Strategický rozvojový plán
Klokočná
2018–2026

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Klokočná
2018-2026

Objednatel:
Obec Klokočná
Kód obce:

513628

IČO:

00472034

Sídlo:

Obecní úřad Klokočná
Klokočná 61
Mnichovice
PSČ 251 64

Zastoupení:

Ing. Miloslav Rovný

Kontakt:

+420 222 352 065

Email:

obec@klokocna.eu

Zpracovatel:
Úplný název:

SENSEI consult s.r.o.

IČO:

24316059

Sídlo:

Úvalská 33, Praha 10, 100 00

Zastoupení:

Ing. Justina Jana Vajová

Kontakt:

Tel: +420 604 920 360

Email:

vajova@senseiconsult.cz

2

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Klokočná
2018-2026

Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Klokočná je strategickým rozvojovým dokumentem
obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2018 do roku 2026.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Klokočná
v souladu se zásadami regionální politiky Středočeského kraje a také jako dokument pro
konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územním plánem a s rozpočtovými
výhledy základní koncepční dokument obce Klokočná.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti
financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem
(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Klokočná
žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český
statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je
nutné v obci řešit. v další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje
s ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.
Ing. Miloslav Rovný, starosta obce Klokočná
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I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která
je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Klokočná (dále jen SPR) byl kladen důraz na
soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň
•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

•

Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020

•

Národní rozvojové priority 2014-2020

•

Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň
•

Program rozvoje Středočeského kraje 2014-2020

•

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji

•

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském
kraji

3. místní úroveň
•

MAS Říčansko o.p.s.

•

Svazek obcí region Jih

•

Svazek obcí ,,Ladův kraj"

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika
a cíle dané oblasti rozvoje.
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II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto
vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů:
•

ze statistických údajů ČSÚ;

•

z údajů ÚP;

•

z ad hoc šetření dotazníky;

•

z údajů analýzy Středočeského kraje;

•

z údajů analýzy města Říčany;

•

z údajů obce Klokočná;

•

z údajů MAS Říčansko o.p.s., Svazku obcí region Jih a Svazku obcí „Ladův kraj“.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování.
Dokument by měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných
klíčových oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za
rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje. SPR musí přinést argumenty
pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak
ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nenese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se
jen na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Klokočná může mít, vzhledem ke své rozloze a významu, v zásadě dvě
rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
1. rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji
finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky
použitelné na rozvoj dokáží generovat,
2. rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,
nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj
z jiných než vlastních zdrojů.
Těmito okolními územními celky mohou v tomto případě být:
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a) město Říčany;
b) obec Klokočná;
c) obce na území MAS Říčansko o.p.s., Svazku obcí region Jih a Svazku obcí
„Ladův kraj“,
d) Středočeský kraj.
Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry.
Bylo by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních
větších měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní
podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů
z mikroregionu, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Středočeský kraj
Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří Středočeský
kraj mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území
ČR a je cca 1,9krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela
obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji kromě
Karlovarského a moravských krajů. Územně náleží k Českému masivu, který je jednou
z nejstarších částí evropské pevniny. Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů
Tok (865 m n. m.) v okrese Příbram, nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n. m.)
v okrese Mělník.
Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které
k 1. 1. 2003 nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je největší správní obvod
s rozšířenou působností Příbram (8,5 % rozlohy Středočeského kraje). Nejmenší je
správní obvod s rozšířenou působností Neratovice (1 % rozlohy Středočeského kraje).
V roce 2014 bylo na území kraje 1 145 obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okrese
Příbram (121 obcí) a nejmenší počet obcí má okres Mělník (69 obcí). Statut města je
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přidělen 83 obcím, Kladno a Mladá Boleslav jsou navíc statutárními městy. Středočeský
kraj jako jediný kraj nemá své krajské město, krajský úřad sídlí v hlavním městě Praze.
K 31. 12. 2014 měl Středočeský kraj 1 315 299 obyvatel, a byl nejlidnatějším regionem
České republiky. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje byl v roce 2014 okres
Praha-východ (164 002 obyvatel). Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Prahazápad, Kladno a Praha-východ, kde dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2.
Tabulka č. 1 - Základní informace o Středočeském kraji
Středočeský kraj

znak kraje

vlajka kraje

Sídlo:

Praha

Zeměpisné souřadnice:

50°2′ s. š., 14°42′36″ v. d.

Hejtman:

Jaroslava Pokorná Jermanová
(ANO)

Rozloha:

10 929 km²

Počet obyvatel:

1 352 795 (2018)

Hustota zalidnění:

123 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Tok (865 m)

Historické země

Čechy

Počet okresů:

12

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:

26

Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

55

ISO 3166-2:

CZ-ST

CZ-NUTS:

CZ020

RZ:

S
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Mapa č. 1 – Administrativní členění Středočeského kraje

Okres Praha-východ
Nižší administrativní jednotkou, ke které obec Klokočná spadá, je okres Praha-východ.
Okres Praha-východ sousedí na západě s hlavním městem Prahou a okresem Prahazápad, na jihu s Benešovskem, na východě s Nymburskem, Kolínskem a Kutnohorskem
a konečně na severu s okresy Mladá Boleslav a Mělník.
Svojí rozlohou 755 km2 zaujímá okres 7. místo ve Středočeském kraji a 6,9 % z jeho
rozlohy. Zemědělská půda zabírá 63,5 % a lesy 22,5 % z rozlohy okresu. Nejvyšším
počtem obyvatel 167,9 tisíc (12,7 % obyvatel kraje) a třetí nejvyšší hustotou zalidnění
222,2 obyvatel na km2 se řadí Praha-východ k nejhustěji osídleným okresům kraje.
Okres Praha-východ spolu s okresem Praha-západ má v republice naprosto výjimečné
postavení, které dokládá většina sociálně-ekonomických charakteristik. Tyto dva okresy,
uzavírající ve svém středu hlavní město Prahu – mezinárodní metropoli – tvoří spolu
pražskou středočeskou aglomeraci a slouží Praze jako její zázemí. Okres Praha-východ
a okres Praha-západ je spojován v současnosti s procesem suburbanizace, který výrazně
ovlivňuje sociální a demografické složení obyvatel dotčených území.
10
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Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres Praha-východ člení na 2 správní
obvody obcí s rozšířenou působností (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Říčany) a 7
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Říčany, Čelákovice, Kamenice, Kostelec nad Černými lesy, Odolena Voda,
Úvaly).
Obec Klokočná spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany. SO
ORP Říčany se nachází v centrální části kraje, východně od hl. m. Prahy. Je tvořeno 52
obcemi, z nichž 3 mají statut města – Říčany, Mnichovice a Kostelec nad Černými lesy.
Tato města jsou zároveň sídlem pověřených obecních úřadů. Území SO ORP Říčany je
znázorněno v následující mapě.
Mapa č. 2 - Administrativní rozdělení SO ORP Říčany

Obec Klokočná
Obec Klokočná se nachází asi 25 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy a 6 kilometrů
jihovýchodně od města Říčany, 16 km severovýchodně od města Český Brod, 19 km jižně
11
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od města Benešov. Klokočná sousedí s katastrálními územími: obcí Všestary (západ),
Tehov (západosever), Svojetice (sever) Struhařov (severovýchod) a města Mnichovice
(jih).

