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Úvod
Strategický rozvojový dokument obce je dokument, který představuje základní osnovu pro
rozvoj obce. Rozvojový plán je důležitý pro správné načasování a realizaci všech
předpokládaných záměrů. Dává jasný a ucelený přehled plánovaných záměrů v časovém
horizontu pěti let tak, aby bylo možné naplánovat finanční zajištění těchto aktivit a případné
čerpání dotací. Strategický dokument umožňuje vytvoření harmonogramu akcí tak, aby
nedošlo k překrývání událostí a aby byl sled událostí logický. Plánování vychází z aktuálního
demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického stavu území obce. Na
základě analýzy jsou identifikovány problémy a příležitosti obce a sestaven plán, který dle
priorit přestaví řešení jednotlivých problémů a rozvoj obce.
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1 Analytická část
Analytická část představuje souhrn aktuálních informací o obci a slouží jako podklad pro
následné navržení vhodných opatření a cílů k rozvoji obce.

1.1 Charakteristika obce
Území
Obec Třtice se nachází v okrese Rakovník (Středočeský kraj) přibližně 20 km
severovýchodně od města Rakovník. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město
Rakovník. Pověřený obecní úřad je město Nové Strašecí. V obci je k trvalému pobytu (nebo
jakémukoliv

platnému

pobytu

cizince,

azylanta)

přihlášeno 491 obyvatel

(Stav

k 31. 12. 2018).
Obec leží na křižovatce silnic III. třídy č. 2372 a č. 2375. Obec leží v nadmořské výšce 444 m.
Rozloha katastrálního území je 890 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.
Obrázek 1 - Poloha obce v rámci ČR

Zdroj: mapy.cz
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Obrázek 2 - Katastrální území obce

Zdroj: Mapy.cz

Symboly obce
Obecní znak: Ve zlatém štítě se zeleným kůlem vyrůstá ze sníženého zúženého modrého
vlnitého břevna zlatý rákos obecný.
Základem znaku je vertikální rozdělení na tři pole. V prostřední části na zeleném poli je
symbolizována trsnatá rostlina, podle které je nejspíše obec pojmenována. Rostlina a obě
krajová pole jsou okrově zlatá. Tato barva symbolizuje opuku, která je od pradávna
základním stavebním materiálem tohoto kraje. Tato usazená hornina se v blízkosti i těžila.
Dosud se láme v obci Hředle, kde jsou také nově pořádána sochařská sympozia. Starší
zástavba (kostel, rodinné domky i stodoly) je v obci pouze z tohoto materiálu. Okrově zlatá
má současně charakterizovat i dva hřbítky zvlněného terénu, mezi kterými obec leží –
Kopanina jako nižší výběžek masivu Džbán a Barboru přecházející v Žalí. Zelená symbolizuje
zemědělskou činnost, která byla vždy základem obživy zdejších obyvatel. Chmelnice už
dávno vystřídala pole s obilovinami, řepkou a bramborami. Modré vlnité břevno
symbolizuje Loděnický potok zvaný Kačák a na něm kaskádu rybníků i rezervaci.
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Obrázek 3 - Znak a vlajka obce Třtice

Zdroj: https://www.trtice.cz/informace-o-obci/symboly-obce/

Obecní prapor: List tvoří tři vodorovné pruhy – žlutý, zelený a žlutý v poměru 3: 5 : 3, poměr
šířky k délce listu je 2 : 3.
Prapor ponechává celou barevnou symboliku (žlutá jako symbol opuky a zelená jako symbol
zemědělské činnosti, lesů) i plošné rozdělení. Na rozdíl od znaku je zjednodušen tím, že
v prostředním zeleném poli chybí trsnatá rostlina. To umožňuje věšet prapor vodorovně
i svisle.

