANO: 34 odpovědí
NE: 6 odpovědí
Otázka 14: Jak jste spokojen s čistotou a úklidem v obci?
ANO: 35 odpovědí (Některé odpovědi s poznámkou k vandalismu, zlepšení stavu okolního lesa,
plevel, odpadky, pejskaři)
NE: 3 odpovědi
Jak kde (ANO i NE): 2 odpovědi
Otázka 15: Dokážete popsat VIZI obce do r. 2020? Jak si představujete, aby obec za 5 let vypadala?
Moderní, upravená, bezpečná obec, kde se hezky žije, s upraveným veřejným prostranstvím a
dostatkem zeleně, v kontaktu s přírodou, dostatečnou dopravní obslužností, se základními službami
dostupnými přímo v obci, funkčních prostranství pro činnost spolků a kulturní a sportovní vyžití
obyvatel, s kvalitní občanskou vybaveností, infrastrukturou
Otázka 16: Místo pro Vaše další návrhy, nápady, připomínky
Připomínky ke stavu, kvalitě a dostupnosti občanské vybavenosti, infrastruktury, veřejných
prostranství a služeb, volnočasovým aktivitám obyvatel, navázání na historii obce
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1.8. SWOT analýza
SWOT analýza oblasti: INFRASTRUKTURA A OBČANSKÁ VYBAVENOST
(technická infrastruktura, odpadové hospodářství, doprava a dopravní obslužnost, občanská vybavenost)
Silné stránky
Slabé stránky
·

Poloha obce blízko krajského města České
Budějovice

·

Nedostatečná kapacita MŠ

·

·

Chybí sběrný dvůr

Napojení na systém MHD, přímo
autobusové a železniční spojení s krajským
městem

·

Nedostatečné cyklo a pěší spojení do
Českých Budějovic

·

Třídění odpadu (zajištěna dostatečný
systém, četnost a kapacita)

·

Chybějící kanalizace v lokalitě Čtyři Chalupy

·

Chybějící finální úprava chodníků zvláště na
Tř. 5. května

·

Nadměrná doprava v centru obce (hluk,
bezpečnost provozu)

·

Nedostatečná bezbariérová dostupnost
objektů veřejné vybavenosti

·

Dobrý stav technické infrastruktury
(plynofikace, veřejný vodovod, v 95% obce
veřejná kanalizace)

Příležitosti
·

Blízkost letiště Planá s plánovaným
smíšeným provozem

·

Revitalizace a obnova
nevyužívaných/neudržovaných ploch v obci
pro volnočasové aktivity

·

Využití dotačních zdrojů pro realizaci
plánovaných záměrů

Ohrožení
·

Spádovost obce do ZŠ V Českých
Budějovicích - Rožnov (současný krizový
nárůst silných ročníků – ZŠ nepřijímají děti
ze spádových obcí)

·

Další nárůst silniční dopravy

·

ČEPRO – v areálu je sklad strategických
rezerv PHM státu

SWOT analýza oblasti: OBYVATELSTVO
(struktura obyvatel, spolková činnost)
Silné stránky
Slabé stránky
·

Absence nepřizpůsobivého obyvatelstva,
v obci se nenachází sociálně vyloučené
skupiny obyvatel

·

Blízkost kulturně-sportovního vyžití
v Českých Budějovicích oslabuje místní
spolkovou činnost a místní služby

·

Obec je přitažlivou lokalitou pro bydlení
vzhledem k blízkosti krajského města a
zároveň přírody (okolní les)

·

Větší anonymita než v jiných obcích

·

·

Nedostačující využití sportovního areálu SK
Včelná a zapojení dětí a mládeže

Dobrá životní úroveň obyvatel

·

·

Nízká míra nezaměstnanosti v obci

Chybějící venkovní prostory pro
organizování volnočasových aktivit

·

Nízká úroveň přestupků a kriminality v obci

·

V obci žije hodně mladých rodin s dětmi

·

Dostupnost středních a vysokých škol
v regionu

·

Dobré mezilidské vztahy a zájem většiny
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obyvatel o dění v obci
·