Mapa č. 3 - Umístění obce Klokočná

Historie a symboly obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1407.
Podle zápisků v později psané obecní kronice však byla v roce 1140 obec zvaná Klokočno
přidělena k farnosti mnichovické "kam občané chodili do kostela a své milé tamže na
hřbitově pochovávali". Kostel byl založen roku 1140 mnichem opatem Silvestrem ze
sázavského kláštera a v roce 1354 byla u něj postavena fara.
V roce 1713 byla obec zasažena ničivou morovou epidemií.
Dalším zlomovým bodem, jak uvádí Kronika sboru dobrovolných hasičů v Klokočné byl
rok 1904, kdy vesnici zachvátil rozsáhlý požár. Většina usedlostí tehdy lehla popelem (17
obytných domů a 10 stodol). Během požáru vyhořela tehdy i místní jednotřídní škola,
která byla zřízena v roce 1902.
V roce 1908 byl v Klokočné založen Hasičský sbor.
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Po nastolení socialistického režimu byla i Klokočná a život v ní formován nastupující
kolektivizací. v roce 1952 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo (JZD).
z původních dvou hostinců byl v roce 1951 z horního hostince utvořen socialistický
obchod pod názvem "Bratrství", později "Jednota", z dolního hostince Pohostinství, také
„Jednota“.
Po roce 1989 dochází po dlouhé době vylidňování k nárůstu počtu obyvatel obce. Od
90. let minulého století dochází k nárůstu počtu obyvatel. Od roku 2010 se počet obyvatel
pohybuje nad hranici 200 obyvatel (viz kapitola demografická charakteristika).
Podle údajů převzatých z Registru komunálních symbolů je ve znaku obce Klokočná zlatá
ratolest klokoče zpeřeného, nahoře se sedmi květy do kruhu, pod nimi na každé straně
s lichozpeřeným listem s pěti lístky a dole na každé straně se dvěma svěšenými
tobolkami; květy, lístky a tobolky stříbrné. Ratolest vyrůstá ze stříbrně lemovaného
černého oblouku se sedmi zlatými kameny, v něm černo-stříbrně vlnkovitě dělené pole,
dole se dvěma černými vlnkovitými břevny.
List vlajky tvoří šest vodorovných pruhů, modrý, bílý, černý, žlutý, černý a bílý,
v poměru 11 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1. Do žerďové poloviny modrého pruhu vyrůstá z horního
bílého pruhu žlutá ratolest klokoče zpeřeného, nahoře se sedmi květy do kruhu, pod nimi
na každé straně s lichozpeřeným listem s pěti lístky a dole na každé straně se dvěma
svěšenými tobolkami; květy, lístky a tobolky bílé. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
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Tabulka č. 2 – Obec Klokočná – základní informace
Klokočná

znak obce

vlajka obce

Status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0209 513628

Kraj (NUTS 3):

Středočeský (CZ020)

Okres (LAU 1):

Praha-východ (CZ0209)

Obec s rozšířenou působností:

Říčany

Pověřená obec:

Říčany

Katastrální území:

Klokočná

Katastrální výměra:

2,83 km²

Počet obyvatel:

280 (k 31. 12. 2018)

Zeměpisné souřadnice:

49°57′31″ s. š., 14°43′7″ v. d.

Nadmořská výška:

480-503 m n. m.

PSČ:

251 64

Části obce:

1

Základní sídelní jednotky

1

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Klokočná 61
251 64 Mnichovice

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný

Oficiální web obce:

www.klokocna.eu

2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Klokočná je součástí: MAS Říčansko o.p.s., Svazku obcí region Jih a Svazku obcí
„Ladův kraj“.
MAS Říčansko o.p.s.
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Obec Klokočná je součástí MAS Říčansko (MAS - místní akční skupina). Organizace
pracuje na základě metody LEADER - navazování spolupráce se subjekty nacházejícími
se v regionu za účelem podpory dosažení jejich vlastních cílů, které příznivě ovlivní
podmínky života ve venkovském prostoru. Mise organizace je získat finanční, informační
a lidské zdroje pro rozvoj území. MAS Říčansko vzniklo v roce 2006.
Počet obcí zapojených v MAS Říčansko je 38 (z toho 3 města) a celkový počet obyvatel
žijících v těchto obcích k 31. 12. 2015 činil 56 409 osob. Území, na kterém působí MAS
Říčansko, leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, na území okresu Prahavýchod, přesněji na 70% bývalého okresu Praha-východ. Dále jedna obec MAS Říčanska
leží na území okresu Praha-západ. Dvě obce MAS Říčanska se nacházejí v okresu
Benešov. Toto území má rozlohu 275,22 km2. MAS Říčansko zasahuje do správního
obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov, Jesenice a působí ve
správním obvodu Říčan, Benešov a Černošice.
MAS Říčansko sousedí na jihu s MAS Posázaví, na východě s MAS Podlipanskem a na
severu s Regionem Pošembeří.
Mikroregion Ladův kraj
Svazek obcí Ladův kraj vznikl na základě smlouvy starostů 24 obcí 23. 11. 2000. Jeho
cílem je společný rozvoj cestovního ruchu, kultury a propagace. Mikroregion se nazývá
podle jedné z největších osobností české kultury, oblíbeného malíře a spisovatele Josefa
Lady. Autor známého kocoura Mikeše a dalších mluvících zvířátek, vodníků, víl a také
výtvarného ztvárnění Haškova dobrého vojáka Švejka, čerpal svou inspiraci z kraje
kolem rodných Hrusic po celý život.
Svazku obcí Region-Jih
Svazek obcí Region Jih představuje dobrovolný svazek obcí, a jehož hlavní činností je
zásobování

členských

obcí

vodou,

zajištění

výstavby

a provozu

rozsáhlého

vodohospodářského díla – Vodovod Region Jih. Zajišťovat může ale i další činnosti
vyvíjené za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, např. o
oblasti odpadového hospodářství, apod. Sdružení bylo založeno v roce 1995. k 1. 12.
2018 bylo členem svazku 18 obcí - Černé Voděrady, Kaliště, Klokočná, Kunice,
Louňovice, Mnichovice, Mukařov, Ondřejov, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice,
Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Všestary, Vyžlovka, Zvánovice. Vodovod Region
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Jih začíná napojením na štolový přivaděč z vodní nádrže Želivka v Brtnici a zásobuje
území většiny svých členů kvalitní vodou.

2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Podle geomorfologického členění ČSR leží území obce v severní části okrsku Strančická
pahorkatina.
Obec Klokočná je situována na svazích údolí s orientací na jihovýchod. Katastrální území
obce se rozkládá v nadmořské výšce 380 – 503 m.
V oblasti se nacházejí středně těžké půdy, převažujícím půdním typem jsou kambizemě
(lokálně: oglejené kambizemě – prameniště potoku Mnichovka v lese na severu
katastrálního území, luvizemně – v oblasti lesa na jihozápadě katastru). Půdy
nadprůměrně produkční a průměrně produkční se nacházejí v severní a v jihozápadní
části katastru. Na zbylém území se jedná o půdy velmi málo produkční, popřípadě
podprůměrně produkční (jde zejména o silně svažité půdy).
Podle klimatické regionalizace ČSSR se obec Klokočná nachází v mírně teplé klimatické
oblasti MT9. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé teplé suché léto. Zimy jsou krátké
a mírné. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem.
Území obce Klokočná spadá do Povodí řeky Sázavy - oblast od Želivky po ústí do Vltavy.
Katastrální území je odvodňováno potokem Mnichovka (ústí do Sázavy), který pramení
v severní části území. Územím dále protéká Struhařovský potok. Oba tyto toky protékají
při hranicích území obce.

2.3.2. Demografická charakteristika
Počet obyvatel v obci Klokočná byl 280 obyvatel k 31. 12. 2018. Mužů žilo v obci 135
(48,2 %) a žen 145 (51,8 %). Průměrný věk obyvatel v obci byl 37,4 (Zdroj dat: obec
Klokočná).
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Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Klokočná k 31.12.2018
Počet obyvatel celkem
v tom
podle pohlaví:
v tom
ve věku (let):

muži
ženy
0-14
15-64
65 a
více

Průměrný věk:_

2018
280
135
145
67
164
49
37,4

V letech 1992-2009 se počet obyvatel v obci pohyboval pod hranici 200 obyvatel. v roce
2010 se počet obyvatel poprvé přehoupl přes hranici 216 obyvatel (202 osob
k 31.12.2010). Od roku 2010 se počet obyvatel pohybuje nad hranici 200 obyvatel.
Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Klokočná v letech 1992-2018

Vývoj počtu obyvatel v obci Klokočná
v letech 1992 - 2018
Počet obyvatel

300
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200
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100
50

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0

Rok

Tabulka č. 4 - Počet obyvatel v obci Klokočná 2006-2018 (vždy k 31.12)
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stav
31.12. 160 174 183 193 216 227 235 237 247 254 258 272 280
Počet obyvatel v obci Klokočná se zvyšuje, a to díky migračnímu přírůstku. Tento jev je
spojen s procesem suburbanizace, ke kterému dochází v oblasti zázemí hlavního města
Prahy.
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Tabulka č. 5 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Klokočná
2006-2018
Rok
2006
Přírůstek
přirozený

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-2

-2

-2

-1 -

4

16

11

11

2

14

9

10

Přírůstek
migrační
Přírůstek
celkový

3

4

3

3 -

23

3

4

-1

7

23

6

8

2

10

4

7 7

4

2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Klokočná vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
Nejvíce obyvatel obce Klokočná má střední vzdělání bez maturity (30,9%) a úplné střední
vzdělání s maturitou (30,9%).
Vysokoškolské vzdělání má 15,4 % obyvatel obce. Základní vzdělání má 11,2 %
obyvatel obce. Vyšší odborné a nástavbové vzdělání má 4,3 %. Vzdělání nebylo zjištěno
u 7,4 % obyvatel.