Historie obce
Asi 3 km od ukončeného úseku dálnice Praha - Karlovy Vary za Novým Strašecím se
rozkládá malebná vesnička Třtice (435 m nad mořem). Podle nálezů zuhelnatělé pšenice
a několika kusů štípané industrie bylo místo osídleno již v době kamenné. První písemné
zprávy jsou ovšem až ze 14. století. Už tehdy to byla ves s tvrzí, která příslušela
ke Křivoklátu. Z registru listiny z 11. 3. 1361 potvrzené Karlem IV. vyplývá, že v katastru
Třtice kdysi ležela víska Bor, která patřila ke Křivoklátu, a tři revíry – Borka, Punčocha
a Lipín. Materiál Středočeského kraje od Václava Šmeráka - Regenerace prostoru - uvádí,
ovšem bez uvedení pramenů, že existence obce Třtice je doložena od roku 1352 s názvem
Trssyticz.
Pojmenování Třtice je odvozeno podle dr. Profouse od trstnaté rostliny ( trsť obyčajná čili
rákos obecný, třtí – malý rákos, Třtice – místo, kde roste třtí). Jitka Maleníková z Ústavu pro
jazyk český AV ČR dodává, že třtice je zdrobnělá podoba podstatného jména tresť, ve 2. pádě
trsti – třti s významem malý rákos. Od stejného slova je odvozeno i slovo třtina (biblické
úsloví „třtina větrem se klátící“ či cukrová třtina.
Již ve 13. století je zde zmiňován farní kostel. Ve vsi stávala i tvrz, po které však nezůstala
žádná památka. Podle tradice mohla stát v zahradě na parcele číslo 72, podle Herbena
v dnešním dvoře (čp. 12). Ke tvrzi patřil poplužní dvůr, k němuž náleželo několik kmetcích
dvorů, tedy dvorů, které byly dány majitelům dědičně, za vykonávání určité konkrétní
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povinnosti. Držitel dvora byl manskými službami vázán k Hrádku (neví se, jestli je tím míněn
Křivoklát či Jivno). Podle Augusta Sedláčka (Hrady, zámky a tvrze království českého) jedny
z nejstarších zápisů o majitelích dvora uvádějí, že po smrti Jaroslava Kvasnice si poplužní
dvůr vyprosil Jan Zlý, kněz z Lipna (Jan Zlýkněz) roku 1458, ale převod se stal teprve roku
1474. Roku

1506 je

majitelem

dvora

uváděn

Mikuláš

Kába

z Rybňan.

V 15. století se část vsi dostala jako zástava k pánům z Donína, ale zemanský dvůr a druhá
část vesnice patřily ke Kornhauzu (Mšeci). Část kdysi donínskou vykoupil ze zástavy
27. února 1566 arcikníže Ferdinand z rukou Jana Bořity z Martinic, ale část kornhauzskou
drželi ještě Štampachové. Roku 1603 prodal Zikmund Frankengryner z Kynšperka statek –
zpupný statek (patřící plným právem vlastnickým, tj. svobodný dvůr) s chalupou a lesem
císaři Rudolfu II. Třtice už tedy nepatřila do mšeckého (kornhauzského) panství, které si
roku 1662 koupil hrabě Schwarzenberg. 6. června 1685 byla Třtice společně s Křivoklátem
prodána Arnoštu Josefu z Valdštejna a připojena k panství krušovickému. Za třicetileté války
i přes svoji strategicky výhodnou polohu obec velmi utrpěla. V roce 1653 bylo pouze
14 gruntů z 26 obsazeno.
Podle zápisů je tedy jisté, že se majitelé obce rychle střídali a s nimi se měnila i panství,
ke kterým ves patřila – Mšec, Křivoklát, možná hrádek Jivno, krušovické panství i Česká
koruna. Například v roce 1730 byly z Novostrašecka prodány panství křivoklátskému obce
Lány a Vašírov a panství krušovickému obce Řevničov, Třtice a Ruda. Zajímavý je soupis
potažité a ruční roboty, kterou museli poddaní konat v roce 1749. Z obce Třtice bylo celkem
10 robotníků, kteří byli povinni odpracovat 1 066 dnů ročně s vlastním koněm
a 13 robotníků bez vlastních potahů, kteří museli odpracovat 1 404 dnů ročně. Částečná
úleva nastala až po zrušení nevolnictví roku 1781. Po zrušení roboty v roce 1848 dochází
obecně k přesunu pracovní síly ze zemědělství do nově se vytvářejícího průmyslu. I ve Třtici
se několik mužů živí hornictvím. V roce 1887 stálo ve Třtici 132 domů a žilo zde
911 obyvatel. Do tehdy dvoutřídní školy chodilo 190 dětí a farou patřila Třtice k Novému
Strašecí.
Posledním majitelem nájemného dvora byl Václav Kasalický, který byl 8. 10. 1941 zatčen
a jako bývalý československý důstojník a náměstek sokolské župy umučen v koncentračním
táboře v Osvětimi.
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Obyvatelstvo
Na konci roku 2017 žilo v obci Třtice dle oficiálních statistik ČSÚ 490 trvale hlášených
obyvatel; z toho 239 mužů a 251 žen. Graf č. 1 zobrazuje vývoj celkového počtu obyvatel.
Index změny počtu obyvatel 2017/2005 dosahuje hodnoty 106 %; to znamená, že v daném
období vzrostl počet místních občanů o 6%. Absolutně jde o přírůstek 28 osob.
Graf 1 – Vývoj celkového počtu obyvatel v letech 2005 - 2017
500
490
480
470
460
450
440
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

