Strategická část a akční plán rozvojové
strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu
roku 2004, navazuje na výsledky socioekonomické situace mikroregionu, která byla
zpracována v roce 2002 společností RRA Šumava o.p.s., resp.skupinou vytvořenou k jejímu
zpracování, ve sloţení Pavla Nývltová, Jiří Mäntl, Jan Fastner - projektoví manaţeři
Regionální rozvojové agentury Šumava, doplněný o externího odborného konzultanta
Tomáše Růţičku ze sdruţení REDECo. Její výsledky se staly předmětem hodnocení SWOT
analýzy, pro vyhodnocení situace a definování problémů mikroregionu byla zvolena tzv.
„problémová analýza“, pro niţ byly základním vstupem právě socioekonomická situace
mikroregionu.
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Strategická část dokumentu je zaloţena na výsledcích výše uvedených analýz,
socioekonomické situaci mikroregionu a společně přijaté vizi - představě o mikroregionu za 5
–10 let. Následně byly definovány strategické cíle (čeho je nutno dosáhnout, aby se naplnily
vize) a byly stanoveny prioritní oblasti dalšího rozvoje - oblasti, na které se přednostně
zaměří rozvojové aktivity mikroregionu a jednotlivých obcí, aby se splnily strategické cíle a
naplnila celková vize.
Závěrečná část dokumentu pak představují vlastní projekty, tvořící tzv. akční plán
rozvojové strategie mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko. Ten je zpracován řádově na
období 2-3 let (i s ohledem na programové období EU 2004-2006), po této době bude nutno
akční plán aktualizovat (část projektů bude úspěšně realizována, některé doznají změn, další
se doplní – i s ohledem na nové programové období). Tato část je rozdělena na společné
projekty, jeţ budou realizovány celým mikroregionem jako samostatnou právnickou osobou,
a na projekty jednotlivých obcí svazku, nicméně stále s jednotnou strategií danou tímto
dokumentem.
Obdobně jako u všech předchozích zpracovávaných částí, byla i strategická část
rozvojové strategie, včetně akčního plánu, zpracována za aktivní účasti zástupců všech
členských obcí svazku a zpracovatele díla, jeţ byl koordinátorem společných pracovních
schůzek, tvůrcem formulářů a zpracovatelem finální podoby dokumentu.
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I.1 SWOT analýza
Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

SILNÉ STRÁNKY
1. Blízkost zahraničních trhů
2. Oblast s velmi vysokým potenciálem
rozvoje cestovního ruchu, oblíbená
turistická destinace
3. Přírodní podmínky
4. Kvalitní ţivotní prostředí

SLABÉ STRÁNKY
1. Velké vzdálenosti mezi jednotlivými
sídly
2. Problematická udrţitelnost základního
školství
3. Nedostatečná péče o seniory (domy s
pečovatelskou sluţbou)
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5. Existence NPŠ, CHKO Šumava,
Boubínského pralesa
6. Kulturní a historický potenciál
(existence regionální lidové
architektury, historické a církevní
památky)
7. Vyznačené turistické trasy
8. Sousedství Bavorska
9. Existence hraničních přechodů
10. Dobrá dopravní dostupnost
(dostatečně rozvitá síť)
11. Vyuţitelná vodní plocha – přehradní
nádrţ Lipno
12. Moţnosti pro vodní turistiku
13. Cena pozemků pro podnikání (24 –
500 Kč/m2)
14. Moţnost vyuţití prostředí pro
ozdravné pobyty
15. Zlepšující se vybavenost obcí
počítači, přístup na internet
16. Zvyšující se aktivita obcí ve svazku,
příprava projektů pro čerpání dotací
z ČR i EU
17. Zájem představitelů Jihočeského
kraje o rozvoj této oblasti

4. Málo flexibilní, kvalifikovaná pracovní
síla (zejména pro cestovní ruch),
chybí ochota, motivace
5. Zvýšená nezaměstnanost (1,5x
průměr Jihočeského kraje)
6. Nedostatečná spolupráce mezi
obcemi a podnikateli
7. Málo pracovních příleţitostí v
mikroregionu (lidé vyjíţdějí za prací
mimo mikroregion i do zahraničí)
8. Nedostatek bytů, nedostatečná
kvalita, zanedbaný stávající bytový
fond
9. Chybějící pozemky pro rozvoj
podnikání, bytovou výstavbu v obcích
10. Důsledky nedořešení legislativního
postavení NPŠ na ţivot obcí (omezení
turistiky a rozvoje obcí ze strany
národního parku a CHKO Šumava)
11. Nevyhovující a málo kapacitní
infrastruktura pro další rozvoj ( el. síť,
zásobování vodou, ČOV)
12. Nedostatečná nabídka a
nerovnoměrné rozmístění základních
sluţeb pro turisty (nevyhovující
standard, kvalita a kapacita ubytování
a stravování)
13. Nedostatečná nabídka základních
sluţeb pro turisty (špatný servis a
sluţby pro cyklisty, nedostatečná
nabídka pro sjezdové lyţování)
14. Technické problémy s údrţbou
běţeckých tras
15. Nedostatek vhodných parkovacích
ploch
16. Nevyhovující dopravní obsluţnost
uvnitř regionu
17. Nevyhovující technický stav
komunikací
18. Nedostatečná spolková činnost,
nabídka zařízení pro volný čas, sport,
kulturu
19. Špatná propojenost informačních
systémů, koordinace obecně
20. Chybějící infocentra v menších
obcích, nedostatečný marketing
cestovního ruchu
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21. Nedostatečná vybavenost sociální
infrastrukturou v malých obcích –
nutnost dojíţdění
22. Špatný stav některých historických
objektů
23. Nevyuţité bývalé zemědělské plochy,
budovy a zařízení

PŘÍLEŢITOSTI
1. Zlepšení ţivotních podmínek vedoucí
k zabránění úbytku obyvatel, odlivu
pracovní síly
2. Vyuţití moţností k rekvalifikaci
nezaměstnaných
3. Zlepšení spolupráce podnikatelů a
obcí
4. Rehabilitace lidové architektury,
historických a církevních památek
5. Vyuţití opuštěných zemědělských,
vojenských a hospodářských objektů
6. Vytvoření dislokovaných pracovišť
velkých ozdravoven (moţnost
organizovaných ozdravných pobytů-i
dlouhodobé)

OHROŢENÍ
1. Nedostatek nových pracovních
příleţitostí
2. Nedostatečný zájem nezaměstnaných
o rekvalifikaci
3. Nedostatečný zájem podnikatelů o
spolupráci s obcemi
4. Nedostatek ploch pro podnikání
5. Chybějící finance na investice do
rozvoje bytového fondu
6. Nízký příliv turistů, nedostatečné
vyuţití vybudované infrastruktury CR
7. Konflikty s ochranou přírody
8. Nebezpečí poškození krajiny a přírody
cestovním ruchem

7. Vybudování nových bytů,
rekonstrukce stávajícího bytového
fondu

9. Nárůst dopravního zatíţení (hraniční
přechody), zhoršení stavu komunikací
a zatíţení ţivotního prostředí

8. Rozvoj infrastruktury (el. síť,
zásobování, ČOV, komunikace)

10. Zvyšující se výdaje obcí na místní
komunikace, chybějící intervence
státu a jiných dotací

9. Odprodej pozemků pro podnikání
11. Dořešení legislativního postavení
obcí v NPŠ

11. Sniţující se příjmy obcí ze státního
rozpočtu, nedostatek financí na
realizaci rozvojových projektů
(spoluúčast)

12. Řízení pohybu turistů ve spolupráci s
NPŠ (organizované i neorganizované
skupiny)

12. Chátrání nevyuţívaných
hospodářských a zemědělských
objektů

13. Vytvoření společného informačního
systému, zlepšení systému informací
pro návštěvníky

13. Moţnost opakování přírodních
katastrof, zejména polomů, povodní,
poškození krajiny nevhodnými zásahy

14. Zvýšení kvality a kapacity ubytování
a stravování, rovnoměrné rozmístění
v regionu

14. Nedostatečná státní podpora rozvoje
venkova, nedostatek finančních
prostředků ve fondech EU

10. Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu
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15. Podpora aktivit směřujících ke
zlepšení sluţeb a zlepšení nabídky
pro vyuţití volného času s vyuţitím
stávajícího potenciálu
16. Vyuţívání obnovitelných zdrojů
energie – biomasa, bioodpad
17. Rozvoj bytové výstavby, dostatečná
nabídka pozemků k zástavbě
18. Vytvoření příleţitostí k seberealizaci
mladých, intenzivnější spolkový ţivot
v menších obcích svazku
19. Zkvalitnění přeshraniční spolupráce a
intenzivnější partnerství
20. Zvýšení vyuţívání dotačních titulů a
grantů ČR i strukturálních EU

I.2 Problémová analýza
Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko
Tato část navazuje na problémovou analýzu zpracovanou RRA Šumava, o.p.s. v roce 2002.
V rámci zpracování tohoto dokumentu byla zpracována Problémová analýza s těmito
výsledky:

Problémová analýza – tabelární přehled výsledků hodnocení
Počet bodů
PROBLÉM

Závaţnost

PRIORITA PRIORITA PRIORITA
CELKEM
(váţený
1
2
3
a naléhavost
součet)

Nedostatečná obecní
infrastruktura
Nevyhovující technický stav
komunikací
Nedostatek ploch pro bytovou
výstavbu, zanedbaný bytový
fond
Nedostatek pozemků a
vhodných prostor pro podnikání
Udrţitelnost základního školství
v obcích, problém vzdělanosti

nejvyšší

střední

nízká

10 bodů

7 bodů

3 body

řešení
problému
(pořadí)

1

4

1

41

9.

2

4

1

51

6.

2

1

2

33

13.

2

2

3

43

8.

3

2

1

47

7.

6

Nedostatečná péče o seniory
v regionu
Ekologické problémy v obcích doprava, hluk, čištění odpadních
vod
Nedostatečná infrastruktura pro
cestovní ruch
Špatná propojenost IS, chybějící
koordinace
Nedostatečná propagace
Mikroregionu Horní VltavaBoubínsko a celého zájmového
území
Nedostatečné vyuţití místních
zdrojů pro ekonomický rozvoj
obcí
Spatná dopravní obsluţnost
Nedostatek pracovních
příleţitostí v mikroregionu
Nízká kvalifikace pracovní síly
pro cestovní ruch
Nedostatečná koordinace
x
obecních územních plánů a
územní plánování v regionu
Zchátralé kulturní památky,
opuštěné zemědělské, vojenské
a hospodářské objekty
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1

1

60

2.

2

1

4

39

10.

3

2x

44

4.

2

2

1

37

11.-12.

2

2

1

37

11.-12.

4

2

1

57

3.

1
4

2
2

24
54

16.
1.

4

2

54

5.

2

2

4

26

15.

1

1

30

14.

Dne 16.11. 2004 proběhlo zasedání starostů Svazku obcí Horní Vltava – Boubínsko se
zpracovatelem aktualizace Strategické části a akčního plánu rozvojové strategie, za účelem
tuto problémovou analýzu přehodnotit vzhledem k časovému odstupu 2 let a realizovaným
projektům na území svazku. Shromáţdění starostů se zúčastnili zástupci členských obcí
svazku Kvilda, Kubova Huť, Nová Pec, Stoţec, Volary, ostatní dali při zpracovávání
dotazníků přednost komunikaci e-mailem. Bylo konstatováno, ţe výše uvedené problémy
stále přetrvávají, došlo nicméně k jejich aktualizaci a k přesunu priorit na tyto jednotlivé
problémy.
1. Velké vzdálenosti mezi jednotlivými sídly.
Patří k tradičním, specifikům sídel na Šumavě, k zlepšení můţe dojít pouze
částečnou obnovou zaniklých sídel, která by přinesla další zlepšení a rozšíření
moţností pro rozvoj CR .
2. Problematická udrţitelnost základního školství.
Udrţitelnost školství přímo souvisí s udrţitelným rozvojem oblasti. Zvaţovat moţnosti
vyuţívání místních škol docházkou dětí z ozdravných pobytů malých kolektivů dětí
ve věku 6-11 let.
3. Nedostatečná péče o seniory (domy s pečovatelskou sluţbou).
Vzhledem k poměrně vysokému průměrnému věku místní populace je špatná
dostupnost sociálních sluţeb a potřebná základní zdravotnické péče pro seniory
(obvodní střediska, rehabilitace/má širší uplatnění i při CR/).
4. Málo flexibilní, kvalifikovaná pracovní síla (zejména pro cestovní ruch), chybí
ochota, motivace.
Pracovní síla z minulosti zaměřená na zemědělství a lesnictví a pomocné práce ve
sluţbách se velice obtíţně rekvalifikuje. Přechod z jmenovaných oborů na CR je
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záleţitost poměrně dlouhodobá a bez dotační politiky pro budování vlastních kapacit
CR poskytovaných místnímu obyvatelstvu (jak ubytovacích, tak i pro sluţby)
v krátkém časovém horizontu dosaţitelná.
5. Zvýšená nezaměstnanost (1,5x průměr Jihočeského kraje).
Zvýšená nezaměstnanost způsobená špatnou dopravní obsluţností, útlumem
místního průmyslu, zemědělství a vlivem zvýšené ochrany přírody i sníţením
uplatnění jednotlivců a malých místních firem v lesnictví. Nezanedbatelná je i politika
ze strany NPŠ a LČR, kde nejsou místní lidé při výběrových řízeních zohledňováni a
zakázky získávají větší firmy, které ani nejsou z regionu.
6. Nedostatečná spolupráce mezi obcemi a podnikateli.
Vyplývá mnohdy z nepochopení ze strany podnikatelů, ţe mnoho aktivit obcí přímo
souvisí s perspektivou podnikání a podnikatelé se příliš nechtějí na těchto aktivitách
podílet (ať jsou to aktivity nepřímé voda, kanalizace , komunikace tak i přímo
související lyţařské vleky, běţ. stopy, sportoviště, informační systémy …)
7. Málo pracovních příleţitostí v mikroregionu (lidé vyjíţdějí za prací mimo
mikroregion i do zahraničí).
Málo pracovních příleţitostí v regionu – útlum tradičních pracovních příleţitostí
(zemědělství, les) a pomalý rozvoj cestovního ruchu s malým nárůstem pracovních
míst. Neustálé prosazování měkkých forem turistiky, které příliš pracovních příleţitostí
nepřinášejí z důvodů malé finanční efektivity (ale velká šetrnost k ţivotnímu
prostředí).
8. Nedostatek bytů, nedostatečná kvalita, zanedbaný stávající bytový fond.
Nedostatek bytů není zatím klíčovým problémem, spíše vyplývá z výše uvedených
předpokladů. Pokud bude mít obyvatelstvo perspektivu kvalitního zaměstnání bude si
schopno bytové problémy vyřešit samo.
9. Chybějící pozemky pro rozvoj podnikání, bytovou výstavbu v obcích.
Spíše neţ pozemky chybí chuť podnikat a investovat v oblasti. Schvalováním nových
územních plánů se obce přeci jen k nějakým pozemkům dostali.
10. Důsledky nedořešení legislativního postavení NPŠ na ţivot obcí (omezení
turistiky a rozvoje obcí ze strany národního parku a CHKO Šumava).
V obcích by měl být rozvoj regulován ze strany NP co nejméně a pro rozvoj
cestovního ruchu potřebují obce mnohem větší prostor (drobné agroturistické farmy,
skanzeny, původní řemesla, výroba tradičních potravinářských produktů…). Snad to
vyřeší zákon o NP, ale kdy se najde shoda, aby byl vytvořen zákon pro všechny
přijatelný.
11. Nevyhovující a málo kapacitní infrastruktura pro další rozvoj ( el. síť,
zásobování vodou, ČOV).
Za poslední dobu dochází k výraznému zlepšení infrastruktury a neustále se
pokračuje poměrně slušný tok prostředků z EU, SFŢP, MZE, MMR,..
12. Nedostatečná nabídka a nerovnoměrné rozmístění základních sluţeb pro turisty
(nevyhovující standard, kvalita a kapacita ubytování a stravování).
Sluţby poměrně velmi zaostávají za poţadovanými standarty. Nutno zvětšit zájem o
poskytování sluţeb pro CR v regionu hlavně ze strany místního obyvatelstva. Zatím
tomu brání poměrně špatná kvalifikace a předpoklady místního obyvatelstva a
nedostatečné finanční zdroje mezi obyvateli regionu.
13. Nedostatečná nabídka základních sluţeb pro turisty (špatný servis a sluţby pro
cyklisty, nedostatečná nabídka pro sjezdové lyţování).
Chybí standard sluţeb, které by se měli nabízet v kaţdé obci (např. malý lyţařský
vlek s technickým sněhem, kurty, sauna, squash, kuţelky, masáţní sluţby, půjčovnu
lyţí a sněţnic, kol, lodí, informační středisko, malé centrální kulturní zařízení pro
promítání, besedy, malé koncerty, výstavy ….) a v některých střediskových obcích a
městech (aquapark, sportovní hala, kluziště, lyţařské středisko, jízdárna, golf, bobová
dráha, kulturní středisko….)
14. Technické problémy s údrţbou běţeckých tras.
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Vyřeší se do budoucna pouze vazbou na podnikatelskou sféru a sjezdové lyţování.
Pouze v těchto případech bude systém samostatně financovatelný (dokazují to
zkušenosti ze zahraničí i našich velkých lyţařských středisek).
15. Nedostatek vhodných parkovacích ploch.
Často ani nejsou připravené v územně plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí.
Na základě stanovení standardů vypočítat cílové parkovací kapacity a připravit plochy
v ÚP. (moţnost financování z prostředků EU)
16. Nevyhovující dopravní obsluţnost uvnitř regionu.
Dopravní obsluţnost pro osobní dopravu není zatím zásadním problémem a
rozvojem sluţeb a nabídky v CR se problém snad vyřeší sám větší poptávkou po
návštěvnosti regionu (jiţ dnes sezónní autobusové linky Jihotrans a ČSAD Plzeň a
linky do lyţařských středisek dnes uţ hrazeny provozovateli lyţař. areálů. ŠPIČÁK,
KRAMOLÍN, ZADOV).
17. Nevyhovující technický stav komunikací.
Vlivem větších investic a dotačních prostředků se stav komunikací začíná zlepšovat.
18. Nedostatečná spolková činnost, nabídka zařízení pro volný čas, sport, kulturu.
Spolkovou činnost musí samozřejmě, pokud jiţ netrvá, nastartovat obce a také se
podílet na financování. Zařízení pro volný čas, sport a kulturu budovat jako
infrastrukturu pro CR a při vyuţití pro místní obyvatelstvo pokud se na investici
nepodílí obec sama, finančně se spolupodílet na zvýhodnění sluţeb pro místní
obyvatelstvo (stabilizující dopad).
19. Špatná propojenost informačních systémů, koordinace obecně.
Nutno je hledat společně se všemi subjekty v regionu společnou koncepci
propojenosti všech informačních systémů.
20. Chybějící infocentra v menších obcích, nedostatečný marketing cestovního
ruchu.
Infocentra v malých obcích budovat jako víceúčelové zařízení poskytující více sluţeb
pro cestovní ruch (např. společně se servisem a půjčovnou, aby se zařízení dokázala
samofinancovat). V rámci celé Šumavy nutno vytvořit profesionálně zdatnou
marketingovou organizaci (se zaměřením na skutečný rozvoj CR který, ale nepřinese
jen záţitky, ale také prosperitu a finanční profit místního obyvatelstva).
21. Nedostatečná vybavenost sociální infrastrukturou v malých obcích – nutnost
dojíţdění.
Sociální infrastruktura je úkolem pro stát a obce. Moţnost částečně vyuţít i pro
cestovní ruch..
22. Špatný stav některých historických objektů.
Stanovit do budoucna plán oprav a případně výstavby zničených a nedochovaných
objektů (kapliček kostelů) zahraniční turisté postrádají tyto stavby v krajině. Zároveň
nutno v blízké budoucnosti řešit přípravu studií a opatření k nápravě
architektonického ztvárnění některých obcí (zastaralé stavby pro bydlení)
23. Nevyuţité bývalé zemědělské plochy, budovy a zařízení.
Objekty pro zemědělství většinou stojí na nejpěknějších částech obcí ošetřit v ÚP a
snaţit se zemědělství z objektů vytlačit a navrhnout taková řešení, aby to bylo i pro
majitele finančně zajímavé (za získané prostředky umoţnění vybudování např. nové
farmy). Tak jak dnes objekty stojí, je moţnost pouţití pouze pro původní účel, nebo
nějakou jednoduchou výrobu a ještě s velkými náklady na byty.
K výše uvedenému výčtu problémových oblastí bylo stanoveno pořadí naléhavosti řešení,
k čemuţ slouţila vyhodnocovací tabulka, vyplněná jednotlivě všemi zúčastněnými starosty
členských obcí svazku. Souhrn vyplněných údajů znázorňuje následující tabulka, ze které je
patrné i určení celkového pořadí - bylo určeno na základě prostého součtu priorit
přiřazených určitému problému jednotlivými starosty členských obcí svazku (nejvyšší prioritu
získal problém s nejniţším součtem přiřazených pořadí). Vzhledem ke zjednodušení
vyplňování jednotlivých tabulek byl omezen rozsah bodů (priorit) od 1 do 10, přičemţ číslo 1
znamenalo nejvyšší prioritu, číslo 10 nejniţší.
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Problém
1. Velké vzdálenosti mezi jednotlivými
sídly
2. Problematická udrţitelnost
základního školství
3. Nedostatečná péče o seniory (domy
s pečovatelskou sluţbou)
4. Málo flexibilní, kvalifikovaná pracovní
síla (zejména pro cestovní ruch), chybí
ochota, motivace
5. Zvýšená nezaměstnanost (1,5x
průměr Jihočeského kraje)
6. Nedostatečná spolupráce mezi
obcemi a podnikateli
7. Málo pracovních příleţitostí v
mikroregionu (lidé vyjíţdějí za prací
mimo mikroregion i do zahraničí)
8. Nedostatek bytů, nedostatečná
kvalita, zanedbaný stávající bytový fond
9. Chybějící pozemky pro rozvoj
podnikání, bytovou výstavbu v obcích
10. Důsledky nedořešení legislativního
postavení NPŠ na ţivot obcí (omezení
turistiky a rozvoje obcí ze strany
národního parku a CHKO Šumava)
11. Nevyhovující a málo kapacitní
infrastruktura pro další rozvoj ( el. síť,
zásobování vodou, ČOV)
12. Nedostatečná nabídka a
nerovnoměrné rozmístění základních
sluţeb pro turisty (nevyhovující
standard, kvalita a kapacita ubytování a
stravování)
13. Nedostatečná nabídka základních
sluţeb pro turisty (špatný servis a
sluţby pro cyklisty, nedostatečná
nabídka pro sjezdové lyţování)
14. Technické problémy s údrţbou
běţeckých tras
15. Nedostatek vhodných parkovacích
ploch
16. Nevyhovující dopravní obsluţnost
uvnitř regionu
17. Nevyhovující technický stav
komunikací
18. Nedostatečná spolková činnost,
nabídka zařízení pro volný čas, sport,
kulturu

