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Obec Vysoká Libyně zpracovala, v rámci svých rozvojových aktivit
„Rozvojový strategický dokument obce (dále jen RSDO) pro období
2014-2024, který se snaží přehledně zobrazit směr rozvoje obce.

Plán postihuje historický vývoj, současnou situaci i návrh opatření
směřujících k dalšímu zvelebování obce a vytváření lepších podmínek
pro život jejích obyvatel.

V tomto dokumentu lze najít základní informace o historii, občanské
vybavenosti, kulturních památkách, obyvatelstvu a hospodářství.
Významnou součástí dokumentu je SWOT analýza obce Vysoká
Libyně. Je to rozbor silných a slabých stránek obce. Tato analýza jistě
přispěje k rozvíjení obce, eliminaci obecních slabin a případných
ohrožení.

Strategický plán rozvoje obce prvním takovýmto dokumentem
v historii obce a je zpracován jako otevřený dokument na základě
všech dostupných informací a podkladů, na základě ústního podání
občanů a spolků v obci působících. Zastupitelstvo obce Vysoká Libyně
předpokládá, že i noví zastupitelé v následujících volebních období
budou dokument respektovat a měnit jej pouze po zralé úvaze
s přihlédnutím k legislativě, ale především k aktuální situaci a
názorům občanů.
Aktualizaci lze provádět průběžně ve formě doplňků a příloh, vždy se
schválením zastupitelstva obce.

1. Charakteristika obce
Vesnice Vysoká Libyně leží 5 km severozápadně od města Kralovice. Je zároveň samostatnou obcí
v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji s výměrou katastrálního území 12.855 km2. Samotná ves se
rozprostírá na východním mírném svahu kopcovitého hřebenu, orientovaného od východu k západu,
který dosahuje na kótách Džbán a Bukovec 588 a 589 m nadmořské výšky a jenž patří do zeměpisné
soustavy Rakovnické pahorkatiny. Střed vesnice s farním kostelem je situován v nadmořské výšce 558
m, a tak pohledově jak ze severu, tak i od východu a jihu vytváří Vysoká Libyně sídlení dominantu
Kralovicka.
Obcí prochází silnice 1.třídy č. I/27 spojující Most a Plzeň.

adresa

Vysoká Libyně
331 41 Kralovice
okres Plzeň - sever
Plzeňský kraj
katastrální území
počet obyvatel
nejstarší obyvatelé (věk v
roce 2014)
vodovod
kanalizace a ČOV
plynofikace
pošta
školka a škola
zdravotnické zařízení
pohotovost
policie
čerpací stanice
vlakové spojení
autobusové spojení

Status
NUTS
Kraj
Okres
Obec s rozšířenou působností

Starosta: Kadavý Václav
Oficiální web: http://www.vysokalibyne.cz
Email: obec@vysokalibyne.cz

12.855 km2
240; z toho 122 mužů,118 žen
Berta Kosířová (93 let), Sopr Josef a Pěnkava Václav
(83 let) , Zelinka Josef (82 let)
ano
ano
ne
Kralovice
Kralovice
Kralovice
Kralovice
Kralovice
Kralovice, Kožlany, Jesenice, Žihle,
ne
ano
Obec
CZO325
Plzeňský
Plzeň-sever
Kralovice