Tabulka č. 6 - Vzdělanostní struktura obce Klokočná podle SLBD 2011
%
Obyvatelstvo 15leté a starší
188
bez vzdělání, základní vč.
21
neukončeného
vyučení a stř. odborné bez
58
mat.
v tom podle stupně
úplné střední s maturitou
58
vzdělání
vyšší odborné a nástavbové
8
vysokoškolské
29
nezjištěné vzdělání
14

18

Abs.
100 %
11,2 %
30,9 %
30,9 %
4,3 %
15,4 %
7,4 %

3

3

11

5

14

8
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2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Popisu ekonomické aktivity obyvatelstva obce Klokočná vychází z dostupných dat
Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. Podle tohoto zdroje bylo
v obci Klokočná 232 obyvatel, což je údaj, který se liší od uvedených počtů obyvatel
v jiných částech Strategického rozvojového plánu. Důvodem odlišných údajů jsou
rozdílné statistické prameny, které jsou různě aktuální.
V obci Klokočná bylo podle těchto dat celkem 119 ekonomicky aktivních obyvatel, tj.
téměř obyvatel obce (51,3 %), celorepubliková hodnota ekonomicky aktivních obyvatel
v témže období činila 48,7 %.
Ze 119 ekonomicky aktivních obyvatel obce Klokočná bylo celkem zaměstnáno 110
obyvatel (tj. celkem 92,4 %), což je více, než činí celorepubliková hodnota. z obce vyjíždí
za prací 38 % obyvatel, tato hodnota je vyšší než hodnota za Českou republiku.
Tabulka č. 7 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a dojížďka do zaměstnání, 2013
Z toho: zaměstnaní

Klokočná
Česká
republika
celkem

Počet
obyvatel
232

Ekonomicky
aktivní
Abs.
119

Celkem

%
51,3 %

Abs.
110

v%
92,4 %

Ze zaměstnaných:
vyjíždějící za prací
mimo obec
Abs.
42

%
38 %

10 436 560 5 080 573 48,7 % 4 580 714 90,2 % 1 137 176 24,8 %

2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V roce 2015 bylo evidováno v obci Klokočná 89 podniků. Nejčastěji v obci podnikaly
fyzické osoby (75,3 % z celkového počtu registrovaných podniků). Podíl obchodních
společností mezi celkovým počtem subjektů činil 11,2 %.
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Tabulka č. 8 - Podnikatelské subjekty v obci Klokočná (rok 2015)
Počet
Subjekt
Abs.
%
Státní organizace
0
0,0 %
Akciové společnosti
0
0,0 %
Obchodní společnosti
10
11,2 %
Družstevní organizace
0
0,0 %
Podnikatelé - fyzické osoby
67
75,3 %
Svobodná povolání
4
4,5 %
Ostatní právní formy
8
9,0 %
Celkový počet subjektů
89 100,0 %
Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2015 v obci Klokočná
nejvíce subjektů v oblasti velkoobchodu, maloobchodu, oprav motorových vozidel.
Druhým nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře byly profesní, vědecké
a technické činnosti. Na třetí pomyslné příčce nejčastějších činností bylo stavebnictví.
Graf č. 2 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Klokočná v roce
2015
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci
Klokočná v roce 2015
Velkoobchod a maloobchod
Profesní, vědecké činnosti
Stavebnictví
Ostatní činnosti
Zpracovatelský průmysl
Doprava a skladování
Kulturní, zábavní a rekreační…
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Nezařazeno
Činnosti v oblasti nemovitostí
Ubytování, stravování a pohostinství
0%

20

20%
15%
15%
13%
11%
10%
5%
5%
3%
1%
1%
5%

10%

15%

20%

25%
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Tabulka č. 9 - Vybrané ekonomické subjekty v obci Klokočná
Názvy
Obsah činnosti
T.M.T. SRUB s.r.o.
Stavba srubů a rodinných domů.
DOVOLENÁ SNŮ s.r.o.

Cestovní kancelář.

Mezinárodní studentský
výměnný program.
Výroba obalů a obalového
materiálu.
Občanské sdružení Klokočná
Spolkovým a komunitním
životem v Klokočné.
"Klokajda, z. s."
Kulturní akce v Klokočné.
Lachende Bestien z.s.
Divadelní skupina.
Taneční škola Plamínek, z.s.
Taneční škola
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů
Klokočná
Klokočná.
OBEC KLOKOČNÁ
Státní správa a samospráva.
Hostinec Na Klokočné
Restaurace a pohostinství.
Restaurace a penzion U Sapíků (Marcela Restaurace a pohostinství.
ASSE-CZ ACADEMIC STUDENT
SERVICES, s.r.o.
R & k spol. s r.o. rychle a kvalitně

Sapíková)
Občerstvení U Koryta (Jiří Duňka)

Restaurace a pohostinství.

MISSING ELEMENT, spol. s r.o

Výroba filmů a videozáznamů.

Dále pak své služby v obci Klokočná nabízí: Pavel Motuz - Tesařské a truhlářské práce;
František Mládek – Sklenářské, malířské a natěračské práce ; Radek Hofman – Izolační
práce a pokládání střešních krytin; Ing. Pavel Novák – Oceňování nemovitostí; Tomáš
Bezpalec – Architekti Bezpalcovi; masérský salón Markéty Kallmünzerové.

2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel
registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel
ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti.
Obec Klokočná náleží do Středočeského kraje, okresu Praha-východ. z pohledu
celorepublikové úrovně se podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji dlouhodobě
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pohybuje v první polovině nejnižších hodnot nezaměstnanosti. Okres Praha-východ patří
k okresům s nejnižší mírou nezaměstnanosti v České Republice.
Podíl nezaměstnaných osob v obci Klokočná je nižší než podíl nezaměstnaných osob
v rámci České republiky.
Tabulka č. 10 - Nezaměstnanost v obci Klokočná
Obec Klokočná
Dosažitelní
uchazeči
Obyvatelstvo Volná
Období 15-64
15-64
místa
červen
2015
6
154
3
prosinec
2015
4
154
2
červen
2016
5
160
2
prosinec
2016
4
160
2
červen
2017
4
160
2
prosinec
2017
2
160
2

Podíl
nezaměstnaných
osob

Česká republika
Podíl
nezaměstnaných
osob

3,9 %

5,2 %

2,6 %

5,4 %

3,1 %

5,2 %

2,5 %

5,1 %

2,5 %

4,0 %

1,3 %

3,8 %

2.5. Podmínky pro zemědělství
Většina orné půdy v katastru je v pronájmu ZEA Světice, a.s., jejíž činnost se v obci
Klokočná zaměřuje výhradně na rostlinnou výrobu (pěstování obilí, řepky, hrachu,
vojtěšky). v obci existuje malá rodinná farma, která se zabývá chovem koní (Richard
Hoffman a Božena Hoffmanová) farma dodržuje ekologické principy. v obci jsou dále
chovány ovce pro soukromé potřeby majitele (p. Karel Pačes).
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Tabulka č. 11 - Druhy pozemků v obci Klokočná, rok 2015
Celková výměra
284
pozemku (ha)
Orná půda (ha)
136
Chmelnice (ha)
0
Vinice (ha)
0
Zahrady (ha)
12
Ovocné sady (ha)
0
Trvalé trávní porosty
26
(ha)
Zemědělská půda (ha)
175
Lesní půda (ha)
86
Vodní plochy (ha)
0
Zastavěné plochy (ha)
5
Ostatní plochy (ha)
19
Koeficient ekologické
0,78
stability (%)

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
Dopravní síť
Pozemní komunikace – Obcí prochází silnice III. třídy. Ve vzdálenosti 2 km na silnici
II/113 v úseku Český Brod - Mukařov - Chocerady.
Klokočná leží stranou dvou hlavních dopravních koridorů (silnice 1. tř. I/2 Praha - Kutná
Hora a dálnice D1) na silnici 3. tř. III/11315 Mnichovice - Svojetice. Dojezdová
vzdálenost k přípojce na dálnici stejně jako ke komunikaci Praha-Kutná hora je 5 km
(přípojka na dálnici v obci Strančice, silnice první třídy v obci Mukařov).
Železnice – Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejbližší železniční stanicí
jsou Mnichovice či Strančice obě vzdáleny přibližně 4 km ležící na trati 221 z Prahy do
Benešova.
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Mapa č. 4 – Dopravní infrastruktura v okolí obce Klokočná

Veřejná doprava
Dopravní obslužnost obce je dobrá. v pracovní dny jezdí do Prahy 13 spojů stejně tak i
ve zpátečním směru, méně četná jsou spojení o víkendu. Nejedná se o však o přímou
linku, nutný je přestup na vlak ve Strančicích, nebo na autobus v Mukařově. Cesta do
centra Prahy trvá přibližně 60 min.. Dopravu zajišťuje ARRIVA CITY s.r.o., ČSAD
POLKOST, spol. s r.o.