H. Kvil Kub Nov Stoţ Vola Obe Obe Sou
Poř
Vlta da ova á
ec ry c 7 c 8 čet
adí
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9

5

5

8

2

5

1

2

8

1

3

9

1

5

8

3

1

8

3

2

2

3

4

1

3

8

8

3

2

1

4

2

4

4

1

1

5

8

10

2

1

2

6

3

10

3

1

1

7

5

10

7

1

8

1

4

6

3

2

1

5

3

10

7

1

9

2

1

8

4

2

6

2

3

10

4

5

4

4

4

7

5

5

4

2

6

3

5

10

8

3

3

3

3

8

6

2

9

4

5

2

2

1

9

4

2

8

3

10

19. Špatná propojenost informačních
systémů, koordinace obecně
20. Chybějící infocentra v menších
obcích, nedostatečný marketing
cestovního ruchu
21. Nedostatečná vybavenost sociální
infrastrukturou v malých obcích –
nutnost dojíţdění
22. Špatný stav některých historických
objektů
23. Nevyuţité bývalé zemědělské
plochy, budovy a zařízení
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II. Strategická část

Vize
Prioritní oblasti
Cíle
Opatření
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II.1. Vize
Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

V rámci SWOT analýzy a problémové analýzy byly identifikovány a popsány hlavní
problémy, které ztěţují ţivot obyvatelům mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko. Na druhou
stranu byly určeny přednosti a kladné stránky, kterými mikroregion disponuje a které
obyvatelům a návštěvníkům obohacují a zpříjemňují ţivot.
Byly posuzovány vnější rozvojové příleţitosti, které by bylo moţné zuţitkovat ve
prospěch, byla označena rizika, která by naopak mohla ohrozit budoucí příznivý rozvoj
v tomto mikroregionu.
Z těchto předpokladů a ovlivňujících faktorů budoucího vývoje mikroregionu byla
stanovena řada prioritních oblastí, kterými je nutno se cíleně zabývat, aby byla naplněna
společná vize členských obcí svazku:
Vize mikroregionu:
„Jsme odhodláni společně usilovat o zlepšení sociálních, pracovních,
kulturních a ţivotních podmínek našich obyvatel, s cílem přispět tím ke zvýšení
kvality ţivota, vzdělanosti a ţivotní úrovně. Současně je naším záměrem citlivě a
přitom kvalitněji nabídnout moţnost poznání jedinečného přírodního a kulturního
bohatství našeho regionu turistům a jeho dalším návštěvníkům“.
K představě o tom, jak by měl mikroregion vypadat a čeho by obce společně chtěli
dosáhnout v období nadcházejících 5 – 10 let, bylo zapotřebí definovat hlavní strategické
cíle:
1. Podpora vhodných podnikatelských a ekonomických aktivit, zlepšení sociální,
vzdělávací a kulturní infrastruktury a sluţeb, které rozšíří moţnosti obţivy v na území
mikroregionu a zvýší jeho atraktivitu pro trvalé bydlení a tím přispějí i ke stabilizaci
jeho obyvatelstva v dlouhodobějším výhledu;
2. Zlepšení nabídky a kvality sluţeb pro návštěvníky cestovního ruchu, s cílem
dosáhnout prodlouţení sezóny a zvýšit počet přenocování a průměrnou délku
pobytu návštěvníků v regionu.
Měřitelnými indikátory, jeţ budou hodnotit dosaţené výsledky, budou:
- přírůstek podnikatelských aktivit v regionu
- nárůst počtu pracovních příleţitostí
- přírůstek bytových jednotek
- rozšíření sociální infrastruktury a sluţeb
- počet/přírůstek návštěvníků
- nárůst průměrné délky pobytu
- nárůst obsazenosti/vytíţenosti zařízení sluţeb pro CR
Na základě vyhodnocení socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a analýzy
problémové, byly určeny následující priority rozvoje, které povedou k naplnění
strategických cílů a tím k uskutečnění společné vize:
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I. Zlepšování kvality ţivotního prostředí odstraňováním deficitů a zkvalitňováním
místní technické a dopravní infrastruktury
II. Podpora rozvoje malého a středního podnikání
III. Rozvoj infrastruktury, marketingu a sluţeb pro cestovní ruch
IV. Rozvoj sociálních sluţeb a bydlení, zajištění udrţitelnosti základního vzdělání
Návrh uvedených čtyř základních priorit, vycházejících z potřeb mikroregionu a zhodnocení
všech uvedených silných, slabých stránek, příleţitost a rizik, vytváří rámec pro přípravu a
realizaci společných i jednotlivých projektů členských obcí svazku. Jako velice důleţitý lze
uvést fakt, ţe splnění výše uvedených strategických cílů a naplnění společné vize
mikroregionu se neobejde bez účinné spolupráce, posilování vzájemné komunikace a
informovanosti mezi všemi členskými obcemi svazku. Jako další významný faktor po vstupu
ČR do EU vystupují do popředí i vzájemné vztahy se zahraničními partnery jednotlivých
obcí, kteří by se do budoucna měli stát partnery všech členských obcí svazku.

II.2. Strategie rozvoje a specifikace opatření
Popis jednotlivých priorit:

Prioritní oblast I: Zlepšování kvality ţivotního prostředí odstraňováním
deficitů a zkvalitňováním místní technické a dopravní infrastruktury
Situace
Nepříznivý demografický trend na malých obcí je důsledkem celé řady historických i
sociálně-ekonomických faktorů a jeho řešení nelze dosáhnout pouze realizací dílčích, a ve
svých důsledcích izolovaných aktivit. Jedná se o problém komplexní povahy, který souvisí
především s moţnostmi bydlení a obţivy a se zajištěním nabídky (popř. dostupnosti
nabídky) alespoň základních sluţeb.
V tomto smyslu proto mají všechny dílčí a konkrétní problémové oblasti, identifikované
pracovní skupinou, větší čí menší vliv na vylidňování malých obcí (nedostatečná technická
infrastruktura, dopravní obsluţnost, chybějící sluţby a zařízení, atd).
Podle vyjádření pracovní skupiny je zřejmé, ţe klíčový význam má v tomto kontextu
především otázka bydlení a moţnosti zaměstnání. V prvém případě se jedná zejména o
zajištění ploch a nezbytné infrastruktury pro bytovou výstavbu, ve druhém případě pak o
moţnosti rozvoje podnikání v těchto místech.
Základním předpokladem pro naplnění cílů shora uvedených prioritních oblastí rozvoje
mikroregionu je existence pro tento vývoj nezbytné infrastruktury: dopravního napojení,
zásobování vodou a zajištění ekologického způsobu likvidace odpadů, odpadních vod,
zásobování energiemi.
Negativní vliv na prostředí v mikroregionu má zejména doprava, jeţ ovlivňuje prostředí
především v okolí hlavního dopravního tahu z Vimperka přes Stráţný na státní hranici. V
devadesátých letech se výrazně zvýšila intenzita dopravy po této komunikaci, nejvíce
vzrostl počet kamiónů. V části obcí mikroregionu je v přechodném a zimním období
negativně ovlivňováno ţivotní prostředí také vytápěním fosilními palivy.
Nepříliš rozvinutá je také informační infrastruktura, jak informovanost turistická, tak i
informovanost obecního obyvatelstva o aktuálním dění v celé oblasti mikroregionu.
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Při hodnocení situace v mikroregionu byly za hlavní problémy na tomto poli označeny
ekologické problémy v obcích, nedostatečná obecní infrastruktura (včetně informační),
špatný technický stav dopravní infrastruktury a místních komunikací.
Vhodné aktivity a cíle:
Mezi vhodné aktivity budou proto patřit projekty, jejichţ cílem bude odstraňování uvedených
nedostatků v technické a dopravní infrastruktuře mikroregionu, zlepšení informační
infrastruktury a projekty s pozitivním vlivem na ţivotní prostředí. Vše samozřejmě s cílem
zlepšení demografických trendů v obcích, zvýšení návštěvnosti mikroregionu a delší
setrvání turistů v něm. Přednostně by proto měly být podporovány takové projekty, které
zajistí potřebnou infrastrukturu a napojení ploch pro bytovou výstavbu, pro občanskou
vybavenost a infrastrukturu CR, pro rozvoj podnikání a pozitivně ovlivní ţivotní prostředí
mikroregionu.
Měřitelné indikátory:










délka infrastruktury zajišťující napojení ploch pro bytovou výstavbu
délka infrastruktury zajišťující napojení vhodných ploch/prostor pro podnikání
délka opravených státních komunikací a komunikací ve správě kraje
délka opravených místních komunikací
parametry kvality čištění vod
kvalita pitné vody na území svazku
kvalita pokrytí mikroregionu signálem sítí GSM
dostupnost informací pro místní obyvatele a návštěvníky mikroregiony
pokrytí území mikroregionu internetem

Cíl 1.1:

Zlepšení stavu technické infrastruktury obcí svazku jako podmínky
moţného dalšího rozvoje

Opatření 1.1.1: Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti
Popis současného stavu:
Pro dopravu v mikroregionu má největší význam silniční doprava, v některých obcích téţ
doplňována ţelezniční. Silniční síť, jejíţ technická kvalita zejména u silnic III. třídy a
místních komunikací neodpovídá stávajícím potřebám, zajišťuje dostatečnou základní
dopravní dostupnost sídel a napojení na silnici nadregionálního významu č. I/4 Stráţný –
Vimperk - Praha (Stráţný, Horní Vltavice, Kubova Huť, Vimperk), silnice II. třídy: č.141
Houţná – Prachatice (Lenora, Volary), silnice č. 165 (Zbytiny), č. 169 (Borová Lada,
Kvilda), silnice III. třídy (Stoţec, Nová Pec). Dalšími důleţitými dopravními osami jsou
ţelezniční tratě Volary- Kájov, Volary –Strakonice a Volary – Černý Kříţ – Nové Údolí.
Kvalita místních komunikací je různorodá, špatná situace je zejména ve u menších obcí s
rozsáhlým katastrálním územím. Dopravní obsluţnost jednotlivých obcí je vzhledem k
blízkosti zmiňované komunikace č. I/4 a ţelezniční trati ČD č. 194 a 198 na uspokojivé
úrovni, problémem u malých obcí zůstává veřejná doprava o víkendu, která by navíc
podpořila návštěvnost a turistický ruch.
Aktivita 1.1.1.1.: Rekonstrukce částí silnic II. a III. třídy (trvalá spolupráce s krajem)
Aktivita 1.1.1.2.: Rekonstrukce místních komunikací v zájmu propojení jednotlivých
obcí a jejich částí
Aktivita 1.1.1.3.: Podpora výstavby úprav na stávající I/4, z hlediska zvýšení
bezpečnosti a sníţení negativních vlivů na ŢP
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Aktivita 1.1.1.4 : Jednání s dopravci za účelem optimalizace dopravní obsluţnosti ve
všech obcích svazku
Opatření 1.1.2: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
Popis současného stavu:
Všechny obce mají vybudovanou vodovodní síť pro zásobování pitnou vodou.Ve všech
obcích mikroregionu je vybudovaná čistička odpadních vod. Problém s vyuţitím ČOV
vzniká v osadách poměrně vzdálených od obcí a měst, kde je i zásobování pitnou vodou
často řešeno vyuţitím vlastních studní. V otázce čištění odpadních vod je moţným řešením
vybudování sběrných jímek s periodickým vyváţením kalů na větší ČOV. Zásobování
pitnou vodou i u malých obcí je vzhledem k nákladnosti investic a malého počtu případných
připojených obyvatel, bez větší šance na obdrţení dotací, oblast NP a CHKO však můţe
znamenat v tomto případě výjimku .
Aktivita 1.1.2.1.: Zajištění čištění odpadních vod ve všech obcích, postupný vznik a
napojování na ČOV menších lokalit
Aktivita 1.1.2.2.: Zajištění kvalitního zásobování pitnou vodou ve všech obcích
Opatření 1.1.3: Rozvoj informačních technologií
Popis současného stavu:
Vyuţívání moţností telekomunikační infrastruktury neodpovídá standardu zemí EU, ani
větším sídlům v ČR. Sítě jsou vyuţívány převáţně k hlasovým telefonním sluţbám, vyuţití
k přenosům dat, mapových a grafických produktů, hlasu, videa a multimediálních aplikací je
minimální. Pro rozvoj internetových sluţeb je nutné zajištění dostatečného mnoţství
veřejně přístupných koncových stanic zejména v obecních úřadech, v jimi zřizovaných
knihovnách a v informačních centrech. Veřejná správa má celkem dostatečně fungující a
propojené informační systémy a jednotlivé obce mikroregionu jsou zapojeny do funkčních
internetových stránek Domovina, stránek MMR i www stránek www.sumavanet.cz,
www.sumava-info.cz, www.sumava2000.cz a řady dalších, jeţ jsou však více méně statické
a aktuální spíše k datu jejich vzniku. Vzhledem k jejich stále se rozšiřujícímu počtu je spíše
potřeba zajistit aktuálnost vkládaných dat a informací z jednotlivých obecních úřadů, coţ je
jiţ dnes často problémem a ne zcela dobře funguje. V rámci tohoto opatření by bylo spíše
vhodné vytvořit předpoklady pro budování moderních informačních a komunikačních
systémů pro lepší vzájemnou komunikaci všech sektorů (veřejného, podnikatelského i
neziskového sektoru), občanů i veřejné správy na mikroregionální úrovni, větší zapojení
veřejnosti do řešení problémů mikroregionu a jednotlivých obcí i širší moţnosti informování
investorů a návštěvníků.
Aktivita 1.1.3.1.: Rozvoj veřejně přístupného internetu (knihovny, školy, obecní
úřady), zajištění kvalitní informovanosti všech členských obcí svazku (e-mail apod.)
Aktivita 1.1.3.2.: Zajištění kvalitního pokrytí mikroregionu signálem sítí GSM
Aktivita 1.1.3.3.: Zajištění informovanosti a jednotného systému varování,
vyrozumění a informování obyvatelstva mikroregionu, bezdrátové pokrytí internetem
pro všechny obyvatele mikroregionu
Aktivita 1.1.3.4.: Zapojení obcí do informačního systému kraje, do vlastních www
stránek obcí mikroregionu, jejich pravidelná aktualizace
Cílové skupiny cíle 1.1:
o
o
o

Obce
Podnikatelské subjekty
Vlastníci nemovitostí
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o

Návštěvníci mikroregionu

Předpokládaná spolupráce:
Obce a svazek obcí, Ministerstva, Jihočeský kraj, ředitelství silnic a dálnic ČR, projekční
kanceláře, Správa a údrţba silnic, Policie ČR, provozovatelé – dopravci, vodohospodáři,
internetové a softwarové firmy, další organizace a podnikatelské subjekty
Doba trvání: 2005 – 2012
Vazba na ostatní cíle: Cíl má přímou návaznost na cíle 1.2, 2.1, 4.1.
Vazba na jiné dokumenty:
 Národní rozvojový plán ČR na období roku 2004 – 2006
 Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
 Program rozvoje územního obvodu kraje
 Akční plán rozvoje a přípravy Jihočeského kraje na vstup
České republiky do Evropské unie pro rok 2004
 Plán rozvoje zemědělství a venkova na období 2000 – 2006
 Společný regionální operační program
 Operační program Infrastruktura
 Program obnovy venkova na rok 2005
Cíl 1.2:

Ochrana kvality ovzduší, krajiny a ţivotního prostředí

Opatření 1.2.1: Ochrana kvality ovzduší
Popis současného stavu:
V mikroregionu je jeho stav výborný, lokálně - vlivem frekvence dopravy po hlavním
silničním tahu a v několika obcích vlivem pouţívání fosilních paliv, se nepříznivě projevují
zvýšené emise do ovzduší. Plynofikace proběhla v minulosti v 5-ti obcích (Stráţný,
Vimperk, Lenora, Volary, Zbytiny), Borová Lada vyuţívá tepelná čerpadla, Nová Pec
pilinové topení. Zbývající obce mikroregionu spalují uhlí a dřevo. Cílem je zachování
kvalitního ţivotního prostředí, coţ musí znamenat zejména omezení vyuţívání fosilních
paliv pro vytápění a náhradu za ekologičtější formy. Příleţitostí k zajištění kvality ovzduší v
mikroregionu jsou obnovitelné zdroje energie, případně plynofikace obcí. Vzhledem k
vysokým nákladům na pořízení přípojky a v poslední době zvyšující se náklady na nákup
plynu však zájem obyvatel o vytápění plynem spíše klesá a nepředpokládá se jeho další
rozvoj. Přesto je však potřeba započaté plynofikace obcí a měst dokončit a maximálně tak
vyuţít finančních nákladů, jeţ tato plynofikace s sebou nesla.
Aktivita 1.2.1.1.: Dokončení plynofikace v těch obcích svazku, kde je to ekonomicky
efektivní
Aktivita 1.2.1.2.: Vyuţití místních zdrojů jako obnovitelných zdrojů energie pro
decentralizované vytápění obcí svazku
Aktivita 1.2.1.3.: Podpora vzniku projektů vyuţívajících ekologických způsobů
vytápění
Opatření 1.2.2: Obnova a údrţba venkovského charakteru krajiny a zlepšení ţivotního
prostředí
Popis současného stavu:
Celý mikroregion si zachovává čistě venkovský ráz krajiny, problémy při její údrţbě
vycházejí především z nedořešených majetkoprávních vztahů k pozemkům, a
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nevyřešených uţivatelských vztahů k půdě. Vzhled obcí nebyl nikdy ovlivněn intenzivním
zemědělským obhospodařováním, horská krajina, ve které se mikroregion rozkládá, pro něj
nedává přílišné předpoklady. Pro zemědělskou produkci nemá význam území leţící v
Národním parku, zemědělství zde slouţí spíše k zachování bezlesí a původního charakteru
krajiny. Na zemědělské půdě jsou zde tedy výhradně travní porosty a dominují zde zájmy
ochrany přírody a krajiny. Tyto podmínky zároveň s drsnými klimatickými podmínkami
umoţňují intenzivně vyuţívat příhraniční pás území a Boubínskou hornatinu pro zimní
sporty, nejlepší podmínky zde má především zimní turistika na lyţích
Při povodních v srpnu roku 2002 byla prověřena retenční schopnost krajiny a náchylnost k
povodňovým stavům. Přestoţe se jednalo a více neţ stoletou vodu, a oblast mikroregionu
nepatřila mezi nejsilněji zasaţené, přesto její následky naznačily nutnost zabezpečení proti
opakovatelnosti povodňových stavů řešit i na tomto území.
Aktivita 1.2.2.1.: Revitalizace vodních toků, výsadba melioračních a zpevňujících
dřevin kolem cest a vodotečí
Aktivita 1.2.2.2.: Opravy polních cest v katastrech obcí
Aktivita 1.2.2.3.: Realizace protipovodňových opatření v rámci péče o krajinu
Opatření 1.2.3: Zlepšení nakládání s odpady
Popis současného stavu:
Situace nakládání s tuhými odpady v mikroregionu není dle hodnocení starostů členských
obcí příliš uspokojivá, odvoz a skládkování zajišťují pro obce soukromé společnosti. Z
důvodu nespokojenosti starostů členských obcí vznikl „Návrh optimalizace odpadového
hospodářství v mikroregionu, Ing. Václav Matoušek“ s jehoţ výsledky se však představitelé
obcí ne zcela ztotoţnili, neboť byl zaměřen spíše na separaci a vyuţití odpadů, neţ na
moţnosti zlevnění nakládání s odpady na území svazku. Pro obce je příleţitostí zlepšení
spolupráce při nakládání s odpady, přijetí jednotné koncepce, vyuţití vhodných skládek pro
sníţení dopravních nákladů, podpoře separace odpadů i na malých obcích, a vyuţívání
bioodpadů pro energetické účely. V návaznosti na výše uvedené a na ne zcela uspokojivý
zpracovaný návrh Ing. Matouška obce pravděpodobně přistoupí k objednání studie, řešící
problematiku komplexně a jejíţ výsledkem bude plán potřebných opatření vedoucí k
nápravě stávající situace.
Aktivita 1.2.3.1.: Zlepšení spolupráce obcí při nakládání s odpady, zvýšení efektivity
svozu v rámci svazku, následného vyuţití bioodpadu
Aktivita 1.2.3.2.: Vyuţití separovaných odpadů, důsledné dodrţování třídění na
území mikroregionu
Cílové skupiny cíle 1.2:
o
o
o
o