2.Historie obce
Název vesnice je odvozen od osobního jména Lub či Lib, z nichž se v současné češtině dochovalo
jméno Luboš či Lubomír, Liběna, Ljuba, Líba, Libor apod. V minulosti se ale užíval i v češtině název
Libín, Libiň či Libiná. Přídavné jméno „vysoká“ bylo připojeno k původnímu názvu Libyně, až v 18.
století, kdy bylo nutné označit tuto ves pro odlišení od vesnice stejného pojmenování Libyně u
Lubence, ležící v údolí Drahonického potoka v nadmořské výšce 390 m. Pro přesnější pojmenování
byla pro Vysokou Libyni, v němčině Hochlibin, tedy využita její poloha. Ovšem oficiálně nahradila
původní české varianty názvu Libiň, Libýn, Libiná ve spojení s přídavným jménem vysoký či vysoká
na Vysokou Libyni až úřední kodifikace z roku 1910 a potvrzená v roce 1921.
Počátky existence Vysoké Libyně jsou z důvodů nedostatku historických pramenů zastřeny šerem
minulosti, její vznik se odhadl dle nejstarší dochované zmínky o obci z r.1337.
Další zajímavosti:
O fungování obecní samosprávy po roce 1850 a o životě v obci máme jen několik kusých zpráv. Obec
měla nadále zemědělský charakter, tuto skutečnost podporoval i zdejší velkostatek.
Po první světové válce se život obce rychle obnovoval. Starostou obce byl roku 1919 zvolen rolník a
truhlář Josef Benesch z čp. 8. Politická aktivita v obci po první světové válce se projevila v ustavení
dvou německých politických spolků, a to sociálně demokratické organizace (21 členů) a Svazu rolníků
(18 členů). Česká menšina zde založila 18 členný místní odbor Národní jednoty pošumavské. Kromě
zemědělců a zaměstnanců velkostatku žilo ve Vysoké Libyni 20 živnostníků – 3 truhláři, 1 kovář, 1
kolář, 1 řezník, 3 obuvníci, 2 dámské krejčové, 2 obchodníci se smíšeným zbožím, 3 podomní
obchodnice, 1 obchodník se selaty, 1 obchodník s lahvovým pivem a 2 hostinští. V roce 1921 bylo
přihlášeno v obci ve 72 domech 378 obyvatel.
Hned po skončení druhé světové války se řada českých občanů vrátila do Vysoké Libyně. Zde již 9.
května 1945 sestavila skupina českých občanů místní správní komisi, jež nahrazovala místní národní
výbor a které předsedal Josef Lehečka. Podle dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. byli
obyvatelé německé národnosti zbaveni československého státního občanství a podle dekretů č.
12/1945 Sb. a 108/1945 Sb. jim byl konfiskován majetek.
Ani v poválečném vývoji neztratila Vysoká Libyně charakter zemědělské obce, i když již řada obyvatel
dojížděla za prací do nedalekých Kralovic. Při správní reorganizaci v roce 1949 se stala součástí
Plzeňského kraje a okresu Plasy a při reorganizaci v roce 1960 byla začleněna Západočeského kraje a
okresu Plzeň-sever, kam náleží do současnosti. Za posledních 69 let prodělala zajímavý demografický
vývoj. V roce 1950 zde žilo 223 obyvatel, v dalších letech jejich počet stále klesal až do 80. let 20.
století, kdy zde žilo pouhých 153 obyvatel. V následujících letech po výstavbě bytovek se počet
obyvatelstva neustále navyšoval a v současné době zde bydlí 240 obyvatel.
Po roce 1990 požádali místní občané o provedení deintegrace od města Kralovic. Statut samostatné
obce byl přiznán Vysoké Libyni roku 1993.Obec se v roce 1993 stala samosprávným územním celkem.

3.Kulturní památky
Kostel sv. Blažeje- kostel je významnou historickou dominantou obce. V posledních letech však
nejsou prováděny v kostele žádné opravy, což se podepsalo na jeho stavu. Před několika lety obec
provedla z dotačních prostředků státu a v menší míře z vlastních zdrojů opravu střechy a věže.

Ajskel- studený sklep. Byl před dvěma lety bezplatně vypůjčen od církve na pětileté období. Sklep byl
vyčištěn, z části opraven a zpřístupněn veřejnosti jako poutní místo.
V obci se nachází tři sochy z druhé poloviny 18 století . Jsou to: socha sv. Laurentia/Vavřince/,
Sv.Jana Nepomuckého a Sv. Floriána, které byli v roce 2000 restaurovány do dnešního stavu.
Následně bude potřeba pravidelně provádět údržbu pískovcových soch (ochranné nátěry).
Křížek před čp.28, Boží muka, Švédský kámen jsou také řazeny mezi památky obce, o které se musí
pečovat.

4.obyvatelstvo
Věková struktura dle produktivity ke dni 31.8.2014
Celkem obyvatel
240

Věk 0-18
44

Věk 19-60
143

Věk 61 a více
53

V obci je 59% občanů v produktivním věku, 18% občanů jsou nezletilí a téměř 23% občanů jsou
senioři. Vzhledem k věkovému složení obyvatelstva je v tomto strategickém rozvojovém materiálu
doporučena výstavba nové ulice s rodinnými domy, čímž by se mohla do budoucna změnit struktura
obyvatelstva –tzv. omladit obec.
Průměrný věk obyvatelstva

Průměrný věk/v letech/

muži
41

ženy
43

Z uvedené tabulky je zřejmé, že obyvatelstvo v obci stárne. Za posledních 10 let se jednak snížil
počet obyvatel trvale hlášených v obci o více než 7% a o stejnou výši procenta se zvýšil průměrný věk
občana.