Pestrý společenský život a široká nabídka
kulturních akcí
Příležitosti

·

Ohrožení

Možnost zapojení mladších lidí do
společenského a veřejného života

·

Stárnutí obyvatelstva

·

·

Vývoj ekonomické situace, růst cen

Zvýšení úrovně společenského a kulturního
života v obci a efektivnější spolupráce s SK
Včelná

·

·

Udržování tradic, podpora spolkové
činnosti, vyzdvihnutí historických souvislostí
v obci

Po dokončení bytové výstavby v lokalitě
„Dlouhé Role“ očekává obec další podstatné
navýšení počtu obyvatel, který může
přesáhnout hranici 2 000 obyvatel. To
například obec vyřadí z možnosti čerpat
dotace v rámci POV Jihočeského kraje (zde
je hranice právě 2 tis. obyvatel)

·

Přiblížení k Českým Budějovicím může ještě
více oslabit místní spolkovou činnost a
místní služby

SWOT analýza oblasti: EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
(pracovní podmínky a zaměstnanost, podnikatelská aktivita a služby v obci, turistický ruch)
Silné stránky
Slabé stránky
·

Dobré možnosti pracovního uplatnění
v blízkém krajském městě a okolí obce

·

Nenaplnění očekávaných příjmů ze státního
rozpočtu vlivem změn v legislativě

·

Možnosti zaměstnání přímo v obci (2 větší
zaměstnavatelé)

·

V obci převažuje drobné podnikání

·

V obci dobře fungují základní služby
(obchod, restaurace, drobné služby)

·

Aktivní spolupráce s okolními obcemi

·

Členský v MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.
Příležitosti

·

V rámci územního plánu podporuje obec
podnikatelskou činnost (v rámci smíšené
zástavby)

·

Ve spolupráci s úřadem práce vytvořit
v rámci obce pracovní místa pro
nezaměstnané

Ohrožení
·

Nejsou přímo vymezeny podnikatelské
plochy
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SWOT analýza oblasti: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Silné stránky
Slabé stránky
·

I když je obec v těsné blízkosti města, je na
dosah přírodě (v zářezu lesa)

·

Zvýšený automobilový provoz na Tř. 5.
května a Nádražní (zplodiny, hluk)

·

Obec neohrožují záplavy

·

·

Plynofikace odstranila většinu lokálních
topidel na tuhá paliva

Zhoršování stavu ovzduší v zimních měsících
(vlivem vytápění v domácnostech
neekologickými palivy)

·

Kanalizace ve většině obce

·

Kvalitní zdroj pitné vody pro domácnosti

·

Fungující systém sběru, odvážení a likvidace
odpadů
Příležitosti

·

Rozšiřování veřejné zeleně, ozeleňování
veřejných prostranství, doplňková výsadba

·

Omezení topení neekologickými (tuhými)
palivy

Ohrožení
·

Při zhoršování ekonomiky hrozí masivnější
návrat k vytápění tuhými palivy
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2. STRATEGICKÁ ČÁST
Z předchozích částí tohoto strategického dokumentu je patrné, že obec Včelná má v současné době
několik výrazných priorit, které je třeba bezodkladně řešit (např. kapacita MŠ, řešení vybudování tzv.
„Jižní tangenty“, vybudování kanalizace v lokalitě „Čtyři Chalupy“, řešení situace kolem vznikající nové
bytové výstavby v jižní části obce). Návazné priority a cíle rozvoje obce jsou stanoveny s ohledem na
snahu obce udržet současnou kvalitu, zlepšovat stávající přístup v rozvoji obce a odstraňovat
nedostatky v dlouhodobějším horizontu. Navržené priority a cíle pak ukazují, jakým směrem se obec
chce v příštích letech ubírat, které oblasti je nezbytné v obci řešit.