Obce
Podnikatelské subjekty
Vlastníci nemovitostí
Obyvatelé mikroregionu

Předpokládaná spolupráce:
Obce a sdruţení obcí, Ministerstva, SFŢP, Agentura ochrany přírody a krajiny,
provozovatelé vodovodů, kanalizací, plynofikace a odpadové hospodářství, další
organizace a podnikatelské subjekty (energetika apod.)
Doba trvání: 2005 – 2012
Vazba na ostatní cíle: Cíl má přímou návaznost na cíle 1.1, 2.1, 3.1.
Vazba na jiné dokumenty:
 Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
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 Program rozvoje územního obvodu kraje
 Akční plán rozvoje a přípravy Jihočeského kraje na vstup
České republiky do Evropské unie pro rok 2004
 Národní rozvojový plán ČR na období roku 2004 – 2006
(MMR ČR)
 Státní politika ţivotního prostředí pro léta 2004 aţ 2010
 Směrnice SFŢP, Státní program ochrany krajiny a přírody ČR
 Koncepce Státního programu na podporu úspor energie a
vyuţití obnovitelných zdrojů energie
 Společný regionální operační program
 Operační program Infrastruktura·
 Program obnovy venkova 2005
 Fondy a iniciativy EU –Interreg IIIA, LEADER +

Prioritní oblast II: Podpora rozvoje malého a středního podnikání
Situace
Nedostatek pracovních příleţitostí na území mikroregionu a z toho vyplývající nutnost
vyjíţďky za prací, představuje problém, který je charakteristický pro celý mikroregion. Na
potřebě tento problém řešit prioritně se shodly všechny zúčastněné obce.
Nedostatek pracovních příleţitostí souvisí s nedostatečně rozvinutou a málo
diversifikovanou základnou MSP (malých a středních podniků). Důvodů, které tuto situaci
ovlivňují, je více; za jednu ze slabých stránek byl například označen nedostatek vhodných
ploch a prostorů pro podnikání. Problém bude i na straně pracovní síly, která je málo
kvalifikovaná a nedostatečně přizpůsobivá. Mezi další faktory patří i poţadavky na
zvýšenou ochranu přírody, které vylučují či omezují moţnosti realizace některých (např.
průmyslových, či více kapacitních) aktivit a provozů. Podle výsledku hodnocení představuje
problém i nedostatečná spolupráce a komunikace mezi podnikateli a obcemi.
Na druhé straně umoţňují mimořádně atraktivní přírodní podmínky existenci zařízení
sluţeb, které slouţí návštěvníkům cestovního ruchu. Pro mnoho obcí mikroregionu je tak
CR hlavní ekonomickou aktivitou, která zajišťuje zaměstnanost i příjmy.
Na zemědělské půdě jsou výhradně travní porosty, dominují zde zájmy ochrany přírody,
krajiny a reţim hospodaření je podřízen nezemědělským zájmům. Přesto je však, vzhledem
k udrţení poskytovaných pracovních míst, dalším cílem zachování zemědělského
podnikání na území svazku, orientací na jeho ekologické formy a větší diverzifikace
zemědělských aktivit.
Lesní hospodářství v mikroregionu je ovlivněno především tím, ţe na více neţ 1/3 území
mikroregionu byl vyhlášen v roce 1991 Národní park Šumava. Na tomto území je tedy
výrazně omezena hospodářská funkce lesa, lesní komplexy zde obhospodařuje přímo
Správa Národního parku Šumava. Přesto však je moţno vyuţít přirozené produkční funkce
lesa pro společné projekty mikroregionu.
Vhodné aktivity a cíle
Pro změnu stávající situace je třeba zlepšit podmínky pro rozvoj MSP. V uvedeném
kontextu se proto doporučuje připravovat a realizovat projekty, které by rozšířily nabídku
vhodných ploch a prostor pro podnikání. Mikroregion a obce mohou sehrát důleţitou roli a
zapojit se do projektů, které budou zaměřeny na různě formy podpory a rozvoje
podnikatelských aktivit všeobecně, a to jako partner. Role mikroregionu by měla být v tomto
procesu zejména iniciativní, můţe být i výrazným pozitivem v otázce zisku dotací do
rozvoje MSP na jeho území. K udrţení poskytovaných pracovních míst v zemědělství je
potřeba zachovat zemědělské podnikání na území svazku, zejména poskytovat podporu
orientaci na jeho ekologické formy a větší diverzifikaci zemědělských aktivit. Trvale
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udrţitelné vyuţití přirozené produkční funkce lesa můţe znamenat vznik společných
projektů typu decentralizovaného vytápění obcí biomasou, coţ předpokládá jak spolupráci
se Správou NP, správci lesů měst a obcí, tak i dostatečnou infrastrukturu v této oblasti.
Měřitelné indikátory:





nárůst ploch a prostor pro MSP
nárůst počtu pracovních míst na území mikroregionu
udrţení zemědělského podnikání na území mikroregionu
vznik projektů vyuţívajících přirozené produkční funkce lesa

Cíl 2.1:
Vytváření lepších podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání v
obcích
Opatření 2.1.1.: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání na území mikroregionu
Popis současného stavu:
V současné době mikroregion pociťuje nedostatek zastoupení odvětví dřevozpracujícího
průmyslu. Od závodů dřevařské prvovýroby, aţ po zpracování finálních výrobků. Většina
původních závodů se dostala do ekonomických problémů, některé ukončily svoji činnost,
jiné podstatně sníţily počty pracovníků. Z průmyslové struktury skoro vymizel sklářský
průmysl, zanikly jak vimperské sklárny tak sklárny v blízké Lenoře. Podobně ukončil činnost
textilní závod Šumavan a dřevozpracující závod Jitona, které patřily mezi nejvýznamnější
podniky mikroregionu. Dále v mikroregionu chybí lehký průmysl důleţitý i pro zaměstnanost
ţen. Existence místních podniků, tradičních výrob, sluţeb a řemesel v obcích přispívá k
jejich trvalé obydlenosti, rozvoji a prosperitě. Přitom stále vázne komunikace obcí s
podnikateli, jejich spolupráce a vzájemná informovanost. V této oblasti je třeba vyuţít
všechny nástroje, především sluţby internetu, osobní jednání starostů s podnikateli, vznik
společných místních akčních skupin (LEADER +) a investice do společně vyuţívaných
pozemků, cest apod. Cílem svazku obcí je nastolit dobré podmínky pro podnikání a
spolupráci s podnikateli na území mikroregionu.
Aktivita 2.1.1.1.: Podpora venkovského podnikání – tradiční výroby a řemesla
Aktivita 2.1.1.2.: Výstavba zón pro podnikání ve vymezených oblastech
mikroregionu
Aktivita 2.1.1.3.: Zlepšení spolupráce a vzájemné informovanosti obcí a podnikatelů,
podpora zakládání a provozu podnikatelských sdruţení, i v intencích LEADER +
Aktivita 2.1.1.4.: Vytvoření mikroregionální trţnice ve strategické poloze v blízkosti
I/4
Opatření 2.1.2: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání
Popis současného stavu:
V mikroregionu je v současné době v oblasti zemědělského podnikání rozšířen především
pastvinářský chov masných plemen skotu, méně je potom chován ustájený skot na mléko.
Přestoţe výrazně převládá ţivočišná výroba nad rostlinnou, obdělávaná orná půda se
vyuţívá hlavně k pěstování pícnin a obilovin. Zároveň je celá oblast zařazená mezi LFA
oblasti, z čehoţ také vyplývá snaha členských obcí svazku zaměřit se i na další formy zisku
finančních prostředků plynoucích ze zemědělské výroby. Sem patří především
agroturistika, ekologické zemědělství, vyuţití biomasy a odpadních produktů ze
zemědělské výroby pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla pomocí bioplynové
stanice. Na území mikroregionu dříve hospodařily státní statky, o čemţ svědčí částečně
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nevyuţívané a zpustlé hospodářské objekty. Zanedbané hospodářské a zemědělské areály
mají v současné době negativní vliv na vzhled obcí, jejich rekonstrukce a vyuţití pro
potřeby venkovského podnikání by mělo dostat přednost před výstavbou nových výrobních
objektů. Dnes hospodaří na největších rozlohách společnosti, které mají zemědělskou půdu
většinou pronajatou. Začínají se jiţ také profilovat jednotlivé farmy, zabývající se
ekologickým zemědělstvím.
Aktivita 2.1.2.1.: Podpora ekologického a přírodě blízkého hospodaření s půdou
Aktivita 2.1.2.2.: Alternativní vyuţití zanedbaných zemědělských areálů v obcích,
podpora agroturistiky
Aktivita 2.1.2.3.: Výstavba bioplynové stanice svazku pro výrobu kombinované
výroby elektrické energie a tepla, umoţnění vzniku navazujících podnikatelských
aktivit
Aktivita 2.1.2.4.: Podpora orientace zemědělců na zajímavé zemědělské produkty
(energetické plodiny apod.)
Opatření 2.1.3: Trvale udrţitelné hospodaření v lesích
Popis současného stavu:
Lesní pozemky tvoří 57% nezemědělské půdy mikroregionu a jsou největším přírodním
bohatstvím oblasti. Z velké části se jedná o smrkové monokultury, struktura lesů se však v
poslední době pomalu mění, na vytěţených a nově vysazovaných plochách se objevují i
jiné stromy, například buky, které původně do této oblasti patřily. Lesní hospodářství v
mikroregionu je ovlivněno především tím, ţe na více neţ 1/3 území mikroregionu byl
vyhlášen v roce 1991 Národní park Šumava. Na tomto území je výrazně omezena
hospodářská funkce lesa, lesní komplexy zde obhospodařuje přímo Správa Národního
parku Šumava. V druhé polovině 90. let dochází i zde k významnější těţbě z důvodu
přemnoţení lesních škůdců (zejména kůrovce). Hospodářské lesy ve vnitrozemí
obhospodařují Lesy ČR, lesní závod Boubín. Po roce 1995 přešla část lesů pod správu
obcí a měst, naskýtá se zde tedy do budoucna moţnost vyuţití dřevní biomasy pro výrobu
štěpky a pelet jako alternativních zdrojů vytápění v menších obcích svazku.
Aktivita 2.1.3.1.: Vyuţití přirozené produkční funkce lesa
Aktivita 2.1.3.2.: Obnova a údrţba lesních cest
Cílové skupiny cíle 2.1:
o
o
o
o
o
o
o

Podnikatelské subjekty
Obyvatelé mikroregionu
Zemědělská druţstva
Soukromě hospodařící rolníci
Svazek obcí, obce
Vlastníci nemovitostí a pozemků
Správci lesů

Předpokládaná spolupráce:
Obce, svazky obcí, Kraj a jeho orgány, Ministerstva průmyslu a zemědělství, regionální
rozvojové agentury, hospodářské komory, podnikatelské subjekty, poradenské organizace,
PGRLF, SZIF, Agrární platební agentura, agrární a hospodářské komory, podnikatelé v
zemědělství, další organizace
Doba trvání: 2005 – 2012
Vazba na ostatní cíle: Cíl má přímou návaznost na cíle 1.2, 3.1, 4.1.
Vazba na jiné dokumenty:
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Národní rozvojový plán ČR na období roku 2004 – 2006
Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
Program rozvoje územního obvodu kraje
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Operační program Průmysl a podnikání
Programy podpory MSP – MPO, ČMRZB
Operační program Infrastruktura
Společný regionální operační program
Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)
Fondy a iniciativy EU –Interreg IIIA, LEADER +

Prioritní oblast III: Rozvoj infrastruktury, marketingu a sluţeb pro cestovní
ruch
Situace
Mikroregion je součástí celostátně turisticky významné a vysoce atraktivní oblasti Šumava.
Z výsledků hodnocení je zřejmé, ţe území mikroregionu disponuje mimořádným přírodním
bohatstvím i kulturními památkami, které představují atraktivní příleţitosti pro rozvoj
cestovního ruchu. Vedle těchto přírodních daností a kulturně historických zajímavostí
disponuje mikroregion i poměrně rozvinutou turistickou infrastrukturou, která umoţňuje
vyuţití jeho potenciálu.
Formy cestovního ruchu a jeho intenzita je ovlivňována existencí významných chráněných
území. Mezi hlavní rekreační aktivity tak patří většina forem turistiky (pěší, cykloturistika,
vodáctví), zimní sporty, poznávací turistika, rekreační a ozdravné pobyty.
Šumavský region má aktualizovánu strategii a program rozvoje cestovního ruchu (RSŠ
2001), která definuje priority a opatření a rozvojové cíle pro celou oblast Šumavy. V tomto
smyslu je vhodným rámcem i pro mikroregion Horní Vltava – Boubínsko.
Mezi slabými stránkami cestovního ruchu jsou uvedeny především nízká kvalita sluţeb,
málo kvalifikovaná pracovní síla v zařízeních CR, nedostatečná propagace a nízká úroveň
koordinace marketingových aktivit a nedostatky v nabídce a kvalitě turistické infrastruktury.
V neposlední řadě jsou to také omezení ze strany ochrany ţivotního prostředí, které působí
někdy kontraproduktivně.
Nedostatečná je také spolupráce mezi podnikateli a obcemi v cestovním ruchu.
Vznik takové spolupráce s různými jak profesními, tak i občanskými sdruţeními,
provozovateli sluţeb a obcemi by měl být základem pro rozvoje cestovního ruchu
v mikroregionu. V 7 obcích mikroregionu byla zprovozněna informační střediska (IS). IS
NPŠ fungují v obcích Borová Lada, Horní Vltavice, Kvilda a Stoţec, IS Lesy ČR v Lenoře a
obecní IS ve Vimperku, Volarech a Kvildě, v ostatních obcích je informovanost návštěvníků
omezena na turistický informační systém, jeţ však nemá na území mikroregionu jednotnou
formu a neplní tak dostatečně svůj účel.
Vhodné aktivity a cíle opatření
Z hlediska potřeb mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko je cílem především zabezpečení
dostatečné kvality a kvantity poskytovaných sluţeb, kvalifikaci pracovní síly v zařízeních
CR, dostatečnou propagaci a vyšší úroveň koordinace marketingových aktivit. Jako další
cíl je potřeba jmenovat zajištění dostatečné turistické infrastruktury, vznik turistického
informačního systému, sjednocení turistického značení.
Měřitelné indikátory:


vyšší míra spokojenosti návštěvníků (méně stíţností a jejich návrat)
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certifikace sluţeb cestovního ruchu (udělení certifikátů za kvalitu,. apod.)
lepší informovanost a snazší orientace návštěvníků na území mikroregionu
zvýšení návštěvnosti informačních center
rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch (počet ubytovacích a
stravovacích kapacit, kapacita sportovních a rekreačních zařízení)
zvýšení počtu návštěvníků a prodlouţení délky jejich pobytu na území mikroregionu

Cíl 3.1:

Zvýšení návštěvnosti mikroregionu

Opatření 3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu
Popis současného stavu:
Mikroregion disponuje nádherným přírodním bohatstvím s poměrně dobrou nabídkou
atraktivit cestovního ruchu, nicméně stále chybí dostatečná informovanost návštěvníků
v terénu i v obcích, zajištění aktuálního přehledu o turisticky atraktivních místech a
sluţbách, moţnostech jejich sportovního či kulturního vyţití. Jde o to, ţe ne jenom
návštěva, ale hlavně setrvání turistů v tomto regionu je cílem. To lze splnit pouze za
předpokladu kvalitní turistické informační infrastruktury v oblasti mikroregionu a
koordinované marketingové strategie. Na to navazuje následně prosperita místních
podnikatelů, pro něţ je cestovní ruch jedním z mála moţných způsobů obţivy.
Aktivita 3.1.1.1.: Zajištění společné marketingové strategie mikroregionu,
prezentace, vytvoření aktualizovaného propagačně - informačního materiálu pro
turisty
Aktivita 3.1.1.2.: Zlepšení informovanosti návštěvníků v terénu – jednotné značení
turistických tras, celoplošné propojení lyţařských běţeckých tras
Aktivita 3.1.1.3.: Společný marketing sjezdařských areálů v oblasti
3.1.1.4.: Elektronický informační systém, síťové propojení mikroregionu (internet,
infoboxy)
Aktivita 3.1.1.5.: Rozšíření nabídky informačních center, jejich vzájemné propojení
do uceleného informačního systému a vzájemná koordinace
Opatření 3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
Popis současného stavu:
Na území mikroregionu je nedostatečná kapacita infrastruktury pro trávení volného času při
špatném počasí a pro období mimo letní a zimní sezóny. Chybí také nabídka produktů
cestovního ruchu, orientované především na krátkodobou aktivní a poznávací turistiku.
Také není zcela dostatečný počet půjčoven a opraven sportovního vybavení, i s ohledem
na vybudované a další uvaţované propojení sítí turistických stezek, cyklotras, lyţařských
běţeckých tras a dalších. Ubytovací kapacita obcí mikroregionu je proměnlivá - v sezóně
jsou v provozu ubytovací zařízení jako např. kempy, ubytování v soukromí, ale stálá
ubytovací kapacita obcí nevyhovuje potřebám. Ne vše jsou totiţ schopni nabídnout pouze
podnikatelé, iniciativa je potřeba i od jednotlivých účastnických obcí svazku.
Proto je dalším důleţitým krokem nabídnout turistům další moţnosti jejich sportovního,
kulturního a společenského vyţití, uspokojivé ubytování a stravování, coţ v sobě zahrnuje
vyuţití současně nevyuţívaných objektů a výstavbu nových ubytovacích a stravovacích
kapacit. Dalším důleţitým článkem v rozvoji cestovního ruchu v oblasti, je omezení jeho
případných negativních vlivů na ţivotní prostředí a klidný ţivot místních obyvatel.
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Aktivita 3.1.2.1.: Realizace dílčích projektů v jednotlivých obcích mikroregionu
s cílem zvýšení ubytovacích, stravovacích kapacit
Aktivita 3.1.2.2.: Realizace projektů pro zvýšení kvality a kapacity sportovních a
rekreačních zařízení
Aktivita 3.1.2.3.: Vznik regionálního školícího střediska, zaměřeným na školení
v oblasti cestovního ruchu, zároveň slouţící i pro kongresovou turistiku (v centru
mikroregionu – Horní Vltavice)
Aktivita 3.1.2.4.: Vyuţití kulturních, společenských a sportovních akcí pro rozvoj
cestovního ruchu a posílení image svazku
Aktivita 3.1.2.5.: Omezení negativních vlivů turismu na ţivotní prostředí a zachování
klidného ţivota v obcích svazku
Cílové skupiny cíle 3.1:
o
o
o
o
o

Návštěvníci mikroregionu
Podnikatelské subjekty
Obyvatelé mikroregionu
Svazek obcí, obce
Neziskové organizace

Předpokládaná spolupráce:
Obce a svazek obcí, Ministerstva, regionální rozvojové agentury, hospodářské komory,
neziskové organizace, podnikatelské subjekty, poradenské organizace, obyvatelé obce
Doba trvání: 2005 – 2012
Vazba na ostatní cíle: Cíl má přímou návaznost na cíle 1.1, 2.1, 4.1.
Vazba na jiné dokumenty:
 Národní rozvojový plán ČR na období roku 2004 – 2006
 Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
 Program rozvoje územního obvodu kraje
 Akční plán rozvoje a přípravy Jihočeského kraje na vstup
České republiky do Evropské unie pro rok 2004
 Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji
 Společný regionální operační program
 Fondy a iniciativy EU –Interreg IIIA, LEADER +
 Program obnovy venkova 2005

Prioritní oblast IV: Rozvoj sociálních sluţeb a bydlení, zajištění udrţitelnosti
základního vzdělání
Situace
Mikroregion se nachází v území, které mělo po dlouhá desetiletí výrazně periferní polohu a
trvale se sniţoval stav obyvatelstva, po roce 1991 jiţ však došlo k obrácení těchto
negativních trendů, způsobené přirozeným přírůstkem na rozdíl od stále negativní migrace
obyvatelstva. Sídelní struktura je vzhledem k horské oblasti rozptýlená a je tvořená
převáţně malými obcemi. Takovýto charakter osídlení ovlivňuje i úroveň jeho občanské
vybavenosti a sluţeb, zejména ve vztahu k objemu rozpočtů jednotlivých obcí a schopnosti
udrţovat obecní majetek.
Z hodnocení situace v této oblasti vyplynula řada problémů, především byly označeny jako
zcela nedostatečné sluţby a péče o seniory, neboť v území chybí s výjimkou měst Vimperk
a Volary domy s pečovatelskou sluţbou.
Dalším problémem je udrţitelnost základního školství v obcích mikroregionu, přestoţe
existence vyuţívané základní školy v obci je často jedním z projevů její „ţivotaschopnosti“.
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S oblastí vzdělávání úzce souvisí i nezaměstnanost: v mikroregionu Horní VltavaBoubínsko je vyšší neţ průměr okresu, kraje i ČR, řešení tohoto problému se naskýtá
v kombinaci vhodných rekvalifikačních kurzů a podpory podnikání.
Nemalým problémem mikroregionu je také nedostatek bytů, resp. zanedbaný bytový fond a
nízká kvalita bydlení všeobecně. Pro novou bytovou výstavbu chybí i dostatek vhodných
pozemků, omezení ze strany ochrany ţivotního prostředí.
Na území mikroregionu chybí i dostatek moţností pro kulturní, sportovní a společenské
vyţití jeho obyvatel.
Vhodné aktivity a cíle
Mezi vhodné aktivity v uvedeném kontextu budou patřit především investice do nezbytné
sociální infrastruktury (pečovatelská a jiná zařízení sociální péče, školy a jejich zázemí a
vybavenost, zařízení a vybavenost pro volný čas, modernizace a rekonstrukce bytového
fondu, příprava ploch na bytovou výstavbu, apod.).
Vedle projektů infrastrukturní povahy budou podporovány i projekty neinvestiční. Cílem
těchto aktivit bude zejména obohacení kulturního a společenského ţivota, dosaţení vyšší
úrovně vzdělanosti, realizace sociálních programů, projektů mající za cíl začlenění
problémových skupin obyvatelstva a zvýšení zaměstnanosti na území mikroregionu ve
vztahu k jeho potřebám a vizím.
Měřitelné indikátory:







zachování kapacity základního školství
rozšíření kapacit zařízení celoţivotního vzdělávání, rekvalifikačních kurzů
zvýšení kapacity zařízení sociální péče
nárůst počtu bytových jednotek
nárůst počtu společenských a kulturních akcí a jejich účastníků
zvýšení počtu spolků a zájmových iniciativ