Stávající počet pracovních míst v naši obci je 10, tento počet je včetně obsazených míst provozoven
v katastru obce Vysoká Libyně zaměstnavatelů se sídlem v jiné obci /např. Veolie Plzeň-provozovna
vodárna Vysoká Libyně atd./. Dle statistického zjišťování k 1.12.2013 přímo v obci pracuje 10
zaměstnanců.

5.hospodářství obce
V současné době působí na území obce několik ekonomických subjektů. Převážně se jedná o malé
podniky, ale ve většině případů jde o samostatně výdělečně činné osoby, které podnikají v různých
oborech např.: autoopravárenství, zednictví, zemní práce, pohostinství atd. Většina těchto malých
podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců.

Právnické subjekty se sídlem v obci : FASYS-Česká s.r.o., Vysoká Libyně
zemědělská činnost
Ekonomické subjekty hospodařící na pozemcích v k.ú. Vysoká Libyně: Bílovská zemědělská a.s.,
Potvorov ; Ing. Lukáš Janko, Kralovice

6.občanská vybavenost
Budova bývalé mateřské školy č.p. 16- je jednopatrový víceúčelový objekt. V budově se nachází tři
byty. V prvním patře jsou dvě velké místnosti, na levé straně se plánuje využití na muzeum a druhá
místnost slouží jako cvičebna pro ženy a děti cvičící Pilates. V přízemí je volná místnost, zatím bez
využití, s původním záměrem zřízení posilovny pro muže. Připravit projekt na celkovou opravu
střechy včetně výměny oken, popřípadě možnost zateplení budovy.

Kulturní dům- přestavěn z původní německé školy, jedna část objektu slouží jako hostinec a druhá
část jako sál. K sálu bylo přistavěno jeviště a přísálí včetně sociálního zařízení. Poté byl přistavěn
v patře budovy ještě byt pro hostinské. Budova slouží ke konání tanečních zábav, schůzí, akcí
pořádaných občany, hře a tréninku stolního tenisu apod. V příštích letech je nutné provést opravu
části střechy nad jevištěm. Pro kvalitnější bydlení bude nutné provést zateplení bytové části.
Hřbitov- v současné době hřbitov kapacitně dostačuje. Obvodová zeď včetně márnice je ve špatném
stavu, proto byl připraven projekt na celkovou opravu obvodové zdi včetně márnice a místa pro
vozidla. Je nutné zajistit prostředky na její opravu.

Budova Obecní ho úřadu byla nově postavena v roce 1990, na místě původního zámku, který byl
zbořen.V budově obecního úřadu je v přízemí umístěna hasičská zbrojnice s dvěma garážemi a
dílnou, kterou využívá zaměstnanec obce na opravu drobného obecního majetku. Ve zvýšeném
přízemí se nachází část objektu kancelářská a víceúčelová. Jedna z místností slouží jako klubovna
dětem pro tvoření, další jako kancelář obecního úřadu a starosty obce, obecní knihovna, klubovna
členů TJ Sokol a místnost pro služby obyvatelstvu. V nejbližší době bude nutné zadat zpracování
projektu zateplení budovy OÚ v souladu se zákonem, vhodná bude i výměna oken.
Knihovna- je umístěna v jedné místnosti budovy obecního úřadu. Výpůjční doba je jedenkrát týdně,
občany je využívána minimálně.

Místnost pro služby občanům –do budoucna se plánuje využití prostor pro zdravotní péči – 1x týdně
zajistit obvodní lékařskou nebo zdravotnickou službu, dovoz léků a zdravotních pomůcek , možnost
objednání sanitních převozů atd.

Prodejna potravin je v původní budově Jednoty Plasy, která je nyní v majetku p. Janka.
Čistírna odpadních vod je v obci v provozu od roku 2006 . Do současné doby nemá obec zpracován
Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV , který je povinným dokumentem na základě zákona č.
275/2013 o vodovodech a kanalizacích, musí být zpracován na dobu 10. Let. Dalším úkolem pro obec
bude postupně připojovat nové stavební objekty v obci , nově plánované kanalizační stoky,
rekreační objekty v obci.

