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Seznam zkratek
1. JVS
AOPK
ATIC
BSK5
CZT
&D
&HMÚ
&OV
&R
&SN
&SÚ
DD
DPS
EAFRD
EU
EVL
EVVO
GIS
HDP
CHKO
CHSKCr
CHSKMn
IC
IRZ
ISVS
J K
K&T
KP
KÚ
LAG
LAT
LFA
LV
M!Ú
MF &R
MHD
MMR &R
MŠMT
MV &R
MWe
MWt
MZ &R
MZe &R
MŽP &R
NATURA 2000
NIPOS
NL
NO
NP

1. Jiho eská vodárenská spole nost
Agentura ochrany p"írody a krajiny
Asociace turistických a informa ních center
Biologická spot"eba kyslíku za 5 dní
Centrální zásobování teplem
&eské dráhy
&eský hydrometeorologický ústav
&istírna odpadních vod
&eská republika
&eská státní norma
&eský statistický ú"ad
Domov d%chodc%
D%m s pe ovatelskou službou
Evropský zem!d!lský fond pro rozvoj venkova
Evropská unie
Evropsky významné lokality
Environmentální vzd!lávání, výchova a osv!ta
Geografický informa ní systém
Hrubý domácí produkt
Chrán!ná krajinná oblast
Chemická spot"eba kyslíku dichromanem
Chemická spot"eba kyslíku manganistanem
Informa ní centrum
Integrovaný registr zne iš$ování
Informa ní systém ve"ejné správy
Jiho eský kraj
Klub eských turist%
Rozvojové plochy pro funkci komer ní a pr%myslovou
Krajský ú"ad
Místní ak ní skupina (Local Action Group)
Dolní prahová hodnota
Mén! p"íhodné oblasti (less favoured areas)
Limitní hodnota
M!stský ú"ad
Ministerstvo financí &eské republiky
M!stská hromadná doprava
Ministerstvo pro místní rozvoj &eské republiky
Ministerstvo školství, mládeže a t!lovýchovy
Ministerstvo vnitra &eské republiky
MW vyprodukované ve form! elektrické energie
MW vyprodukované ve form! tepla
Ministerstvo zdravotnictví &eské republiky
Ministerstvo zem!d!lství &eské republiky
Ministerstvo životního prost"edí &eské republiky
Soustava lokalit chránících nejvíce ohrož. druhy rostlin, živo ich% a p"ír. stanovišt! na území EU
Národní informa ní st"edisko pro kulturu
Nerozpustné látky
Nebezpe ný odpad
Národní park
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NPP
NPR
NRP
NTL
OB
OKE&
ORP
OZP
PHO
PIAP
PM10
POV
PP
PR
PRK
PRV
PSER
Q100
RERA
REZZO 1-3
SFRB
SFŽP
SLDB
SO ORP
SPA
SPŠ
SR
STL
TTO
TUV
TZL
UAT
ÚHUL
ÚP VÚC
ÚSES
ÚSP
UTO
ÚV
VaK J&
VOŠ
VŠ
VŠPS
VTL
VÚMOP
VVN
ZCHÚ
ZKI
ZPF
ZTP

BLATNÁ

Národní p"írodní památka
Národní p"írodní rezervace
Národní rozvojový plán &R
Nízký tlak
Rozvojové plochy pro funkci smíšenou obytnou
Odv!tvová klasifikace ekonomických inností (&SÚ)
Obec s rozší"enou p%sobností
Osoby se zdravotním postižením
Podhorské oblasti
Public Internet Access Point = ve"ejn! p"ístupný bod k internetu
Suspendované ástice frakce PM10
Program obnovy venkova
P"írodní památka
P"írodní rezervace
Program rozvoje územního obvodu Jiho eského kraje
Program rozvoje venkova
Plán sociáln! ekonomického rozvoje
Doba opakování kulmina ního procesu (roky)
Regionální rozvojová agentura jižních &ech
Registry emisí zdroj% zne iš$ování ovzduší - stacionární zdroje
Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond životního prost"edí
S ítání lidu, dom% a byt%
Správní obvod obce s rozší"enou p%sobností
Stupe' povod'ové aktivity
St"ední pr%myslová škola
Rozvojové plochy pro funkci sportovn! rekrea ní
St"ední tlak
Tranzitní telefonní obvod
Teplá užitková voda
Tuhé zne iš$ující látky
Horní prahová hodnota
Ústav pro hospodá"skou úpravu les%
Územní plán velkého územního celku
Územní systém ekologické stability
Ústav sociální pé e
Uzlový telefonní obvod
Úpravna vody
Vodovody a kanalizace Jižní &echy
Vyšší odborná škola
Vysoká škola
Výb!rové šet"ení pracovních sil
Vysoký tlak
Výzkumný ústav meliorací a ochrany p%dy
Velmi vysoké nap!tí
Zvlášt! chrán!né území
Základní knihovní informace
Zem!d!lský p%dní fond
Zdravotn! t!lesn! postižení
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Zabezpe&ení realizace
Zhotovitel: RERA, a. s. – Regionální rozvojová agentura jižních &ech, projekt. tým ve složení:
PhDr. Ji"í Vlach, "editel spole nosti a místop"edseda p"edstavenstva
Ing. Tomáš Kohout, projektový manažer
Ilona Ledajaksová, projektový manažer
Koordinátor objednatele:

Bc. Miluše Kubátová (2008), referent regionálního rozvoje a dotací M!st. ú"adu Blatná
Bohumila Hošti ková (2009) referent regionálního rozvoje a dotací M!st. ú"adu Blatná
Ing. Martina Šípová (2009) vedoucí odd!lení Územního plánování M!st. ú"adu Blatná
Pracovní skupiny a jejich složení:
1. Infrastruktura a životní prost"edí
p"edseda Ing. Martin Dolejš (2008, 2009)
lenové
Ing. Jan Valášek (2008, 2009)
Ing. Robert Flandera (2008, 2009)
Ing. Jana Šustrová(2008, 2009)
Alena Kv!tinová (2008)
Petr Jahoda, DiS. (2009)
2. Podpora podnikání a rozvoj lidských zdroj%
p"edsedkyn! Marie Mikyšková (2008.2009)
lenové
Ing. Jaromír Formánek(2008,2009)
MVDr. Václav Špeta (2008,2009)
Ing. Marie Hájková (2008,2009)
Ji"í Kudrna (2008,2009)
3. Cestovní ruch, kultura a památky
p"edsedkyn! Jana Špetová (2008, 2009)
lenové
Vladimír Šavrda (2008)
Jitka (íhová (2008, 2009)
Denisa Uldrichová(2008)
Mgr. Karel Petrán (2008, 2009)
Ing. Václav Chení ek (2009)
Luboš Hajna (2009)
4. Kvalita života a sport
p"edsedkyn! Kate"ina Male ková (2008, 2009)
lenové
Blanka Malinová (2008, 2009)
Václav Š%s (2008, 2009)
Josef Novotný (2008, 2009)
Nad!žda Linhartová (2008. 20009)
Vladimír Svoboda (2009)
Pozn.: Jednání pracovních skupin se ú astnili také další p"edstavitelé samosprávy a byla p"ístupná i
ve"ejnosti.
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ÚVOD

Dokument „Strategický plán rozvoje m!sta Blatná“ (dále jen Strategie) byl zpracován na
základ! požadavku m!sta Blatná na p"elomu let 2007 a 2008. Zám!rem tohoto strategického
dokumentu je na základ! d%kladné analýzy a projednání se zástupci m!sta i dalšími partnery
ve m!st! Blatné, navrhnout sm!ry dlouhodobého rozvoje m!sta, a to v návaznosti na již
existující strategické dokumenty vyššího "ádu, kterými jsou:
•

Program rozvoje územního obvodu Jiho eského kraje (dále PRK)

•

Regionální opera ní program regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (dále ROP)

•

Národní rozvojový plán &R (dále NRP)

•

Národní strategický referen ní rámec (dále NSRR)

a v souladu s regionálními rozvojovými dokumenty Svazku obcí Blatenska.
Smyslem zpracování dokumentu je vytvo"ení jednoho ze základních stavebních kamen%
dalšího rozvoje m!sta Blatná, definování prioritních oblastí, stanovení vizí a propojení
spole ných zájm% ve"ejného, soukromého a neziskového sektoru. Základem tvorby Strategie
je respektování, p"ípadn! podpora vytvo"ení partnerství a komunikace mezi již zmín!nými
sektory s cílem dosažení žádoucích zm!n ve všech definovaných oblastech rozvoje m!sta
Blatná.
Vytvo"ení kvalitního a aktuálního strategického rozvojového dokumentu podporuje
možnost úsp!šného a správn! cíleného erpání finan ní pomoci ze strukturálních fond% EU
a národních, p"ípadn! regionálních dota ních titul%, jako prost"edku pomáhajícího snižovat
ekonomické a sociální disparity mezi regiony a spádovými centry b!hem programovacího
období 2007 – 2013 i pozd!ji.
Strategie rozvoje m!sta Blatná konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity stanovené
strategickými dokumenty Jiho eského kraje a &eské republiky vyššího "ádu ve form!
konkrétních opat"ení a projekt%, ur uje jejich nositele a navrhuje zp%soby financování a
implementace. Jeho struktura zahrnuje tyto ásti:
•

úvodní ást – nasti'uje metodiku, ú el a rozsah zpracování, návaznost na další
rozvojové dokumenty a bližší popis dokumentu

•

analytická ást a SWOT analýza – analýza hospodá"ského a sociálního stavu a
vývoje, sídelní struktury a demografie m!sta, charakteristika silných a slabých
stránek, p"íležitostí a ohrožení
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•

strategická ást – stanovení rozvojové vize m!sta, priorit, cíl% a opat"ení v
hlavních oblastech rozvoje – Infrastruktura a životní prost"edí, Podnikání a rozvoj
lidských zdroj%, Cestovní ruch, kultura a památky, Kvalita života a sport

•

návrhová ást – stanovení konkrétních aktivit a návrh% projekt%, v etn! možných
zdroj% jejich financování uvedených na po átku kapitoly

•

ak ní plán – obsahuje p"ehled vybraných projekt% nebo projektových nám!t%,
které jsou pro jednotlivé oblasti života a vývoje m!sta v nejbližším asovém
období považovány za d%ležité, doporu ení pro implementaci a aktualizaci.