2.1. Vize
Obec Včelná je udržovanou, soběstačnou, bezpečnou obcí rodinného typu profitující z výhodné polohy
u krajského města, ale zachovávající si ráz vesnice. Svým obyvatelům poskytuje podmínky pro
nadstandardní kvalitu života, která je dána:
-

kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb (podmínky pro kvalitní bydlení
na dosah přírodě a na dohled krajskému městu České Budějovice

-

rozvíjením dobrých mezilidských vztahů, sounáležitosti a identity

2.2. Priority a cíle rozvoje obce pro období 2015 - 2020
Priorita 1: Bezpečná a dostupná obec
Cíl 1.1. Cyklodoprava a šetrná turistika
Ø Zajistit bezpečné spojení pro pěší a cyklisty s krajským městem
Ø Výhledově zajistit napojení obce na cyklostezky v okolí – spojení s okolními obcemi (využití
polních a lesních cest, méně frekventovaných komunikací) vč. doprovodného značení,
mobiliáře
Ø Podporovat vznik (vybudování, značení, vzájemné propojení) pěších stezek, cyklostezek (vč.
zážitkových, naučných apod.) v obci a okolí vč. zajištění jejich následné údržby
Cíl 1.2. Veřejná doprava
Ø Dále dostatečně zajišťovat a zlepšovat napojení obce do krajského města (MHD)
Ø Podporovat šetrné a hromadné způsoby dopravy, integrovaný systém
Ø Údržba a rekonstrukce autobusových zastávek
Cíl 1.3. Místní komunikace a chodníky, bezpečnost dopravy
Ø Rekonstruovat, opravovat a udržovat síť místních komunikací
Ø Dobudováním a údržbou chodníků zajistit bezpečnost dopravy v obci
Ø Dostupnými opatřeními zklidnit dopravu v obci
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Ø Zajistit napojení obce na nově budované komunikace v okolí obce s ohlédnutím na
bezpečnost provozu, životní prostředí a životní úroveň obyvatel
Ø Realizovat dopravní opatření vedoucí k zajištění bezpečného přístupu k objektům občanské
vybavenosti (např. autobusové zastávky, obchody, MŠ, dětská hřiště, sportoviště atd.)
1.4. Vandalismus a kriminalita
Ø Dostupnými prostředky eliminovat a důrazně postihovat poškozování obecního majetku
Ø Ve spolupráci s okolními obcemi zajišťovat bezpečnost obyvatel (IZS, policie atd.)

Priorita 2: Volný čas
Cíl 2.1. Veřejná prostranství
Ø Vypracovat architektonické a projektové návrhy regenerace veřejných prostor v obci
Ø Vhodnou úpravou stávajících a vytvořením nových klidových zón zajistit dostatečnou nabídku
pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků obce
Ø Průběžně upravovat a doplňovat veřejná prostranství dle potřeb na další rozvoj obce (celkové
zkvalitnění a účelné využití veřejných prostor)
Ø Zajišťovat čistotu veřejných prostranství
Ø Podporovat regeneraci nevyužívaných a zanedbaných ploch
Cíl 2.2. Sport
Ø Využít stávající volné plochy k výstavbě sportovišť pro všechny věkové kategorie obyvatel
obce a dětských hřišť
Ø Podporovat činnost spolků vedoucí k rozvoji tělesné a sportovní aktivity obyvatel
Ø Vytvářet podmínky pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel
Cíl 2.3. Kultura
Ø Realizovat a podporovat tradiční, ale i zajímavé nové kulturní a společenské akce
Ø Postupně obnovovat zázemí obce pro pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí
Ø Podporovat činnost spolků vedoucí v oblasti kultury a společenského života