Hospodářský dvůr- zde bude nutné vyřešit majetkoprávní vztah k pozemku, na kterém je
hospodářský dvůr vystavěn. Zamezit vytváření skládek v okolí sběrného dvora (využít kamery,
fotopasti).

7.Dopravní a technická infrastruktura
Technická infrastruktura obce je zejména stávající dostačující veřejné osvětlení. Je možné do
budoucna přistoupit na výměnu osvětlení za LED světla, zadat zpracování studie ekonomické
výhodnosti a návratnosti investice.

V obci není zaveden bezdrátový internet, v současné době je umožněn veřejně využít internet
v obecní knihovně . Je vhodné zjistit nároky občanů na zavedení této technické infrastruktury a jejich
zájmem se inspirovat.

Veřejný rozhlas v obci není zaveden, v současné době se informace občanům sdělují doplňkovou
formou k úřední desce obecního úřadu a webu obce tiskovinou FLORIÁN, která není periodikem. Je
vhodné pro rozvoj obce zjistit formou ankety odpovědí občanů jejich zájem o tuto technickou
infrastrukturu.

CZECH-POINT – naši občané mohou využívat služeb Czech-Pointu, jako např. výpis z rejstříku trestů,
živnostenského rejstříku, bodového hodnocení řidiče, zřizování datových schránek atd.

Požární nádrž na návsi- je majetkem obce. V současné době je plně funkční a nevyžaduje zatím
stavební úpravy. Následně bude nutné připravit projekt na opravu hráze včetně vyčištění.
Rybník Dlabačka- nově vyčištěn a vytvořen přelivný práh. Hodnota rekonstrukce 195 000,- Kč. Na níž
byl získán dotační příspěvek z Programu rozvoje a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 ve výší
117.000,- Kč. Rybník Dlabačka bude sloužit jako retenční nádrž na dešťovou vodu odváděnou z obce
dle projektu na stavbu dešťové kanalizace a chodníků v obci.
Rybníky Volesko- připravit projekt na vyčištění a celkovou rekonstrukci, úpravu okolí rybníků a zvážit
možnost propojení obou rybníků v jeden celek, pro účely rekreačního koupaliště.
Silnice: Obcí prochází velmi frekventovaná silnice 1. Třídy č. I/27 Plzeň- Most. Jejíž dopady na
obyvatelstvo a životní prostředí jsou zaznamenány v článku životní prostředí tohoto materiálu.
Místní komunikace – K této kategorii byl vypracován pasport, který je nutné stále doplňovat
v návaznosti na přicházející změny. Bude nutné vypracovat projekt opravy místních komunikací
včetně projektu výstavby nové komunikace pro obytnou zónu Z2. Podle plánu společných zařízení a
veřejných zájmů a zájmů vlastníků v obvodu pozemkových úprav a vyhodnocení průzkumů a rozborů
je Mze ČR připravován projekt společných zařízení: polní cesta VPC 7 o délce 682 m, polní cesta VPC 4
o délce 2018 m a VPC 6 o délce 1105 m . VPC 4 a VPC 6 jsou navrženy s výsadbou. Usilovat o
zbudování nově navržených polních cest na základě pozemkové úpravy.

VÝSTAVBA
Obytná zóna- na základě studie zástavby - obytné zóny Z2 „Za bytovkami“ postupně připravovat
výkup pozemků, popřípadě směnu za obecní pozemky, a připravit stavbu inženýrských sítí.

Chodníky a ostatní komunikace-v obci není vybudován ani jeden metr chodníků. Na jaře v roce 2011
bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace chodníky Vysoká Libyně-podél
frekventované silnice I/27. Při výstavbě chodníku se plánuje odvod povrchové vody /dešťová
kanalizace/ pod chodníky. V současné době probíhá správní řízení o vydání stavebního povolení a
zahájení stavby se předpokládá v roce 2015. V měsíci srpnu 2014 byla zahájena jednání k zajištění
financování celého projektu. Stavba chodníků a dešťové kanalizace bude velmi finančně náročná.
Ukončení stavby se předpokládá v roce 2018.
Po ukončení stavby chodníků a dešťové kanalizace bude potřebné dokončit urbanistiku obce.

Dopravní obslužnost
Zajišťuje Vatra Bohemia s.r.o. Kralovice a ČSAD autobusy Plzeň, a.s.. Počty spojů byly zredukovány
na minimum dle využitelnosti a zejména požadavků občanů. Obec přispívá každoročně Plzeňskému
kraji na dopravní obslužnost.