P"i zpracování dokumentu hrály rozhodující úlohu pracovní skupiny složené ze zástupc%
m!sta, podnikatel%, neziskových organizací a dalších subjekt% p%sobících ve správním území
m!sta. Na jednáních pracovních skupin byly formulovány vize, priority, cíle a opat"ení pro
jednotlivé hlavní oblasti rozvoje, které vycházely z profilu m!sta a SWOT analýzy.
P"edkládaná Strategie je koncipována tak, aby jí bylo možno p"izp%sobit vývoji, a aby
sloužila jako zdroj informací i základní kámen p"i tvorb! dalších koncep ních materiál%.
Dalším cílem Strategie je podpora rozhodování o realizaci projekt%, p"i tvorb! propaga ních
materiál% i webových stránek m!sta.
&innost pracovních skupin byla koordinována a usm!r'ována zpracovatelem, kterým byla
Regionální rozvojová agentura jižních &ech - RERA a.s., &eské Bud!jovice.
Zpracování dokumentu probíhalo v n!kolika etapách. V první fázi projektu byl uskute n!n
sb!r informací, a to jak primárních – p"ímé zjiš$ování formou dotazníkového šet"ení, tak
sekundárních – statisticky sledovaná data &eského statistického ú"adu, Agentury pro ochranu
p"írody, jednotlivých ministerstev &eské republiky a dalších subjekt%. Na prvním setkání
všech len% pracovních skupin byla prezentována Strategie a postup p"i jejím zpracování. Na
sch%zkách pracovních skupin byly pak projednávány výstupy z jednotlivých ástí Strategie.
&lenové pracovních skupin byli vybráni z "ad zam!stnanc% m!stského ú"adu, zástupc%
odborných institucí, partner% soukromého a neziskového sektoru. Na základ! informací
shromážd!ných b!hem zpracovávání analytické ásti Strategie byly vytvo"eny SWOT analýzy
pro jednotlivé prioritní oblasti. P"i zpracování strategické ásti byly vytvo"eny vize pro
jednotlivé prioritní oblasti daného území. Identifikované projektové zám!ry, vycházející z
návrh% pracovních skupin, byly rozd!leny dle jejich p"íslušnosti k prioritním oblastem.
Sou ástí dokumentu je také analýza možných zdroj% finan ních prost"edk% pot"ebných pro
realizaci projektových zám!r%.
Rok 2009: Aktualizace dokumentu prob!hla podle požadavk% a údaj% zadavatele ve III.Q.
roku 2009. Byla p"epracována Návrhová ást a Ak ní plán, provedeny nezbytné zm!ny ve
Strategické ásti a úpravy a dopln!ní Analytické ásti na stranách 43 až 46, 56, 59, 61, 62, 65,
67, 69, 74 až 77, 79, 87, 88 a 113 až 118.
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2

PROFIL M STA BLATNÁ

2.1

Základní informace o m#st# Blatná

M!sto Blatná je správním, ekonomickým, kulturním a sociálním centrem správního
obvodu obce s rozší"enou p%sobností Blatná (dále jen SO ORP) a plní obslužn!-spole enskou
funkci pro danou oblast.
Z hlediska ekonomického rozvoje je zdrojem v!tšiny pracovních p"íležitostí pro celou
oblast SO ORP. Jsou zde vytvo"eny základní podmínky pro vzd!lávání, sociální a zdravotní
služby, kulturní, spole enské a odpo inkové aktivity.
K 1. 1. 2007 žilo v Blatné a jejích místních ástech 6 237 obyvatel (6 690 obyvatel v roce
2005). Celková rozloha území m!sta je 43,6 km2 a hustota obyvatel je 143 obyvatel/km2.
Celkem se m!sto Blatná skládá z 9 místních ástí. První písemná zmínka o m!st! pochází
z roku 1235.

Tabulka &íslo 1: Základní údaje o m#st# Blatná
Ukazatel

Hodnota ukazatele

První písemná zpráva (rok)
Nadmo"ská výška (m n.m.)
Katastrální plocha (ha)
Po et katastr%
Po et ástí obce (CO)
Rozloha (km2)
Po et obyvatel
Hustota obyvatelstva

1235
440
4360,47
8
9
43,6
6 690
153,44

Zdroj: $eský statistický ú"ad, Krajská správa $eské Bud!jovice, údaje k 31.12.2005
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Sídelní struktura a demografické údaje

2.2.1

Sídelní struktura

M!sto Blatná se rozkládá na ploše 4360 ha, rozd!lené do 8 katastr%, a je tvo"eno místními
ástmi Blatná, Blatenka, &ekanice, Drahenický Málkov, Hn!vkov u Ma kova, Jind"ichovice u
Blatenky, Mil ice u &ekanic a Skali any.
Tabulky . 2 a 3 obsahují základní informace o m!st! Blatná a jeho místních ástech.
Údaje za místní ásti se sledují pouze v rámci jednotlivých SLDB, a proto jsou porovnávány
údaje ze SLDB 1991 a 2001. Podrobn!jší informace o v!kové struktu"e, indexu stá"í, bytové
výstavb! apod. jsou uvedeny v následujících kapitolách za m!sto Blatná jako celek.

6 644
36
6 167
72
84
63
12
22
88
100

3 433
21
3 173
37
45
33
8
13
48
55

1 123
1 064
10
13
4
2
13
17

3 497
13
3 297
18
40
27
1
7
50
44

celkem

1 424
28
1 083
61
64
48
23
30
44
43

1 145
15
972
29
28
25
11
10
26
29

Byty
z toho trvale
obydlené

1 187
14
1 045
30
24
20
6
10
14
24

Domy
z toho trvale
obydlené

z toho
ženy 0 – 14
let

Ekonomicky aktivní
celkem

Obec
Blatenka
Blatná
&ekanice
Drahenický Málkov
Hn!vkov
Jind"ichovice
Mil ice
(e ice
Skali any

Po&et obyvatel
ve v#ku
60 a více let
(v&. nezjišt.)

Obec, &ást obce

Obyvatelstvo celkem

Tabulka &íslo 2: Zákl. ukazatele o m#st# Blatná a jeho místních &ástech, 2001

celkem

2 904
28
2 540
70
69
50
23
31
46
47

2 461
15
2 274
33
30
27
11
11
28
32

Zdroj: SLBD 2001, $eský statistický ú"ad, Krajská správa $eské Bud!jovice

Obec
Blatenka
Blatná
&ekanice
Drahenický Málkov

6 944
41
6 259
223
97

3 611
22
3 197
163
55

1 554
7
1 440
42
12

1 021 3 668
18
19
828 3 420
30
51
35
39

celkem

1 326
27
1 001
57
63

1 129
17
916
33
39
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Byty

celkem

2 703
27
2 355
67
65

z toho trvale
obydlené

Domy
z toho trvale
obydlené

z toho
ženy 0 – 14
let

Ekonomicky aktivní
celkem

Po&et obyvatel
ve v#ku
60 a více let
(v&. nezjišt.)

Obec, &ást obce

Obyvatelstvo celkem

Tabulka &íslo 3: Zákl. ukazatele o m#st# Blatná a jeho místních &ástech, 1991

2 450
17
2 219
40
40

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Hn!vkov
Jind"ichovice
Mil ice
(e ice
Skali any

81
24
28
88
103

42
12
16
50
54

11
1
20
21

27
12
15
25
31

37
9
11
36
46

celkem

Byty

46
23
28
42
39

celkem

30
15
14
33
32

51
24
29
44
41

z toho trvale
obydlené

z toho
ženy 0 – 14
let

Domy
z toho trvale
obydlené

Po&et obyvatel
ve v#ku

Ekonomicky aktivní
celkem

Obec, &ást obce

BLATNÁ

60 a více let
(v&. nezjišt.)