Cíl 4.1:

Zajištění podmínek pro zvyšování kvality ţivota místních obyvatel

Opatření 4.1.1: Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby trhu práce
Popis současného stavu:
V mikroregionu existuje dostatečná kapacita mateřských a základních škol, horší je to s
kvalitou jejich vybavenosti. Problémem je nedostatek mladých pedagogů, které je nutné
více zabezpečit po stránce sociálních jistot. Tato otázka je všeobecnou podmínkou rozvoje
školství v celé ČR a mikroregion ji není schopen sám zajistit. Vzhledem k nadprůměrné
nezaměstnanosti za svazek jako celek by bylo vhodné provést ze strany obcí opatření na
podporu zaměstnanosti. Do budoucna bude zcela jistě potřeba zaměřit se na lepší
fungování vnitřního trhu práce na území mikroregionu a zajištění rekvalifikace pro podporu
zaměstnanosti v oblasti.
Aktivita 4.1.1.1.: Udrţení mateřských a základních škol v malých obcích, udrţení
moţnosti dosaţení vyššího vzdělání na území mikroregionu, podpora celoţivotního
vzdělávání
Aktivita 4.1.1.2.: Podpora mladých pedagogů na školách a ostatních výchovných
zařízeních formou sociálních jistot
Aktivita 4.1.1.3.: Přizpůsobení a dostupnost rekvalifikačních kurzů potřebám
mikroregionu
Opatření 4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
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Popis současného stavu:
Řada domů a bytů na území mikroregionu v současnosti vyţaduje modernizaci a
rekonstrukce. Obce se ve větší míře nepodílí na rozvoji bytového fondu, pouze provádí
údrţbu stávajícího. Výrazným limitujícím faktorem, omezujícím aktivnější roli obcí v rozvoji
bytového fondu, je nedostatek vlastních finančních prostředků, chybějící základní technická
vybavenost zejména pro stavbu RD, absence stavebních pozemků, plán VÚC Šumava (v
minulosti byla stanovena kritéria, které nyní omezují rozvoj regionu-jsou vyhovující pro
ochranu přírody ale podporují tendenci vylidňování). Do budoucna je v obcích, na základě
územně plánovací dokumentace, uvaţováno o prodeji pozemků na výstavbu rodinných
domů v soukromém vlastnictví a o výstavbě obecních rodinných domů. Vzhledem k
podporám MMR směřujících do zainvestování obecních pozemků pro budoucí výstavbu RD
a do výstavby obecních nájemních bytů by bylo vhodné těchto příleţitostí vyuţít pro rozvoj
bytového fondu na území členských obcí svazku. Zdravotní péče je v území zajišťována 7
obvodními lékaři (tato sluţba není zajištěna v obcích Kubova Huť, Nová Pec, Stoţec,
Zbytiny), 3 dětskými lékaři a stomatologickými ordinacemi, coţ není zcela uspokojivý fakt.
Aktivita 4.1.2.1.: Podpora vyuţití stávajícího bytového fondu, vyuţití ostatních
objektů
Aktivita 4.1.2.2.: Zajištění pozemků pro novou bytovou výstavbu v návaznosti na
ÚPD obcí
Aktivita 4.1.2.3.: Zajištění kvalitního zasíťování stávajících pozemků a pozemků
určených k budoucí výstavbě
Aktivita 4.1.2.4.: Podpora dostupné sítě sociálních sluţeb a zdravotnictví
Aktivita 4.1.2.5.: Podpora výstavby bytů pro začínající a sociálně slabé rodiny
Opatření 4.1.3: Rozvíjení obecné kultury
Popis současného stavu:
Přestoţe je stále poměrně dobře rozvinutý spolkový a kulturní ţivot obyvatel mikroregionu a
zachovávání kulturně společenských tradic (neplatí zcela ve všech obcích), u obyvatel obcí
se postupně vytrácí pocit sounáleţitosti s problémy obecní komunity. Tomu chtějí
představitelé obcí předejít podporou lidových tradic, kultury, zvyků a řemesel, vydáváním
knih a publikací o historii mikroregionu, podporou místních knihoven. V nich by se mohl
soustřeďovat společenský ţivot, neboť jsou zejména v malých obcích jediným kulturním
zařízením. Proto je nutné zabezpečit jejich kvalitní vybavení inovacemi i v oblasti
komunikačních technologií. Sport je nejvhodnější aktivitou pro trávení volného času dětí a
mládeţe a zdravý vývoj obyvatel. Další důleţitou součástí obecné kultury je péče o
přestárlé a nemocné spoluobčany, jeţ by měla být v dostatečném rozsahu a kvalitě
zajištěna neustále.
Aktivita 4.1.3.1.: Podpora rozvoje spolkového ţivota v obcích
Aktivita 4.1.3.2.: Podpora místních zvyků, lidových tradic, kultury a řemesel
Aktivita 4.1.3.3.: Podpora sportu, aktivit volného času dětí a mládeţe
Aktivita 4.1.3.4.: Podpora péče o staré a nemocné spoluobčany
Aktivita 4.1.3.5.: Podpora místních knihoven, jejich udrţení
Aktivita 4.1.3.6.: Podpora vydávání publikací a knih o mikroregionu, jeho historii
Cílové skupiny cíle 4.1:
o

Svazek obcí, obce
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o
o
o
o
o
o

Obyvatelé mikroregionu
Školská zařízení, knihovny
Pedagogičtí pracovníci
Ţáci a studenti
Senioři
Neziskové organizace

Předpokládaná spolupráce:
Obce a svazek obcí, ministerstva, kraj, školská zařízení, Úřad práce, zdravotnická zařízení,
domy s pečovatelskou sluţbou, KD, domovy důchodců, knihovny, neziskové organizace,
spolky
Doba trvání: 2005 – 2012
Vazba na ostatní cíle: Cíl má přímou návaznost na cíle 1.1, 2.1, 3.1.
Vazba na jiné dokumenty:
 Národní rozvojový plán ČR na období roku 2004 – 2006
 Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
 Program rozvoje územního obvodu kraje
 Akční plán rozvoje a přípravy Jihočeského kraje na vstup
České republiky do Evropské unie pro rok 2004
 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
 Společný regionální operační program
 Fondy a iniciativy EU –Interreg IIIA, EQUAL
 Státní politika podpory zaměstnanosti
 Program obnovy venkova na rok 2005
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III. Návrhová část
Seznam projektů Svazku obcí Horní Vltava Boubínsko,
jednotlivých členských obcí,
moţné zdroje financování

III.1 Společné rozvojové
projekty Svazku obcí

Horní Vltava - Boubínsko
27

Číslo projektu:

1

Název projektu: 1.1.1.1.: Rekonstrukce částí silnic II. a III. třídy
(trvalá spolupráce s krajem)

Opatření rozvojového
1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti
plánu:
Cíl projektu:
Provedení rekonstrukcí a úprav části povrchů komunikací II. a III. třídy, které jsou ve správě kraje
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Hlavní komunikační trasou celého území svazku je silnice I/4 Stráţný – Vimperk - Praha (Stráţný,
Horní Vltavice, Kubova Huť, Vimperk), ke které jsou připojeny další silnice II. a III. třídy - silnice II.
třídy: č.141 Houţná – Prachatice (Lenora, Volary), silnice č. 165 (Zbytiny), č. 169 (Borová Lada,
Kvilda), silnice III. třídy (Stoţec, Nová Pec), připojující na tuto hlavní dopravní tepnu mikroregionu
jednotlivé obce svazku obcí. Tyto komunikace jsou v poměrně lepším stavu oproti místním
komunikacím, nicméně jsou zde části, které jiţ opravy vyţadují. Za tímto účelem bud nutno vytvořit
starosty svazku obcí soustředěný tlak na představitele krajské samosprávy za účelem alokace
prostředků kraje na realizaci těchto projektů. Moţným řešením by mohla být i krajem předloţená
ţádost do SROP na realizaci komunikací v této oblíbené turistické oblasti.
Termín realizace: 2005-2008
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje: EU- SROP, kraj, obce
Číslo projektu:

2

Název projektu: 1.1.1.2.: Rekonstrukce místních komunikací v
zájmu propojení jednotlivých obcí a jejich částí

Opatření rozvojového
1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti
plánu:
Cíl projektu:
Záměrem projektu je postupná oprava místních komunikací v obcích a spojujících obce a osady.
Přednostně by měly být opravovány komunikace s významem pro turistický ruch, např. po kterých
vedou v rámci mikroregionu značené cyklotrasy, přístupové komunikace k podnikatelským objektům,
objektům cestovního ruchu, turistickým zařízením a poskytovatelům sluţeb.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Místních komunikace jsou aţ na výjimky na celém území Svazku obcí Horní Vltava-Boubínsko
v dosti zanedbaném stavu a vyţadují nutné opravy minimálně poloviny jejich délky. Tento stav je
způsoben nízkou hustotou obyvatelstva, která způsobuje, ţe obce ze svých rozpočtů nejsou
schopny provádět pravidelnou údrţbu těchto komunikací. Únosným pro rozpočty obcí se zdá být
oprava cca 5 km komunikací ročně z obecních rozpočtů, ale za předpokladu poskytnutí min. 50% z
dotačních titulů či grantů EU, popř. Jihočeského kraje.
Termín realizace:2005 - 2010
Předpokládané náklady: do 10.000.000,- Kč ročně
Předpokládané finanční zdroje: EU - SROP, kraj, obce
Číslo projektu:

3

Název projektu: 1.1.1.3.: Podpora výstavby úprav na stávající I/4, z
hlediska zvýšení bezpečnosti a sníţení negativních vlivů na ŢP
1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Sníţení negativního vlivu intenzivní dopravy silnice I/4 Stráţný – Vimperk - Praha (Stráţný, Horní
Vltavice, Kubova Huť, Vimperk), zajištění čistějšího ţivotního prostředí v obcích leţících na této
trase, sníţení znečištění ovzduší a hlučnosti.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Silnice I/4 je hlavní dopravní tepnou mikroregionu, coţ s sebou přináší i negativní vlivy na ţivotní
prostředí (exhalace, hlučnost), ale i nehodovost, coţ je způsobeno výrazně zvýšenou intenzitou
dopravy posledních let. Obce svazku by měli podporovat, spíše však vyvíjet snahu a iniciovat
jednání o moţnostech sníţení negativních vlivů v důsledku této dopravy, ať jiţ s ŘSD či krajem.
Termín realizace: 2005-2008
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: obce mikroregionu
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Číslo projektu:

4

Název projektu: 1.1.1.4.: Jednání s dopravci za účelem optimalizace
dopravní obsluţnosti ve všech obcích svazku

Opatření rozvojového
1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti
plánu:
Cíl projektu:
Vyřešení optimálního dopravního spojení pro obyvatele členských obcí svazku, zejména malých
osad, zajištění dostatečné intenzivního spojení se spádovými obcemi, za účelem zaměstnání či
zajištění sociálních potřeb.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V malých obcích mikroregionu, resp. jejich osadách není zajištěna dopravní obsluţnost k úplné
spokojenosti místních obyvatel. Zvláště špatná situace je mimo pracovní dny, kdy neexistuje často
ţádné autobusové spojení osad náleţejících k obcím. Řešení lze spatřit v jednáních vedených na
úrovni mikroregionu jako celku a místními přepravními společnostmi ohledně optimalizace spojů,
jejich četnosti a návaznosti.
Termín realizace: 2005
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: kraj, obce, dopravní společnosti
Číslo projektu:

5

Název projektu: 1.1.2.1.: Zajištění čištění odpadních vod ve všech
obcích, postupný vznik a napojování na ČOV menších lokalit

Opatření rozvojového
1.1.2 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
plánu:
Cíl projektu:
Provedení oddílné kanalizace ve městech a obcích, kde jsou vybudovány zatím jednotné systémy, a
jejich napojení na stávající ČOV s dostatečnou kapacitou za účelem zlepšení parametrů na výstupu
z ČOV. Vybudování ČOV včetně kanalizačních přivaděčů v ostatních obcích mikroregionu – za
předpokladu ekonomické úspornosti, nebo vyuţití jímek a následného sváţení kalů na fungující
ČOV. Vyšší cílem je potom zlepšení čištění odpadních vod, ochrana ţivotního prostředí, ochrana
vod.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Ve všech obcích mikroregionu je vybudovaná čistička odpadních vod. Problém s vyuţitím ČOV
vzniká v osadách poměrně vzdálených od obcí a měst, kde vybudování vlastní ČOV není
ekonomicky únosné. Parametry na výstupu z ostatních ČOV jsou v obdobích vydatnějších dešťů na
hranici únosnosti, důvodem je ředění splaškových vod dešťovou vodou, čemuţ se dá zabránit
oddělením do dvou samostatných řádů. V osadách svazku, kde mají kanalizaci vybudovanou,
nicméně s odvodem odpadních vod bez přečištění do vodotečí, je situace z hlediska NP a CHKO
neúnosná a bude vhodnější variantou zbudování jímek a svoz kalů na ČOV. Na obdobné projekty
v tomto území je moţno reálně uvaţovat o vyuţití dotačních prostředků ČR či EU.
Termín realizace: 2005- 2008
Předpokládané náklady: 20.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: EU- OPI, SFŢP, kraj, obce
Číslo projektu:

6

Název projektu: 1.1.2.2: Zajištění kvalitního zásobování pitnou
vodou ve všech obcích

Opatření rozvojového
1.1.2 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšení zásobování pitnou vodou ve všech obcích svazku, vytvoření vodovodů i v odlehlejších
osadách
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Současný stav a zdůvodnění projektu:
V obcích a městech je vyuţíváno vlastních zdrojů pitné vody a veřejného obecního vodovodu. Řada
osad z důvodu své velikosti a odlehlosti není dosud na obecní vodovod napojena a vyuţívá
individuální studny na vlastních pozemcích, často s rozdílnou kvalitou. Vzhledem k záměru
představitelů obcí zlepšit demografický trend je nutné realizovat obdobné projekty zlepšování
infrastruktury. Začít je však nutno vytvořením studie, projektové dokumentace a ţádostí o dotace
z vhodných dotačních titulů a grantů.
Termín realizace: 2005-2010
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje: EU- OPI, MZE, kraj, obce
Číslo projektu:

7

Název projektu: 1.1.3.1.: Rozvoj veřejně přístupného internetu
(knihovny, školy, obecní úřady), zajištění kvalitní informovanosti
všech členských obcí svazku (e-mail apod.)

Opatření rozvojového
1.1.3 Rozvoj informačních technologií
plánu:
Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro zkvalitnění ţivota v obcí svazku, zvýšení gramotnosti
obyvatel, podpora výuky ve školách, zvýšení moţnosti zisku zaměstnání, zajištění lepší
informovanosti představitelů obcí a jejich obyvatel, i s ohledem na existenci svazku obcí Horní
Vltava-Boubínsko.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V obcích mikroregionu nejsou vytvořeny zcela optimální podmínky pro vyuţití internetu, na internet
jsou sice v současnosti připojeny všechny úřady, ale zpřístupnění pro veřejnost je značně omezené.
Prozatímní řešení ve formě veřejného přístupu k internetu v omezené míře je nedostatečné, do
budoucna je nutno vytvořit podmínky pro moţnost stálého přístupu obyvatel k této moderní
informační technologii. Kromě škol se nabízí moţnost vyuţití stávajících prostorů knihoven popř.
vytvoření internetových kaváren a rozvoje sluţeb informačních center. Často problematické je
hardware, software a rychlost připojení k internetu, navíc je chybějícím článkem zaškolení personálu
obecních úřadů na pouţívání jiţ nainstalovaných a provozuschopných zařízení.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: SROP, MMR, POV, kraj, obce
Číslo projektu:

8

Název projektu: 1.1.3.2.: Jednáním s provozovateli zajistit kvalitní
pokrytí mikroregionu signálem sítí GSM

Opatření rozvojového
1.1.3 Rozvoj informačních technologií
plánu:
Cíl projektu:
Zajištění kvalitního pokrytí mikroregionu signálem sítí GSM
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projektem by mělo být dosaţeno zlepšení pokrytí mikroregionu signálem sítí GSM, která v současné
době nevyhovuje na mnoha místech, zejména v osadách a odlehlejších částech obcí. Mimo jiné by
projekt mohl pomoci trhu pracovních sil, zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání, zajistit lepší
operabilitu představitelů obcí a jejich obyvatel, informovanost obyvatelstva apod. Jiţ z názvu projektu
vyplývá nutnost vedení jednání mezi představiteli obcí a jednotlivými provozovateli GSM sítí
v oblasti, z čehoţ můţe vyplynout společný postup pro splnění cíle projektu a sníţení nákladů na
samotnou realizaci aktivit z něj vyplývajících. V současné době je připravován projekt na celoplošné
pokrytí mikroregionu internetem, bylo by vhodné vysílací místa, jeţ budou pravděpodobně pro tento
systém vybudována, vyuţít i pro zkvalitnění signálu jednotlivých provozovatelů těchto sítí.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: provozovatelé sítí GSM, kraj, obce
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Číslo projektu:

9

Název projektu: 1.1.3.3.: Zajištění informovanosti a jednotného
systému varování, vyrozumění a informování obyvatelstva
mikroregionu
1.1.3 Rozvoj informačních technologií

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
V projektu vytvoření společného bezdrátového rozhlasu pro zajištění informovanosti a jednotného
systému varování, vyrozumění a informování obyvatelstva mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko se
jedná o společný problém všech účastnických obcí svazku - zabezpečení informovanosti a varování
pro občany, včetně bezdrátového vysokorychlostního pokrytí mikroregionu internetem.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Současný stav je ten, ţe stávající systémy jsou značně zastaralé, jde o fyzické opotřebení,
vyţadující značné investice do oprav. Nehledě na fakt časté poruchovosti a výpadkům v krizových
situacích. Toho jsou si představitelé obcí vědomi, včetně rozvoje moţností v této oblasti a proto
přistoupily k řešení jednotného systému, jeţ by v sobě zahrnoval veřejný bezdrátový rozhlas,
jednotný systém varování, vyrozumění a informování obyvatelstva mikroregionu a zároveň by došlo
k bezdrátovému pokrytí celého mikroregionu vysokorychlostním internetem. To by umoţnilo menší
náklady na provoz a údrţbu jinak oddělených systémů, pravděpodobně i budoucí zlevnění
poskytovaných sluţeb (např. internetu pro všechny obyvatele svazku). Nyní je projekt ve fázi
zpracovávané technicko ekonomické studie a tvorby ţádosti na samotnou realizaci do SROP.
Termín realizace: studie, ţádost
Předpokládané náklady: studie, ţádost 90.000,- Kč
2005
Předpokládané finanční zdroje: MMR, POV, SROP, kraj, obce
Číslo projektu:

10

Název projektu: 1.1.3.4.: Zapojení obcí do informačního systému
kraje, do vlastních www stránek obcí mikroregionu, jejich
pravidelná aktualizace
1.1.3 Rozvoj informačních technologií

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu: Zajištění dálkového přístupu občanů k informacím – splnění zákonného poţadavku,
zajištění přístupu a dovedností jednotlivých obcí aktualizovat vlastní www stánky, koordinace aktivit
a zobrazovaných informací.
Současný stav a zdůvodnění projektu: Momentálně je projekt ve fázi očekávání vznikajícího
informačního systému kraje. Realizací tohoto projektu by došlo ke zlepšení vzájemné komunikace a
informovanosti – jak pro členy samosprávy, tak pro občany mikroregionu – tak, aby byl naplněna
podstata zákona o přístupu k informacím. Za předpokladu vzniku tohoto systému a vzhledem k jiţ
zprovozněným a fungujícím www stránkám www.sumavanet.cz, www.sumava-info.cz,
www.sumava2000.cz a řady dalších, je spíše potřeba zajistit aktuálnost vkládaných dat a informací z
jednotlivých obecních úřadů, coţ je jiţ dnes často problémem a ne zcela dobře funguje. V rámci
tohoto opatření by bylo spíše vhodné vytvořit předpoklady pro budování moderních informačních a
komunikačních systémů pro lepší vzájemnou komunikaci všech sektorů (veřejného, podnikatelského
i neziskového sektoru), občanů i veřejné správy na mikroregionální úrovni. Nedostatečná je jak
připravenost, dovednosti, tak i časové nároky na vedení obcí, coţ vede k potřebě vyuţít externí
organizace, jeţ bude za úplatu internetové stránky zejména menších členských obcí udrţovat
v aktuálnosti.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: cca 50.000,- Kč ročně
Předpokládané finanční zdroje: kraj, POV, mikroregion, obce
Číslo projektu:

11

Opatření rozvojového
plánu:

Název projektu: 1.2.1.1.: Rozvoj plynofikace v těch obcích svazku,
kde je to ekonomicky efektivní
1.2.1 Ochrana kvality ovzduší
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Cíl projektu:
Provedení plynofikace ve zbývajících obcích svazku, s prioritou ekonomičnosti a maximální
efektivnosti
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Plynofikace obcí dosud proběhla pouze částečně a to v obcích Lenora, Volary, Zbytiny, Vimperk a
Stráţný. Příleţitostí k zajištění kvality ovzduší v mikroregionu jsou obnovitelné zdroje energie a
plynofikace obcí. Vzhledem k vysokým nákladům na pořízení přípojky a v poslední době zvyšující se
náklady na nákup plynu však zájem obyvatel o vytápění plynem spíše klesá. Z výše uvedeného
vyplývá potřeba dostatečné propagace plynofikace v obcích, pokud to bude samozřejmě ekonomicky
efektivní, aby bylo po realizaci připojeno dostatečné mnoţství spotřebitelů. Spíše se jako efektivní
jeví pouze dokončení plánovaných a z části realizovaných plynofikací.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje:SFZP, kraj, obce, odběratelé