8.Kultura , sport, volný čas
Dětské hřiště- v parku obce slouží všem dětem širokého okolí. Pro lepší a kvalitnější využití je vhodné
hřiště rozšířit vlastními zdroji nebo cestou dotačního titulu, zatím byly žádosti vždy zamítnuty.
Asfaltové hřiště- před obecním úřadem na pozemku p. Františka Janka, bude nutné nejprve vyřešit
majetkové vztahy mezi oběma stranami. Pokud obec získá majetek do svého vlastnictví nebo
dlouhodobého pronájmu či práva užívání, bude vhodné provést změnu asfaltového povrchu měkčím
povrchem pro více druhů sportu.

Současné fotbalové hřiště u lesa- je majetkem TJ Sokol Vysoká Libyně a slouží zejména pro fotbalové
tréninky a utkání . V budoucnu se uvažuje o vybudování sportovního areálu u bytovek.
V následujících letech připravit studii na sportovní areál před bytovkami v souladu s územním plánem
obce.
Zájmové spolky v obci- Fotbalový spolek TJ Sokol , Spolek stolního tenisu TJ Sokol a Spolek Jezdecký
klub Vysoká Libyně, Sbor dobrovolných hasičů.
Obec provedla : Anketu „Čtu Floriána“ – s tímto výsledkem. Florián doplňuje obecní vývěsku a
informuje občany o dění v obci, o novinkách, o připravovaných akcích, významných jubileích občanů
atd. Jedná se o občasník, který si získal mezi občany oblibu. // 50 respondentů ankety//
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HIPOSTEZKY: Na koni projedete kus Plzeňska . Z jednoho koutu Německa do druhého lze jet též
severním Plzeňskem. Vede zde nová hipostezka. Ta začíná i končí právě v sousední zemi. Vede od
Vysoké Libyně přes Bílov, Potvorov, Chrášťovice, Strážiště, Pláně, Plasy a dál na západočeskou
metropoli. Na každých 20 až 30 kilometrech je možnost koně ustájit a ubytovat jezdce. Finančně
projekt podpořilo Rakovnicko.

TURISTICKÉ NAUČNÉ STEZKY: Cesta slovanských bohů byla postavena v roce 2005 obcemi Bílov,
Potvorov a Vysoká Libyně, texty byly převzaty převážně z knihy Josefa Růžičky Slovanská mytologie, z
knihy Minulost našeho státu v dokumentech a z internetu. Obrazy bohů pak jsou představami
studentů z Gymnázia v Plasích vedených paní učitelkou Marií Janečkovou.
Obcí neprochází žádná cyklostezka.
Kulturní využití v obci by si rozhodně zasloužilo širší nabídku. Pravidelnými akcemi jsou dětský den,
dětský maškarní ples, tradiční Anenská pouť , Jezdecké Hobby závody, turistický pochod okolím
Vysoké Libyně, pálení čarodějnic a stavění máje, uspávání broučků, vánoční posezení, dětské
rybářské závody. O kulturní i sportovní akce obecně upadá zájem diváků. Nejméně navštěvovanými
akcemi jsou výstava dětských prací klubu Tvořílek, výstava obrazů ,oslava Dne matek , estrádní a
hudební pořady pro seniory apod.
V obci sdružuje spolek fotbalistů hráče hrající čtvrtou třídu okresního přeboru, Spolek stolního tenisu
sdružuje hráče dvou oddílů stolního tenisu hrajících první třídu okresního přeboru. Spolek Jezdecký
klub sdružuje členy a pravidelně pořádá hobby závody v létě a na podzim Hubertovu jízdu. Cvičení
Pilates pro širokou veřejnost zajišťuje cvičitelka p.Horká.