Obyvatelstvo celkem

M STA

35
15
15
35
34

Zdroj: SLBD 2001, $eský statistický ú"ad, Krajská správa $eské Bud!jovice, údaje za rok 1991

2.2.2

Demografie

M!sto Blatná m!lo k 31. 12. 2007 celkem 6 675 obyvatel. Demografický vývoj byl do
zna né míry poznamenán politickými i ekonomickými zm!nami. V 70. a 80. letech ovlivnily
demografický vývoj sociální podpory v r%zných oblastech, což vedlo k vysoké s'ate nosti p"i
nízkém v!ku snoubenc% a nízkém pr%m!rném v!ku matky. Po roce 1989 se situace zm!nila.
Rozši"ují se možnosti studia, cestování i volno asových aktivit. Na druhou stranu se objevují
jevy, které byly do té doby neznámé - nezam!stnanost, menší sociální jistoty atd. Díky tomuto
faktu byl významn! ovlivn!n demografický vývoj a chování mladé generace. P"i zakládání
rodiny je kladen v!tší d%raz na ekonomické osamostatn!ní a zajišt!ní i v!tší míru
zodpov!dnosti. Výsledkem bylo neuskute n!ní druhotné demografické vlny po etn! silných
ro ník% ze 70. let.
Z níže uvedené tabulky za sledované období 1996 – 2006 vyplývá, že pokles po tu
obyvatelstva m!sta Blatná nenabývá dramatických hodnot a lze jej považovat za p"im!"ený. S
ohledem na obrat demografického vývoje v &eské republice v roce 2006 a mírn! kladné íslo
p"ír%stku zp%sobeného migrací, je možné v blízké budoucnosti po ítat s další stabilizací,
pop"ípad! i mírným r%stem po tu obyvatel.

Tabulka &íslo 4: Bilance obyvatelstva m#sta Blatná 1996 – 2006
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Narození Zem$elí P$ist#hovalí Vyst#hovalí
67
52
54
55
51
72
55

58
49
70
58
54
55
75

95
119
94
108
79
113
176

125
92
99
95
205
88
94

P$irozený
p$ír%stek
9
3
-16
-3
-3
17
-20

P$ír%stek
migrací
-30
27
-5
13
-126
25
82

Celkový
p$ír%stek
-21
30
-21
10
-129
42
62
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2003
2004
2005
2006
Celkem

BLATNÁ

Narození Zem$elí P$ist#hovalí Vyst#hovalí
59
65
53
70
653

85
96
69
71
740

134
117
132
144
1 311

101
131
139
114
1 283

P$irozený
p$ír%stek
-26
-31
-16
-1
-87

P$ír%stek
migrací
33
-14
-7
30
28

Celkový
p$ír%stek
7
-45
-23
29
-59

Stav k
31. 12.
6 735
6 690
6 667
6 696
x

Zdroj: $eský statistický ú"ad, Krajská správa $eské Bud!jovice

Obrázek &íslo 1:

Bilance obyvatelstva m#sta Blatná 1996 – 2006 – grafické vyjád$ení

Roky
29

50
0

2006

2005

2004

2003

2002

-45 -23

-100

-50
-100

-150

-150

Roky
P"irozený
p"ír%stek

P"ír%stek
migrací

Po&et obyvatel

-129
2001

-21

10

2000

-50

1997

0

62 7

42

1999

-21

30

1998

50

100

1996

Po&et obyvatel

100

Celkový
p"ír%stek

Zdroj: $eský statistický ú"ad, Krajská správa $eské Bud!jovice

Tabulka &íslo 5: Vývoj po&tu obyvatelstva m#sta Blatná za období 1996 – 2005
Ukazatel
1996
Po et bydlících
6 779
obyvatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

6 809

6 788

6 798

6 669

6 666

6 728

6 735

6 690

6 667

6 696

Zdroj: $eský statistický ú"ad, Krajská správa $eské Bud!jovice
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Obrázek &íslo 2:

Po et bydlících obyvatel

6850

BLATNÁ

Vývoj po&tu obyvatelstva m#sta Blatná za období 1996 – 2005

6809

6798

6800
6750

6788

6779

6728

6735
6696

6700
6650

6669

6690

6666

6667

6600
6550
1996

1997

1998

1999

2000

2001 2002

2003

2004

2005

2006

Rok
Po et bydlících obyvatel
Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

V tabulce . 6 a na obrázku . 3 je zachycen vývoj indexu stá!í v období let 2001 – 2006.
Index stá!í vyjad!uje v"kovou strukturu obyvatelstva a její vývoj. Pokud tento index
nep!ekro í hodnotu 100, jedná se o p!íznivý vývoj v"kové struktury obyvatelstva. Ze
zjišt"ných údaj# vyplývá nep!íznivá v"ková struktura obyvatelstva, je to však jev, který
nevybo uje z pr#m"ru stárnutí obyvatelstva celé $eské republiky.

Tabulka íslo 6: Vývoj indexu stá!í m"sta Blatná za období 2001 – 2006
Ukazatel

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Po et obyvatel 65 let a více
Po et obyvatel ve v"ku 0-14 let
Index stá!í

901
1100
81,91

960
1072
89,55

961
1038
92,58

982
1008
97,42

990
999
941
949
105,21 105,27

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice
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1200

120,0

949

80,0

999

990

982

1038

961

1072

960

400
200

1100

600

105,2

97,4

92,6

81,9

105,3 100,0

941

89,6

1008

1000
800

60,0
40,0
20,0

0

0,0
2001

2002

2003

2004

2005

Index stá!í obyvatelstv

Vývoj indexu stá!í obyvatel Blatná za období 2001 - 2006

901

Po et obyvatel m"sta

Obrázek íslo 3:

BLATNÁ

2006

Rok

Po et obyvatel 65 let a více

Index stá!í

Po et obyvatel ve v"ku 0-14 let

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

V"kovou strukturu obyvatelstva m"sta Blatná a její vývoj ukazují tabulky . 7 a 8. Je zde
patrný klesající až stagnující po et osob do 14 let p!i sou asném r#stu po tu obyvatel nad 65
let v"ku.

Tabulka íslo 7: V"ková struktura obyvatelstva m"sta Blatná za období 1996 – 2005
Ukazatel
Po et
bydlících
obyvatel k 31.12.
Po et obyvatel ve v"ku
0-14 let celkem
Po et obyvatel ve v"ku
15-59 celkem
Po et obyv.ve v"ku 60
let a více celkem
Po et obyvatel ve v"ku
15 - 64 celkem
Po et obyvatel ve v"ku
65 a více celkem

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6 779

6 809

6 788

6 798

6 669

6666

6728

6735

6690

6667

6696

1 246

1 225

1 191

1 163

1 118

1100

1072

1038

1008

941

949

4 275

4 467

4 463

4 468

4 374

4355

4354

4352

4295

4302

4268

1 258

1 117

1 134

1 167

1 177

1211

1302

1345

1387

1424

1479

.

4 792

4 783

4 803

4 702

4665

4696

4736

4700

4736

4748

.

792

814

832

849

901

960

961

982

990

999

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

Vývoj pr#m"rného v"ku obyvatelstva potvrzuje tendenci danou zvyšováním po tu
obyvatel v kategorii nad 65 let.

Tabulka íslo 8: Vývoj pr%m. v"ku obyvatel m"sta Blatná za období 1996 – 2006
Ukazatel
1996
Pr#m"rný v"k obyvatel k 31.12. 36,6

1997
37,0

1998
37,5

1999
37,8

2000
38,4

2001
38,8

2002
39,5

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice
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2003
39,7

2004
40,0

2005
40,5

2006
40,7
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Obrázek íslo 4:

BLATNÁ

Pr%m. v"k obyvatel m"sta Blatná, 1996 až 2006
40,7

41,0

40,0

39,5

Pr!m"rný v"k

39,7

38,8

39,0

40,5

40,0

38,4

38,0
37,8

37,0
37,5

37,0

36,0

35,0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pr!m"rný v"k k 31. 12.

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

2.2.3

Domy a byty

Pro hospodá!ský r#st území je d#ležitým faktorem dostate ná nabídka byt# a dom#
s dostate ným vybavením, odpovídajícím stavem a dostupností. Níže uvedená tabulka . 9 a
obrázek . 5 zachycuje vývoj bytového fondu m"sta Blatná. Z nich je patrný nár#st ve všech
sledovaných dekádách, nejmenší pak mezi lety 1991 až 2001 (11 byt#). Ve m"st" je
dostate ný po et byt#, ale malé množství pozemk# pro novou výstavbu.

Tabulka íslo 9: Vývoj bytového fondu m"sta Blatná za období 1970 - 2001
Po et byt% – S ítaní lidu, dom% a byt%
1970

1980

1991

2001

1 776

2 107

2 450

2 461

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice
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Vývoj bytového fondu ve m"st" Blatná za období 1970 – 2001

1 500
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2 500

2 461

Obrázek íslo 5:

BLATNÁ
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Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

V tabulce . 10 je zachycena bytová výstavba ve m"st" Blatná v obdobích 1981 – 1990 a
1991 – 2000. V období 1991 – 2000 došlo ke zna nému poklesu bytové výstavby o zhruba
68 % oproti p!edchozímu sledovanému období. K tomuto poklesu však došlo v období 1991 –
2000 i v jiných ástech Jiho eského kraje a obecn" v celé $R. Tabulka . 11 zachycuje
bytovou výstavbu v letech 2001 – 2006. B"hem t"chto let došlo k ur itému kolísání v bytové
výstavb". Pouze v roce 2002 po povodních došlo k v"tšímu nár#stu po tu byt#.