V tabulce č. 1 je uveden počet narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osob.
Růst počtu obyvatel je ovlivněn především množstvím lidí, kteří se do obce stěhují. Nejvyšší
migrační přírůstek byl zaznamenán v roce 2014, kdy se do obce přistěhovalo 21 osob a
odstěhovalo 6 osob. Nejvyšší celkový přírůstek byl zaznamenán také v roce 2014. Počet
obyvatel v obci se zvýšil o 12 osob. Skoková změna zaznamenaného počtu obyvatel mezi lety
2010 a 2011 byla způsobena změnou zjištěného stavu počtu obyvatel na základě sčítání
obyvatel v roce 2011. Za sledované období let 2005 – 2017 se v obci narodilo celkem 56 dětí,
zemřelo celkem 67 občanů, přistěhovalo se 214 osob a odstěhovalo 135 osob.
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Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 - 2017
Přistě-

Vystě-

Stav k

hovalí

hovalí

31.12.

12

21

10

462

7

6

16

9

470

2007

4

5

20

14

475

2008

5

5

16

12

479

2009

8

3

9

6

487

2010

5

5

10

8

489

2011

2

2

18

12

457

2012

3

3

15

9

463

2013

2

6

8

8

459

2014

6

9

21

6

471

2015

3

5

22

11

480

2016

5

4

21

19

483

2017

3

2

17

11

490

Rok

Narození

Zemřelí

2005

3

2006

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

V roce 2017 žilo v obci 251 žen a 239 mužů. Podíl osob starších 65 let na celkovém počtu
obyvatel byl vysoký 22,4 %; zatímco celorepublikový poměr je 19,2 %. Podíl dětí do 14 let
na celkovém počtu obyvatel byl 14,5 % (celorepublikově je tento poměr 15,7 %). Počet dětí
do 14 let je dlouhodobě nižší než počet osob starších 65 let. Tento trend odpovídá
celorepublikovému stárnutí obyvatel. Vývoj počtu osob ve věku do 14 let a nad 65 let
zobrazuje graf č. 2. Nižší počet dětí a mladých rodin zvyšuje průměrný věk obyvatel obce na
44 let. Zatímco průměrný věk za ČR v roce 2017 byl 42,2 let. Věkové rozložení obyvatel a
průměrný věk zobrazuje následující tabulka č. 2.
Tabulka 2 – Věkové rozložení obyvatel obce k 31. 12. 2017
Celkem
Počet obyvatel
V tom ve věku
(let)

Muži

Ženy

490

239

251

0-14

71

35

36

15-64

309

155

154

65 a více

110

49

61

44

43

45

Průměrný věk (let)

Zdroj: ČSÚ –Vybrané údaje za obec Třtice
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Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel ve věku do 14 let a nad 65 let v letech 2010 - 2017
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Zdroj: ČSÚ –Vybrané údaje za obec Třtice

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011
ukazují, že v obci převažuje obyvatelstvo se středním odborným vzděláním bez maturity.
Tohoto stupně vzdělání dosáhlo 157 osob tj. 34,7 %. Základního vzdělání vč. neukončeného
dosáhlo 83 osob tj. 18,4 %. Úplné střední vzdělání s maturitou mělo 93 osob tj. 20,6 %. Podíl
obyvatel v produktivním věku bez vzdělání je nulový. Vysokoškolské vzdělání uvedlo celkem
28 osob tj. 6,2 %. Zjištěnou vzdělanostní strukturu ukazuje graf č. 3 níže.
Graf 3 - Obyvatelstvo ve věku 15 + dle nejvyššího ukončeného vzdělání
180
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0
Bez vzdělání
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neukončeného