2.6.2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci Klokočná je vodovod. Ke dni 9. 4. 2012 byly dokončeny veškeré stavební práce
na hlavním vodovodním řadu a veřejná část vodovodních přípojek ve státní silnici (22
ks).
Kanalizace a čistění odpadních vod
Obec Klokočná nemá zbudovanou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod.
Plynofikace
Obec Klokočná není plynofikována.
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2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Podle Statistického lexikonu obcí 2013 je v obci Klokočná 100 rodinných domů, v nich
103 bytů, z toho a obydlených bytů je 78.
Tabulka č. 12 - Počty domů, bytů v obci Klokočná podle Statistického lexikonu obcí
2013

Klokočná

100

100

obydlené

celkem

celkem

Obec

Byty

rodinné

Domy

103

78

2.7.2. Školství
V obci Klokočná není dostupná mateřská ani základní škola. Obec Klokočná má
uzavřenou smlouvu o společném školském obvodu s obcí Světice.

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Klokočná není dostupný poskytovatel sociální péče, ani poskytovatel zdravotní
péče.

2.7.4. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do
tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře
a polikliniky, dále také lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost
občanské vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.
Hlavní vazby obce jsou vytvořeny s městem Říčany (13 tis. obyv.; ORP, POÚ – Pověřený
obecní úřad) a s Prahou, která je správním centrem Středočeského kraje, a hlavním cílem
dojížďky za prací. Město Mnichovice (3 tis. obyv.) je s Klokočnou svázáno zejména
historicky, dříve zde byl obecní hřbitov, škola, a lidé navštěvovali místní kostel. Dnes již
význam města není tak velký, jedná se však stále o nejbližší město, kde se nachází
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zdravotní středisko, spádová pošta a základní služby. Spádová základní škola se nachází
v obci Světice.
Tabulka č. 13 - Instituce občanské vybavenosti v obci Klokočná
Instituce občanské vybavenosti
Výskyt v obci
Pošta

Ne

Škola a mateřská škola

Ne

Zdravotnické zařízení

Ne

Zásahová jednotka SDH

Ano

Restaurace

Ano

Knihovna

Ne

Hřiště

Ano

Hřbitov

Ano

V obci Klokočná je několik restaurací:
•

Restaurace a penzion U Sapíků,

•

Občerstvení U Koryta,

•

Hostinec Na Klokočné - ideální jako zastávka na trase, případně cíl cyklistů
a běžkařů.

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Klokočná poskytuje svým občanům informace několika způsoby: a to pomocí
webových stránek obce http://www.klokocna.eu, úřední deskou.

2.8. Volný čas v obci
V obci Klokočná existují tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů Klokočná (od r. 1908),
a v jehož rámci funguje aktivní oddíl dětských hasičů, a dále spolek Klokajda, z.s. Tyto
dva spolky jsou hlavními hybateli společenského života v obci. Podílí se na kulturním,
sportovním a společenském dění, a pomáhají i při pracovních brigádách při úklidu obce,
sázení stromů v obecním lese, apod. Dále v obci existují; Myslivecké sdružení, Sportovní
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klub Klokočná a Občanské sdružení Klokočná (od r. 2003). v listopadu 2016 byl otevřen
rodinný klub Klokajda v zrekonstruovaném domku bývalé hasičské zbrojnice.
V obci se pořádají různé kulturní, sportovní a společenské akce, a to pod záštitou
obecního úřadu, místních zájmových organizací a soukromých osob - některé z nich již
tradičně.
Jsou to například:
•

hasičský ples, pořádaný místním sborem dobrovolných hasičů,

•

dětský maškarní bál s ,

•

Velikonoční obcházení, spojené s hrou na harmoniky a zpěvem,

•

Den dětí - odpoledne plné her a soutěží pro nejmenší,

•

fotbalové turnaje,

•

cyklistický závod Klokočenský klobouk,

•

podzimní Drakiáda a dýňování, na kterých se sejdou nejenom místní rodiny
s malými dětmi,

•

Mikulášská besídka spojená s nadílkou,

•

Rozsvěcení vánočního stromu

•

Zpívání vánočních koled v rámci akce Česko zpívá koledy

•

vítání občánků,

Obecní úřad a pořádá pro místní občany tzv. "Sousedskou".
V říjnu 2008 byly na Klokočné poprvé uspořádány Svatohubertské kulinářské slavnosti,
ze kterých se stala již tradice a které každý rok dosahují stále větší popularity.
V roce 2018 poprvé obecní úřad uspořádal Moravské vinobraní na Klokočné.

2.9. Cestovní ruch
Obec Klokočná náleží do turistické oblasti: 02 Střední Čechy – 02, turistického regionu:
03 Střední Čechy – jihovýchod. v této oblasti najdeme tyto turistické cíle:
Blaník - nejmenší chráněná krajinná oblast České republiky s památnou horou Blaník,
opředenou starobylými pověstmi o svatováclavském vojsku, spícím v jejím nitru. Na
vrcholku krytá rozhledna ve tvaru husitské hlásky.

27

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Klokočná
2018-2026

Hrad Český Šternberk - středověký český hrad, barokně upravený. Historické interiéry
s bohatou štukovou a malířskou výzdobou, cenným zařízením a rodovými sbírkami.
Zámek Kačina - rozlehlé empírové sídlo, expozice Národního zemědělského muzea.
Expozice českého venkova, historické interiéry s knihovnou, historická lékárna, galerie,
divadlo. Oranžerie a botanická zahrada s léčivkami.
Jílové u Prahy - centrum někdejšího zlatonosného revíru, muzeum specializované na
těžbu zlata. Veřejnosti přístupná štola sv. Josefa a naučná stezka Jílovské zlaté doly.
Zámek Konopiště - romantický zámek, kdysi sídlo následníka trůnu Františka
Ferdinanda d’Este. v historických interiérech sbírky uměleckých předmětů a loveckých
trofejí, rozlehlý park s růžovou zahradou, skleníky, oranžerií a střelnicí.
Muzeum lidových staveb Kouřim - skanzen založený pro záchranu lidových staveb ze
zátopové oblasti při výstavbě vodní nádrže Želivka. Základní typy roubených
a hrázděných objektů lidové architektury z okolí.
Průhonice - rozsáhlý přírodně krajinářský park a arboretum, romantické stavby,
množství exemplářů vzácných domácích i cizokrajných rostlin. Proslulá sbírka
rododendronů a azalek.
Klášter Sázava - založen počátkem 11. století jako benediktinské opatství se
staroslověnskou liturgií. Pozůstatky gotického kostela, krypta a kapitulní síň, část objektu
přestavěna na novorenesanční zámek.
Hvězdárna Ondřejov - hvězdárna s astronomickou observatoří a obřím dalekohledem
na vrchu Žalov nad obcí Ondřejov. v historických kopulích hvězdárny muzeum, v okolí
arboretum.
Posázaví - romantické údolí řeky Sázavy, lemované zalesněnými kopci se zříceninami
několika starobylých hradů a tvrzí - na ostrozích nad pravým břehem řeky Zlenice
a Zbořený Kostelec, na levém břehu Stará Dubá.
Velké Popovice - pivovar z roku 1874 známý výrobou piva Velkopopovický kozel.
v areálu se chová jeho živý talisman, černý kozel.
Žleby - romantický pohádkový zámek s napodobeninou středověkého opevnění
a anglickým parkem. v blízkosti přírodní areál s ukázkami výcviku drahých ptáků a obora
s bílými jeleny.
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2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce
Turistické trasy a naučné stezky v obci Klokočná
Obcí Klokočná prochází:
Cyklotrasy
•