Tabulka íslo 10: Porovnání bytové výstavby za období 1981 – 1990 a 1991 – 2000

Období
1981 - 1990
1991 - 2001

Po et dokon ených byt%
z toho v
rodinných
pr%m"rný
celkem
domech
po et za rok
abs. %
614
148 24,1 61
178
123 69,1 18

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice
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Tabulka íslo 11: Po et dokon ených byt% za období 2001 – 2006
Po et dokon ených byt% za m"sto
z toho v rodinných
domech
Rok Celkem
abs.
%
2001
2002
2003
2004
2005
2006

24
103
4
48
8
8

6
33
4
6
6
8

25,0
32,0
100,0
12,5
75,0
100,0

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

Z hlediska využití bytového fondu (viz tabulku . 12 a obrázek . 6, SLDB 2001) je
neobydlených byt# ve m"st" Blatná 443, což je 18 % z celkového po tu byt#. Vysoký je
p!edevším podíl byt# sloužících k rekreaci a p!echodnému bydlení, zatímco byt#
nezp#sobilých k bydlení je pouze 34 (1,38 % z celkového po tu byt#).

Tabulka íslo 12: Bytový fond ve m"st" Blatná z hlediska jeho neobydlenosti – SLDB
2001
Trvale obydlené byty
z toho v
Celkem
rodinných
domech
2 461
1 156

Neobydlené byty z toho
celkem
443

sloužící k
rekreaci
179

obydlené nezp%sobilé
ostatní
p!echodn" k bydlení
112

34

118

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

Obrázek íslo 6:

Bytový fond ve m"st" Blatná z hlediska jeho neobydlenosti – SLDB
2001

27%
40%

sloužící k rekreaci
obydlené p#echodn"
nezp!sobilé k bydlení

8%

ostatní
25%

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice
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Domovní fond ve m"st" Blatná disponuje 1 145 domy (SLDB 2001). Mezi jednotlivými
SLDB se po et dom# postupn" zvyšoval (viz tabulku . 13, obrázek . 7). Nejvyšší p!ír#stek
byl zaznamenán v období 1970 – 1981 (o 118 dom#), zatímco v období 1991 – 2001 došlo
k nár#stu o pouhých 16 dom#. Z celkového po tu dom# je 986 dom# rodinných (86,11 %).

1970

Po et dom#

997

1980

1991

1 115

1 129

celkem
1 145

z toho
rodinné
domy
986

v%
86,1

2001/1991

Rok

1980/1970

2001

1991/1980

Tabulka íslo 13: Vývoj domovního fondu ve m"st" Blatná za období 1970 – 2001

111,8 101,3 101,4

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

Obrázek íslo 7:

Vývoj domovního fondu ve m"st" Blatná za období 1970 – 2001
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Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

Pr#m"rný v"k domovního fondu je tém"! 44 let. Z celkové po tu neobydlených dom#
(279) slouží více než polovina (163) dom# k rekreaci. Z celkového po tu všech dom# je to
11,24 %, z celkového po tu rodinných dom# pak 16,53 %.
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Tabulka íslo 14: Obydlenost a pr%m"rný v"k domovního fondu SLDB 2001
Trvale obydlené domy

2001

Blatná

1 145

z toho rodinné pr%m"rné
domy
stá!í domu celkem
v letech
po et
v%
986 86
43,98
279

Neobydlené domy
z toho sloužící k
rekreaci
po et
163

v%
58,4

z toho
sloužící
k
rekreaci
v%
11,24

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

Z celkového po tu byt# m"sto vlastní 369 byt#. Krom" toho M"sto Blatná disponuje více
než 2000 m2 nebytových prostor.

Ne íslovaná p!íloha – mapka m"sta Blatná:
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Historický vývoj na území m"sta Blatná

První známky života lidí v prostoru dnešní Blatné pocházejí ze starší a st!ední doby
kamenné (nález dvou kus# pazourku u bývalého rybníka Nevd"k). Také stopy po rýžování
zlata jsou sice staré více než 2000 let, avšak první souvislejší osídlení, tentokrát již
slovanskými kmeny, je možné pozorovat na Blatensku až v dob" železné (700 – 600 let p!ed
n. l.) lidmi halštatské mohylové kultury, pastevci a prvními p"stiteli obilovin. Z této doby jsou
známé nálezy hrnc# s p!ísn" geometrickou výzdobou.
První písemnou zprávou o Blatné je sv"decký podpis prvního známého majitele hradu
Blatné – zemana Vyšemíra z roku 1235. Podhradí (osada Blatná) se za alo utvá!et ve 14.
století. D"kanský kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikal v letech 1414 - 1515. Vodní hrad
byl v letech 1520 – 1530 dopln"n goticko-renesan ním palácem
Mezi majiteli hradu – Bavory ve 14. století a pány z Rožmitálu v 15. a 16. století vyniká
jméno Jaroslav Lev. Ten jako švagr Ji!íka z Pod"brad proslul svou mírovou misí (1465 –
1467) po panovnických dvorech tehdejší Evropy.
Roku 1601 byla Blatná císa!em Rudolfem II. povýšená na m"sto.V patnáctém století bylo
též blatenským m"š%an#m povoleno va!it pivo a vznikl základ rybni ní soustavy.
Již v 18. století je mezi !emesly provozovanými v Blatné patrný vysoký podíl ševc# (r.
1753 - 19 mistr# ševcovských, 11 ková!#, 11 krej ích, 9 mlyná!#, 9 tkalc#, 8 !ezník#, 7
kolá!#, 7 koželuh#, 6 zedník#, 5 záme ník#, 4 peka!i, 4 be vá!i, 3 kožešníci, 3 provazníci, 2
truhlá!i, 2 sklená!i, 1 sedlá!, 1 mydlá! a 1 traxlí! a v provozu bylo 7 hospod). Roku 1813 byl v
Blatné z!ízen jeden z prvních cukrovar# na zpracování cukrové !epy v $echách.
Historie 19. století je p!epln"na r#znými pohromami: 1829 – povode&, protržení hráze
rybníka Hodan", 1832 – epidemie cholery, 1834 – požár, sho!elo 118 dom#, jejich pozd"jší
obnova probíhala v empírovém slohu, 1895 – nejv"tší povode& v historii m"sta, bylo zni eno
60 dom#. Krom" toho je možné vyhledat i pozitivní zprávy: 1848 – vznik moderního divadla
v zámeckém parku, 1855 – z!ízení okresního ú!adu (d!íve okresní hejtmanství), 1865 – vznik
politického okresu Blatná. Za íná se rozvíjet eský spolkový život (ochotníci, Ob anská
beseda, p"vecký spolek Úslavan, V ela!ský spolek – po!ádající v r. 1900 zemskou v ela!skou
výstavu a sjezd eských v ela!#, Sbor dobrovolných hasi #, D"lnická beseda, Jednota
sokolská, místní spolek $erveného k!íže, Klub velocipedist# - 1903), 1893 – z!ízena
živnostenská pokra ovací škola a 1897 její obuvnická speciálka, 1898 – vznik ve!ejné
knihovny F. Palackého, 1899 – zavedení železnice.
Statistická data z období okolo roku 1850: Ve m"st" bylo 257 dom#, žilo zde 1 805
obyvatel, právováre ných m"š%an# bylo 81. V"tšinu výd"le ného obyvatelstva tvo!ili
!emeslníci a živnostníci, jichž tu žilo celkem 422, ve složení - 218 cechovních mistr#, 99
tovaryš#, 105 u edník# a pomocník#. Složení !emesel - 39 ševc# (op"t maximum), 13
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!ezník#, 6 peka!# a 15 hudebník#. Blatná m"la 2 pivovary, cukrovar, lihopalnu, draslovnu,
pilu, vápenici, cihelnu, 8 mlýn#, 40 napušt"ných rybník#. Byl tu léka!, ranhoji , lékárna, 4
porodní báby. M"sto m"lo i svou národní gardu s více než 200 leny a vlastní zbrojnici s 82
ru nicemi.
Zavedení železnice a telefonního spojení s Prahou a Pískem (1907) m"lo významný vliv na
rozvoj !emeslné výroby (díky rozší!ení trh# fungovalo v roce 1914 ve m"st" 127 ševc#,
zahradník Jan Böhm založil v témže roce tradici p"stování r#ží) a pokles vyst"hovalectví.
Po první sv"tové válce dochází k dlouho odkládané elektrifikaci (1922), rozvíjí se
spolková innost (v roce 1925 bylo 90 ob an# leny Klubu eských turist# a 70 ob an# leny
klubu velocipedist#), ale zárove&, díky zahájení sériové výroby bot ve Zlín", i postupnému
zániku slávy blatenských ševc#.
Roku 1931 zahájil Emil Kohn slibnou výrobu baterií zna ky ORKA, která však byla
p!erušena druhou sv"tovou válkou. O ty!i roky pozd"ji založil Bohumil Hrubec strojírenskou
firmu VELOSPOL vyráb"jící sou ástky jízdních kol a dvoukolové kárky. Po znárodn"ní roku
1948 p!echází firma pod $ZM Strakonice, rozr#stá se, výroba se zam"!uje na díly k
motocykl#m a v šedesátých letech vyrábí známé motorové t!íkolky. V dobách nejv"tší slávy
má tento závod na 1800 zam"stnanc#.
V roce 1960 p!ichází Blatná o statut okresního m"sta, ímž !ada institucí z m"sta odchází
(soud, spo!itelna, pojiš%ovna).
V dob" tzv. socialistické industrializace se Blatná mohutn" rozr#stá. Ke stávajícím
provoz#m (mlékárna, tiskárna a rybá!ství) p!ibývají postupn" další firmy – krom" již
zmín"ných $ZM v roce 1950 D!evokov, pekárny (1951), Západo eské kamenolomy a
št"rkopísky (1951), Tesla (1958) a Mykoprodukta (1972). Po et obyvatel Blatné se tém"!
zdvojnásobil, p!i emž v pr#myslu bylo v t"ch dobách zam"stnáno až 2400 pracujících.
Naopak n"které zavedené innosti díky centráln" plánovanému hospodá!ství kon í –
koželužna (1950), lihovar (1955), jatka (1970) a výroba piva (1489 – 1978).
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Poloha, geologické pom"ry a klimatické podmínky