Priorita 3: Kvalitní občanská vybavenost a infrastruktura
Cíl 3.1. Technická infrastruktura
Ø Zajistit funkční kanalizační síť (dobudování kanalizace ve všech lokalitách obce, včetně
napojení na spádovou ČOV, postupná obnova nevyhovujících částí kanalizace)
Ø Zajistit zásobování obyvatel obce kvalitní pitnou vodou
Ø Dle potřeby provádět údržbu, obnovu a rozšiřování základní infrastruktury v obci (veřejné
osvětlení, rozhlas, plyn, elektřina apod.)
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Cíl 3.2. Kvalitní mateřské a základní školství
Ø Zajistit dostatečnou kapacitu MŠ v obci
Ø Vytvořit odpovídající zázemí pro vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí v MŠ (venkovní a vnitřní
vybavení MŠ, vzdělávání pedagogů, podpora spolupráce MŠ)
Ø Zajistit dostupnost základního školství (podniknout kroky vedoucí k zajištění „spádové ZŠ“
v blízkosti obce a dostatečného počtu míst v ZŠ)
Ø Podporovat aktivity MŠ, rodičů a dětí, veřejnosti vedoucí k účelnému využití volného času a
podpoře vzdělávání
Cíl 3.4. Občanská vybavenost
Ø Zajistit údržbu a úpravu obecních budov, ploch a prostranství sloužících ke sportovní,
spolkové a vzdělávací činnosti obyvatel
Ø Obnova vnitřního vybavení obecních budov k zajištění zde poskytovaných činností
Cíle 3.5. Péče o obyvatele
Ø Realizovat aktivity vedoucí k dostupnosti služeb pro sociálně znevýhodněné, seniory, mladé
rodiny s dětmi (např. zdravotní péče, rozvoz obědů, nákupů apod.)
Ø Podporovat vznik aktivit vedoucích k setkávání a vytvoření sounáležitosti obyvatel –
komunitní centrum volného času, setkávání rodin, mateřské centrum atd.
Ø Obec bude zajišťovat společná setkání s místními podnikateli a občany s cílem aktivní
spolupráce na rozvoji obce
Cíl 3.6. Služby
Ø Podporovat podnikatelské aktivity vedoucí k zajištění základních služeb v obci
Ø Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování kvality služeb v obci
Ø Realizovat nezbytná opatření vedoucí k udržení a především k dobré kvalitě služeb v obci

Priorita 4: Životní prostředí
Cíl 4.1. Odpadové hospodářství
Ø Pokračovat v současném zlepšování systému třídění odpadu v obci vč. osvětové činnosti a
informovanosti obyvatel
Ø Zajistit dostatečné zázemí pro likvidaci odpadu obyvatel (sběrný dvůr, sezonní zajištění
kontejnerů pro odvoz odpadů – nebezpečný, velkoobjemový apod.)
Ø Odstraňovat černé skládky, motivovat obyvatele k péči o své okolí
Cíl 4.2. Okolní krajina a ovzduší
Ø Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování přirozené retence krajiny (výsadba zeleně, obnova
lesních a polních cest, vznik mezí, remízků apod.)
Ø Efektivně slaďovat zájmy ochrany přírody s životními podmínkami obyvatel
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Ø Podporovat šetrné formy turistiky v okolí obce
Ø Podporovat přechod na čistá paliva, snižování energetické náročnosti budov
Cíl 4.3. Veřejná zeleň
Ø Prosazovat a realizovat přiměřený a citlivý rozvoj parkové úpravy v obci
Ø Realizovat výsadbu a údržbu zeleně v intravilánu
Ø Zajistit odbornou péči o zeleň