č. 0022 (Žernovka – Mnichovice)

•

č. 0024 (Říčany - Jevany)

Turistické trasy
•

Žlutá (Říčany – Mnichovice)

•

Zelená (Říčany – Struhařov)

Naučné stezky
•

Naučná stezka Klokočná (seznamuje s přírodě blízkým hospodařením
v Klokočenském lese)

•

Naučná stezka Cesta kocoura Mikeše (Hrusice – Říčany)

•

Turisticko naučná stezka Krásné Vyhlídky

Památná místa v obci Klokočná
Zvonička a boží muka
Zvonička a boží muka stojí na dolní návsi mezi památnými lípami. Zvonička dříve
sloužila ke zvonění klekání namísto kostela.
Místo „U křížku“
„U křížku“ je nazýváno historicky cenné místo na polní cestě do Mnichovic, kde stojí
boží muka. Lidé tudy dříve chodívali do kostela do sousedních Mnichovic. v místě je
zbudována lavička a zasazeny lípy.
Místo „U hrušky“
Památným místem je tzv. „U hrušky“, jedná se o nejvyšší místo v obci, kde stojí památná
hrušeň.
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2.10. Životní prostředí v obci
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Na území obce se nenachází ÚSES regionálního významu. ÚSES místního významu je
lokalizován na lesních pozemcích ve východní části území a dále po katastrální hranici
údolní potoční nivou směrem na jihovýchod a jih.
Památné stromy
V obci se nacházejí tyto památné stromy: Hrušeň v Klokočné, Lípa v Klokočné, skupina
stromů Lípy v Klokočné.
Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny
Nejbližší maloplošné chráněné území je národní přírodní rezervace (NPR) Voděradská
bučina v katastru obce Jevany, NPR Voděradská bučina leží asi 7 km východně od obce
Klokočná.
Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny vyhlášena již v roce 1955 a zaujímá
rozlohu 658 ha. Předmětem ochrany jsou zde rozsáhlé bukové lesy a projevy mrazového
zvětrávání. Les tvoří převážně buky, doplněné dubem letním, habrem obecným, místy se
vyskytuje osika, lípa či bříza. v lese hnízdí řada vzácných druhů ptáků, například datel
černý, holub doupňák či jestřáb. Část území tvoří bezzásahové neupravované plochy.
Rezervace slouží jako vědecko-výzkumný a naukový objekt České zemědělské
univerzity v Praze. Nejcennější část rezervace byla zařazena do soustavy evropsky
významných lokalit – Natura 2000.

III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Dotazníkový průzkum v souvislosti se zpracováním Rozvojového plánu obce Klokočná
2018-2026 byl proveden metodou vyplňování standardizovaných dotazníků občany obce
Klokočná.
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Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci obecního úřadu v obci Klokočná. Šetření
bylo dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat
v následujících letech. Dotazník obsahoval 42 konkrétních opatření v nejrůznějších
oblastech rozvoje, které občané hodnotili dle důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3
(nejméně důležitá). Počty bodů byly sečteny. Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším
prioritám respondenti přiřazovali „známku“ 1, mají nevýznamnější priority nejnižší
součty bodů. Takto jsou seřazeny také výsledky, na prvních místech jsou uvedeny
položky s nejnižšími počty bodů, neboť se jedná o nejvýznamnější priority.
Další otázka se týkala hodnocení jednotlivých oblastí života v obci. Dotazovaní občané
měli možnost vyjádřit své další případné podněty.
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány během srpna 2018.
Celkem bylo odevzdáno 77, vyhodnoceno bylo 50 dotazníků, 27 dotazníky nebylo možné
vyhodnotit z důvodu neúplného vyplnění respondenty.

3.2. Výsledky průzkumu
Účastníci průzkumu
Průzkumu se zúčastnilo 58,0 % žen a 42,0 % mužů. z hlediska věkové struktury bylo
nejvíce respondentů ve věku 26-50 let (60,0 %), nad 50 let bylo 34,0 % dotázaných a do
věku 25 let bylo 6,0 % dotázaných. z hlediska vzdělání bylo nejvíce respondentů se
středoškolským vzděláním (63,3 %), vysokoškolským vzděláním (20,4 %) a základním
vzděláním (16,3 %).
Priority rozvoje obce
Účastníci průzkumu měli subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat
v následujících letech, k určení bylo v dotazníku k dispozici 42 priorit.
Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejnaléhavější oblasti priorit rozvoje obce: úklid
černých skládek (59 bodů), kanalizace čistírna (61 bodů), ochrana životního prostředí (63
bodů).
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Dále bylo pro účastníky výzkumu důležité: třídění odpadů (65 bodů), materiální vybavení
hasičů (76 bodů), zeleň (79 bodů), podpora místních spolků (79 bodů).
Jako velmi významné oblasti rozvoje vnímali občané: silnice (81 bodů), zázemí hasičů
(81 bodů), podporu kultury – společenské akce (83 bodů), výstavbu dětských hřišť (83
bodů), automobil hasičů (83 bodů), podpora seniorů (84 bodů), hřiště (87 bodů),
rozestavěná budova garáže na horní návsi (90 bodů).
Tyto nejvýznamnější priority obce Klokočná podle respondentů průzkumu jsou uvedeny
ve stejnojmenném grafu.
Graf č. 3 - Nejvýznamnější oblasti priorit obce Klokočná podle respondentů průzkumu

Oblast priority

Nejvýznamnější oblastí priorit obce Klokočná podle
respondentů průzkumu
Černé skládky
Kanalizace čístírna
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadů
Hasiči mat.vybaveni
Podpora místních spolků
Zeleň
Hasiči zázemí
Silnice
Hasiči automobil
Dětské hřiště
Podpora kultury- spol akce
Podpora seniorů
Hřiště
Garáž na horní návsi
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Všechny priority rozvoje obce Klokočná jsou uvedeny v tabulce Priority rozvoje v obci
Klokočná.
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Tabulka č. 14 - Priority rozvoje v obci Klokočná
Pořadí
priority Oblast priority
Konkrétní opatření
1
Životní prostředí
Černé skládky
2
Infrastruktura
Kanalizace čistírna
3
Životní prostředí
Ochrana životního prostředí
4
Životní prostředí
Třídění odpadů
5
Jednotka SDH
Hasiči mat. vybavení
6
Veřejné prostranství
Zeleň
7
Místní spolky
Podpora místních spolků
8
Infrastruktura
Silnice
9
Jednotka SDH
Hasiči zázemí
10
Podpora místních spolků Podpora kultury- spol akce
11
Občanská vybavenost
Dětské hřiště
12
Jednotka SDH
Hasiči automobil
13
Sociální sféra
Podpora seniorů
14
Občanská vybavenost
Hřiště
15
Občanská vybavenost
Garáž na horní návsi
16
Infrastruktura
Chodníky
17
Cestovní ruch
Naučné stezky
18
Infrastruktura
Internet
19
Infrastruktura
Veřejné osvětlení
20
Péče o sakrální stavby
Hřbitov
21
Cestovní ruch
Propagace obce
22
Cestovní ruch
Cyklostezky
23
Životní prostředí
Sběrný dvůr
24
Podpora zaměstnanosti
Podpora podnikání
25
Občanská vybavenost
Fotbalové hřiště
26
Životní prostředí
Kompostárna
27
Občanská vybavenost
Hostinec na Klokočné
28
Infrastruktura
Veřejný místní rozhlas
29
Péče o sakrální stavby
Zvonička
30
Veřejné prostranství
Studánka
31
Životní prostředí
Průhon
32
Sociální sféra
Komunitní centrum Klokajda
33
Infrastruktura
Parkování v obci
34
Veřejné prostranství
Rybník nádrž
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Tabulka č. 14 - Priority rozvoje v obci Klokočná – pokračování
Pořadí
priority
35
36
37
38
39
40
41
42

Oblast priority
Péče o sakrální stavby
Sociální sféra
Veřejné prostranství
Infrastruktura
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Infrastruktura
Občanská vybavenost