2.4.1

Poloha

M"sto Blatná se rozkládá na území SO ORP Blatná, v severní ásti okresu Strakonice.
Jihovýchodním okrajem m"sta prochází silnice I. t!ídy íslo 20 a dále se ve m"st" st!etávají
silnice II. t!ídy . 121, 173 a 175, na které navazují silnice III. t!ídy a místní komunikace.
M"sto Blatná leží na spojnici m"st Plze& a Písek.

Tabulka íslo 15: Základní geografické údaje
Zem"pisný údaj
zem"pisná délka
zem"pisná ší!ka
nadmo!ská výška

Hodnota
'

13 52´54.33“ E
49'25´29.59“ N
440 m n. m.

Zdroj: internetové stránky

Níže uvedená tabulka . 16 zachycuje vzdálenost m"sta Blatná od d#ležitých míst jakými
jsou mezinárodní letišt", hlavní m"sto, p!ístav i hrani ní p!echod.

Tabulka íslo 16: Vzdálenost d%ležitých míst od m"sta Blatná
Výchozí
místo
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná

Cílové místo

Vzdálenost (km)/$as (hodiny)

Auto
98,3 km/
Hlavní m"sto Praha
1 h 30 min
76,6 km/
Krajské m"sto $eské Bud"jovice
1 h 18 min
60 km/
Krajské m"sto Plze&
57 min
24,7 km/
M"sto Strakonice
33 min
Nebližší ve!ejné mezinárodní letišt" Praha – 110,2 km/
Ruzyn"
1 h 55 min
85,5 km/
Nejbližší !í ní p!ístav Praha – Radotín
1 h 25 min
83,2 km/
Hrani ní p!echod Strážný
1 h 20 min
77,2 km/
Hrani ní p!echod Železná Ruda
1 h 15 min

Autobus
115km/
1 h 50 min
86 km/
2 h 6 min
60 km/
1 h 10 min
23 km/
33 min
108 km/
2 h 30 min

94 km/
3 h 36 min
108 km/
4 h 40 min

Vlak
123 km/
2 h 21 min
87 km/
1 h 33 min
59 km/
1 h 13 min
27 km/
41min
136 km/
3h
110 km/
3 h 57 min
-

Zdroj: Pr#zkum zpracovatele
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Horniny a reliéf

Povrch celého SO ORP Blatná je tvo!en mírn" až st!edn" zvln"nou vrchovinou pat!ící do
Blatenské pahorkatiny, která je jihozápadní ástí St!edo eské pahorkatiny. Rozkládá se na
ploše 1047 km2 na pomezí st!edních, západních a jižních $ech. Jedná se o lenitou
pahorkatinu v povodí Otavy, Lomnice a Úslavy se st!ední nadmo!skou výškou 509 m. n m.,
nejvyšším bodem je se 729 m. n m. vrch Drkolná, který se nachází v Plánické vrchovin".
Z hlediska nižších geomorfologických celk# pat!í území do Horaž(ovické pahorkatiny
s dalším len"ním do Blatenské kotliny, Kasejovické, Radomyšelské a Hvož(ovské
pahorkatiny.
P!evažujícími horninami jsou granity st!edo eského plutonu a moldanubické horniny.
Žuly, též granity, jsou hlubinné vyv!eliny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny,
které obsahují podstatné množství draselných živc#, kyselých plagioklas# a k!emene. Žuly
jsou obvykle zbarveny do šeda s modrým odstínem, známé jsou ovšem také ervené žuly
(rapakivi). Žuly jsou stejnom"rn" zrnité (eugranitické), ob as porfyrické. Struktura je
hypidiomorfn" zrnitá. Mineralogickými složkami žuly jsou p!edevším živce (ortoklas a
plagioklas), k!emen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje
také malé p!ím"si magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácn" obsahuje i pyroxen a velmi
vzácn" železem bohatý olivín a fajatit. Podloží je tvo!eno písky, jílovitými hlínami, pís itými
št"rky a jíly. Krajina má mírn" zvln"ný, erozn" roz len"ný denuda ní reliéf s nesouvislými
vyvýšeninami západovýchodního sm"ru v délce až n"kolika kilometr#. Tyto elevace jsou
vytvo!eny žilnými horninami odoln"jšími v# i zv"trávání než okolní horniny.
2.4.3

Klima území

Region Blatná (m"sto Blatná) p!evážn" spadá do mírn" teplé a mírn" vlhké oblasti
s drsn"jší vrchovinovou zimou. Pr#m"rná ro ní teplota se pohybuje t"sn" nad
7,6oC, pr#m"rný ro ní úhrn srážek iní 550 - 600 mm.
Níže uvedená tabulka . 17 udává úhrny srážek a pr#m"rné teploty v jednotlivých m"sících
(meteorologická stanice Kocelovice).
Tabulka íslo 17: Pr%m"rná teplota vzduchu a dlouhodobý pr%m"rný úhrn srážek v
mm v jednotlivých m"sících
m"síc
I
II
III
úhrn
srážek 33
31
34
(mm)
teplota (°C)
-2,8 -1,1 2,6

IV
41

V
67

VI
79

VII
68

VIII IX
72
46

X
35

XI
36

XII
35

rok IV-IX
579 373

7,4

12,6 15,8 17,3 16,6 12,9 7,9

2,7

-1,0 7,6

13,8

Zdroj: eský hydrometeorologický ústav

Tabulky níže ( . 18 a . 19) znázor&ují úhrn srážek a sn"hovou pokrývku v roce 2007
nam"!ené v meteorologické stanici Kocelovice.
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Tabulka íslo 18: Úhrn srážek nam"!ený v meteorologické stanici Kocelovice v roce
2007

Zdroj: www.grafy.plaveniny.cz

Tabulka íslo 19: Sn"hová pokrývka nam"!ená v meteorologické stanici Kocelovice
v roce 2007

Zdroj: www.grafy.plaveniny.cz

2.4.4

Hydrologie území

)ešené území spadá do povodí Vltavy. M"sto Blatná leží v údolí !eky Lomnice a jejího
p!ítoku, Závišínského potoka (délka 20,4 km). )eka Lomnice pramení v Brdech, má povodí o
rozloze 830,8 km2 a pr#m"rný pr#tok 3,28 m3/s. Po pr#toku Miroticemi a Ostrovcem ústí
Lomnice do Otavy v Orlické p!ehrad". Blatensko je pom"rn" hust" protkáno sítí potok#,
významn"jší z nich jsou mimo Závišínského potoka také Hradiš%ský potok (délka 10,5 km),
Mra ovský potok (12 km) a Skalice (52,2 km). Mok!ady a výše zmín"né vodní toky byly
zregulovány v soustavy mnoha rybník#, nejstarší rybník vznikl již v 15. století. Nejv"tší
rybník Labu% má rozlohu 109 ha.
Na území m"sta Blatná se nachází rybníky: Pustý, P!ední topi , Zadní topi , Velký
Buzický a Závist.
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Hladina podzemních vod
Z geologické skladby regionu vyplývá, že zejména v severn"jších ástech území je v
p!evážn" puklinov" propustných horninách st!edo eského plutonu ob"h vody soust!ed"n do
zóny zv"tralin a p!ípovrchového propojení. Hladina podzemních vod se tak na v"tšin" území
nachází 4 a více metr# pod povrchem (podél dolních svah# a podél vodních tok# ovšem i
mén" než 2 metry) a její zdroje nejsou p!íliš vydatné. Region Blatná se z toho d#vodu jeví
jako oblast vodohospodá!sky pasivní, tj. oblast, jejíž vodní zdroje pln" nekryjí vlastní
spot!ebu užitkové i pitné vody, a to jak kvantitativn", tak kvalitativn" ( etné zdroje zatíženy
radonem).