9.životní prostředí
LESY, Lesní hospodářství
Je nutné dodržovat desetiletý plán těžby a obnovy lesa na období 2010-2019, materiál byl zapůjčen
odbornému lesnímu hospodáři p. Spurnému. Bude nutné zadat zpracování plánu těžby na období
2020-2029. Bude nutné zvýšit kontrolu lesních porostů, se snahou zamezit krádežím dřeva. Při
samovýrobě dbát, aby bylo vytěženo všechno dřevo určené k samovýrobě. Zamezit škodám na
vzrostlých stromech.
V blízkosti naší obce se nenachází žádné velké zdroje znečišťování ovzduší, a proto můžeme říci, že
občané žijí v relativné čistém prostředí. V roce 2013 za podpory Plzeňského kraje bylo nově vysázeno
stromořadí ke hřišti. Je potřeba doplňovat v obci zeleň novou výsadbou okrasných keřů a stromů.
Hlavním zdrojem znečišťování jsou zastaralé kotle místních občanů na tuhá paliva. V obci se
neplánuje vytápění zemním plynem, nelze ve větší míře využít vytápění elektrickým zdrojem,
z důvodů kapacity vedení . Bude vhodné informovat občany o možnosti získání dotací na výměnu
nových kotlů za kotle, které nesplňují emisní normu.
Úklid veřejného prostranství zajišťuje zaměstnanec obce, údržbu veřejné zeleně zatím také,
doporučuje se v tomto systému pokračovat.

Odvoz komunálního odpadu zajišťuje na základě smluvního vztahu firma Becker Kralovice. Třídění
odpadů je soustředěno do třech míst v obci a odvoz je zajišťován po naplnění nádob na tříděný
odpad. Směsný komunální odpad je odvážen jedenkrát týdně. Nebezpečný odpad se odváží dvakrát
ročně ze sběrného dvora, který také slouží k shromažďování velkoobjemového, nebezpečného a
kovového odpadu a elektro spotřebičů. Pro další období bude nutné zajistit kontejner na textil.
V souladu s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech bude nutné do 15.8.2015 umožnit
výrobcům elektrozařízení místo pro zpětný odběr, nebo označit oddělení sběru elektroodpadu.
Poplatek za vývoz odpadu je stanoven částku 550,- Kč/občan/rok. Děti do 15.let mají 50% slevu a
občané nad 70.let mají stanoven poplatek ve výši 100,- Kč/občan/rok. Základní poplatek 550,Kč/objekt/rok mají vlastníci rekreačních objektů v obci i v chatové osadě. Výše poplatku patří mezi
průměr v okrese.
Poplatek za stočné je stanoveno částkou 27,50 Kč /1m3 pročištěné odpadní vody. Jedná se o nižší
částku, než je průměrná výši stočného v okrese Plzeň-sever. Stále však obce přibližně 40,-Kč/1m3 za
pročištění odpadní vody ještě doplácí . Je do budoucna cílem připojit větší množství objektů na ČOV,
čímž by se znatelně cena stočného snížila. Zavedením poplatku ze stočného byli naši občané
postaveni do situace zvýšení nákladů na bydlení, ale z druhé strany se zprovozněním ČOV velmi
zlepšilo životní prostředí v celé obci.
Vodní toky – naším územím vede horní tok Kralovického potoka a Hradeckého potoka, oba ústí do
povodí Vltavy. V těchto lokalitách se rozšiřuje plevelný bolševník, s jehož likvidací je nutné stále
bojovat.
Po vybudování silničního obchvatu obce
prašnost a hlučnost.

západní stranou se zlepší životní prostředí- zejména

Černé skládky – je nutné do budoucna zajistit neustálou kontrolou katastru obce včasnou lokalizaci
černé skládky a její likvidaci.

10.členství v mikroregionu
Naše obec je součástí Svazku obcí Mikroregion Kralovicko, MAS Světovina, SMO PK, SMO ČR a
SMO silnice I/27. Cílem svazků je všestranný rozvoj , podpora podnikání a rozvoj turistického ruchu.
Sídla kanceláří svazků a bližší informace jsou soustředěny v kanceláři starosty obce.

Obce mikroregionu Kralovicko zakoupili společně nářadí a malé stroje, které mohou členské obce
využívat na opravu místních komunikací v plném rozsahu. Toto zařízení je umístěno u Města Kožlany.