Priorita 5: Spolupráce a partnerství
Cíl 5.1. Aktivní občan
Ø Aktivizovat obyvatele k podílu na řešení aktuálních problémů obce
Ø Podporovat aktivní přístup obyvatel k životu v obci (vznik spolků, občanských iniciativ,
dobrovolnictví, vznik pracovních skupin)
Ø Podporovat posílení sounáležitosti obyvatel k obci, k aktivnímu přístupu k životu v obci
Ø Zajistit informovanost obyvatel o dění v obci
Cíl 5.2. Projekty spolupráce
Ø Prostřednictvím zapojení do projektů spolupráce (např. mikroregionu, MAS) účelně
obnovovat obecní majetek, pořádat akce, podporovat činnost spolků v obci, rozvíjet
spolupráci s okolními obcemi a organizacemi apod.
Ø Aktivně se podílet na činnosti mikroregionu, MAS
Ø Využít zkušeností a dobré praxe ostatních obcí k realizaci vlastních aktivit
Cíl 5.3. Historická a kulturní hodnota obce
Ø Podporovat vznik a udržování významných kulturních a historických prvků
Ø Podporovat obnovu a vytváření tradic v obci

Priorita 6: Podpora podnikání a zaměstnanosti
Cíl 6.1. Podnikání
Ø Vytvářet podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání v obci
Ø Podporovat spolupráci obce, neziskového sektoru a podnikatelů
Ø Podporovat potřebné podnikatelské aktivity
Ø Zajistit informovanost obyvatel o podnikatelských aktivitách a jejich využití
Ø Podporovat sociální podnikání
Cíl 6.2. Zaměstnanost
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Ø Podporovat realizaci odborných vzdělávacích kurzů, jazykovou gramotnost všech věkových
kategorií obyvatel s cílem zvýšit konkurenceschopnost obyvatel obce na trhu práce
Ø Podporovat zájem dětí a mládeže o odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, podporovat
výměnné pobyty

3. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Financování implementace strategie:
Obec Včelná využívala v rámci realizace projektů kromě vlastního rozpočtu také externí zdroje.
V souvislosti s implementací strategie rozvoje na období 2015 – 2020 bude snahou obce využít
existující dostupné možnosti financování – především mikroregionální projekty SO Blanský les –
podhůří, projekty Leader prostřednictvím Programových rámců Místní akční skupiny Blanský les –
Netolicko o. p. s., grantové programy Jihočeského kraje, národní programy a připravované operační
programy Evropské unie.

Zodpovědnost za implementaci strategie:
Za implementaci strategie (vč. případných aktualizací) je zodpovědné zastupitelstvo obce Včelná.

Strategie může být v průběhu její platnosti dle potřeby doplňována a upravována.
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4. ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
Zásobník projektů obsahuje v současné době nejzásadnější problémy a známé potřeby rozvoje, které
chce obec v závislosti na dostupnosti finančních prostředků (vlastních, dotací) v letech 2015 – 2020
realizovat.
Dále bude obec průběžně dle potřeby realizovat i další projekty, jejichž potřeba vyvstane v průběhu
následujících let a které budou naplňovat výše stanovené priority a cíle rozvoje obce.

Název projektu:

Rozšíření kapacity MŠ

Krátký popis stávajícího stavu:

Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat nedostatečnou
kapacitu MŠ

Popis projektu:

Projekt zahrnuje rozšíření kapacity MŠ o novou třídu
vč. rekonstrukce kuchyně. V rámci rekonstrukce obec plánuje
zbudování parkovacího stání a úpravy zeleně kolem budovy MŠ.
Výhledově je plánované zateplení celé budovy.

Předpokládaný termín realizace:

2016

Předpokládaný rozpočet:

11,000.000 Kč

Připravenost:

Zpracovává se projektová dokumentace přístavby MŚ a
rekonstrukce kuchyně

Název projektu:

Rekonstrukce objektu kulturního domu

Krátký popis stávajícího stavu:

Obec postupně provádí potřebné stavební úpravy budovy
kulturního domu. V roce 2015 bude provedena úprava
prostranství okolo KD a úprava plotu. Následně by měla být
provedena kompletní rekonstrukce budovy KD.