30/125
ÚVOD, ANALYTICKÁ $ÁST – AKTUALIZACE 2009

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M#STA

2.5

BLATNÁ

Infrastruktura

P!i zpracování této kapitoly bylo využito údaj# z $SÚ (2007), dotazníku pro m"sto Blatná
(2007), Územního plánu sídelního útvaru Blatná (z roku 1996, plán byl aktualizován zm"nami
. 1 a 2 a v sou asné dob" je p!ipravován a projednáván návrh na zm"nu . 3) a Plánu
odpadového hospodá!ství m"sta Blatné (z roku 2005). Bylo rovn"ž p!ihlédnuto k analýzám
zpracovaným v rámci práce Transformace m"stských komunit (Filozofická fakulta UK Praha,
2004), Programu sociálního a ekonomického rozvoje regionu Blatná (1999, aktualizován
v roce 2006) a v rámci Programu rozvoje územního obvodu Jiho eského kraje (2002),
Programu rozvoje vodovod# a kanalizací Jiho eského kraje (2004), Majetkové a provozní
evidence vodovod# a kanalizací (2006).

2.5.1

Zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou na území m"sta Blatné je zajišt"no napojením na vodárenskou
soustavu J$ ()ímov). Úpravna vody Bezd"dovice slouží pouze jako záložní zdroj.
Provozovatelem vodovodního systému M"sta Blatná je VaK J$, a.s.

2.5.2

Odkanalizování a išt"ní odpadních vod

Provozovatelem kanalizace ve m"st" je VaK J$, a.s.
M"sto Blatná má postupn" budovaný jednotný i oddílný kanaliza ní systém, který odvádí
odpadní vody z asi 75% intravilánu m"sta, deš%ové vody p!ímo, splašky a pr#myslové
odpadní vody p!es istírnu odpadních vod do vodote e, kterou je !eka Lomnice.
Za átek výstavby kanalizace spadá do poslední t!etiny 19. století, ást kanaliza ních stok
je dnes již technicky nevyhovující. Na síti jsou vybudovány revizní šachty, lomové šachty,
deš%ové vpusti, deš%ové odd"lova e a shybka p!es !eku Lomnici.
Kanalizace je tvo!ena páte!ní kmenovou stokou A a p"ti hlavními stokami B-F.
$OV byla realizována v roce 1993 a dobudována po povodni v roce 2002, kdy byla
dopln"na o dosazovací nádrž, byl upraven biofiltr a rekonstruováno kalové hospodá!ství.
P!ivad" je p!ed *OV ukon en odd"lovací komorou, která vody nad 2500 m3 odleh uje do
p!edzdrže Buzického rybníka. Odpadní vody jsou na $OV p!ivedeny p!ivad" em
z betonových trub DN 800 v"tšinou osazených pod hladinou podzemní vody..
Recipientem odkanalizovaného území m"sta je !eka Lomnice .h.p. 1-08-04-017 se
sm"rodatným pr#tokem 0,08 m3/s a s pr#m"rným pr#tokem 0,98 m3/s.
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Odpadové hospodá!ství

M"sto Blatná má zpracován Plán odpadového hospodá!ství m"sta Blatná, který je
v souladu s Plánem odpadového hospodá!ství Jiho eského kraje.
M"sto Blatná má zaveden systém nakládání s komunálním odpadem, jehož sou ástí je
systém sb"rných míst pro ukládání primárn" vyt!íd"ných využitelných složek komunálního
odpadu (kontejnery na plasty, sklo bílé, sklo barevné, papír), které jsou rozmíst"ny po celém
území m"sta, a provoz sb"rného dvora, kam mohou ob ané m"sta odkládat další vyt!íd"né
složky komunálního odpadu (dle provozního !ádu sb"rného dvora). M"sto má vybudovanou
skládku odpad# a kompostárnu. Odpadové hospodá!ství ve m"st" Blatná zajiš%ují a výše
uvedená za!ízení provozují Technické služby m"sta Blatné, s.r.o. Odvoz odpadk# je ve m"st"
provád"n po lokalitách, každá v jiný den jednou týdn".
Na území m"sta Blatná a jeho osad je z!ízeno celkem 26 sb"rných míst, ve kterých jsou
umíst"ny vždy barevné kontejnery na plasty, sklo bílé, sklo barevné a papír. V osadách Blatné
se v sou asné dob" nerealizuje sb"r vyt!íd"ného papíru.
V"tšina komunálního odpadu m"sta Blatné se odstra&uje uložením na )ízené skládce
odpad# Blatná – Hn"vkov (dále jen skládka), která je ve vlastnictví m"sta. Skládku provozují
Technické služby m"sta Blatná, s.r.o.
Nebezpe né složky komunálního odpadu p!edává m"sto oprávn"ným osobám.
Biologicky rozložitelné komunální odpady mohou ob ané odevzdávat na sb"rném dvo!e a
tento odpad je následn" spolu s odpadem z m"stské zelen" kompostován.
Zp#sob nakládání s odpady je v souladu se závaznou ástí Plánu odpadového hospodá!ství
Jiho eského kraje. V souhrnu lze uvést tyto možnosti sb"ru a t!íd"ní hlavních skupin odpad#
pro ob any:

Tabulka íslo 20: Nakládání s odpady
Odpad

Zp%sob sb"ru a t!íd"ní

Papír, sklo, PET
Kovový odpad
Nebezpe né odpady
Chladni ky a elektroza!ízení
Objemný odpad
Stavební odpad
Výrobky podléhající zp"tnému odb"ru
Lé iva
Biologicky rozložitelné odpady

sb"rné nádoby, sb"rný dv#r, sb"rna druhotných surovin
sb"rný dv#r, sb"rny druhotných surovin
sb"rný dv#r
zp"tný odb"r
sb"rný dv#r
sb"rný dv#r
sb"rný dv#r, sb"rná místa povinných osob
lékárny na území m"sta
sb"rný dv#r

Zdroj: internetové stránky
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Za!ízení na využívání a odstra&ování odpad#
M"sto Blatná je vlastníkem )ízené skládky odpad# Blatná – Hn"vkov, kompostárny a
sb"rného dvora ($echova ulice v Blatné), které provozuje prost!ednictvím Technických
služeb m"sta Blatná, s.r.o.
Na území m"sta Blatná jsou provozovány sb"rné suroviny (Ladislav Kratochvíl), sb"rna
kovového odpadu (EKOŠROT spol. s r.o.), za!ízení k odstra&ování odpad# - biodegradace
(ASTON spol. s r.o. Tábor) a za!ízení na soust!e(ování ostatních odpad# p!ed jejich využitím
nebo odstran"ním (Miroslav Sladký, Igor Pavel).

2.5.4

Energetická infrastruktura

Zdrojem informací pro tuto kapitolu je konzultace s provozovatelem sít" - E-ON
Distribuce, a. s.
STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ SÍT+
Rozvodné nap"tí
3 + PEN

380/220V

50Hz

Nad!azený systém:
1. TR 110/22kV Mirovice
- linka 110kV (provozována - linka 22kV) Bezd"dovice
- linka 22kV Blatná
- linka 22kV Kasejovice
- linka 22kV Škvo!etice
2. TR 110/22kV Strakonice
- linka 22kV Blatná
- linka 22kV Škvo!etice
V !ešeném území se nachází celkem 41 transformoven, z toho 18 je jich zasmy kovaných
na primerním kabelu 22kV v centrální zón" Blatné. Ostatní transformovny 22/0,4kV jsou
napojeny odbo kami volného vedení 22kV z kmenové linky. Jsou ve vyhovujícím technickém stavu a n"které mají rezervu výkonu pro pokrytí další elektrizace.
Hlavními napáje i el. energie jsou linka Bezd"dovice a 1. Blatná z TR Mirovice. Linka
Bezd"dovice byla vybudována v r.1980 jako vedení 110kV do asn" provozované nap"tím
22kV. Náhradní možnost zásobování el. energií je z TR Strakonice linkou Blatná a
Škvo!etice.
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TR Mirovice je hlavním napájecím zdrojem a je vybudována pro kapacitu 2x25 MVA.
V zpracovaných územních plánech je rezervována plocha na budoucí rozvodnu 110/22 kV
Blatná u Podskalského rybníku.
Podle údaj# E.ON jsou sou asná zatížení linek vztažená na m"sto Blatná:
- linka Blatná

2,0 MW

- linka Bezd"dovice

3,0 MW

Sekundární sí% je provedena v centrální zón" p!evážn" kabely uloženými ve výkopech,
okrajové tvrti jsou provedeny vrchním vedením zav"šeným na st!ešních konzolách a
betonových sloupech. Stupe& elektrizace sídla je p!evážn" A, B1 ve dne, v noci pak B2.
N"které lokality mají i rozsáhlejší elektrické vytáp"ní. )ada lokalit je již plynofikována.
K dnešnímu dni jsou kmenové linky 22 kV v dobrém technickém stavu, mají áste nou
rezervu výkonu.