Konkrétní opatření
Křížky
Obecní byty
Autobus zastávka
Záchytné parkoviště-jih
Pomníky
Lavičky
Záchytné parkoviště - sever
Hasičárna - nové využití

Počet
bodů
111
112
119
120
122
125
127
129

V následujícím grafu jsou uvedeny tři nejvýznamnější priority podle pohlaví
respondentů.
Graf č. 4 - Priority rozvoje obce podle pohlaví respondentů průzkumu
Priority rozvoje obce podle pohlaví respondentů průzkumu
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Respondenti podle pohlaví

Textové poznámky
Respondenti měli možnost uvést své připomínky k rozvoji obce. Dotazovaní uvedli
následující:
„Chtělo by to dotáhnout třídění odpadů. Chybí nádoby na: elektroodpad, staré hadry,
olej.“
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„Jako prioritu vidím udržení současného územního plánu, nová výstavba jen v rámci
volného místa uvnitř obce, případně výměna za zchátralé objekty. Bezejmenných satelitů,
co sem přivedly zvýšený provoz a zničily vesnický ráz prostředí, je v okolí, více než dost!“
„Pořešit cestu do Zaječí.“
„Chodník z Horní Návsi ke Klokajdovi a směr Struhařov.“
„V obci soustavné překračování rychlosti na rovince směr Svojetice.“
„Retardéry.“
Hodnocení oblastí v obci
Obsažná otázka se týkala hodnocení oblastí v obci. Respondenti výzkumu měli danou
oblast ohodnotit, zda ji vnímají jako velmi dobrou, dobrou, průměrnou, spíše
nedostatečnou nebo zcela nedostatečnou. z hodnocení respondentů byla spočítána
průměrná „známka“. Hodnocení je uvedeno v tabulce „Jak hodnotíte následující oblasti
v obci?“.
Tabulka č. 15 - Jak hodnotíte následující oblasti v obci?
Výsledná
Oblast hodnocení
známka
Bioodpad
1,50
Zásobování vodou
1,71
Komunikace s obecním úřadem
1,72
Celkový vzhled obce
1,82
Nakládání s odpady
1,94
Životní prostředí v obci
1,96
Veřejná zeleň v obci
2,02
Bezpečnost v obci
2,26
Úroveň kulturního vyžití
2,50
Úroveň sportovního vyžití
2,88
Možnosti pro výstavbu nových rodinných domů 2,90
Dostupnost bydlení
2,98
Možnosti nakupování
4,18
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Shrnutí poznatků z průzkumu
Lze říci, že velmi významnou prioritou v obci Klokočná je pro občany životní prostředí,
respondenty trápily hlavně potíže s odpady a úprava veřejného prostranství. Důležitou
prioritou pro dotazované byla otázka infrastruktury, spolkového a komunitního života,
občanské vybavenosti obce, cestovního ruchu a podpory zaměstnanosti.
Tabulka „Pořadí priorit občanů podle průzkumu“ obsahuje jednotlivá opatření sloučená
do priorit jako celku tak, jak s nimi dál pracuje rozvojový plán obce
Tabulka č. 16 - Sloučené oblasti priorit
Priorita

Oblasti priority
Černé skládky, ochrana životního
prostředí, třídění odpadů, veřejné
prostranství – zeleň, studánka, rybník
nádrž, autobus zastávka, pomníky,
lavičky; sběrný dvůr, kompostárna,
Průhon

Životní prostředí
Infrastruktura

Kanalizace čistírna, silnice, chodníky,
Internet, veřejné osvětlení, veřejný místní
rozhlas, parkování v obci, záchytné
parkoviště jih, sever

Spolky a komunitní život

Hasiči – mat. vybavení, zázemí, podpora
místních spolků, podpora kultury –
společenské akce

Občanská vybavenost

Dětské hřiště, Sociální sféra – podpora
seniorů, rozestavěná budova garáže na
horní návsi, komunitní centrum Klokajda,
obecní byty, péče o sakrální stavby –
hřbitov, zvonička, křížky, hostinec Na
Klokočné

Cestovní ruch

Naučné
stezky,
cyklostezky

Podpora zaměstnanosti

Podpora podnikání

propagace

obce,

Respondenti nejlépe hodnotí: bioodpad, zásobování vodou, komunikaci s obecním
úřadem.
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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
4.1. Strategická vize obce
Strategická vize rozvoje obce Klokočná popisuje základní strategickou orientaci obce,
deklarující čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj.
do roku 2026) dosáhnout.
Samotná obec Klokočná je jednou z nejvýše položených obcí v kraji, ze které je nádherný
výhled do okolí. Díky malé dotčenosti moderní výstavbou si zachovává stále ještě
vesnický ráz. To přispívá k vnímání krajiny obce jako výjimečného a jedinečného místa.
Jako významná může být považována poloha obce, obec Klokočná se nachází ve
Středočeském kraji (centrální poloha v rámci České republiky), cca 23 km od hl. města
Prahy
Vize:
Obec Klokočná – obec vycházející z kombinace bohaté historie obce a nedotčené okolní
krajiny ve Středočeském kraji. Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí.
Obec rozvíjející infrastrukturu, pestrý spolkový život a kulturu v obci, občanskou
vybavenost obce. Rozvíjející se místní cestovní ruch šetrný k okolní krajině. Podporu
podnikání.
Priority rozvoje obce se budou týkat především infrastruktury obce, občanské
vybavenosti, podpory životního prostředí, podpory spolků a podpory cestovního ruchu,
podpory trhu práce.
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4.2. SWOT analýza
Tabulka č. 17 - SWOT analýza
Silné stránky

•

Slabé stránky

•

Negativa spojené s prudkým
suburbanizačním procesem
(prudký nárůst nově
přistěhovaného obyvatelstva).

•

•
•

Umístění v rámci Středočeského
kraje (centrální poloha v rámci
České republiky).
Malebné prostředí ve Středočeském
kraji (jedna z nejvýše položených
obcí v kraji, nádherný výhled do
okolí.
Zachování vesnického rázu obce.
Rozvoj obce v posledních letech.

•

Komunikace s obecním úřadem.

•

Nedostatečná kapacita
volnočasových aktivit pro děti i
dospělé.
Přetížení komunikací a jejich
špatný stav.
Otázky životního prostředí řešení
– umístění kontejnerů.

•

•

Příležitosti
•
•
•
•

Rizika

Meziobecní spolupráce obcí.
Rozvoj společných služeb pro
obyvatele obce.
Rozvoj bydlení a podpora mladých
lidí.
Zachování tradičního rázu obce.

• Vysoká administrativní zátěž
(dotačního řízení, v podnikání,
v místní samosprávě).
• Malá podpora malých obcí státem.
• Může nastat horší sociální
identifikace obyvatelstva s místem
bydliště.

4.3. Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který
odpovídá výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí
situaci.
A je stanoven takto: Obec Klokočná umožňující obyvatelům příjemné a klidné bydlení ve
Středočeském kraji s důrazem na zachování tradičního a historického rázu obce a
nedotčené okolní krajiny. Možnost aktivního životního stylu díky sportovním,
volnočasovým aktivitám a spolkovému životu v obci.

38

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Klokočná
2018-2026

Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím
stanoviskům:
•

současný profil regionu

•

strategická vize regionu

•

globální cíle regionu

•

SWOT analýzy

•

výsledky průzkumu názorů občanů

•

aktuální problémy obce

•

aktuální návrhy samosprávy obce

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových
os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného
globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého
by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se
odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro
přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
Strategický cílem obce Klokočná je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:
•

Podpora životního prostředí.

•

Infrastruktura obce.

•

Občanská vybavenost.

•

Podpora spolkového a komunitního života.

•

Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb včetně
volnočasových aktivit.