Popis projektu:

Je třeba provést výměnu starých oken a vstupních dveří,
vybudování rampy, opravu zázemí pro hostinskou činnost, příp.
zateplení celé budovy a další potřebné úpravy. Vzhledem
k absenci podobného objektu v okolních obcích se předpokládá
hojné využívání budovy KD. Celkově dojde ke zlepšení vzhledu
budovy, snížení tepelných ztrát a ke zkvalitnění prostředí pro
pořádání kulturních akcí.

Předpokládaný termín realizace:

2015 - 2017

Předpokládaný rozpočet:

6,000.000 Kč

Připravenost:

Záměr, příprava projektové dokumentace
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Název projektu:

Chodník a autobusová zastávka „Pod tratí“

Krátký popis stávajícího stavu:

Nedostatečná bezpečnost chodců

Popis projektu:

Stavba autobusové zastávky, nástupiště a chodníku bude sloužit
cestujícím a chodcům pro bezpečný nástup do busu a pohyb po
frekventované tř. 5. května (silnice III/00354). Realizací dojde ke
zlepšení bezpečnostní situace v obci.

Předpokládaný termín realizace:

2015

Předpokládaný rozpočet:

1,000.000 Kč

Připravenost:

Zpracovaná PD, podaná žádost o stavební povolení

Název projektu:

Chodník a autobusová zastávka a přechod pro chodce - tř. 5
Května

Krátký popis stávajícího stavu:

Nedostatečná bezpečnost chodců

Popis projektu:

Vybudování chodníku pro pěší k zastávce Včelná Jiráskova ve
směru z ČB, přemístění autobusové zastávky Včelná Jiráskova na
bezpečnější místo. Zvýšení bezpečnosti chodců.

Předpokládaný termín realizace:

2016 - 2017

Předpokládaný rozpočet:

2,500.000 Kč

Připravenost:

záměr

Název projektu:

Chodník v Nádražní ul.

Krátký popis stávajícího stavu:

Nedostatečná bezpečnost chodců

Popis projektu:

Vybudování chodníku pro pěší v Nádražní ulici (podél silnice
III/14325), který bude sloužit pro obyvatele přilehlých rodinných
domů, pro přístup zaměstnanců firmy Sigma do areálu firmy a
také pro přístup pěších na vlakovou dopravu a na poštu v Boršově
nad Vltavou. Zvýšení bezpečnosti chodců a kultivace
frekventované části obce.

Předpokládaný termín realizace:

2016

Předpokládaný rozpočet:

1,000.000 Kč

Připravenost:

zpracovaná PD, podaná žádost o územní řízení
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Název projektu:

Kanalizace a prodloužení vodovodu Čtyři Chalupy

Krátký popis stávajícího stavu:

Lokalita Čtyři chalupy nemá veřejnou kanalizaci, v rámci stavby
bude položen i vodovod

Popis projektu:

Výstavba splaškové a dešťové kanalizace pro celou oblast Čtyři
chalupy k umožnění připojení stávajících nemovitostí,
prodloužení vodovodu

Předpokládaný termín realizace:

2015 – 2016

Předpokládaný rozpočet:

10,000.000 Kč

Připravenost:

zpracovaná PD, územní rozhodnutí

Název projektu:

Kanalizace v ul. Lesní kolonie

Krátký popis stávajícího stavu:

Neexistující či nevyhovující kanalizace v severovýchodní části
Lesní kolonie

Popis projektu:

Výstavba splaškové kanalizace k umožnění připojení 10 stávajících
RD

Předpokládaný termín realizace:

2016

Předpokládaný rozpočet:

1,000.000 Kč

Připravenost:

Zpracování projektové dokumentace

Název projektu:

Stavební úpravy vodovodu 'Na Hraničkách'

Krátký popis stávajícího stavu:

Nedostatečný tlak ve vodovodní síti v horní části obce

Popis projektu:

Rozšíření horního tlakového pásma vodovodu

Předpokládaný termín realizace:

2016 - 2018

Předpokládaný rozpočet:

1,300.000 Kč

Připravenost:

Zadáno zpracování projektové dokumentace
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Název projektu:

Cyklostezka do ČB I. a II. etapa

Krátký popis stávajícího stavu:

Nedostatečná bezpečnost cyklistů

Popis projektu:

Vzhledem k narůstajícímu provozu cyklistů i automobilů po tř. 5.
května (komunikace III/00354) je potřeba provoz cyklistické
dopravy oddělit od silničního provozu a zajistit tak větší
bezpečnost.