ROZBOR ENERGETICKÉ SITUACE
Rozvoj elektrorozvodné sít" 22kV v Blatné a na Blatensku je závislý, s ohledem na
výhledovou zástavbu, na vybudování nové rozvodny 110/22 kV v blízkosti Podskalského
rybníku. P#vodní asový zám"r je odsouván, z d#vodu poklesu odb"r# na Blatensku a pro
nedostatek finan ních prost!edk#, dle posledních plán# k zahájení výstavby na rok 2010 a
dále.
P!edání do provozu pak o 2 roky pozd"ji. Rok výstavby je též závislý na skute né
p!irozené pot!eb" elektrické energie v daném regionu i samotném m"st", kde v sou asné dob"
nejsou konkrétn" známy zám"ry a požadavky na zvýšení odb"r# p!edevším u velkoodb"ratel#
(nap!. nový závod TESLA BLATNÁ, a.s., DURA Automotive CZ, k.s., Zem"d"lství Blatná,
a.s.), kte!í nemají jasný plán rozvoje do budoucna.
S výstavbou TR je dále spojeno p!evedení stávající linky Bezd"dovice na nap"tí 110kV z
TR Mirovice a budování nového smy kového vedení 110kV pro možnost zálohování výkonu
z TR Strakonice. S tím se budou !ešit nové vývody 22kV na stávající kmenové linky v oblasti
Blatenska.
Navrhovaná zástavba není energeticky zajistitelná ze stávajících za!ízení VN, proto
navrhujeme budovat v nových lokalitách další trafostanice:
- v centru m"sta

- stanice kabelové

- v okrajových ástech

- stanice venkovní - PTS, BTS, VTS
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VÝKONOVÁ BILANCE NÁVRHU
Zpracovávanou oblast m"sta Blatná, v etn" Bezd"dovic se uvažuje plošn" plynofikovat,
proto výkonové bilance navrhované zástavby jsou vztaženy k soudobým koeficient#m
plynofikace. Z hlediska elektrického vytáp"ní se uvažuje pouze s plnou elektrizací v lokalit"
RD Na vinici, hotelu Špejchar a áste n" zámku. V RD Na vinici a zámku je s plnou
elektrizací již zapo ato, hotel Špejchar je novým odb"rem.
Záv"r:
Podle údaj# E.ON a výše uvedených výkonových bilancí lze uvažovat, že okolo roku 2010
bude dle p!irozeného nár#stu vyvolána výstavba nové rozvodny TR 110/22kV Blatná. S
umíst"ním rozvodny je nadále po ítáno na pozemku v blízkosti stávajícího rybníka
Podskalka.
Zásobování teplem
V sou asné dob" jsou pro výrobu tepla v Blatné používány r#zné druhy paliv, a to ne ve
velkém po tu tepelných zdroj#. Existuje zde n"kolik relativn" malých teplofikovaných
oblastí, z nichž každá má spole ný zdroj tepla.
Pro další rozvoj území je po ítáno s výrazným postupem plynofikace. S tím bude spojeno
zakládání dalších – v"tšinou individuálních tepelných zdroj#.
Klimatologická data
výpo tová venkovní teplota : -15 °C
Krajina: normální
Pr#m"rná teplota otopného období: 3,3 °C
Délka otopného období: 326 dn#
Nadmo!ská výška: cca 440 m. n m.
P!edpoklady pro návrh
Velikosti nárok# na množství tepla budou u jednotlivých teplofika ních oblastí ovlivn"ny
kvalitativními úpravami na za!ízeních od tepelných zdroj# až po odb"rná místa:
- optimální regulace tepelných zdroj#
- spolehlivá izolace tepelných rozvod#
- decentralizace oh!evu TUV
- snížení nutných tepelných ztrát budov
- regulace a m"!ení spot!eb u odb"ratel#.
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Teplofika ní oblasti - návrh
Uvedené p!edpoklady, návrh a bilan ní hodnoty pro jednotlivé oblasti jsou podrobn"
zpracovány v samostatném elaborátu "Energetický generel Blatná", který byl zhotoven pro
M"stský ú!ad v ervenci 1995.
V p!edloženém kone ném návrhu ÚPNSÚ jsou tudíž zjednodušenou formou zmín"ného
energetického generelu prezentovány jeho zásady a záv"ry.
výhledové bilance pot!eb tepla
MW

TJ/r

DURA Automotive CZ, k.s.

15,40

66,53

Sídlišt" - $echova ulice

5,04

29,03

Sídlišt" - Nad Lomnicí

1,75

10,08

D!evokov

2,85

11,29

Tesla Blatná, s.r.o. - nový závod 1,10
Tesla Blatná s.r.o. - starý závod
SOU$ET

4,56

0,80
26,9

3,31
124,80

Záv"r
Krom" uvedených teplofika ních oblastí bude zna ná ást pot!eb tepla kryta z individuálních
zdroj# tepla. Jejich vyhodnocení je zahrnuto v bilancích, které byly použity jako podklady pro
výpo et plynovodní sít".
Zásobování plynem
Ur itá ást území m"sta má založeny rozvody plynu, další ást (východn" od nám"stí) je
projektov" p!ipravena. P!edm"tem návrhu je další postupná plynofikace, a to jak v
zastav"ném území, tak i na plochách navržených pro budoucí zástavbu.
Následující popis vychází z energetického generelu, zpracovaného v ervenci 1995, v
n"mž je celková koncepce vyhodnocena podrobn".
Sou asný stav
Jihozápadn" od Blatné prochází hlavní trasa vysokotlakého plynovodu DH 600. Z ní jsou
provedeny p!ípojky k jednotlivým regula ním stanicím, v"tší odb"ry pr#myslového
charakteru jsou zásobovány zemním plynem p!es vlastní regula ní stanice.
Odb"ry v samotném m"st" jsou napojeny z ásti na místní st!edotlaké rozvody a z ásti na
rozvody nízkotlaké. Stávající plynovodní potrubí je ocelové. Založené úseky budou v
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maximální mí!e využity jako sou ást budoucí m"stské sít". Dnešní využití výkonu stávajících
RS je pouze áste né.
Návrh plynofikace
S ohledem na istotu ovzduší a na vývoj cen jednotlivých paliv je zemní plyn navržen jako
základní palivo pro další rozvoj území. V kone ném stadiu bude provozováno celkem 13
VTL regula ních stanic.
St!edotlaké regula ní stanice a z nich nízkotlaké rozvody z#stanou zachovány beze zm"ny.
RS pro m"stskou sí%
Navržené plošné zásobování zemním plynem bude založeno na dvou nezávislých STL
sítích, jejichž území jsou odd"lena !ekou Lomnice a Zámeckým parkem.
Blatná - 1
Je navrženo výhledové funk ní propojení stávajících samostatných okruh#. Tím vznikne
spole n" s novými úseky plynovodu hlavní m"stská sí%.
Do této sít" budou propojeny výstupy ze t!ech VTL regula ních stanic:
RS 1

Sever

5000/2/2

RS 2

K Jatkám

1200/2/2

RS 3

$echova ul.

3000/2/2

Záv"r
Pro stávající vysokotlaké p!ípojky jsou stanovena ochranná pásma 2 x 20 m. Pro nov"
zakládané VTL p!ípojky jsou vyzna ena podle zákona . 222 - 1994 Sb. pásma bezpe nostní.
Jejich velikost je 2 X 15 m.
Ve m"st" jsou provozovány tyto plynové kotelny:

Tabulka íslo 21: Velké zdroje–m"sto Blatná rok 2006 (tep. výkon 5 – 50 MW)
Název provozovatele
Blatenské strojírny
Leifheit s.r.o.
Domov pro seniory
D!evokov Blatná
Frutana Blatná
Jednota Volyn", Blatná

Druh paliva
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn

Po et kotl%

Spot!eba (m3)

2

35,80

7
2
1
1

346,00
38,00
9,30
86,00

1

51,00

LIQUI B Zámecký lihovar Bl.
Obaly Blatná

zemní plyn
zemní plyn
d!evo

1
1

107,00
360 t

Stavební a bytové družstva

zemní plyn

44

298,40
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Název provozovatele
SOŠ Blatná
SOU Blatná
Tesla Blatná
Universal Ex.- Import, Blatná
Vishay Ele. Blatná
ZŠ J.A.K. Blatná
ZŠ T.G.M. Blatná
ZZN Strakonice
DURA Automotive CZ Blatná
Technické služby M"sta Blatné

BLATNÁ

Druh paliva

Po et kotl%

zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn

Spot!eba (m3)

2
1
3
1

92,00
141,00
197,60
15,00

5
2
2

112,50
59,00
44,50

1
3
12

68,00
148,00
1295,00

Zdroj: M"stský ú!ad Blatná

Shrnutí:
- 18 provozovatel# st!edních zdroj# zne iš%ování ovzduší
- 82 st!edních stacionárních zdroj#
- 2170,1 m3 spot!ebovaného zemního plynu
- 360 t spot!ebovaného d!eva

Energetický audit
V sou asné dob" jsou zpracovány energetické audity pro budovy ZŠ T.G. Masaryka .p.
520, ZŠ J.A. Komenského .p. 387 a Muzea Blatná, .p. 212.