Střední vč.
vyučení (bez
maturity)

Střední (s
maturitou)

Nástavbové
studium

Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Vyšší odborné
vzdělání

Vysokoškolské

Trh práce
Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obci vykazuje v letech 2011 – 2017 nelineární
růst.
Graf 4 - Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel (15 - 64 let)
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Třtice

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel v roce 2017 byl 63 %, to je
méně než celkový průměr za ČR, který byl 65 %. V prosinci 2018 byl počet dosažitelných
uchazečů (15 – 64 let) v obci celkem 8. Počet nabízených volných pracovních míst byl 3.
Dosažitelní uchazeči 15-64 jsou uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj.
evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.

Hospodářství
Na území obce bylo k 31. 12. 2016 registrováno celkem 101 podniků z toho 49 se zjištěnou
aktivitou. Nejvíce subjektů je zastoupeno v oboru Stavebnictví (21) a Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (17).
Tabulka 3 - Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2016
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

101

49

Fyzické osoby

89

46

Právnické osoby

12

3

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Třtice
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V obci najedeme např. tyto služby – stavební práce, fotoslužby, pedikúra, zednické práce,
truhlářství, drobná dřevovýroba, klempířství, opravy zahradní a lesní techniky,
autodoprava, počítačový servis a další.

Atraktivity cestovního ruchu
Nejzajímavější stavbou ve vsi je kostel sv. Mikuláše. Původně gotická stavba prodělala
ve druhé čtvrtině 18. století pronikavou rekonstrukci podle návrhu architekta Fr. I. Prée, při
níž získala barokní podobu. Největší záhadou kostela je kámen na východní straně za
kněžištěm, který nese dosud nerozluštěný nápis. Hlavní oltář z roku 1881 namaloval Z. J.
Bernard.
Územím obce prochází značená cyklotrasa č. 8192. Trasa je dlouhá jednadvacet kilometrů
a vede po katastrálním území Řevničova, Třtice, Mšece, Mšeckých Žehrovic a Nového
Strašecí. Cestou od Řevničova, kde cyklotrasa začíná na rozcestí Pod Louštínem odbočením
z cyklotrasy Rakovník – Nové Strašecí (č. 0102), dále kolem hájovny Řevničovská lísa do
kopce a značení vás neomylně zavede přes hráze a břehy rybníků Třtický, Bucký, Malá
a Velká Punčocha, Mlýnský, Pilský, Červený a Lodenický až do Nového Strašecí. Odtud se
můžete vydat po již zmíněné trase zpět do Rakovníka, nebo využít navazující cyklotrasy.
Další zajímavosti v okolí obce:
-

Naučná stezka Novostrašecka

-

Rozhledna Mackova hora – Nové Strašecí

-

Železniční muzeum Lužná u Rakovníka

-

Zámek Lány

-

Lánská obora

-

Klíčavská přehrada

-

Hamouzův statek ve Zbečně

-

Skryjská jezírka

-

Zřícenina hradu Týřov a Džbán

-

Hrad Krakovec a Křivoklát
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Infrastruktura
Obec disponuje vrtem, úpravnou pitné vody a obecním vodovodem. Co se týče odpadních
vod, k dispozici je obecní tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod. Obec není
plynofikována.
Nájezd na dálnici D6 je ze středu obce vzdálen 4 km. Dopravní dostupnost z obce do měst
jako např. do Nového Strašecí nebo Rakovníka je velmi dobrá.
Nejbližší železniční stanice je ve městě Nové Strašecí. Do obce zajíždí několik autobusových
linek.