•

Podpora podnikání, trhu práce zaměstnanosti

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života
v obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný
rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj
občanské vybavenosti.
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Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které
jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií.
Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené
prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli),
výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu)
a adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a realizátorem).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních
oblastí rozvoje:
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Tabulka č. 18 - Prioritní oblasti rozvoje v obci
PRIORITA 1. Životní
1.1 Černé skládky
prostředí
1.2 Revitalizace území a ochrana životního prostředí
1.3 Třídění odpadů, sběrný dvůr, kompostárna
1.3 Veřejné prostranství
1.5 Revitalizace rybníku na spodní návsi
PRIORITA 2.
Infrastruktura obce

2.1 Kanalizační síť, čistírna
2.2 Výstavba a oprava místních komunikací, parkoviště
v obci
2.3 Výstavba chodníků
2.4 Rozšíření a modernizace internetu v obci
2. 5 Rekonstrukce veřejného osvětlení
2. 6 Veřejný rozhlas

PRIORITA 3. Spolkový
3. 1 Podpora Jednotky SDH obce
a komunitní život
3.2 Podpora spolků
3.3 Konání a podpora společenských akcí
PRIORITA 4. Občanská
4.1 Výstavba a úprava dětských hřišť
vybavenost
4.2 Rozvoj sociální sféry
4.3 Hřiště, fotbalové hřiště
4. 4 Oprava/přestavba veřejných budov
4. 5 Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
PRIORITA 5.
Turistický ruch

5.1 Naučné stezky
5.2 Propagace obce
5.3 Cyklostezky

PRIORITA 6. Podpora
zaměstnanosti a trhu
práce

6.1 Podpora zaměstnanosti, trhu práce a podnikání
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PRIORITA 1. Životní prostředí
Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava
a výsadba zeleně v intravilánu obce.
PRIORITA 1.1: Černé skládky
Popis priority 1.1: Černé skládky:
Cílem tohoto opatření je odstranění černých skládek. Toto opatření povede ke zlepšení
životního prostředí.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

•

Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

PRIORITA 1.2: Revitalizace území a ochrana životního prostředí
Popis priority 1.2: Revitalizace území a ochrana životního prostředí
Cílem tohoto opatření je revitalizace území. Toto opatření povede ke zlepšení podmínek
života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení estetické hodnoty krajiny. Součástí
tohoto opatření podpory životního prostředí je řešení Průhonu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik
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•

Posouzení zastupitelstvem

•

Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

•

Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

PRIORITA 1.3: Třídění odpadů, sběrný dvůr, kompostárna
Popis priority 1.3: Třídění odpadů, sběrný dvůr, kompostárna
Cílem tohoto opatření je zajištění a provozování systému třídění odpadů, tak aby
domácnosti mohly třídit odpad. Dále v rámci opatření dojde k provozování sběrného
dvora a kompostárny. Realizace tohoto opatření povede k snížení negativní dopadu
velkého množství odpadů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz
PRIORITA 1.4: Veřejné prostranství

Popis priority 1.4: Veřejné prostranství
Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně
v obci. Dále pak údržba pomníků, čistění studánky, lavičky, autobusová zastávka.
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Vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav. Výchozím podkladem je
zpracovaná Územní studie veřejných prostranství.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

•

Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

Toto opatření má vazbu na další priority – prioritu č. 4 Občanská vybavenost.

PRIORITA 1.5: Revitalizace rybníku na spodní návsi
Popis priority 1.5: Revitalizace rybníku na spodní návsi
Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníku na spodní návsi. Současně i posouzení
zřízení nového rybníku, nebo poldru, v severní části obce u lesa. Toto opatření povede
k zadržení vody v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení
zanášení sedimenty, zlepšení environmentálních a estetických funkcí chráněného území.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Stavební práce vedoucí k revitalizaci rybníku na spodní návsi, případně zřízení
nového rybníku v severní části obce

•

Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství
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•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

PRIORITA 2. Infrastruktura obce
Strategický cíl: vybudování kanalizační splaškové sítě, čistírny odpadních vod,
vybudování a oprava místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v obci.
Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací včetně
dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků obce
(chodníků), včetně přechodových míst a přechodů pro chodce.
PRIORITA 2.1: Kanalizační síť, čistírna
Popis priority 2.1: Kanalizační síť, čistírna
Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování kanalizační splaškové sítě, čistírny
odpadních vod, úprava dešťové kanalizace. Kanalizace je důležitým prvkem
v infrastruktuře obce, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší se životní prostředí
v daném území. V současné době se kanalizace projekčně řeší – projekt je ve stupni
dokumentace pro územní řízení.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Žádost o dotaci

•

Výběr zhotovitele a dozoru (TDI)

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Kolaudace

•

Provoz
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PRIORITA 2.2: Výstavba a oprava místních komunikací, parkoviště v obci
Popis priority 2.2: Výstavba a oprava místních komunikací, parkoviště
v obci
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba a oprava místních komunikací – zpevnění
obecních komunikací a řešení parkování v obci (záchytné parkoviště – jih (pod Restaurací
u Sapíků, záchytné parkoviště – sever (u hřiště u lesa)). Toto opatření povede ke zlepšení
dopravní situace v obci, z bezpečnosti na místních komunikacích, zejména o víkendech
v okolí Restaurace U Sapíků, a též i v celé obci při pořádání kulturních a sportovních
akcí, které si získaly vysokou popularitu v širokém okolí.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Žádost o dotaci

•

Výběr zhotovitele a dozoru (TDI)

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

PRIORITA 2.3: Výstavba chodníků
Popis priority 2.3: Výstavba chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování chodníků podél státní silnice. Toto opatření
povede ke zlepšení dopravní situace v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke
zlepšení celkového vzhledu obce.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Žádost o dotaci

•

Výběr zhotovitele a dozoru (TDI)

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

PRIORITA 2.4: Rozšíření a modernizace internetu v obci
Popis priority 2.4: Rozšíření a modernizace internetu v obci
V rámci tohoto opatření je cílem rozšíření a modernizace internetu v obci. Realizací
opatření bude docíleno zvýšení informovanosti občanů, přístup občanů k moderním
technologiím digitálního věku.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Rozšíření a modernizace internetu v obci

•

Informování a pomoc občanům se zavedením a obsluhou internetu

•

Provoz
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PRIORITA 2.5: Rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 2.5: Rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílem v rámci tohoto opatření je modernizace stávajícího veřejného osvětlení
znamenající výměnu stávajících svítidel za svítidla s vyšší účinností a nižší spotřebou
(LED) a doplnění svítidel na úsecích s nedostatečnou hustotou světelných míst. Dále
vybudování veřejného osvětlení nového typu v místech, kde doposud veřejné osvětlení
nebylo. Toto opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně
veřejného a soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5:
•

Projektové práce

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Žádost o dotaci

•

Výběr zhotovitele a dozoru (TDI)

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

PRIORITA 2.6: Veřejný místní rozhlas
Popis priority 2.6: Veřejný místní rozhlas
V rámci tohoto opatření je vybudování nového veřejného místního rozhlasu, který bude
pokrývat celé zastavěné území obce. Původní místní rozhlas byl starý, nefunkční a proto
byl odstraněn. v rámci tohoto opatření bude docíleno zvýšení informovanosti občanů.
Systém bude sloužit i jako lokální výstražný systém. Projektová dokumentace je již
zpracována.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6:
•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozor (TDI)

PRIORITA 3. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní jak pro mladé rodiny, tak i pro starší generaci. Dává prostor se zapojit do života
v komunitě. Udržení a rozvoj spolkového a komunitního života vede k posílení lokální
identity prostřednictvím spolupráce místních lidí a práce s dětmi a mládeží a pomoc
seniorům. Pro vědomí lokální identity je důležité formování vztahu k určitému místu se
zvláštním zřetelem na děti, a mládež a seniory. Spolky obce a neziskové organizace
podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má
mezigenerační kontinuitu.
PRIORITA 3.1: Podpora Jednotky SDH obce
Popis priority 3.1: Podpora Jednotky SDH obce
V rámci této priority je cílem podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Cílem
aktivity je zajištění kvalitního zázemí a vybavení Jednotky SDH obce zajišťující
bezpečnost obyvatel. v rámci tohoto opatření bude vytvořeno zázemí pro Jednotku SDH,
materiální vybavení a dopravní automobil. Opatření povede k zvýšení operativnosti
Jednotky SDH obce a současně napomůže k posílení spolkového života a soudržnosti
v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:
•

Provoz

•

Finanční, personální, technické, provozní a organizační záležitosti týkající se
zajištění provozu jednotky SDH obce.
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PRIORITA 3.2: Podpora spolků a sdružení
Popis priority 3.2: Podpora spolků a sdružení
Cílem této priority je odpovídající podpora spolků a sdružení, udržení spolkového života
v obci Klokočná. v rámci této priority budou podpořeny hlavní spolky v obci: SDH,
spolek Klokajda z.s., ale i další spolky jako jsou sportovci a myslivci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:
•

Finanční podpora

•

Podpora propagace činnosti spolků

•

Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

Realizace opatření bude opakována průběžně a každoročně.