11.SWOT analýza
SWOT analýza je standardní analytická metoda regionálního rozvoje. Její podstatou je odhalení a
současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících
na obec.
SWOT
S-STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody = co je pro nás dobré
W-WEAKNESSES-slabé stránky, slabiny, nedostatky=čím se sami ohrožujeme
O-OPPORTUNITIES-příležitosti a možnosti= co se nám nabízí
T-THREATS-ohrožení=co by nás mohlo blokovat
Silné stránky
Slabé stránky
- územní plán
-špatná demografická struktura obyvatelstva
- vyrovnaný rozpočet a rezervní zdroj na stavbu
-vetší vzdálenost do „větších“ měst/Plzeň,Praha
Chodníků
-nedostatek pracovních příležitostí v obci
-blízkost turisticky atraktivních míst /konvent
-nedostatečná vybavenost pro volnočasové
Plasy, Muzeum a Galerie severního Plzeňska
aktivity a sdružování obyvatel
Mariánská Týnice
-vysoký počet vozidel projíždějících obcí
- v obci je vodovod, čistírna odpadních vod
-nedostatek služeb v obci
-členství ve sdružení obcí mikroregionu
-odchod mladých a kvalifikovaných lidí z obce
Kralovicko
-omezené finanční zdroje pro realizaci větších
-Czech Point
Projektů
-kvalitní svoz komunálního a nebezpečného
-absence zajímavých památek v obci
odpadu
-vzdálená služebna policie ČR, pošty
-absence velkých zdrojů znečištění ovzduší
-MŠ a ZŠ mimo obec
-obecní lesy-možnost houbaření
-„okleštěná“ autobusová doprava
-chybějící plynofikace
-chybějící bezdrátová internetizace
-chybějící zdravotní služby v obci
-absence veřejného rozhlasu
- nezájem občanů o dění v obci
příležitosti
ohrožení
-udržení kvalitního životního prostředí v obci
-omezení množství pracovních příležitostí
-rozvoj malého a středního podnikání
-nedostatečná propagace obce a jejich aktivit
-výstavba chodníků podél silnice 1/27
-omezení množství financí na realizaci větších
-výstavba dešťové kanalizace
Projektů
-rozvoj a spolupráce spolků v obci, podpora
-úbytek kvalifikované pracovní síly
vzniku dalších
-zánik zájmových sdružení vlivem
-rozšíření a lepší využití existujících obecních
nedostatečného zázemí
objektů
-vysoká rychlost projíždějících vozidel
-zatraktivnění vzhledu obce
-zvyšování dopravy a počtu kamionů
-větší zapojení obyvatel do veřejného života
-špatný stav místního kostela
-využití finančních zdrojů z krajského, státního
-neexistence chodníků podél hlavní silnice
rozpočtu nebo EU
-zrušení autobusové dopravy
-vytvoření stavebních míst pro rodinné domy
-výstavba polních cest
-rozšíření dětského hřiště

12.Navržené opatření
Opatření ke zkvalitnění žití v obci jsou již částečně shrnuta se SWOT analýze v sekci příležitosti.

hlavní priority

– Vybudování chodníků a odvod povrchové vody
-

Opravy hřbitovní zdi a márnice
Zlepšení vzhledu obce
Další vysazování alejí
Doplnění zeleně
Vytvoření odpočinkových míst
Lepší využití stávajících obecních objektů
Zlepšení propagace obce
Vybudování nových polních cest VPC 4,6 a7
Pokračovat v přípravě pro výstavbu rodinných domků
Zajištění zdravotní péče či služby, dovoz léků
Rozvoj malého a středního podnikání

CÍL:
Cílem práce obce i zastupitelstva je jednoznačně neustále zlepšovat podmínky pro život obyvatel i
návštěvníků obce a jejího okolí, dále vycházet občanům vstříc při vyřizování žádostí a stížností,
využívat všechny možnosti k objektivnímu informování občanů o práci a plánech zastupitelstva a
přednášet jejich náměty a připomínky na zasedání zastupitelstva. Chceme být prosperující obcí,
poskytující bydlení venkovského typu. Chceme být místem s dobrými sousedskými vztahy.
Dlouhodobý výhled by se měl zabývat zabráněním odchodu především mladých lidí z obce, a proto je
nutné zaměřit se na rozšíření různých služeb a pokračovat v přípravě pro výstavbu vesnických domků.
Pokusit se zajistit pracovní příležitost – příliv nových pracovních pozic.

Naším přáním je jediné:
Spokojenost a vysoká životní úroveň občanů v obci Vysoká Libyně pro
současné i budoucí generace.
Zpracoval - Kadavý Václav- starosta
Srpen 2014
Použité zdroje informací:

Internetové stránky Českého statistického úřadu
Oficiální stránky obce Vysoká Libyně
Oficiální stránky mikroregionu Kralovicko
Wikipedie
Podněty a připomínky zastupitelů
Anketa mezi občany obce