Předpokládaný termín realizace:

I.

Etapa 2016 – 2017

II. Etapa 2017 - 2019
Předpokládaný rozpočet:

I.

Etapa 2,000.000 Kč

II. Etapa 2,000.000 Kč
-

- Připravenost:

Zpracovaná studie, vykupují se pozemky

Název projektu:

Oprava povrchu ul. Krátká + veřejné osvětlení

Krátký popis stávajícího stavu:

Nevyhovující stav povrchu místní komunikace a nedostatečné
osvětlení

Popis projektu:

Oprava povrchu místní komunikace a doplnění veřejného
osvětlení

Předpokládaný termín realizace:

2016 - 2017

Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Připravenost:

Záměr

Název projektu:

Park za obecním úřadem

Krátký popis stávajícího stavu:

Nevyužívaná a veřejnosti nepřístupná plocha

Popis projektu:

Revitalizace prostoru za obecním úřadem a jeho zpřístupnění
veřejnosti. Vybudování parku spojeného s výsadbou nových
dřevin a doprovodné zeleně, zbudování přírodních pěších stezek
a doplnění o altán a vhodný venkovní mobiliář – lavičky a
odpadkové koše, nový plot atd. Prostor bude sloužit pro využití
volného času a pořádání kulturních akcí. Realizace přispěje k
celkovému vzhledu obce.

Předpokládaný termín realizace:

2016 – 2017

Předpokládaný rozpočet:

2,500.000 Kč

Připravenost:

Zpracovává se studie
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Název projektu:

Dětská hřiště

Krátký popis stávajícího stavu:

Volné a dosud nevyužívané plochy v nové a budoucí zástavbě
(lokalita Dlouhé role u bytovek a v ZTV pro 99 RD)

Popis projektu:

Dětská hřiště rozšíří nabídku volnočasových aktivit. Vzniknou
moderní, bezpečná a funkční místa, kde budou rodiče s dětmi
trávit volný čas.

Předpokládaný termín realizace:

2016 - 2017

Předpokládaný rozpočet:

1,250.000 Kč

Připravenost:

Záměr

Název projektu:

Rekonstrukce a dovybavení dětského hřiště v ul. Sokolovského

Krátký popis stávajícího stavu:

Vybavení a vzhled hřiště neodpovídá vysokému počtu dětí žijících
v obci.

Popis projektu:

Rekonstrukce a dovybavení stávajícího dětského hřiště, úprava
povrchu, instalace nových herních prvků pro všechny věkové
kategorie dětí

Předpokládaný termín realizace:

2016 - 2017

Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Připravenost:

Záměr

Název projektu:

Oprava pomníků a parková úprava okolí na tř. 5. května

Krátký popis stávajícího stavu:

Pomníky zašlé, úprava prostoru kolem nich nevyhovující

Popis projektu:

Oprava pomníků, výsadba zeleně a celková úprava prostoru u
frekventované komunikace (tř. 5. května) povede ke zlepšení
celkového vzhledu obce.

Předpokládaný termín realizace:

2015 - 2016

Předpokládaný rozpočet:

200.000 Kč

Připravenost:

Záměr
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Název projektu:

Rekonstrukce požární zbrojnice – zřízení komunitního domu

Krátký popis stávajícího stavu:

Omezeně využívaná zastaralá budova požární zbrojnice

Popis projektu:

Rekonstrukcí objektu vznikne v obci plnohodnotný prostor pro
pořádání kulturních a zájmových akcí a místo pro setkávání všech
věkových skupin obyvatel. Dojde ke zlepšení občanské
vybavenosti v obci a k posílení komunitního života v obci.