Číslo projektu:

12

Název projektu: 1.2.1.2.: Vyuţití místních zdrojů jako obnovitelných
zdrojů energie pro decentralizované vytápění obcí svazku
1.2.1 Ochrana kvality ovzduší

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu: Zlepšení kvality ovzduší v topné sezóně
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Situace na území svazku je následující: v 5-ti obcích (Stráţný, Vimperk, Lenora, Volary, Zbytiny) je
plynofikováno, Borová Lada vyuţívá tepelná čerpadla, Nová Pec pilinové topení. Zbývající obce
mikroregionu spalují uhlí a dřevo. Cílem je zachování kvalitního ţivotního prostředí, coţ musí
znamenat zejména omezení vyuţívání fosilních paliv pro vytápění a náhradu za ekologičtější formy.
Příleţitostí k zajištění kvality ovzduší v mikroregionu jsou obnovitelné zdroje energie, případně
plynofikace obcí. Pokud bude dokončena započatá plynofikace obcí a měst, bude potřeba najít
vhodné řešení pro zbývající obce mikroregionu.Tímto řešením můţe být zřízení společného systému
pro decentralizované vytápění obcí svazku pomocí štěpky, peletek apod, k čemuţ je oblast vhodná
zejména výrazným trvale udrţitelným potenciálem lesního hospodářství.
V roce 2005 by mělo dojít k vytvoření studie, jeţ bude tyto moţnosti řešit a nabídne vhodnou lokalitu
a způsob realizace konkrétního projektu či projektů. S touto myšlenkou je v současné době za
spolupráce poradce a KEA podávána ţádost do programu Interreg IIIA na podporu této studie.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: studie 150.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: EU, SFZP, kraj, obce

Číslo projektu:

13

Název projektu: 1.2.1.3.: Podpora vzniku projektů vyuţívajících
ekologických způsobů vytápění
1.2.1 Ochrana kvality ovzduší

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Podpora soukromých projektů, které se budou zabývat vyuţitím ekologicky šetrných způsobů
vytápění
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Na území mikroregionu je instalováno pouze několik individuálních vytápěcích systémů vyuţívajících
obnovitelných zdrojů energie, ať uţ ve formě slunečních kolektorů nebo tepelných čerpadel. Nyní
jsou ekologicky šetrné způsoby vytápění podporovány i EU, státem, potaţmo SFŢP, starostové
mikroergionu jsou v této otázce sjednoceni a budou případnou implementaci výše uvedených
systémů také podporovat. Podporu lze tak jako doposud očekávat i od orgánů ochrany ţivotního
prostředí.V případě budování či rekonstrukcí obecního majetku to znamená zváţení pouţití různých
variant těchto ekologicky šetrných systémů.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje: EU, SFZP, kraj, obce
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Číslo projektu:

14

Název projektu: 1.2.2.1.: Revitalizace vodních toků výsadba
melioračních a zpevňujících dřevin kolem cest a vodotečí
1.2.2 Obnova a údrţba venkovského charakteru krajiny a zlepšení
ţivotního prostředí

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Provedení revitalizace vodních toků, provádění protierozních opatření v obcích

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Revitalizace vodních toků je důleţitým faktorem majícím vliv nejenom na vzhled krajiny, ale můţe
mít i dosti výrazný efekt na budovaná protipovodňová opatření v obcích mikroregionu.
Stejně tak jsou často opomíjené záleţitosti extravilánů obcí, přitom vhodné návrhy výsadby
melioračních a zpevňujících dřevin kolem cest a vodotečí mohou znamenat pro ochranu majetku
obcí a zemědělců mnoho. V těchto projektech půjde primárně o nejvíce exponovaná místa, ať jiţ
účinky větru či vody. Hlavním kritériem výběru projektů, do kterých budou obce investovat své
prostředky, bude pozitivní vliv na ţivotní prostředí, bráno v úvahu bude i estetické hledisko. Během
začátku roku 2005 proběhne analýza těchto projektů jednotlivých obcí ve vtahu k potenciálním
zdrojům financování.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: MZE, SFZP, kraj, obce, podnikatelé
Číslo projektu:
15
Název projektu: 1.2.2.2.: Opravy polních cest v katastrech obcí
Opatření rozvojového
1.2.2 Obnova a údrţba venkovského charakteru krajiny a zlepšení
plánu:
ţivotního prostředí
Cíl projektu:
Zkvalitnění průjezdu zemědělců, lesních hospodářů a vlastníků lesa, pěších a cykloturistů po těchto
trasách
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Celý prostor mikroregionu je protkán mnoţstvím polních cest, které jsou vyuţívány pro pohyb osob
v krajině, mnohdy jsou podstatně kratším spojením mezi jednotlivými osadami a sídly. Zejména do
budoucna, ve spojitosti s dalším rozvojem turistického ruchu, by bylo vhodné tyto polní cesty uvést
do stavu vhodného i pro vyuţití cykloturisty navštěvujícími mikroregion. Předpokládá se alespoň
pouţití kvalitního posypového materiálu, aby se zajistila průjezdnost nejen pro horská kola.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: cca. 500.000,- Kč na 1k.ú
Předpokládané finanční zdroje: OP Zemědělství, SROP, POV, SFZP, kraj, obce, vlastníci
komunikací
Číslo projektu:

16

Název projektu: 1.2.2.3.: Realizace protipovodňových opatření v
rámci péče o krajinu
1.2.2 Obnova a údrţba venkovského charakteru krajiny a zlepšení
ţivotního prostředí

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Realizace protipovodňových opatření na území svazku obcí
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Územím mikroregionu protéká řeka Teplá Vltava, která ústí do nádrţe Lipno, dále pak řeka Blanice,
Volyňka a mnoho potoků jako např. Vydří, Medvědí, Pravětínský, Mlýnský.
Převáţná většina těchto vodních tků občas způsobuje problémy zejména místním obyvatelům
chatařům, chalupářům i obcím samotným. Při povodních v srpnu 2002 nepatřilo území svazku obcí
k silně zasaţeným oblastem v České republice, přesto však došlo ke škodám na majetku obecním i
soukromém. S přihlédnutím k tomuto faktu je potřeba realizovat soubor navazujících projektů
slouţící k zabránění opakovatelnosti škod způsobených „velkou vodou“ za minulá léta. Je nutno
zdůraznit, ţe tento proces je, stejně jako převáţná většina dalších projektů závislý na úspěšnosti
zisku finančních prostředků z fondů a grantů EU a ČR. Prvním krokem je vţdy určitá studie
odtokových poměrů s návrhem konkrétních vhodných opatření a projektů.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje: SROP (větší projekty), MMR, SFZP, kraj, obce

33

Číslo projektu:

17

Název projektů: 1.2.3.1.: Zlepšení spolupráce obcí při nakládání s
odpady, zvýšení efektivity svozu v rámci svazku, následného
vyuţití bioodpadu
1.2.3 Zlepšení nakládání s odpady

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Pozitivní vliv na ţivotní prostředí, spokojenost obyvatel obce, návštěvníků oblasti

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Situace nakládání s tuhými odpady v mikroregionu není dle hodnocení starostů členských obcí příliš
uspokojivá, odvoz a skládkování zajišťují pro obce soukromé společnosti. Řešení spatřuj
představitelé obcí ve vytvoření studie, řešící nakládání s odpady na celém území svazku obcí.
Zejména k moţnostem zlevnění celého systému zkrácením dopravních vzdáleností, coţ by
samozřejmě mohlo mít příznivý dopad i na obecní rozpočty. Na obdobné studie je moţno vyuţít,
dotačních titulů a grantů EU, nicméně k neodkladnosti řešení situace bude studie financována
z obecních rozpočtů jednotlivých obcí. Následně budou výsledky studie realizovány ve formě
konkrétních projektů, kde se jiţ účast dotačních prostředků předpokládá.
Termín realizace: studie 2005
Předpokládané náklady: studie cca 100.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: EU –OPI, Interreg IIIA, SFZP, kraj, obce
Číslo projektu:

18

Název projektu: 1.2.3.2.: Vyuţití separovaných odpadů, důsledné
dodrţování třídění na území mikroregionu
1.2.3 Zlepšení nakládání s odpady

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Vyuţití separace jako moţný zdroj příjmů obecních rozpočtů

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Z důvodu nespokojenosti starostů členských obcí vznikl v roce 2004 „Návrh optimalizace
odpadového hospodářství v mikroregionu, Ing. Václav Matoušek“ s jehoţ výsledky se však
představitelé obcí ne zcela ztotoţnili, neboť byl zaměřen spíše na separaci a vyuţití odpadů, neţ na
moţnosti zlevnění nakládání s odpady na území svazku. Pro obce ale podpora separace odpadů na
celém území, můţe být východiskem i pro stále se zvyšující poţadavky na ochranu ţivotního
prostředí ze strany EU, včetně nově připravovaných směrnic a zákonů v této oblasti. Nehledě na
moţnost vyuţívání bioodpadů pro energetické účely. Jelikoţ v roce 2005 bude pravděpodobně
vytvořena společností Seven studie pro řešení těchto moţností na území celého Jihočeského kraje,
bude vhodné s dalšími kroky vyčkat na její výsledky.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje: EU –OPI, Interreg IIIA, SFZP, kraj, obce, o.p.s.

Číslo projektu:

Název projektu: 2.1.1.1.: Podpora venkovského podnikání – tradiční
výroby a řemesla
Opatření rozvojového
2.1.1.: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání na území
plánu:
mikroregionu
Cíl projektu: Podpora stávajících a budoucích podnikatel na území svazku obcí, zvláště pak
drobných podnikatel v oblastech tradiční výroby a řemesel
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Podpora venkovského podnikání a orientací na tradiční výrobu a řemesla je v dnešní době poměrně
prosperující odvětvím, neboť velká část populace začíná stále více inklinovat k přírodě a přírodním
postupům ve výrobě, nehledě k faktu, ţe mají tyto postupy a tradiční řemesla v tomto i dalších
venkovských mikroregionech svou dlouholetou tradici.Představitelé svazku obcí chtějí do budoucna
veškeré aktivity související s rozvojem drobného podnikání na území svazku podporovat.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: MPO, OP Zemědělství, ČMZRB, SROP, kraj, obce
19
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Číslo projektu:

20

Název projektu: 2.1.1.2.: Výstavba zón pro podnikání ve
vymezených oblastech mikroregionu
2.1.1.: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání na území
mikroregionu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Rozvoj podnikatelských aktivit majících minimální negativní účinky na ţivotní prostředí

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Představitelé obcí si kladou za cíl minimalizovat vznik provozů, majících negativní vliv na ţivotní
prostředí a venkovský ráz krajiny, která je devizou tohoto regionu. Prakticky si to aani z hlediska
omezení ze strany NP a CHKO Šumava dovolit nemohou. Samozřejmě, ţe průmysl poskytuje
největší mnoţství pracovních příleţitostí pro místní obyvatele a zaměstnanost v regionu není na
dostatečné úrovni. Z toho vyplývá nutnost výběru vhodných aktivit a investorů, přičemţ ekologické
hledisko vidí představitelé obcí v současnosti jako jedno z nejdůleţitějších.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: OPPP, CI, JHK, SROP, kraj, obce

Číslo projektu:

21

Název projektu: 2.1.1.3.: Zlepšení spolupráce a vzájemné
informovanosti obcí a podnikatelů, podpora zakládání a provozu
podnikatelských sdruţení, i v intencích LEADER +
2.1.1.: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání na území
mikroregionu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Vznik regionální podnikatelské sítě, organizace sloţené z místních podnikatel a obecní samosprávy
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Důleţitou součástí strategie rozvoje je i vznik regionální podnikatelské sítě, ať jiţ v oblasti cestovního
ruchu, tak i v ostatních oblastech. V případě lepší spolupráce podnikatelů se dá očekávat pouze
pozitivní vliv na všechny zúčastněné. Vhodný by byl i vznik místní akční skupiny v intencích iniciativy
LEADER+ v průběhu dvou let – samozřejmě za předpokladu dostatečného zájmu místních
podnikatelů. Se vznikem obdobných sdruţení a organizací souvisí zvýšení prosperity, coţ je stav, o
nějţ usilují nejenom samotní podnikatelé, ale i obce a jejich představitelé. Rozvoj podnikání je
přínosem pro celý region. Podporována budou i sdruţení navazující na dnešní přeshraniční
spolupráci, která zatím bohuţel probíhá nedostatečně i mezi samosprávami.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje:, OPPP, LEADER+, POV, kraj, obce

Číslo projektu:

22

Název projektu: 2.1.1.4.: Vytvoření mikroregionální trţnice ve
strategické poloze v blízkosti hlavní dopravní tepny svazku
2.1.1.: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání na území
mikroregionu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Vytvoření „kamenné“ a virtuální mikroregionální trţnice
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Záměrem projektu je vytvořit v časovém horizontu tohoto akčního plánu alespoň projektovou
dokumentaci na vytvoření nové výstavby, či rekonstrukce vhodného objektu, který by slouţil
drobným podnikatelům k prezentaci jejich výrobků a k moţnosti prodeje jejich zboţí. Podnikatelé,
kteří nemají dostatek finančních prostředků, či vhodný prostor by tak mohli zvýšit své trţby.
S obdobnou vizí by měla vzniknout i trţnice virtuální, za spoluúčasti softwarové firmy, která obdobné
sluţby nabízí. Jelikoţ se jedná o poměrně dlouhodobý projekt s velice důleţitou předprojektovou
fází, předpokládá se v průběhu těchto dvou let pouze realizaci studie a kompletních
předprojektových příprav včetně kompletní projektové dokumentace a virtuální podoby tohoto
projektu.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: 200.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: POV, kraj, obce
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Číslo projektu:

23

Název projektu: 2.1.2.1.: Podpora ekologického a přírodě blízkého
hospodaření s půdou
2.1.2: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu: Zachování venkovského charakteru krajiny, podpora ekologických způsobů
obhospodařování zemědělské půdy

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Představitelé obcí chtějí do budoucna podporovat ekologicky šetrné způsoby zemědělského
hospodaření, k čemuţ směřují i strategie EU a ČR. Zároveň jsou zde omezen ze strany ochrany
přírody, jeţ ani jiné moţnosti pro zemědělství na tomto území nedávají. Mikroregion je ve vztahu
k zemědělské výrobě zařazen mezi LFA oblasti, čímţ vzniká zemědělci podnikajícímu v zemědělské
prvovýrobě právo ţádat o vyrovnávací příspěvek. Výše těchto příspěvků ovšem nemůţe nahradit
zemědělskou výrobu s orientací na nové, ziskovější plodiny, nebo alternativní diverzifikací
podnikatelských aktivit, např. vyuţitím nastupující technologie vyuţití biomasy pro výrobu elektrické
energie a tepla a tím i vzniku nezanedbatelných příjmů zemědělců, případně i obecních pokladen.
Fungující zemědělská výroba znamená pracovní síly v oblasti, coţ je důvodem podpory těchto
projektů.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: MZE, OP Zemědělství, kraj, obce

Číslo projektu:

24

Název projektu: 2.1.2.2.: Alternativní vyuţití zanedbaných
zemědělských areálů v obcích
2.1.2: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu: Zlepšit vzhled obcí, zejména zanedbaných zemědělských areálů

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Další formy zisku finančních prostředků plynoucích ze zemědělské výroby je moţné nalézt
především v agroturistice, ekologickém zemědělství, vyuţití biomasy a odpadních produktů ze
zemědělské výroby pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla pomocí bioplynové stanice.
Na území mikroregionu dříve hospodařily státní statky, o čemţ svědčí částečně nevyuţívané a
zpustlé hospodářské objekty. Zanedbané hospodářské a zemědělské areály mají v současné době
negativní vliv na vzhled obcí, jejich rekonstrukce a vyuţití pro potřeby venkovského podnikání by
mělo dostat přednost před výstavbou nových výrobních objektů.
Toto je hlavní náplní této aktivity a v rámci shromáţdění starostů budou projednávány moţnosti
vedoucí k nápravě současného stavu. Úzkou souvislost má tento projekt s projektem předchozím,
neboť diverzifikací zemědělské výroby a alternativním podnikáním by zcela jistě došlo i k vyuţití
těchto objektů.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: MZE, OP Zemědělství, MMR, POV, kraj, obce

Číslo projektu:

25

Název projektu: 2.1.2.3.: Výstavba bioplynové stanice svazku pro
výrobu kombinované výroby elektrické energie a tepla, umoţnění
vzniku navazujících podnikatelských aktivit
2.1.2: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu: Navýšení ziskovosti zemědělského podnikání, jeho udržení a rozvoj dalších
podnikatelských aktivit
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Současný stav a zdůvodnění projektu:
Další nepříznivou skutečností, jeţ ovlivňuje zemědělské podnikání je stále striktnější legislativa,
zvláště v oblasti s nakládáním s exkrementy zvířat. Tento trend je výsledkem harmonizace našich
zákonů a předpisů s legislativou Evropské unie ( nitrátová směrnice).
V zemědělství lze pro výrobu bioplynu (BP) pouţít tyto druhy biomasy: exkrementy zvířat - kejda,
hnůj, trus, …fytomasa – tráva, senáţ, siláţ, ...Je moţné vyuţít i další BM v závislosti na konkrétních
místních podmínkách, např.: tříděný komunální odpad, odpad ze zeleniny, masného průmyslu,
bramborové slupky, kuchyňský odpad atd. .
Projekty komplexního vyuţívání BM v zemědělství jsou prostředkem, který jednak zajistí „legislativní
čistotu“ zemědělské výroby a současně přináší významný ekonomický přínos z této formy
„přidruţené výroby“. Samozřejmě s nepopiratelným pozitivním vlivem ne ţivotní prostředí.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: studie 200.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, OP Zemědělství,OPPP, OPI, kraj, obce

Číslo projektu:

26

Název projektu: 3.1.1.5.: Podpora orientace zemědělců na zajímavé
zemědělské produkty (energetické plodiny apod.)
2.1.2 Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Podpora zemědělců v orientaci na nové zemědělské produkty, zvýšení jejich příjmů
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Orientace na finančně zajímavější produkty zemědělství, případně přechod na pěstování
energetických plodin je jednou z forem, jak zachránit zemědělskou prvovýrobu na části území
mikroregionu. Ze strany představitelů obcí se však můţe v tomto projektu jednat pouze o zlepšení
informovanosti a spolupráce se zemědělci v přípravě těchto projektů, stejně tak jako v projektu
předešlém.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: MZE, OP Zemědělství, kraj, obce

Číslo projektu:
27
Název projektu: 2.1.3.1.: Vyuţití přirozené produkční funkce lesa
Opatření rozvojového
2.1.3: Trvale udrţitelné hospodaření v lesích
plánu:
Cíl projektu:
Zachování produkční funkce lesů, vyuţití přirozeného potenciálu pro decentralizované vytápění obcí
svazku
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Lesní pozemky tvoří 57% nezemědělské půdy mikroregionu a jsou největším přírodním bohatstvím
oblasti. Lesní hospodářství v mikroregionu je ovlivněno především tím, ţe na více neţ 1/3 území
mikroregionu byl vyhlášen v roce 1991 Národní park Šumava. Na tomto území je výrazně omezena
hospodářská funkce lesa, lesní komplexy zde obhospodařuje přímo Správa Národního parku
Šumava. Hospodářské lesy ve vnitrozemí obhospodařují Lesy ČR, lesní závod Boubín. Po roce
1995 přešla část lesů pod správu obcí a měst, naskýtá se zde tedy do budoucna moţnost vyuţití
dřevní biomasy pro výrobu štěpky a pelet jako alternativních zdrojů vytápění v menších obcích
svazku. Momentálně by bylo potřeba iniciovat jednání o moţnosti vyuţití tohoto přirozeného
potenciálu mezi představiteli svazku, NP Šumava a dalších správců lesů, v návaznosti na aktivitu
1.2.1.2.: „Vyuţití místních zdrojů jako obnovitelných zdrojů energie pro decentralizované vytápění
obcí svazku“ a připravovanou studii.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: MZE, OP Zemědělství, kraj, obce
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Číslo projektu:
28
Název projektu: 2.1.3.2.: Obnova a údrţba lesních cest
Opatření rozvojového
2.1.3: Trvale udrţitelné hospodaření v lesích
plánu:
Cíl projektu:
Umoţnění šetrného přístupu majitelů, státních orgánů a turistů do prostoru lesů, umoţnění uţití jeho
terapeutické funkce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Tento projekt je svou filosofií velice blízký aktivitě 1.2.2.2. – úpravy polních cest v katastrech obcí a
aktivitě předcházející. Pokud je potřeba lesy vyuţívat, musejí být dostatečně přístupné. Jde zejména
o zlepšení kvality přístupových komunikací a tím zpřístupnění prostorů lesů obyvatelům obce,
správcům lesa i turistům a cykloturistům.
Náklady na údrţbu lesních cest jsou vysoké zejména vzhledem k erozní činnosti vody a ke způsobu
uţívání – zejména potom provozu lesní techniky.
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: MZE, OP Zemědělství, kraj, obce

Číslo projektu:

29

Název projektu: 3.1.1.1.: Zajištění společné marketingové strategie
mikroregionu, prezentace, vytvoření aktualizovaného propagačně
- informačního materiálu pro turisty
3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Společná prezentace mikroregionu, vytvoření aktuálního propagačního materiálu v předpokládaném
nákladu 2000 výtisků
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projektem dojde k vytvoření jednotné strategie obcí mikroregionu ve smyslu prezentace
mikroregionu, následně se předpokládá společné úsilí směřující k návštěvám na veletrzích
cestovního ruchu a distribuce propagačních materiálů, které budou v budoucnu vytvořeny. Vţdy je
potřeba zaloţit propagaci mikroregionu na vhodných a ne příliš nákladných formách. Jednou z těchto
forem je turistická propagačně - informační broţura mikroregionu, mající za cíl představit ho jako
turisticky atraktivní místo, které stojí za to navštívit. Kromě samotného přilákání většího počtu turistů
do tohoto regionu je cílem zajistit jim přehled o turisticky atraktivních místech a sluţbách, které jim
region nabízí, a také o moţnostech jejich sportovního či kulturního vyţití. Součástí této broţury by
měla být i přehledná turistická a cykloturistická mapa celého mikroregionu se seznamem
fakultativních výletů a turisticky důleţitými informačními čísly. Předpokládaný náklad turistické
propagačně - informační broţury: cca 2000 ks (vzhledem k dosavadním zkušenostem, neboť vyšší
počet se potom na území mikroregionu zcela nevyčerpá a stává se neaktuálním). Základem pro
realizaci by měla být dotace ze zdrojů EU či ČR.
Termín realizace: 2005 - 2006

Předpokládané náklady: cca. 50.000,- Kč ročně, broţura
200.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: POV DT7, Interreg IIIA, obce
Číslo projektu:

30

Název projektu: 3.1.1.2.: Zlepšení informovanosti návštěvníků v
terénu – jednotné značení turistických tras, celoplošné propojení
lyţařských běţeckých tras

Opatření rozvojového
3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Zvýšení návštěvnosti turistických lokalit sjednocením turistického značení, lepší orientací turistů v
terénu
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Současný stav a zdůvodnění projektu:
Navigační a informační systémy (a v cca polovině obcí i infocentra) obce v minulosti řešili
nejednotně, bez jakékoliv návaznosti, coţ však ve svém důsledku (nejednotnost v hustotě, umístění
a provedení informačních turistických prvků) přináší často negativní efekt “zmatení” turistů, kteří
mikroregion navštíví. Od jednotné koncepce a s tím spojeného jednotného provedení turistického
značení celého mikroregionu lze očekávat výrazný efekt na návštěvnost mikroregionu a zejména
setrvání v něm, neboť bude upozorňovat na veškerá turisticky zajímavá místa, ubytovací, stravovací,
informační a další sluţby pro turisty. S tím souvisí i propojení v současnosti oddělených lyţařských
běţeckých tras, jeţ se na území mikroregionu nacházejí.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 300.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP, Interreg IIIA, MMR, POV, kraj, obce

Číslo projektu:

31

Název projektu: 3.1.1.3.: Společný marketing sjezdařských areálů v
oblasti
3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Společná lyţařská oblast v rámci celého mikroregionu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Většina obcí svazku disponuje výbornými podmínkami pro další rozvoj lyţařských sportů, včetně
sjezdového lyţování. V těchto obcích je řada areálů umoţňujících sjezdové lyţování. Obce by měli
vytvořit podmínky jak pro maximální naplnění jejich kapacit, vhodnou formou mohou být např.
společné jízdenky, společné logo a marketing, zřízení skibusů na území svazku, také by se mohlo
jednat o společné investiční projekty. To však předpokládá úzkou koordinaci všech zúčastněných,
coţ by v prvé řadě měla řešit studie, jeţ zhodnotí tyto moţnosti. Na základě této studie lze uvaţovat
o podpoře jednotlivých projektů ze zdrojů EU a ČR.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: studie 50.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, POV, SROP, Interreg IIIA, kraj, obce

Číslo projektu:

32

Název projektu: 3.1.1.4.: Elektronický informační systém, síťové
propojení mikroregionu (internet, infoboxy)
3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Vytvoření kvalitního systému předávání informací návštěvníkům mikroregionu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Jedná se o projekt úzce souvisící s ostatními, dále rozvíjející moţnosti současné technologie
předávání informací. Jedná se konkrétně o vybudování elektronického informačního systému, kdy
dojde k rozmístnění cca 12-ti informačních boxů na celém na území mikroregoionu. Informační box
je interaktivní zařízení s obrazovkou, které bude umístěné v nejatraktivnějších lokalitách měst, obcí a
turistických center. Samotné zařízení se skládá z PC, monitoru, a polohovacího zařízení (tlačítek
k ovládání), je vyrobeno v „antivandalském“ provedení pro vnější instalaci a zaručuje 24 hodinový
provoz. Informační boxy budou umístěny na obecních objektech, budou tvořit navzájem propojenou,
jednotnou síť. Veškeré komerční i nekomerční informace se budou zobrazovat na všech
instalovaných informačních boxech a také na internetové adrese www.infohelp.cz. a budou
obsahovat kompletní data (zákony, vyhlášky, informace o úřadech, turistické cíle, zajímavosti atd.)
jednotlivých měst a obcí, v češtině, němčině a angličtině. Zároveň bude vytvořen prostor pro vlastní
aktualizaci dat ze strany obecních a městských úřadů – bude tedy moţno informace o příslušném
městě či obci denně aktualizovat a tím udrţet informovanost turistů na vysoké úrovni kvality a
aktuálnosti. V současné době bude podána ţádost o dotaci na realizaci projektu do iniciativy EU
Interreg IIIA.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 1.200.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, SROP, MMR, POV, kraj, obce
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Číslo projektu:

33

Název projektu: 3.1.1.5.: Rozšíření nabídky informačních center,
jejich vzájemné propojení do uceleného informačního systému a
vzájemná koordinace
3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšení předávání informací návštěvníkům mikroregionu, propagace sluţeb
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V projektu se jedná o vytvoření dalšího, turistický ruch významně ovlivňujícího prvku, a tím je síť
kvalitních turistických informačních center s celoročním provozem. Náplní informačních center
mikroregionu by měl být informační servis turistům navštěvujícím území mikroregionu, aktuální
přehled o konajících se kulturních a sportovních akcích, o turisticky atraktivních místech a sluţbách,
které jim region nabízí a tím pozitivně ovlivňovat i návštěvnost sportovních a kulturních akcí a
turisticky zajímavých míst. Prezentace by měli probíhat v různých mediálních formách včetně
audiovizuální techniky, náplní těchto infocenter by mělo být i zajišťování informačního servisu
cestovním kancelářím, cíleně vyhledávat potenciální turisty, propagovat obecní i soukromá
zařízení.Posledně zmiňovaná náplň by ve svém důsledku mohla znamenat schopnost pokrytí části
nákladů, jeţ na provoz těchto center bude potřeba. Tento prvek můţe být velmi důleţitým, článkem
řetězce projektů směřujících k jednomu cíli, jímţ je naplnění turistického potenciálu celé oblasti.
Dalším pozitivem je vznik stálého pracovního místa, které by v případě realizace tohoto projektu
vzniklo. V roce 2005 by mělo dojít k přesnému určení náplně, rozmístnění jednotlivých infocenter a
vytvoření studie proveditelnosti, včetně harmonogramu, nákladů na realizaci nákladů na provoz. Z
dotačních zdrojů je potom moţné na tento projekt získat i potřebnou podporu.
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané náklady: studie 60.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, SROP, MMR, POV, kraj, obce
Číslo projektu:

34

Název projektu: 3.1.2.1.: Realizace dílčích projektů v jednotlivých
obcích mikroregionu s cílem zvýšení ubytovacích, stravovacích
kapacit
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Prodlouţení pobytu turistů na území svazku obcí, jejich spokojenost

Současný stav a zdůvodnění projektu:
K prodlouţení pobytu turistů v obcích svazku dojde jen za předpokladů vytvoření dostatečné
turistické infrastruktury, nabídky ubytování, stravování, občerstvení, moţností kulturního či
sportovního vyţití a dalších turisticky orientovaných sluţeb. V tomto projektu, resp. souboru dílčích
projektů jde o vybudování dostatečně kvalitní sítě ubytovacích a stravovacích zařízení, ne vše jsou
schopni zajistit podnikatelé svazku. V mnoha projektech se bude jednat o vytvoření potřebného
zařízení obcí, městem, a následný pronájem provozu podnikatelům, jeţ jsou schopni zařízení
provozovat. Řada těchto projektů je jiţ připravována na podání do fondů a iniciativ EU.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, SROP, MMR, POV, kraj, obce

Číslo projektu:

35

Název projektu: 3.1.2.2.: Realizace projektů pro zvýšení kvality a
kapacity sportovních a rekreačních zařízení
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zajištění kvalitních sluţeb v oblasti rekreace a sportovního vyţití
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Současný stav a zdůvodnění projektu:
Tento projekt úzce souvisí s projektem uvedeným výše, dá se říci, ţe veškeré projekty zabývající se
cestovním ruchem v oblasti mají multiplikační efekt a jejich celkový efekt je tedy značně závislý na
realizaci projektů souvisejících. I v projektech na zlepšení sportovního a rekreačního vyţití vidí obce
svou budoucnost rozvoje, proto jejich globální podpora. Tak jako v předcházejícím projektu, jedná se
o projektů více, jeţ spolu však navzájem úzce souvisí. Vzhledem k rozlehlosti celého území se jedná
spíše o jejich vzájemnou doplňkovost, neţ o případnou konkurenci. Způsob přípravy těchto projektů
je obdobný, taktéţ s výraznými předpoklady pro vyuţití vhodných dotačních titulů.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, SROP, MMR, POV, kraj, obce
Číslo projektu:

36

Název projektu: 3.1.2.3.: Vznik regionálního školícího střediska,
zaměřeným na školení v oblasti cestovního ruchu, zároveň
slouţící i pro kongresovou turistiku (v centru mikroregionu –
Horní Vltavice)
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Vznik centra umoţňujícího pořádání konferencí, seminářů apod.

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Cílem samotné realizace tohoto projektu je vytvoření centra celoţivotního vzdělávání, zároveň
důstojného informačního a vzdělávacího centra mikroregionu v jeho sídle – Horní Vltavice. Podobné
zařízení by bylo v rámci této oblasti ojedinělé, jeho cílovými skupinami jsou zejména místní
obyvatelé, pro něţ budou v tomto zařízení pořádány semináře a školení zaměřené na zlepšení
kvality sluţeb cestovního ruchu. Zároveň se dá předpokládat značné vyuţití vzniklého zařízení pro
pořádání seminářů, školení a pracovně společenských akcí firmami v rámci celé ČR a blízkého
Rakouska a Německa. Obrovský potenciál v zajištění provozně nutných prostředků lze spatřovat
především v jeho vyuţití v oblasti kongresové turistiky přesahující hranice regionu, s čímţ souvisí i
potřebné informační středisko – jedno ze sítě z projektu 3.1.1.5.
Termín realizace: příprava 2005,
Předpokládané náklady: projektová příprava 300.000,- Kč,
realizace 2006 - 2008
realizace 6.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, SROP, MMR, kraj, obce

Číslo projektu:

37

Název projektu: 3.1.2.4.: Vyuţití kulturních, společenských a
sportovních akcí pro rozvoj cestovního ruchu a posílení image
svazku
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zaměření kulturních, společenských a sportovních akcí pro rozvoj cestovního ruchu a vyuţití jejich
potenciálu v tomto směru
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Významným prvkem majícím pozitivní vliv na návštěvnost turisty, je i uspokojivá nabídka kulturních,
společenských a sportovních akcí na území mikroregionu. Kromě samotných obcí, jeţ mohou být
sami iniciátory těchto akcí, by měly být jako pořádající zejména podnikatelské subjekty a organizace
na území svazku. Představitelé samosprávy by potom mohly akce pouze podporovat např.
zajištěním části finančních prostředků z vlastních či dotačních zdrojů, coţ by mělo zcelajistěna
celkový ekonomický a moţná i finanční přínos nezanedbatelný vliv. Proto budou do budoucna
veškeré akce a iniciativy mající pozitivní vliv na budování image ţivé a aktivní oblasti podporovány, i
formou dotací z obecních rozpočtů, samozřejmě za předpokladu předloţeného rozpočtu a dokázané
efektivnosti záměru.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: MMR, POV, SROP, Interreg IIIA, kraj, obce
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Číslo projektu:

38

Název projektu: 3.1.2.5.: Omezení negativních vlivů turismu na
ţivotní prostředí a zachování klidného ţivota v obcích svazku
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Omezení negativních vlivů zvýšeného turistického ruchu na ţivotní prostředí a klidný ţivot obyvatel
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současnosti se tento projekt nejeví tak důleţitým, nicméně se dá očekávat, ţe zvýšený příliv turistů
do oblasti mikroregionu bude mít i své negativní stránky. Těmi můţe být např. zvýšená hlučnost,
rušení nočního klidu, vyšší frekvence dopravy, zvýšené mnoţství komunálního odpadu, moţná oi
zvýšení kriminality. Tyto negativní stránky je třeba včas podchytit a eliminovat, ať jiţ vybudováním
přidruţené infrastruktury – parkoviště, odpočívadla, instalace odpadkových košů apod., nebo
vydáním příslušných obecních vyhlášek, které bude nutno respektovat ať jiţ ze stran místních
podnikatelů v cestovním ruchu, či návštěvníků mikroregionu. Svazek obcí bude jako samostatná
právnická osoba i v této oblasti své zájmy koordinovat, případně vytvoří pro řešení těchto záleţitost
vhodnou organizační strukturu.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: obce
Číslo projektu:

39

Název projektu: 4.1.1.1.: Udrţení mateřských a základních škol v
malých obcích, udrţení moţnosti dosaţení vyššího vzdělání na
území mikroregionu, podpora celoţivotního vzdělávání
4.1.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby
trhu práce

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Udrţení mateřských a základních škol, podpora celoţivotního vzdělávání
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Představitelé obcí se chtějí zaměřit na zlepšení demografických trendů v obcích, potaţmo celém
mikroregionu. V mikroregionu existuje dostatečná kapacita mateřských a základních škol, chybí jen
na Kvildě a v Kubově Huti, horší je to s kvalitou jejich vybavenosti. Vzhledem k jejich kapacitě je
vhodné do budoucna zvaţovat jejich širšímu vyuţití pro místní obyvatele směřující k podpoře
celoţivotního vzdělávání. K tomu bude potřeba však vybavenost těchto zařízení přiměřeně
přizpůsobit, coţ s sebou přinese nezanedbatelné investice. V prvé řadě by měla vzniknout studie
zabývající se lidskými zdroji, i s představou zisku dotačních prostředků z vhodných dotačních titulů.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: SROP, OP Rozvoj lidských zdrojů, kraj, obce
Číslo projektu:

40

Název projektu: 4.1.1.2.: Podpora mladých pedagogů na školách a
ostatních výchovných zařízeních formou sociálních jistot
4.1.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby
trhu práce

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zachování výuky na školách, poskytnutí podpory mladým pedagogům

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Tento projekt úzce souvisí s projektem předcházejícím, zaměřuje se na umoţnění dostatečně
kvalitní výuky ve všech vzdělávacích zařízeních na území svazku. V současné době je stále
obtíţnější udrţet na venkově mladé rodiny, potaţmo i mladé pedagogy. S tím bohuţel souvisí i
sniţování kvality výuky na školách, respektive absence nových moderních způsobů výuky, zavádění
a vyuţití informačních technologií, internetu apod. Jediný způsob, jak mladé pedagogy na školách
udrţet, je nabídka nadstandardních sociálních jistot, zejména nabídka levnějšího bydlení,
rozjezdových bytů apod.
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: OP Rozvoj lidských zdrojů, POV, kraj, obce
Číslo projektu:
41
Název projektu: 4.1.1.3.: Přizpůsobení a dostupnost
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rekvalifikačních kurzů potřebám mikroregionu
Opatření rozvojového
4.1.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby
plánu:
trhu práce
Cíl projektu:
Zlepšení operativnosti rekvalifikačních kurzů potřebám trhu práce mikroregionu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Vzhledem k nadprůměrné nezaměstnanosti za svazek jako celek by bylo vhodné provést ze strany
obcí opatření na podporu zaměstnanosti. Do budoucna bude zcela jistě potřeba zaměřit se na lepší
fungování vnitřního trhu práce na území mikroregionu a zajištění rekvalifikace pro podporu
zaměstnanosti v oblasti. V návaznosti na projekt vzniku regionálního školícího střediska, zaměřeným
na školení v oblasti cestovního ruchu bude potřeba zajistit jeho plnou vytíţenost, coţ by mohlo být
řešeno orientaci kurzů a školení i na výuku jazyků, informačních technologií či ekologie a
biotechnologie. Je potřeba si uvědomit, ţe současné problémy na mikroregionálním trhu práce se
skutečně vhodnými rekvalifikačními programy a specializovanou výukou řešit dají.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: 200.000,- Kč ročně
Předpokládané finanční zdroje: OP Rozvoj lidských zdrojů, POV, kraj, obce
Číslo projektu:

42

Název projektu: 4.1.2.1.: Podpora vyuţití stávajícího bytového
fondu, vyuţití ostatních objektů
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšení vyuţití stávajícího bytového fondu mikroregionu, nevyuţitých objektů a prostor

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Cílem tohoto projektu je zejména zlepšení informovanosti obyvatel obcí o moţnostech, které jim
nabízejí státní fondy, různé formy spoření a hypotečních úvěrů, tak aby byly stávající a případně i
nově přistěhovalí obyvatelé mikroregionu schopni vyuţít těchto finančních prostředků pro zajištění
bydlení a oprav stávajícího bytového fondu. V obcích mikroregionu se totiţ nachází stále poměrně
velké mnoţství chátrajících venkovských domů a stavení, včetně zastaralých bytových domů, které
kazí vzhled obcí. Zároveň by mohlo dojít k vyuţití podkrovních prostor těchto domů a dalších
obecních objektů, kde jsou ještě rezervy. Několik projektů obcí se jiţ dnes připravuje, a budou se
zcela jistě ucházet o podporu ze státního rozpočtu. V souvislosti s výše uvedeným je potřeba řešit
také urbanistické ztvárnění jednotlivých obcí, coţ je úkolem nejbliţšího období, aby následná
výstavba a rekonstrukce měli jednotnou koncepci.
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje:MMR, kraj, obce
Číslo projektu:
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Název projektu: 4.1.2.2.: Zajištění pozemků pro novou bytovou
výstavbu v návaznosti na ÚPD obcí
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Výkup a zasíťování pozemků pro novou bytovou výstavbu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Představitelé obcí si uvědomují nutnost vytvářet předpoklady pro novou výstavbu v obci. Základním
předpokladem je existence nabídky vhodných lokalit určených k výstavbě. Tuto část mají obce
celkem vyřešenu současně platnými nebo tvořenými územními plány, nicméně další etapou,
poměrně zdlouhavou je jednání ze soukromými vlastníky těchto lokalit o prodeji. Po ní následuje
investice do zasíťování těchto pozemků technickou infrastrukturou a jejich následný odprodej
zájemcům o realizaci výstavby. V řadě obcí je tento proces ve fázi jednání s vlastníky nemovitostí,
úkolem tohoto projektu je urychlené řešení těchto jednání a opatření finančních prostředku na další
etapu.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje: obce

43

Číslo projektu:
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Název projektu: 4.1.2.3.: Zajištění kvalitního zasíťování stávajících
pozemků a pozemků určených k budoucí výstavbě
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zasíťování pozemků pro novou bytovou výstavbu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projekt navazuje na předcházející, jedná se vlastně o jednu z etap. Jednu z nejdůleţitějších, neboť
v rámci ní by mělo dojít k zisku finančních prostředků na zasíťování pozemků určených pro novou
bytovou výstavbu. V současné době je v souvislosti s programy podpory MMR - Podpora výstavby
technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů moţnost zisku poměrně
zajímavého podílu finančních prostředků na realizaci této nezbytně nutné infrastruktury.
Termín realizace: 2005 - 2010

Předpokládané náklady: nevyčísleno, dotace do cca. 80.000,Kč na jednu bytovou jednotku
Předpokládané finanční zdroje: MMR, kraj, obce

Číslo projektu:
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Název projektu: 4.1.2.4.: Podpora dostupné sítě sociálních sluţeb a
zdravotnictví
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Lepší dostupnost sociálních sluţeb a zdravotnictví

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Menší obce svazku jsou v současnosti zcela závislé na lékařské sluţbě poskytované ve městech,
sami lékařskými ordinacemi či pracovišti nedisponují. Dalším ze záměrů starostů členských obcí
svazku je zajištění a rekonstrukce dalších objektů vhodných ke zřízení DPS pro všechny obyvatele
členských obcí svazku. V období tohoto akčního plánu by mělo dojít minimálně k vytvoření studií
rekonstrukcí objektů, které by byly pro tento účel vhodné.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: cca. 100.000,- Kč na studii
Předpokládané finanční zdroje:MMR, SROP, kraj, obce

Číslo projektu:
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Název projektu: 4.1.2.5.: Podpora výstavby bytů pro začínající a
sociálně slabé rodiny
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Podpora začínajícím a sociálně slabým rodinám

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Cílem je vyuţití obecních objektů k postupné realizaci bytů pro začínající a sociálně slabé rodiny,
bytů rozjezdových, „na půli cesty“ apod. Příjmově slabých rodin je na území svazku poměrně velké
mnoţství a jejich zájem o podobnou podporu je značný. V roce 2005 by se na tento projekt, resp.
soubor několika dílčích projektů, dalo vyuţít i programů podpory MMR - Podpora výstavby
nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. V nejbliţší době by mělo dojít ke zpracování studií na
vhodné objekty a ţádost na MMR o podporu těchto projektů.
Termín realizace: projektová
Předpokládané náklady: cca. 100.000,- Kč na studii
příprava 2005 - 2006
Předpokládané finanční zdroje:MMR, kraj, obce
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Číslo projektu:
47
Název projektu: 4.1.3.1.: Podpora spolkového ţivota v obcích
Opatření rozvojového
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury
plánu:
Cíl projektu:
Podpora spolkového ţivota v obcích
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Z hlediska rozvoje ţivota na území mikroregionu se jedná o nutnou podmínku, bez které se dá jen
těţko očekávat zlepšení demografických trendů a zlepšení spokojenosti obyvatel obce. Spolkový
ţivot v obcích byl účastnickými obcemi vţdy podporován, i kdyţ jsou finanční prostředky na přímou
podporu nyní nedostatečné. To je také jedním z důvodů, proč není často spolkový ţivot plně funkční.
Představitelé mikroregionu si kladou za cíl získat maximální moţné prostředky pro podporu těchto
aktivit přes vhodné dotační tituly a granty.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: ročně cca 100.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje:MMR, POV, Interreg IIIA, kraj, obce