Vybavenost
V roce 2011 bylo v obci celkem 212 bytů, z toho 202 v rodinných domech a 9 v bytových
domech. Obydlených bytů bylo celkem 153. Většina neobydlených bytů byla uvedena jako
rekreační, v přestavbě nebo nezpůsobilé k bydlení. Nejčastějším způsobem vytápění v obci
je ústřední kotel v domě na pevná paliva. Tento způsob vytápění využívá 109 bytů (71%).
Od roku 2013 bylo v obci postaveno celkem 9 bytů v rodinných domech.
V obci funguje pouze jeden obchod se smíšeným zbožím a jeden se zahradní a lesní
technikou. Nejbližší poštu mohou občané navštívit v obci Mšec nebo Nové Strašecí. V obci
nalezneme hospodu a restauraci. Ostatní služby musí občané navštěvovat v okolních
městech. V obci není žádné školné zařízení. Obec má vlastní hřbitov.
V obci neordinuje žádný lékař. Všechny lékařské úkony jsou k dispozici na poliklinice
v Novém Strašecí. Lékařská péče je dostupná rovněž ve Mšeci a Řevničově. Nejbližší
nemocnice je v Rakovníku.
V obci najdeme dětské hřiště plné různých prolézaček a také víceúčelové sportovní hřiště,
na kterém je možné hrát např. volejbal, tenis či nohejbal. Dále je v obci také fotbalové hřiště
a tenisový kurt.
V obci působí spolek SDH Třtice a TJ Rekrea Třtice.
Tradiční akce pořádané v obci jsou např. vánoční běh, koncerty v kostele, maškarní bály,
turnaje ve stolním tenise, diskotéky.
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Životní prostředí
Zemědělská půda zaujímá 85 % rozlohy území obce. Toto číslo je velmi vysoké.
Celorepublikový poměr je 53,4 %. Lesní pozemky tvoří pouze 1,2 % rozlohy. Rozloha
jednotlivých druhů pozemků je zobrazena v tabulce č. 4. Životní prostředí v okolí obce je
ovlivněno polohou obce mezi velkými městy a rozsáhlými půdními bloky.
Tabulka 4 - Rozloha jednotlivých druhů pozemků (ha)
31. 12. 2017
Celková výměra

890,00

Zemědělská půda

759,87

-

Orná půda

655,66

-

Chmelnice

23,57

-

Vinice

-

Zahrada

-

Ovocný sad

-

Trvalý travní porost (TTP)

22,84
0,28
57,52
130,13

Nezemědělská půda
-

Lesní pozemek

10,81

-

Vodní plocha

34,97

-

Zastavěná plocha a nádvoří

18,72

-

Ostatní plocha

65,64

Zdroj: https://vdb.czso.cz/

Na katastru obce leží rybník Bucek s rozlohou 24,5 ha. V současnosti je rybník Bucek
(Malý i Velký) a soustava tzv. mšeckých rybníků (Velká a Malá Punčocha, Mlýnský,
Pilský, Vítovský a Červeňák) spojených potokem Loděnice, zvaným též Kačák, centrem
rekreační oblasti chatařů. Na Bucku leží i několik kempů, takže se stává přirozeným
centrem pro vodní rekreaci, houbaření v rozsáhlých lesích a cykloturistiku.
U jižní hranice obce při potoku Loděnice nalezneme chránění území V Bahnách. Území
bylo v minulosti využíváno jako louka a pastvina. Na sušších místech jako dvousečná
louka k produkci sena, porosty z vlhčích míst byly koseny jednou ročně a využívány jako
stelivo.
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Další činnost, která se území dotkla, byla těžba rašeliny a slatiny od doby, kdy byly
pozemky předány ministerstvu zdravotnictví k balneologickým účelům. Nejcennějším
prvkem celého území je přechodové rašeliniště, kde se vyskytují vzácné a chráněné
druhy rostlin a živočichů. Stav rostlinných společenstev se oproti výchozímu stavu
z roku 1952, kdy bylo celé území koseno a vypásáno, podstatně změnil. Výrazně
nastoupila sukcesí fáze s náletem dřevin do jižní části chráněného území. Podél toku,
kde byl potlačen původní břehový porost, rychle nastoupily náhradní dřeviny. Porosty
rašelinných luk a mokřadů postupně ustupovaly a nakonec se zachovaly jen
ostrůvkovitě v prosvětlenějších místech. Nutnost asanačních a regulačních zásahů se
směřují do následujících částí chráněného území. Asanační práce začaly být prováděny
v roce 1994 s cílem rozšířit místa výskytu nejcennějších rostlin. Velkou plochu zaujímá
bažinný a rašelinný les s dominantními druhy: borovice lesní, dub zimní, bříza
bradavičnatá, topol, osika, vrba ušatá, vrba popelavá a bříza pýřitá. Dále jsou zde
rákosiny jako společenstva invazní. Velkým nebezpečím je šíření plevelových
a ruderálních společenstev. Studie avifauny chráněného území V Bahnách je částí
předloženého Plánu péče.
Mezi chráněné objekty patří i dva stromy – duby letní, jejichž stáří se odhaduje
na 400 let a svými kořeny zpevňují hráz Buckého rybníka. Duby zde byly tři, ale
po jednom zbývá jen torzo kmene. Duby byly patrně vysazeny v době založení rybníka
Bucek.
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Správa obce
Starosta obce Třtice a stejně tak místostarosta i všichni zastupitelé jsou funkce neuvolněné.
Obec má tři zaměstnance. Zastupitelstvo obce Třtice má 7 členů.