PRIORITA 3.3: Konání a podpora společenských akcí
Popis priority 3.3: Konání a podpora společenských akcí
Cílem je podpora společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je podpořit soudržnost
obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, možnost společenských kontaktů v obci.
v rámci opatření budou podpořeny tyto jednorázové společenské akce: obecní plesy,
koncerty různých žánrů, umělecká vystoupení, divadelní představení, tematické
přednášky, masopustní průvod, staročeské máje, posvícení, dětský den, drakiáda,
maškarní, Mikulášská, Moravské vinobraní a mnoho dalších.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3:
•

Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce

•

Výběr vhodné lokality a data realizace

•

Personální zajištění organizačního týmu

•

Zajištění průběhu akce

•

Propagace akce
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PRIORITA 4. Občanská vybavenost
Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat
mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly
zlepšeny životní podmínky obyvatel všech věkových kategorií v obci.
PRIORITA 4.1: Výstavba dětských hřišť
Popis priority 4.1: Výstavba a úprava dětských hřišť
V rámci tohoto opatření je cílem výstavba a úprava dětských hřišť, aby odpovídaly
současným potřebám a trendům. Toto opatření umožní rodinám s malými dětmi
vést aktivní životní styl, trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Žádost o dotaci

•

Výběr zhotovitele a dozoru (TDI)

•

Kolaudace

•

Provoz

PRIORITA 4.2: Rozvoj sociální sféry
Popis priority 4.2: Rozvoj sociální sféry:
V rámci tohoto opatření je cílem rozvoj obecních bytů, komunitního centra, podpora
seniorů. Toto opatření povede ke zlepšení života v obci, prevenci vzniku sociálně
patologických jevů, opatření má vazbu na spolkový a komunitní život v obci.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:
•

Finanční podpora rozvoje sociální sféry

•

Vytváření vhodného prostředí pro sociální sféru
PRIORITA 4.3: Hřiště, fotbalové hřiště

Popis priority 4.3: Hřiště, fotbalové hřiště
V rámci tohoto opatření je cílem a revitalizace fotbalových hřišť. Jednak velkého
hřiště v severní části obce u lesa, ale i menšího hřiště u Hostince Na Klokočné.
Vybudování multifunkčního hřiště a zázemí hřišť. Toto opatření umožní občanům
obce vést aktivní životní styl, trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu.
Priorita reaguje zjištění v průzkumu: nedostatek sportovních aktivit.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Žádost o dotaci

•

Výběr zhotovitele a dozoru (TDI)

•

Kolaudace

•

Provoz

PRIORITA 4.4: Oprava/přestavba veřejných budov
Popis priority 4.4: Oprava/přestavba veřejných budov
Cílem v rámci tohoto opatření je oprava a přestavba veřejných budov. Toto opatření
povede k plnohodnotnému využívání budov v majetku obce veřejností. Stavebními
úpravami se změní dispoziční uspořádání budov tak, aby odpovídaly současným
potřebám obce a umožňovaly další rozvoj spolkového, společenského, kulturního
a sportovního života. Technické vybavení a technická zařízení budov budou odpovídat
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současným standardům se zaměřením na ekologický, ekonomický, a jednoduchý provoz.
Konkrétně se jedná o rozestavěnou budovu garáže na horní návsi pro potřeby SDH
a technické služby obce, Hostinec na Klokočné, a nové využití objektu stávající
hasičárny po přemístění současného vybavení do nových prostor.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:
•

Projektové práce (architektonické studie, DÚR, DSP)

•

Výběr dodavatele (projektových prací a stavebních prací)

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Žádost o dotaci

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

•

Instalace obecního mobiliáře

•

Kolaudace

•

Provoz

Tato aktivita má přímou vazbu na prioritu 5 Podpory Jednotky SDH hasičů a prioritu 1
Životní prostředí a prioritu 3 Spolkový a komunitní život.

PRIORITA 4.5: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
Popis priority 4.5: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby.
Toto opatření povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na
území obce. Konkrétně jde o péči o hřbitov – zahájení využívání severní části pohřebiště,
péče o zvoničku a křížky.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.5:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik
53

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Klokočná
2018-2026

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru (TDI)

•

Kolaudace

PRIORITA 5. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.
PRIORITA 5.1: Naučné stezky
Popis priority 5.1: Naučné stezky
Cílem tohoto opatření je rozvoj naučných stezek. Dále instalace populárně-zábavněznalostních prvků podél cest, vybudování odpočívadel, odpadkových košů apod. Toto
opatření přispěje k podpoře turistického ruchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Výběr zhotovitele a dozoru (TDI)

•

Provoz

PRIORITA 5.2: Propagace obce
Popis priority 5.2: Propagace obce
Cílem tohoto opatření je vytvoření letáků, informačních brožur a napojení na informační
systémy. Smyslem opatření je zvýšit informovanosti jak pro obyvatele obce, tak i pro
návštěvníky obce, zvýšit atraktivitu obce v rámci lokálního cestovního ruchu.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:
•

Výběr dodavatele

•

Tvorba návrhu

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Instalace informačního a orientačního systému obce
PRIORITA 5.3: Cyklostezky

Popis priority 5.3: Cyklostezky
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování cyklostezky. Toto opatření povede
k zvýšení podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními
aktivitami obyvatel obce, cyklostezka bude sloužit jako prostředek k aktivnímu
životnímu stylu obyvatel.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:
•

Zadání projektové dokumentace/studie

•

Výběr dodavatele

•

Zabezpečení rizika/analýza rizik

•

Posouzení zastupitelstvem

•

Žádost o dotaci

•

Výběr zhotovitele a dozoru

•

Kolaudace

•

Provoz

PRIORITA 6. Podpora zaměstnanosti a trhu práce
Strategický cíl: Cíl napomáhá k snižování míry nezaměstnanosti a vytváření pracovních
míst v obci, k podpoře podnikání.

55

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Klokočná
2018-2026

PRIORITA 6.1: Podpora zaměstnanosti, trhu práce a podnikání

Popis priority 6.1: Podpora zaměstnanosti, trhu práce a podnikání
Cílem této priority je podpora zaměstnanosti, trhu práce, podpora podnikání. Toto
opatření povede k podpoře zaměstnanosti v obci, snížení negativních jevů případné
dlouhodobé nezaměstnanosti obyvatel obce. Sníží se potřeba dojíždění do práce mimo
obec.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 6.1:
•

Spolupráce s ÚP

•

Vytváření míst

•

Vyčleňování financí z rozpočtu obce

V. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle
a strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření
a projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude
vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. v průběhu naplňování
monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených
aktivit naplnit. v této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování
Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Klokočná má potřebu střednědobého programování
při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného
přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces
postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.
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VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém
rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem
k naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému
a personální zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými
prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice
a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může
být předmětem i různých sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených
projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné
o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se
realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát,
EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních
prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich
rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.
57

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Klokočná
2018-2026

Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické
oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno.
Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující
instituce a vlivní jednotlivci obce a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně
propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí procesu
implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se
obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění
Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické
ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv
projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno
Zastupitelstvo obce. v případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů
či dokonce úprava celého nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je
nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané
změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,
který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce
a začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními
úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. v tomto smyslu se jedná o
organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké
veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci
rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu
podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota
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ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů ve společně užívaném území.

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů
k jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o
možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře
posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce,
identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti
a identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat
prostředky (v rámci mikroregionu). v zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje
použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba
provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo
nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. v zásadě platí, že donor určuje pravidla
použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv na škálu
realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na
jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet
o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy
řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky
naplňovaly původní očekávání.

7.2. Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces
přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.
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Graf č. 5 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
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3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na
národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových
priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně
zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly
podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze
strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci
neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR,
tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011 pověřeno Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR.
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7.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2025,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Klokočná má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev
České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto
programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu
podpory nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější
např. www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech
financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních
projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro
určitou cílovou skupinu obyvatel ve obci Klokočná.
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