Číslo projektu:
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Název projektu: 4.1.3.2.: Podpora místních zvyků, lidových tradic,
kultury a řemesel
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Vznik a podpora místních oslav, svátků a původních zvyků

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Zejména vlivem uspěchanosti dnešní doby se zapomíná na venkovské tradiční veselice, jarmarky,
společné oslavy výročí, svátků apod., přestoţe se řada zvyklostí stále udrţela. Tento projekt si klade
za cíl zvýšení frekvence, zavedením nových nebo zapomenutých společných oslav a svátků, coţ je
cestou, jak zvýšit kulturní a společenské vyţití obyvatel obcí a tím i spokojenost s prostředím ve
kterém ţijí. Nehledě o moţnost přilákání většího mnoţství turistů do oblasti mikroregionu.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: 50.000,- Kč/ rok
Předpokládané finanční zdroje:MMR, POV, Interreg IIIA, SROP, kraj, obce

Číslo projektu:
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Název projektu: 4.1.3.3.: Podpora sportu, aktivit volného času dětí a
mládeţe
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšení demografických trendů, zdraví dětí a mládeţe

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Z důvodů zachování zdravého způsobu ţivota nejmenších obyvatel obcí je nutno vytvořit dostatečné
podmínky pro moţnost vyuţití sportu jako jedné ze zdravých variant relaxace. V poslední době se
začínají projevovat negativní vlivy civilizačního blahobytu i v malých obcích mikroregionu, čemuţ
chtějí představitelé obcí zabránit a směřovat zájmy dětí a mládeţe do vhodnějších oblastí. Proto
bude v příštím roce ţádáno na dotace z programů podpory sportu Jihočeského kraje a dalších, které
dávají předpoklad dostatečných finančních prostředků na řešení tohoto projektu. Záměrem je
vytvoření dostatečného mnoţství dětských hřišť a sportovišť v obcích mikroregionu, včetně
kvalitního sociálního zázemí.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: cca.200.000,- Kč na jeden projekt
Předpokládané finanční zdroje:MMR, POV, kraj, obce
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Číslo projektu:

50

Název projektu: 4.1.3.4.: Podpora péče o staré a nemocné
spoluobčany
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zachování dostatečné péče o staré a nemocné spoluobčany

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Tento projekt navazuje na aktivitu 4.1.2.4.: Podpora dostupné sítě sociálních sluţeb a zdravotnictví,
přičemţ si klade za cíl zajištění alespoň základní zdravotní a sociální péče pro přestárlé obyvatele
všech obcí svazku např. za pomoci charitativní organizace, která je tyto sluţby schopná nabídnout a
vytvořit tak důstojné podmínky pro přestárlé spoluobčany.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: kraj, obce, neziskové organizace

Číslo projektu:
51
Název projektu: 4.1.3.5.: Podpora místních knihoven
Opatření rozvojového
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury
plánu:
Cíl projektu:
Zachování knihoven v obcích
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V malých obcích existují knihovny často jako jediná kulturní zařízení. V poslední době zesiluje jejich
význam, vzniká krajská koncepce udrţení sítě knihoven. Knihovny jsou častěji navštěvovány
mládeţí a dětmi, měly by jim proto nabídnout adekvátní vybavení PC technikou, internetem apod.
Starostové chtějí všechny knihovny na území mikroregionu zachovat, neboť si uvědomují, ţe jsou
často jedinými stánky kultury v malých obcích a přispívají ke sdruţování a vzdělávání občanů.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: 50.000,- Kč/rok/knihovna
Předpokládané finanční zdroje: kraj, obce

Číslo projektu:
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Název projektu: 4.1.3.6.: Podpora vydávání publikací a knih o
mikroregionu, jeho historii
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Vydání publikace o Svazku obcí Horní Vltava-Boubínsko

Současný stav a zdůvodnění projektu:
V tomto projektu se jedná o vytvoření publikace zahrnující celé území Svazku obcí Horní VltavaBoubínsko. Publikace o dějinách mikroregionu by měla mít osvědčenou strukturu regionálních
monografií – úvodní část by měla být věnována povšechnému přehledu dějinných událostí, jaké se
dotkly všech obcí svazku, včetně proměn jejich podoby a sloţení obyvatelstva. Následovat by měly
tématické kapitoly sledující podrobněji různé výseče z historie (dějiny školství, zdravotnictví,
dopravy, spolkového ţivota atd.), dále kapitoly o jednotlivých důleţitých památkách a objektech,
slovníček význačných osobností na závěr také historie okolních osad. Rozsah knihy kolem 300
tiskových stran, doprovázených četnými černobílými ilustracemi, také však s barevnou přílohou,
v níţ by byly obsaţeny především historické pohlednice celého mikroregionu. Tento i další obdobné
projekty v rámci svazku pozitivně ovlivní pocit sounáleţitosti místních obyvatel.
Termín realizace: 2005
Předpokládané náklady: 300.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: POV, MK, obce
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III.2 Rozvojové projekty
jednotlivých obcí

Horní Vltavice
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Číslo projektu: HV 1

Název projektu: Vybudování DPS a odpovídajícího zázemí

Opatření rozvojového
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
plánu:
Cíl projektu:
Vytvoření infrastruktury pro přestárlé obyvatele, jejich větší zapojení do ţivota
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projektem by mělo dojít jednak k vybudování domu s pečovatelskou sluţbou, z objektu
nedobudovaných kasáren v majetku obce. Projekt je momentálně ve fázi vydaného stavebního
povolení, před realizací pravděpodobně v roce 2005. Nezbytně bude také muset dojít ke změně
systému vytápění během realizace.Následně bude zpracována a podána ţádost do vhodného
dotačního titulu zabývající se sociální péčí o starší spoluobčany.
Termín realizace: 2005 - 2008

Předpokládané náklady: 24.000.000,- Kč, projekt změna
vytápění 80.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, SROP, kraj, obec

Číslo projektu: HV 2

Název projektu: Vybudování sportovního zázemí v obci

Opatření rozvojového
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury
plánu:
Cíl projektu:
Vybudování dostatečné sportovní infrastruktury na území obce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projekt ve fázi záměru obecního zastupitelstva, vybudovat víceúčelovou sportovní halu.
V současnosti zatím není zpracována ani studie, coţ bude řešeno během roku 2005. Stejně tak
tomu bude i v případě další ho projektu – vybudován zázemí u hřiště (kabiny pro sportovce). Je
potřeba zdůraznit, ţe vzhledem k náročnosti zejména prvního z těchto projektů bude následně nutno
přistoupit k podání ţádosti do vhodného dotačního titulu. Souvislost má tento projekt samozřejmě i s
dalšími opatřeními – zejména 3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu. Na
projektovou dokumentaci lze v současné době získat finanční prostředky z grantu MMR, v roce 2004
byla moţnost vyuţít i grantů Jihočeského kraje na podporu vzniku projektů do SROP. Této moţnosti
však zatím vyuţito nebylo.
Termín realizace: příprava 2005 Předpokládané náklady: projekty 400.000,- Kč
2006
Předpokládané finanční zdroje: MMR, SROP, kraj, obec

Číslo projektu: HV 3

Název projektu: Vybudování kvalitního lyţařského střediska

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Výstavba lyţařského areálu v obci
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současnosti není na území obce zcela uspokojivá nabídka sportovního vyţití – zejména v této
oblasti atraktivního lyţování. Cílem je vybudovat kvalitní lyţařské středisko se zázemím, projektem
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by měla být zejména vytvořena ještě jedna sjezdovka s těţkým vlekem a zasněţováním, dále potom
navazující provozy, jako třeba nezbytné sociální zařízení, servis a půjčovna lyţařských potřeb,
zároveň je však zvaţováno zřízení centrální půjčovny, jeţ by měla dostatečnou šíři nabídky i v letní
sezóně - lodě, kola. Tento projekt, jeţ je ve fázi záměru obecního zastupitelstva předpokládá i
zřízení plochy na bruslení, bufetu a parkoviště. Vzhledem ke značným finančním prostředkům lze
předpokládat rozdělení projektu na jednotlivé etapy a maximální moţné vyuţití dotačních prostředků
ČR a EU.
Termín realizace: 2005 -2008
Předpokládané náklady:15.000.000,- Kč, projekt 500.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, SROP, kraj, obec

Číslo projektu: HV 4

Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci

Opatření rozvojového
1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšení stávajícího stavu místních komunikací
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Záměrem je do konce roku 2008 provést rekonstrukci všech místních komunikací v obcí, na jejich
stavu totiţ bude záviset rozvoj cestovního ruchu v obci, stejně tak i spokojenost místních obyvatel
s prostředím, ve kterém ţijí. Problémy vyplývají jako u všech obcí z nedostatku finančních
prostředků, proto se obec bude snaţit získat maximum nutných prostředků na tyto opravy a
rekonstrukce z dotačních zdrojů ČR a EU
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané náklady: cca 1.000.000,- Kč ročně
Předpokládané finanční zdroje: SROP, MMR, POV, kraj, obec

Číslo projektu: HV 5

Název projektu: Zrekonstruování systému vytápění ve škole a na
úřadě
1.2.1 Ochrana kvality ovzduší

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšit hygienické podmínky v předmětných objektech

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Záměrem představitelů obce je provést opatření směřující k lepším hygienickým podmínkám ve
škole a na obecním úřadě a zároveň vyřešit zhoršující se stav ovzduší v obcí vlivem pouţití fosilních
paliv. Obec do současnosti nebyla plynofikována a pravděpodobně ani nebude, proto je potřeba tyto
rekonstrukce řešit jiným způsobem. Představou je moţnost vytápění tepelnými čerpadly, případně
vyuţití obnovitelných zdrojů energie, např. díky vyuţití společného systému pro decentralizované
vytápění obcí svazku pomocí štěpky, peletek apod.,. Vlivem nutnosti řešit celou akci poměrně brzo,
bude pravděpodobně situace řešena tepelnými čerpadly.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: nevyčísleny
Předpokládané finanční zdroje: OPI, SFŢP, kraj , obec
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Číslo projektu: HV 6

Název projektu: Turistická ubytovna v obci

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Zajištění dostatečného ubytovacího zázemí na území obce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projektem by mělo dojít ke kompletní modernizaci stávající ubytovny,která je umístněna ve stejné
budově jako obecní úřad. V současnosti je vyuţitelná pouze pro nemovitou klientelu, coţ by
představitelé obce chtěli změnit a vybudovat zde kvalitní turistické zařízení s uspokojivým sociálním
zázemím. Záměrem je vybudovat potřebnou infrastrukturu pro umoţnění delšího setrvání turistů
v celé oblasti mikroregionu. V projektu by se mělo jednat o komplexní rekonstrukci objektu, kde
momentálně není moţný provoz zcela dle představ. Projekt je v současném stavu ve fázi
zastupitelstvem projednaného záměru a vydaného stavebního povolení. Bude nutno podat ţádost o
dotaci z vhodného dotačního titulu na přípravu a následně i realizaci.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: cca 2.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP, MMR, Interreg IIIA, kraj, obec

Číslo projektu: HV 7

Název projektu: Vybudování objektů pro obnovu kulturního
povědomí

Opatření rozvojového
3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Vybudování kapliček a kříţové cesty
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Na území obce není bohuţel jiţ zachována ţádná původní kříţová cesta, ani kaplička, coţ by
zastupitelé obce chtěli řešit vybudováním těchto objektů pro navázání na v minulosti zpřetrhané
kulturní povědomí. Zároveň tyto akce přispějí k obnově venkovského obrazu obce. Dalším kladem
bude moţnost organizování různých akcí propagujících obec, coţ poslouţí kromě stmelení vlastních
obyvatel i k rozvoji cestovního ruchu v obci. V roce 2005 by měly být na tyto akce zpracovány studie
a následně projektová dokumentace.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: studie 100.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, POV, kraj, obec
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Kubova Huť
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Číslo projektu: KH 1

Název projektu: Modernizace a rekonstrukce lyţařského a
sportovního areálu

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Rozvoj sportovní infrastruktury a nabídka sluţeb cestovního ruchu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projekt je ve fázi definovaného záměru představitelů obce, je jiţ částečně zpracována i studie,
kterou bude pro podání ţádosti o dotace potřeba aktualizovat. Většinou je potřeba i projektová
dokumentace k územnímu řízení, proto by bylo vhodné během roku 2005 tuto dokumentaci
zpracovat a následně přistoupit k podání ţádosti do vhodného dotačního titulu. Na projektovou
dokumentaci by bylo vhodné zkusit získat finanční prostředky z grantu MMR, popř. Jihočeského
kraje na podporu vzniku projektů do SROP. Záměrem realizace je kompletní zlepšení kvality
poskytovaných sluţeb areálu v obci, zejména potom kapacity přepravních zařízení, výroba
technického sněhu, úprava trati, parkoviště a celkový marketing zařízení.
Termín realizace: 2005 -2006
Předpokládané náklady: 30.000.000,- Kč, projekt 400.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, SROP, kraj, obec

Číslo projektu: KH 2

Název projektu: Vybudování rekondičního a rehabilitačního zařízení

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Vznik nabídky pro rozvoj lázeňské turistiky na území mikroregionu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Zaměření projektu má úzký vztah k celkové koncepci mikroregionu na rozšíření nabídky sluţeb
cestovního ruchu, zaměřením na zatím nerozvinou oblast – lázeňská a ozdravná turistika. Realizace
by měla přinést zařízení se zázemím pro komplexní pooperační péči o pacienty trpící
psychosomatickými a urologickými potíţemi. Projekt je také ve fázi záměru, opět bude potřeba
zpracovat projektovou dokumentaci – pravděpodobně pouze studii v roce 2005.
Termín realizace: 2005
Předpokládané náklady: 20.000.000,- Kč, studie 80.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, SROP, kraj, obec

Číslo projektu: KH 3

Název projektu: Vybudování informačního a školícího střediska

Opatření rozvojového
3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Vybudování v obci prozatím chybějícího školícího zařízení
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Záměrem je vznik informačního a školícího střediska za spolupráce obce a Správy NP a CHKO
Šumava, zároveň s moţností pořádání kulturních akcí. Součástí by mělo být i muzeum lidové
architektury, řemesel apod. Na obdobné akce je moţno získat dotační prostředky z fondů EU i ČR,
coţ bude dalším krokem k realizaci projektu - samozřejmě po vytvoření projektové dokumentace
minimálně k územnímu řízení.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: 15.000.000,- Kč, projekt 200.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, SROP, kraj, obec
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Číslo projektu: KH 4

Název projektu: Distribuce paliva z biomasy, podpora rozvoje
ekologicky úsporného vytápění
1.2.1 Ochrana kvality ovzduší

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zajištění čistějšího ovzduší v otopné sezóně na území obce

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Obec patří mezi v rámci mikroregionu neplynofikované, coţ znamená řešit vytápění jiným vhodným
způsobem. Vzhledem ke stále draţšímu plynového vytápění se tak jeví představitelům obce jako
vhodné vyuţití biomasy. To chtějí konečně řešit ve většině obcí svazku, jeţ nejsou plynofikovány,
proto tento projekt úzce navazuje na projekt 1.2.1.2.: Vyuţití místních zdrojů jako obnovitelných
zdrojů energie pro decentralizované vytápění obcí svazku. Cílem je na území obce optimalizovat
distribuci tohoto paliva a zajištění vhodných spalovacích zařízení pro jednotlivé rodiny a zařízení.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: 2.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: OPI, SFŢP, ČEA, Interreg IIIA, kraj , obec
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Kvilda
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Číslo projektu: Kv 1

Název projektu: Multifunkční hřiště u pensionu „U kostela“

Opatření rozvojového
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury
plánu:
Cíl projektu:
Vytvoření dostatečné sportovní infrastruktury obce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současnosti je projekt ve stádiu zpracované studie. Jedná se o nekryté venkovní multifunkční
hřiště s umělým povrchem, které bude navazovat na dětské hřiště. Bude umoţňovat zatím chybějící
sportovní vyţití v místě jak pro turisty, tak pro místní obyvatele.
Termín realizace: 2005 -2006
Předpokládané náklady: 1.500.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, SROP, kraj , obec
Číslo projektu: Kv 2

Název projektu: Sportovní areál „ u sjezdovky“

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Rozvoj sportovní infrastruktury a nabídka sluţeb cestovního ruchu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Momentálně je projekt ve fázi úvah obecního zastupitelstva, záměrem projektu je vytvoření kryté
sportovní haly na tenis, squasch, bowling, včetně vytvoření ubytování a sociálního zázemí pro turisty
navštěvující region. Součástí by byly i venkovní kurty na tenis. V současnosti zatím není zpracována
ani studie a následně projektová dokumentace, proto by bylo vhodné během roku 2005 tuto
dokumentaci zpracovat a následně přistoupit k podání ţádosti do vhodného dotačního titulu. Na
projektovou dokumentaci by bylo vhodné zkusit získat finanční prostředky z grantu MMR, popř.
Jihočeského kraje na podporu vzniku projektů do SROP.
Termín realizace: 2005 -2006
Předpokládané náklady: 25.000.000,- Kč, projektová příprava
400.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, SROP, kraj , obec
Číslo projektu: Kv 3

Název projektu: Nástupiště běţeckých tras Kvilda

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Vybudování ubytovacích a stravovacích kapacit pro návštěvníky mikroregionu, prodlouţení turistické
sezóny
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Momentálně je projekt ve fázi zpracovávané projektové dokumentace k územnímu a následně
stavebnímu řízení, na níţ byla získána podpora z grantu Jihočeského kraje. Dalším krokem, který
bude po zpracování kompletní projektové dokumentace následovat, bude podání ţádosti o zajištění
dotace ze SROP, neboť realizace celé investice pouze z vlastních prostředků, by nebyla pro obec
únosná.
V projektu se jedná o výstavbu parkoviště v místě nástupiště běţeckých tras a zároveň vzniku
ubytovacího a stravovacího zázemí pro zajištění sociálního zázemí, a maximálního komfortu
návštěvníků oblasti. Účelem vybudování obdobného zařízení je zejména snaha o zvýšení doby
setrvání turistů v oblasti, a tím samozřejmě maximalizace vyuţití jejich kupní síly pro rozvoj regionu.
Vzhledem k tomu, ţe je zde (kromě jiného) navrţen plavecký bazén a 2 bowlingové dráhy, dá se
očekávat nárůst návštěvnosti této lokality zejména v letním období, coţ je i cílem všech
zúčastněných obcí svazku. Zásadním problémem totiţ je, ţe turistická sezóna zde vykazuje značné
sezónní výkyvy a proto je nutno podpořit projekty, které přispějí k rozšíření zdejší letní turistické
nabídky.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: projekt 500.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP,kraj , obec
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Číslo projektu: Kv 4

Název projektu: Výstavba veřejných záchodů

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Vyřešení v současnosti nevyhovujícího stavu turistické sociální infrastruktury, připravit podmínky pro
rozvoj turistického ruchu v obci
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Na vybudování toalet bylo jiţ vybráno obecním zastupitelstvem vhodné místo, v nejbliţší době bude
zadáno vypracování projektové dokumentace k tomuto projektu. Jelikoţ se jedná o projekt zaměřený
na cestovní ruch, bude pravděpodobně moţno vyuţít některé z dotačních titulů a grantů, jeţ jsou
zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu.
Projekt má souvislost s řadou dalších projektů zabývajících se vytvoření kvalitní turistické
infrastruktury na území svazku obcí. Bez této základní infrastruktury, k níţ zcela jistě veřejné toalety
patří, lez těţko očekávat delší setrvání turistů na území obce, resp. k zachování čistoty. To jsou
fakta, jeţ návštěvnost přímo ovlivňují.
Termín realizace: 2006
Předpokládané náklady: 2.500.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, SROP, kraj , obec
Číslo projektu: Kv 5

Název projektu: Čerpací stanice na pohonné hmoty

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Vyšší komfort místních obyvatel, umoţnění delšího setrvání turistů v oblasti
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současnosti je na projekt připravena projektová dokumentace k podání ţádosti o vydání
územního rozhodnutí, od kterého se odvinou další kroky na cestě k realizaci záměru. Obec bude
v blízké budoucnosti jednat za účelem nalezení vhodného partnera z komerční sféry, který bude
schopen poměrnou část akce zainvestovat, neboť celková výše potřebných finančních prostředků by
byla pro obec neúnosnou. Vzhledem k náplni projektu nelze uvaţovat o podpoře ze současně
dostupných dotačních titulů a grantů ČR či EU.
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané náklady: projekt 200.000,- Kč, realizace obec
cca 5.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: podnikatelé, obec
Číslo projektu: Kv 6

Název projektu: Oprava společenského sálu

Opatření rozvojového
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury
plánu:
Cíl projektu:
Zrekonstruovat prostory společenského sálu pro jeho celoroční vyuţitelnost
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Momentálně jsou na projekt připravené studie směřující a zhodnocující opravu a přebudování
společenského sálu obce. Jedná se o zateplení, odizolování, vybudování sociálního zázemí a
změnu vytápění tak, aby se zmiňovaný sál nechal celoročně provozovat ke společenským a
kulturním událostem V tomto projektu jde o vytvoření podmínek pro pozitivní rozvoje lidských vztahů
a pocitu sounáleţitosti obyvatelstva obce, zároveň v obci chybí celoroční kulturní a společenské
vyţití, nemůţe se ani rozvíjet spolková činnost, protoţe nejsou vhodné prostory. Vzhledem
k rozpočtu obce bude nutno tento projekt řešit s přihlédnutím k dostupným dotačním titulům a
grantům.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 5.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR,POV,kraj, obec
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Číslo projektu: Kv 7