Tabulka 5 – Organizační struktura obce Třtice
Starosta

Ing. Pavel Ryba

Místostarosta

Bc. Zdeněk Dvořák

Zastupitel

Ing. Petra Hradská

Zastupitel

Roman Rosenbaum

Zastupitel

Jan Jirka

Zastupitel

Vít Fabinger

Zastupitel

Lada Urbanovičová

Obec spadá na území místní akční skupiny Rakovnicko a patří do Svazku obcí mikroregionu
Novostrašecko, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí ČR a Svazku obcí okresu
Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti.
Obec nemá hotové komplexní pozemkové úpravy.
Graf5 - Vývoj obecního rozpočtu
10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

-2 000 000
2010

2011

2012
Příjmy

2013
Výdaje

2014

2015
2016
Schodek/Přebytek

2017

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/542512-trtice/timeline#
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2018

1.2 Východiska pro návrhovou část
V analytické části dokumentu byl podrobně rozebrán aktuální stav obce. Ze zjištěných údajů
vyplynulo co je pro obec důležité, jaké jsou její silné stránky, jaké má příležitosti pro další
rozvoj a jaké problémy je nutné řešit. Tyto zjištěné informace jsou přehledně uspořádány do
následující tabulky. Ze zjištěných příležitostí a problémů poté vychází plán aktivit, které
chce obec s různou prioritou realizovat.
Silné stránky

Slabé stránky

Vodovod, kanalizace, ČOV

Nedostatek zeleně v krajině

Silnice I. třídy na území obce, blízký nájezd na
dálnici D6

Silné zemědělské využití krajiny

Nízká nezaměstnanost

Obec není plynofikována

Snadná dopravní dostupnost velkých měst

Počet osob starších 65 let dlouhodobě převyšuje
počet dětí do 14 let

Zajímavé turistické cíle v okolí obce

Velmi málo lesů
Chybí ZŠ s MŠ

Příležitosti

Hrozby

Komplexní pozemkové úpravy

Stárnutí obyvatel

Turistická
infrastruktura
ubytování, cyklostezka)

(půjčovna

kol,

Nezájem lidí o stěhování se do obce, odliv
obyvatel.

Zlepšení stavu a průchodnosti krajiny a využití
všech jejích funkcí

Pokles zájmu obyvatel o společenské dění, kulturu
a sport v obcích.

Využití fondů EU jako zdroj podpory
Podpora drobných podnikatelů
regionálních výrobků

–

podpora

Využití národních dotačních programů
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2 Návrhová část
V této části dokumentu jsou specifikovány všechny projektové záměry obce vyplývající
z potřeb zjištěných v analytické části dokumentu.

2.1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města a o směru jeho vývoje.
Stanovení vize dává obci souhrnný obraz o rozvoji na příštích 10 až 20 let.
Obec Třtice chce být funkční obcí s kvalitním zázemím pro život svých občanů.

2.2 Projektové záměry
Projektový záměr – Nový chodník
•

Výstavba chodníku podél hlavní silnice od Společenského sálu k obecnímu
hřbitovu.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

7 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, IROP, dotace MAS

Období realizace

2019 – 2022

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Platné stavební povolení

Projektový záměr – Rekonstrukce vozovky a přilehlých prostor
•

Rekonstrukce povrchu vozovky, vybudování obrubníků, revitalizace přilehlých
travnatých ploch.