Předpokládaný termín realizace:

2016 - 2018

Předpokládaný rozpočet:

6,000.000 Kč

Připravenost:

Záměr, zadána studie proveditelnosti

Název projektu:

Fit park

Krátký popis stávajícího stavu:

Nevyužívaná část veřejného prostoru s lesním porostem u místní
komunikace (ul. Lesní)

Popis projektu:

Cílem fit parku je podporovat aktivní trávení volného času a
rozvíjet sportovní aktivity místních obyvatel všech věkových
kategorií. Umístění laviček a venkovních posilovacích strojů.

Předpokládaný termín realizace:

750.000 Kč

Předpokládaný rozpočet:

2016 - 2017

Připravenost:

Záměr

Název projektu:

Naučná stezka

Krátký popis stávajícího stavu:

V příměstském lese kolem obce nejsou značeny doporučené
rekreační stezky

Popis projektu:

Cílem je zatraktivnit vycházky do blízkého lesa, přičemž bude
respektována okolní příroda. Umístění směrových cedulí,
informačních tabulí o historii obce, laviček. Projekt významně
přispěje k rozvoji venkovské turistiky.

Předpokládaný termín realizace:

2016 - 2017

Předpokládaný rozpočet:

300.000 Kč

Připravenost:

Záměr
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Název projektu:

Sběrný dvůr

Krátký popis stávajícího stavu:

Dosud není určen vhodný pozemek k realizaci záměru – sběrného
dvora

Popis projektu:

Sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství a bude
doplňovat stávající systém odděleného sběru a svozu odpadu.
Realizace projektu umožní větší separaci odpadů a zajistí větší
komfort pro občany.

Předpokládaný termín realizace:

2017 - 2019

Předpokládaný rozpočet:

1,500.000 Kč

Připravenost:

Záměr

Název projektu:

Rozšíření obecního rozhlasu (ZTV pro 99 RD)

Krátký popis stávajícího stavu:

Současné zastavěné území obce je pokryto bezdrátovým obecním
rozhlasem

Popis projektu:

Bezdrátový obecní rozhlas zajišťuje kvalitní a rychlou
informovanost občanů o aktuálním dění. Tento moderní
komunikační prostředek by měl být rozšířen i pro občany v nové
výstavbě.

Předpokládaný termín realizace:

2017 - 2018

Předpokládaný rozpočet:

150.000 Kč

Připravenost:

Záměr

Název projektu:

Vybudování domu služeb

Krátký popis stávajícího stavu:

Obec nemá nebytové prostory k pronájmu pro služby občanům

Popis projektu:

S narůstajícím počtem obyvatel narůstá i potřeba zajistit širokou
nabídku činností a služeb pro občany. Místnosti se zázemím by
byly nabízeny k dlouhodobému pronájmu podnikatelům a
živnostníkům, což by vedlo ke zlepšení občanské vybavenosti a
zvýšení atraktivity života v obci.

Předpokládaný termín realizace:

2017 – 2020

Předpokládaný rozpočet:

5,000.000 Kč

-

Připravenost:

Záměr
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Název projektu:

Lavičky, odpadkové koše a zeleň v obci

Krátký popis stávajícího stavu:

V obci ubývá zeleně, lidé si nemají kam sednout.

Popis projektu:

Jedná se o postupné doplnění obecního mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola apod.) a obnova zeleně v obci
v rozsahu, který přispěje ke zlepšení vzhledu obce, funkčnosti
prostor.

Předpokládaný termín realizace:

2015 – 2020

Předpokládaný rozpočet:

1,000.000 Kč

Připravenost:

Záměr
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