Název projektu: Komplexní rekonstrukce obecního pensionu „U
kostela“
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Zajištění dostatečné ubytovací, stravovací a informační zázemí pro návštěvníky mikroregionu

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projekt je v současném stavu ve fázi zastupitelstvem projednaného záměru, bude nutno zpracovat
projektovou dokumentaci a podat ţádost o dotaci z vhodného dotačního titulu. Záměrem je
vybudovat potřebnou infrastrukturu pro umoţnění delšího setrvání turistův oblasti. V projektu by se
mělo jednat o komplexní přebudování funkčně zastaralého pensionu jeţ v současnosti slouţí ke
stejnému účelu, bohuţel jiţ z výše uvedených důvodů není moţný provoz dle představ.
Termín realizace: 2005 - 2007

Předpokládané náklady: příprava 300.000,- Kč, realizace cca
10.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP, MMR, Interreg IIIA, kraj, obec
Číslo projektu: Kv 8

Název projektu: Rekonstrukce a nová výstavba místních
komunikací, související infrastruktury
1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Cílem je rozvoj sítě a zlepšení stávajícího stavu místních komunikací

Současný stav a zdůvodnění projektu:
V jednom případě je obcí ţádáno o územní rozhodnutí, v dalších případech se jedná o rekonstrukce
stávajících místních komunikací. Některé z těchto akcí bude potřeba realizovat v souvislosti
s plánovanou novou výstavbou v obci. Obec se snaţí o podporu rozvoje bydlení v obci a o zlepšení
demografických trendů, coţ bez základní infrastruktury nebude moţné.V koordinaci s těmito
komunikacemi bude realizována i související infrastruktura, jako např. kanalizace, veřejné osvětlení
apod. Realizování těchto akcí bude průběţně podle nové výstavby, náklady budou specifikovány
postupně s vytvářenými projekty a nabídkami dodavatelů.
Termín realizace: 2005 - 2010
Předpokládané náklady: cca 20.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP, MMR, POV, kraj , obec

Číslo projektu: Kv 9

Název projektu: Přiznání statutu „Klimatické lázně“

Opatření rozvojového
3.1.1: Propagace a marketing cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Přiznání statutu „Klimatické lázně“
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projekt je záměrem, vizí představitelů obce dosáhnout přiznání statutu „Klimatické lázně“, coţ by ve
svém důsledku přispělo k navýšen přílivu turistů do této obce, potaţmo do celé oblasti Svazku obcí
mikroregion Horní Vltava – Boubínsko, jehoţ je obec členem.Vzhledem k výše uvedenému budou
aktivity spočívat zejména v řadě jednání, včetně politických, podporou by zcela jistě byla i
eventuelně vytvořená studie potenciálu cestovního ruchu mikroregionu, případně obce samotné.Ta
by určila jasný směr + návazné aktivity, jeţ k tomuto cíli povedou.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: studie 300.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP,MMR, kraj, mikroregion, obec
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Lenora
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Číslo projektu: L 1

Název projektu: Opravy místních komunikací

Opatření rozvojového
1.1.1: Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšení dopravní infrastruktury v obci,rozvoj cestovního ruchu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Tak jako ve většině obcí mikroregionu, síť místních komunikací je vzhledem k jejich rozsáhlosti a
nárokům na finanční prostředky ve velmi zanedbaném stavu. V této obci se jedná o cca 2km, jeţ
opravu primárně vyţadují, včetně vzniku napojení na mezinárodní komunikaci I/39 vedoucí na
hraniční přechod se SRN ve Stráţném. V rámci projektu by samozřejmě došlo i na opravy obrubníků
a částí chodníků. Jako hlavní účel je zajištění dopravní obsluţnosti, kvalitní propojení s ostatními
obcemi svazku, i vzhledem k nutnosti dopravy dětí do škol, ostatních potom za prací a
zdravotnickými sluţbami. Jedná se značné finanční prostředky, jeţ budou na realizaci tohoto
projektu potřeba, bez pomoci dotačních titulů nemyslitelné tento projekt v obci zrealizovat.
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané náklady: 8.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP - kraj, obec
Číslo projektu: L 2

Název projektu: Realizace výstavby nové ČOV v obci

Opatření rozvojového
1.1.2: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
plánu:
Cíl projektu:
Vybudování nové ČOV v obci namísto stávající zastaralé
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Stávající ČOV v obci se nachází v v objektu bývalých skláren. Tato ČOV má kapacitu 900EO, je
však značně zastaralá, byla vybudována v šedesátých létech. V roce 1989 byla jiţ vypracována
studie ,která je v současnosti aktualizována pro nové stávající podmínky v obci. Na tuto studii bude
navazovat vytvoření projektové dokumentace a pravděpodobně podání ţádosti o dotační prostředky
ze SFŢP, nebo Operačnímu programu infrastruktura. Během roku 2005 dojde k vytvoření kompletní
projektové dokumentace tohoto projektu.
Termín realizace: projekt 2005

Předpokládané náklady: projekt 200.000,- Kč, realizace cca
14.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SFŢP, OPI, kraj, obec
Číslo projektu: L 3

Název projektu: Dokončení plynofikace obce

Opatření rozvojového
1.2.1: Ochrana kvality ovzduší
plánu:
Cíl projektu:
Realizace plynofikace zbývajících částí obce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současnosti je obec plynofikována jen z části, chybí plynofikace část obce určených k nové
výstavbě, nejsou také připojeny bytové domy, mateřská škola atd. V roce 2002 obec získala dotace
ze SFŢP na realizaci plynofikace, bohuţel jen na část obce, jako poslední byla plynofikována
(připojena na plyn a vybavena kotelnou na plyn) základní škola. Od té doby nebyla ţádná dotace na
dokončení této akce získána, zejména z tohoto důvodu tak nebylo moţné akci dokončit. Další
postup bude spočívat v podání ţádosti o podporu z níţe uvedených programů ČR, případně EU,
neboť obec ztrácí zbytečně dost finančních prostředků za pouţívání kotelen na tuhá paliva
(znečišťování ovzduší)v objektech, jeţ nejsou plynofikovány.
Termín realizace: projekt 2006
Předpokládané náklady: 8.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SFŢP, OPI, kraj, obec
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Nová Pec
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Číslo projektu: NP 1

Název projektu: Centrální parkoviště + propojení cyklostezky

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Zajištění dostatečné ubytovací, stravovací a informační zázemí pro návštěvníky mikroregionu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V projektu se jedná o propojení cyklostezky od Lipna aţ na Schvanzemberský kanál a vytvoření
centrálního parkoviště pro prodlouţení doby setrvání turistův obci. Momentálně je projekt projednán
obecním zastupitelstvem a zapracován do územního plánu, v nejbliţší době bude zpracována studie
a projektová dokumentace. Následně bude pravděpodobně podána ţádost do fondu EU- SROP,
případně iniciativy Interreg IIIA.
Termín realizace: 2005 - 2007

Předpokládané náklady: příprava 100.000,- Kč, realizace cca
6.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP, MMR, Interreg IIIA, kraj, obec
Číslo projektu: NP 2

Název projektu: Hřiště u školy

Opatření rozvojového
4.1.3: Rozvíjení obecné kultury
plánu:
Cíl projektu: Vyřešení v současnosti ne zcela nevyhovujícího stavu sportovní vybavenosti obce,
připravit podmínky pro příznivější demografický vývoj a rozvoj turistického ruchu v obci.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Cílem zastupitelstva obce je připravit podmínky pro zdravější vývoj mládeže v obci a zároveň
podporu navýšení cestovního ruchu v obci. V současnosti není otázka sportovního vyžití pro
všechny obyvatele a turisty dostatečně vyřešena, prvním z kroků by mělo být vybudování
víceúčelového hřiště v blízkosti základní školy.Zastupitelstvo obce je připraveno na tento záměr
vyčlenit část obecního rozpočtu, nicméně z důvodu napjatého rozpočtu této malé obce by největší
část měly zaplatit prostředky dotační – pravděpodobně bude podána žádost o podporu z grantu
Jihočeského kraje, případně MMR v roce 2005.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 500.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, POV, kraj , obec
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Stožec
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Číslo projektu: St 1

Název projektu: Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
České Ţleby a Stoţec

Opatření rozvojového
4.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
plánu:
Cíl projektu:
Doplnění stávajícího veřejného osvětlení v obci v souladu s právními předpisy ČR a dle
vypracovaného projektu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Cílové skupiny pro projekt VO České Ţleby jsou obyvatelé Českých Ţlebů ,Stoţce a ostatních
okolních osad a návštěvníci oblasti jak z tuzemska, jak i ze zahraničí. Veřejné osvětlení jim bude
slouţit pro usnadnění orientace a bezpečnosti v jednotlivých místech. Důvodem pro realizaci je
neexistence VO v okrajových částech v celé obci Stoţec a jejích osadách a jeho technické zastarání
v místech stávajícího osvětlení. Chybí např. úsporné výbojky, samočiné zhasínání a rozsvěcování a
další technické samozřejmosti. Tyto poţadavky jsou na začátku 21.stol. pochopitelné a potřebné jak
pro obyvatele nejbliţšího okolí, tak hlavně pro návštěvníky regionu zvyklé na VO jako na běţný
standart.
Termín realizace: 2005 -2006
Předpokládané náklady: 2.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, SROP, MMR, kraj , obec

Číslo projektu: St 2

Název projektu: Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ

Opatření rozvojového
4.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
plánu:
Cíl projektu:
Zateplení a výměna oken v budově ZŠ a MŠ
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projekt si klade za cíl vytvořit dostatečné hygienické podmínky pro výuku ţáků základní a mateřské
školy v obci. Vzhledem k památkově chráněnému objektu, v němţ se provoz školy nachází je
potřeba počítat se zvýšenými nároky na realizaci těchto nutných opatření.
Termín realizace: 2005 -2006
Předpokládané náklady: 1.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, SROP, MMR, kraj, obec

Číslo projektu: St 3

Název projektu: Rekonstrukce budovy OÚ

Opatření rozvojového
4.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
plánu:
Cíl projektu:
Zateplení objektu a výměna oken v budově OÚ
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Jde zejména o sníţení nákladů na vytápění, jeţ jsou z důvodu úniků tepla zbytečně veliké. Na
projekt není potřeba vytvářet projektovou dokumentaci, rekonstrukce, resp. opravy budou provedeny
na základě ohlášení stavebnímu úřadu.
Termín realizace: 2005 -2006
Předpokládané náklady: 1.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, kraj, obec
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Číslo projektu: St 4

Název projektu: Výstavba poţární nádrţe v Českých Ţlebech

Opatření rozvojového
4.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
plánu:
Cíl projektu:
Zabezpečení poţární ochrany na území obce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V projektu se jedná o zabezpečení základních předpokladů pro funkční protipoţární ochranu na
území obce, bez níţ by nebylo moţno zasahovat a předcházet tak vzniku rozsáhlejších škod. Projekt
je ve fázi zpracované projektové dokumentace a vydaného územního rozhodnutí.
Termín realizace: 2005 -2006
Předpokládané náklady: 500.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: POV, kraj, obec

Číslo projektu: St 5

Název projektu: Výstavba autobusové čekárny v Českých Ţlebech

Opatření rozvojového
4.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
plánu:
Cíl projektu:
Cílem je vybudování autobusové zastávky pro veřejnou autobusovou dopravu projíţdějící obcí
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Cílem je zajistit pro obyvatele této obce dostatečnou infrastrukturu, zejména se jedná o kvalitu
sluţeb pro obyvatele dojíţdějící kaţdodenně za prací, pozitivní vliv však bude mít tato drobná
investice i na rozvoj cestovního ruchu.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 100.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: POV, kraj , obec
Číslo projektu: St 6

Název projektu: Údrţba, opravy a rekonstrukce místních
komunikací v Českých Ţlebech
1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a obsluţnosti

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Cílem je zlepšení stavu místních komunikací

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Většina místních komunikací v obci (jako i v ostatních obcích mikroregionu) potřebuje provést nutnou
údrţbu, opravy, či dokonce celkovou rekonstrukci. Bez kvalitního vybavení obce touto základní
dopravní infrastrukturou lze jen těţko očekávat rozvoj výstavby, potaţmo zlepšení demografického
trendu v obci.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 500.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: SROP, MMR, POV, kraj , obec
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Číslo projektu: St 7

Název projektu: Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Opatření rozvojového
4.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšení poţární ochrany na území obce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projekt má úzkou souvislost s projektem vybudování poţární nádrţe, v tomto případě se jedná o
další stupeň, který přispěje ke schopnosti místního SDH kvalitně zasahovat v obci a jejím okolí.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 300.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: POV, kraj, obec

Číslo projektu: St 8

Název projektu: Úprava návsi a veřejného prostranství v Českých
Ţlebech a ve Stoţci
4.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Cílem je zlepšení stavu veřejných prostranství ve výše uvedených obcích

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Projekt je zaměřen na vylepšen vzhledu center obou obcí, úpravou komunikací a zeleně.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 300.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: POV, kraj , obec

Číslo projektu: St 9

Název projektu: Výstavba veřejných WC Stoţec,České Ţleby

Opatření rozvojového
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu
plánu:
Cíl projektu:
Vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a udrţení čistoty na území obce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Vytvoření kvalitní turistické infrastruktury je cílem všech účastnických obcí svazku, zvláště kdyţ se
v tomto případě jedná o infrastrukturu základní, jeţ přispěje k udrţení čistoty v obcích samotných.
V nejbliţší době bude zadáno vypracování projektové dokumentace k tomuto projektu. Jelikoţ se
jedná o projekt zaměřený na cestovní ruch, bude pravděpodobně moţno vyuţít některé z dotačních
titulů a grantů, jeţ jsou zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 200.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: POV, kraj, obec
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Volary
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Na úvod tři otázky a odpovědi na pana Ing. Radka Mrkvičku, starostu města
1.
Na co by jste se v budoucnu v rámci svazku rád orientoval?
Orientace svazku má, jak si myslím, je jen jeden směr a tím je turistika, cestovní ruch. Aby
měla tato orientace smysl, musíme v rámci celého svazku k této problematice přistoupit
jednotně a jednotlivé činnosti musí být provázané a musí na sebe navazovat. Jen tak,
myslím, je moţné z našeho krásného regionu vytěţit maximum pro nás všechny. Tím ale
nechci říci, ţe ostatní aktivity svazku jsou vedlejší, ale vţdy povedou k zatraktivnění
Šumavy.
2.
Jak vidíte budoucnost Vaší obce, kam chcete její vývoj směřovat?
Jak jsem uvedl jiţ výše směr je asi dán, protoţe dnes jiţ víme, ţe region nebude nikdy
průmyslovým, tím ale nechci tvrdit, ţe průmysl není třeba, ale prostě se zde průmyslu moc
nedaří. Chtěly bychom z Volary napomoci vybudovat turistické centrum, které bude
navštěvované nejenom v létě, ale celoročně. Uvaţujeme o vybudování skanzenu s alpskou
architekturou. Samozřejmě, ţe chceme poskytnout občanům moţnost výstavby RD v
lokalitě schválené v územním plánu, ale bude záleţet na financích (budeme ţádat fondy
EU o příspěvek). Připravujeme opravy místních komunikací a chodníků. Připravujeme
rekonstrukce na plaveckém bazénu a jeho okolí – včetně ubytovacích kapacit. Nemůţeme
opomenout rozvoj zaměstnanosti, který je pro region důleţitý, ale zatím nemáme recept jak
to udělat. Snad přijde doba a bude převyšovat nabídka pracovních míst nad poptávkou. Uţ
aby to bylo!
3.
Co Vám brání v tom, aby jste své vize realizoval? Můţe se to do budoucna změnit?
Co pro to chcete udělat?
Největším nepřítelem při realizaci našich vizí je nedostatek finančních prostředků. Pokud
bychom chtěli tento stav změnit, tak to nezáleţí pouze na nás, ale hlavně na situaci. Pro
městský rozpočet to znamená zvýšení příjmů od podnikatelů, ale ti zase musí mít
zabezpečen rozvoj, coţ zase neovlivníme. Jediná moţnost je, nalákat do města více
turistů, kteří zde více utratí a tím zvýší příjmy i podnikatelům a tím i větší daně. Doufáme,
ţe se zvýší podíl měst a obcí na sdílených daních, ale to záleţí na vládě. Budeme nadále
intervenovat u poslanců zvolených za náš region při získávání finančních prostředků přímo
ze státního rozpočtu.

Číslo projektu: V 1

Název projektu: Výstavba ZTV pro výstavbu rodinných domů v
lokalitě „STARÝ KRAVÍN“
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Umoţnění nové výstavby v obci, zlevnění nákladů na vybudování potřebné infrastruktury
Současný stav a zdůvodnění projektu:

Vyuţití stávajícího fondu na území obce je samozřejmě omezené, obec eviduje zvýšený zájem o
nákup nových pozemků určených k výstavbě RD. Tyto aktivity chce podporovat, neboť má zájem o
zlepšení demografických trendů a rozvoj obce, v tomto případě se jedná o jedná se přípravu
základní technické vybavenosti (voda, plyn, elektrika, telefon, kabel.televize) pro výstavbu cca. 40
rodinných domů, s předpokládanou investicí 15-20 mil. Pro zainvestování infrastruktury a prodej
jednotlivým zájemcům o takto zhodnocené pozemky by představitelé obce samozřejmě rádi vyuţili
podpor, jeţ v současné době na obdobné akce poskytuje MMR, coţ bude znamenat přípravu
projektu k územnímu rozhodnutí a podání ţádosti na MMR v termínu do 31.1.2005.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: projekt 20.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, kraj, obec
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Číslo projektu: V 2

Název projektu: Opravy místních komunikací a chodníků ve městě

Opatření rozvojového
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově
plánu:
Cíl projektu:
Cílem je pokračování v započatých opravách chodníků v rámci obce
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V předchozích letech obec započala práce na postupné rekonstrukci místních komunikací a
chodníků v rámci obce, neboť v minulosti byla tato infrastruktura poměrně zanedbána. Prakticky se
jedná o nekončící snahu, jeţ zatím není, a prakticky ani nemůţe být korunována úspěchem. Cílem
většiny projektů obce je zajistit pro obyvatele této obce dostatečnou infrastrukturu, coţ bude mít
zcela jistě pozitivní i na rozvoj cestovního ruchu.
Termín realizace: 2005 - 20010
Předpokládané náklady: nevyčísleno
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, MMR, kraj, obec
Číslo projektu: V 3

Název projektu: Výstavba pietní síně spojená s rozšířením hřbitova
– je řešeno v územním plánu města
4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a ţivot na venkově

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Umoţnění nové výstavby v obci, zlevnění nákladů na vybudování potřebné infrastruktury

Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současné době je jiţ zpracován hydrogeologický průzkum a město hledá vhodného projektanta,
jeţ by se úspěšně zhostil zpracování potřebné projektové dokumentace. Obec má jiţ ve svém
rozpočtu připraveny finanční prostředky pro následnou realizaci v roce 2006. Rok 2005 bude tedy
věnován projektové přípravě a schvalovacímu procesu v obecním zastupitelstvu a orgánů státní
správy.
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané náklady: 5.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: obec
Číslo projektu: V 4

Název projektu: Rekonstrukce a revitalizace plaveckého bazénu
Volary
3.1.2: Rozvoj turistické infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu

Opatření rozvojového
plánu:
Cíl projektu:
Záměrem samotné realizace tohoto projektu je vytvoření turistického rekreačního centra, které bude
poskytovat sportovně relaxační vyţití návštěvníkům celé spádové oblasti, zejména v letním období.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Pro zvýšení návštěvnosti, bezpečnosti návštěvníků, usnadnění dodrţování hygienických poţadavků
a zejména pro sníţení energetické náročnosti a zvýšení trţeb se jeví nutnost provedení
rekonstrukce, která by byla prováděna v několika etapách. 1. Rekonstrukce veškerých rozvodů tepla
a teplé vody, zejména regulace a měření 2. Rekonstrukce bazénové vany, která je původní z
plastových dílů značně opotřebených (při této rekonstrukci počítat např.s doplněním masáţních
trysek, tobogánu apod.) 3. Rekonstrukce sauny (podlahy a obloţení) 4.Druhá etapa rekonstrukce
úpravny vody (automatické vyhodnocování a řízení kvality) 5. Vybudování turistické ubytovny včetně
nezbytných stavebních úprav k zajištění provozu ubytovny a sluţeb 6. Vybudování dalších turisticky
přitaţlivých atraktivit v areálu - např. minigolfu 7. Dalším záměrem představitelů města je v rámci
tohoto projektu provést realizaci v minulosti zamýšlené turistické ubytovny.
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané náklady: projekt 20.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: Interreg IIIA, MMR, SROP, kraj, obec
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Číslo projektu: V 5

Název projektu: Rekonstrukce vytápění mateřské školy

Opatření rozvojového
Opatření 1.2.1: Ochrana kvality ovzduší
plánu:
Cíl projektu:
Zlepšení stavu ţivotního prostředí v obci, vyuţití alternativních zdrojů energie
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V objektu mateřské školy je do této doby vyuţíváno k vytápění tuhých paliv, záměrem představitelů
obce je jeho částečné nahrazení pomocí tepelného čerpadla, zbytek potom bude zajišťovat kotel na
zemní plyn. V současné době je jiţ zpracován energetický audit a zpracovává se projekt, v začátku
roku 2005 musí dojít k zateplení budovy a k výměně oken.
Termín realizace: 2005 - 2007
Předpokládané náklady: projekt 4.000.000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje: MMR, kraj, obec
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