Lokalizace

Třtice - ulice „Na place“ a ulice „K Punčoše“

Odhad nákladů

10 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MMR, OPŽP

Období realizace

2020 – 2023

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Záměr obce
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Projektový záměr – Dům s pečovatelskou službou
•

Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům s pečovatelskou službou a startovací
byty.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

14 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MMR

Období realizace

2020 – 2024

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Rozpracována projektová dokumentace
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Projektový záměr – Rekonstrukce vozovky a přilehlých prostor
•

Rekonstrukce povrchu vozovky, vybudování obrubníků, revitalizace přilehlých
travnatých ploch.

Lokalizace

Třtice – ulice „Průhon“

Odhad nákladů

5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MMR, OPŽP

Období realizace

2019 – 2022

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Probíhá stavební řízení
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Projektový záměr – Malá vodní nádrž
•

Revitalizace vodní nádrže „U pomníku“, rekonstrukce břehů a zábradlí.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

1,5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MZe

Období realizace

2020 – 2023

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Příprava projektové dokumentace
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Projektový záměr – Vrt
•

Vybudování druhého vrtu pro zásobování obce pitnou vodou pro případ výpadku
prvního vrtu, v běžném provozu se bude využívání vrtů střídat.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

1,5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, SFŽP

Období realizace

2019 - 2020

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Příprava projektové dokumentace

Projektový záměr – Nový územní plán
•

Vytvoření nového územního plánu.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

0,5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2021 - 2022

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Záměr obce

Projektový záměr – Obecní rozhlas
•

Oprava obecního rozhlasu pro zlepšení funkce.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

0,2 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2019 - 2022

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
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Projektový záměr – Kostel
•

Oprava fasády kostela sv. Mikuláše.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

2 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2019 - 2020

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
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Projektový záměr – Rekonstrukce hřbitovní zdi
•

Celková rekonstrukce hřbitovní zdi v obci.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

2 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MZe, MMR

Období realizace

2023 - 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
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Projektový záměr – Rekonstrukce společenského sálu
•

Rekonstrukce společenského sálu, oprava fasády a oken

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

1,5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MMR

Období realizace

2024 - 2026

Priorita

Nízká

Fáze projektu

Záměr obce
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Projektový záměr – Revitalizace zeleně v obci
•

Revitalizace zeleně a vytvoření odpočinkových míst v parcích v centru obce.

Lokalizace

Třtice

Odhad nákladů

0,8 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, OPŽP

Období realizace

2024 – 2025

Priorita

Nízká

Fáze projektu

Záměr obce
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2.3 Realizace strategie
Za zajištění, řízení a organizaci naplňování rozvojové strategie po její schválení v orgánech
obce zodpovídá zastupitelstvo obce. Strategický rozvojový dokument obce včetně všech
následných aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Třtice www.trtice.cz
a rovněž bude k nahlédnutí v tištěné verzi na obecním úřadě. Strategický rozvojový
dokument obce Třtice bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě jak
rozpočtových výhledů a víceletých finančních plánů, tak při tvorbě rozpočtu na příslušný
rok.
Monitoring plnění rozvojové strategie
Sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie bude prováděno zastupitelstvem
obce.

Samotný

proces

monitoringu

bude

spočívat

v

zjištění

aktuálního

stavu

plnění/neplnění, respektive již splnění jednotlivých aktivit. O stavu plnění budou podávat
informaci subjekty, které jsou odpovědny za realizaci příslušných aktivit. Odpovědnost za
monitoring plnění rozvojové strategie má zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla
svěřena vybranému zástupci.
Aktualizace Programu rozvoje obce
Strategický rozvojový dokument obce bude pravidelně aktualizován. Za aktualizaci
dokumentu zodpovídá zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
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Závěr
Obec Třtice má pro následující období 2019 – 2025 dvanáct projektových záměrů. Tyto
aktivity by měli přispět zejména ke zlepšení technické vybavenosti obce, zlepšení sociálních
služeb v obci a také k zlepšení celkového vzhledu obce. K financování těchto aktivit budou
využity vedle vlastních zdrojů také zdroje z evropských a národních fondů.
Realizací naplánovaných záměrů dojde k zvýšení životní úrovně v obci. Díky tomu se může
zvýšit zájem o bydlení a podnikání v obci.
Z dlouhodobého hlediska je záměrem obce především vytvoření dobrých životních
podmínek a udržitelný rozvoj.
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