2.5.5

Telekomunika ní infrastruktura

Pevné a mobilní p!ipojení
Hlavním poskytovatelem pevného p!ipojení na území m"sta je Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., (d!íve $ESKÝ TELECOM, a.s.), která vlastní v"tšinu vedení telekomunika ní
infrastruktury. Tuto infrastrukturu pronajímá dalším poskytovatel#m, jako jsou Alcatel Czech,
s.r.o., TELE2, s.r.o. a další.
$eský Telecom provedl v pr#b"hu minulých cca 10 let masivní investice do
telekomunika ní infrastruktury. V rámci t"chto investic byla provedena nová kabeláž pevných
linek a byl p!iveden nový optický kabel. To umož&uje kvalitní ší!ení nových internetových
služeb a p!enos# dat. Po p!e íslování telefonních stanic v roce 2002 Blatná pat!í pod
Jiho eský telefonní obvod.
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Dále na území m"sta p#sobí t!i operáto!i mobilního p!ipojení – Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., a Vodafone Czech Republic, a.s. Dostupnost
služeb všech 3 operátor# je na území m"sta vyhovující.
Internetové p!ipojení
Vysokorychlostní internetové p!ipojení domácností a firem v Blatné a jejím okolí (Lná!e,
Kasejovice, B"l ice, Hvož(any, Sedlice a další) zajiš%uje spole nost SporkNeT s.r.o.
P!ipojení je !ešeno jednak bezdrátov" za použití antén fungujících na frekvenci 2,4 a 5 GHz,
jednak metalicky do tzv. LAN sítí. Spole nost dále provozuje p!ipojení technologií ADSL.

2.5.6

Poštovní služby

Na území m"sta poskytuje služby $eská pošta, s.p., jako !ídící pošta Blatná p!ipojené
satelitní pošty B"l ice, Kadov, Lná!e, Sedlice, Zábo!í. )ídící pošta spadá pod Odšt"pný závod
Jižní $echy se sídlem v $eských Bud"jovicích.
Krom" listovních služeb poskytuje pošta také služby jako je obsluha d#chodové služby,
sázkové služby, inkaso rozhlasových a televizních poplatk#, obchodní innosti (drobný prodej
tisku, dálni ních známek, telefonních karet atd.) a v rámci sdruženého inkasa plateb
obyvatelstva výb"r poplatk# pro r#zné organizace.
Poštovní služby, zejména expresní, poskytují také jiné soukromé spole nosti, jejich objem
a rozsah je ale ve srovnání s $eskou poštou minimální. Vlastního doru ovatele má i m"stský
ú!ad.

2.5.7

Silni ní infrastruktura

Dopravn" nejvýznamn"jší komunikací v Blatné je silnice . I/20 (E 49) $eské Bud"jovice
– Plze&. Komunikace prochází okrajem m"sta, p!i emž pom"rn" hustým provozem danou
lokalitu (ul. Písecká, Plze&ská) zna n" zat"žuje. Stejnou zát"ž p!edstavuje tato komunikace
pro místní ást Hn"vkov. V územním plánu m"sta i plánu velkého územního celku Písecko,
Strakonicko je po ítáno s p!eložkou této silnice jižn" od zastav"ného území Blatné severn" od
Hn"vkova. Pro p!eložku Hn"vkova je již zpracována dokumentace pro územní !ízení.
Dalšími významnými komunikacemi jsou silnice II. t!ídy. Jedná se o silnici . 173 (Blatná
– k!ižovatka u Závišína a dále po II/174 B"l ice, B!eznice a Milín), která prochází p!ímo
historickým centrem m"sta (nám. Míru a t!ída J.P. Koubka). Z d#vodu zna né hustoty
dopravy a vylou ení t"žké nákladní dopravy v centru m"sta je pr#tah této silnice vyzna en po
silnici . II/175 a místních komunikacích (ul. Šilhova, Jana Wericha, Sadová). Komunikace je
napojena na zmín"nou silnici . I/20. K!ížení t"chto silnic a silnice . III/1731 (vst!ícn" proti
v"tvi II/173) je nejfrekventovan"jší k!ižovatkou v Blatné. V územním plánu m"sta i plánu
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velkého územního celku Písecko, Strakonicko je po ítáno s p!eložkou této silnice západn" od
zastav"ného území. V sou asné dob" je pro tuto stavbu zpracována dokumentace pro územní
!ízení.
Druhou nemén" významnou silnicí II. t!ídy je silnice . 175 spojující Blatnou s Mirovicemi
a po silnici I/19 dále s Táborem a zejména s Prahou (po silnici . I/4). Tato silnice je napojena
na silnici II/173 (druhá nejfrekventovan"jší k!ižovatka v Blatné). Neprochází p!ímo
historickým centrem, nicmén" je vedena pom"rn" významnou ástí zastav"ného území m"sta
a místní ástí Skali any. Pr#tah Skali an je z hlediska bezpe nosti provozu na pozemních
komunikacích i kvality života místních obyvatel ve svých stávajících parametrech (malá ší!ka
komunikace - místy cca 4,5 m, malé polom"ry sm"rových oblouk#, špatné rozhledové
podmínky) nevyhovující. V územním plánu m"sta i plánu velkého územního celku Písecko,
Strakonicko je po ítáno s východním obchvatem Skali an. Dále je v územním plánu m"sta
po ítáno s územní rezervou pro vybudování p!ípadné p!eložky východn" od zastav"ného
území Blatné.
Do sít" silnic II. t!ídy je dále za!azena silnice . 121 (Blatná – Buzice). Tato silnice je
napojena na silnici . II/173 (již zmín"nou k!ižovatkou silnic II/173, II/175) a prochází
okrajovou ástí zastav"ného území. Její dopravní význam a hustota provozu jsou nižší než u
výše uvedených silnic II/173 a II/175.
Zbytek komunika ní páte!ní sít" tvo!í silnice III. t!íd a sb"rné místní komunikace. Jedná se
konkrétn" o silnice . 1731, 1399, 02019 (napojeny na silnici . I/20), 1738 (napojena na
silnici . II/173) a 1734. Silnice . III/1734 je napojena na silnici . II/173 v centru m"sta a
prochází významnou ástí m"sta. Ostatní silnice III. t!ídy jsou k silnicím vyšších t!íd
p!ipojeny v okrajových ástech m"sta a procházejí pouze malou ástí zastav"ného území.
S výjimkou silnice . III/1399 jsou ovšem významné z hlediska dopravního p!ipojení
pr#myslových zón. P!ipojení nádraží $D s autobusovými zastávkami Blatná, autobusová
stanice je realizováno krátkým úsekem silnice III. t!ídy . 1739 (napojena na silnici . II/173).
Silnicemi III. t!ídy jsou též dopravn" p!ipojeny i všechny osady (mimo již zmín"né Skali any
a Hn"vkov, kterými prochází silnice II. a I. t!ídy a )e ice, která je p!ipojena místní
komunikací), tedy Drahenický Málkov (III/1734), $ekanice (III/1731), Mil ice (III/02021),
Jind!ichovice (III/1732) a Blatenka (III/1399).
Mezi dopravn" d#ležité místní komunikace lze za!adit sb"rné komunikace. Jedná se
zejména o spojnici mezi silnicí . II/175 a II/173, po které je vedena tranzitní doprava ze
silnice II/173 (ulice Šilhova, Jana Wericha a Sadová). K!ížení této spojnice se silnicí .
III/1734 je z hlediska po tu a následk# dopravních nehod nejvíce nebezpe nou k!ižovatkou
v Blatné. Dále mezi sb"rné místní komunikace pat!í spojnice mezi silnicemi . I/20 a II/173
(ul. Vrbenská, V Jezárkách, Fügnerova, nám. Kalinovo). Tato komunikace odvádí ást
nákladní dopravy mimo historické centrum m"sta. Problémové místo této spojnice tvo!í
z hlediska bezpe nosti provozu nechrán"ný železni ní p!ejezd trati . 203 (B!eznice –
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Strakonice). Poslední sb"rnou místní komunikací je komunikace Blatná – )e ice (místní ást
Blatné). M"sto Blatná má zpracován pasport místních komunikací.

Obrázek íslo 8:

Výsledky s ítání dopravy na silni ní síti v roce 2005

Zdroj: $editelství silnic a dálnic R

2.5.8

Intenzita dopravy

V tabulce . 22 jsou uvedeny výsledky s ítání intenzity dopravy v letech 2000 a 2005 na
silnicích I. a II. t!ídy procházejících m"stem. Z nich je patrný celkový nár#st intenzity
dopravy na sledovaných úsecích. Nadále vzr#stá po et motorových vozidel, p!i emž nejv"tší
podíl zaujímají osobní automobily a nákladní automobily. Nar#stající po et motorových
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vozidel je podpo!en kupní silou obyvatelstva a velkou koncentrací osídlení ve v"tších
m"stech.
Nejvíce intenzitou dopravy postiženými komunikacemi jsou silnice . I/20, II/173 a II/175.

Tabulka íslo 22: Výsledky s ítání dopravy na dálni ní a silni ní síti $R v roce 2000 a
2005
Intenzita dopravy 2005
celoro ní pr%m"rná intenzita [po et vozidel / 24 hodin]
$.
silnice

S ítací
úsek

20
20
20
20
173
175
121
1399

2-1271
2-1272
2-1273
2-1274
2-1681
2-3822
2-3911
2-1691

T

O

M

S

za átek úseku

konec úseku

1646
1768
1822
1822
387
221
136
142

4137
4048
4606
4606
3193
947
372
761

41
53
55
55
49
12
15
6

5824
5869
6483
6483
3629
1180
523
909

vyús. 173
Blatná z. z.
zaús. 1399
MK k zámku
MK k zámku
vyús. u 173
vyús. ze 175
Blatná z. z.

Blatná k.s.
zaús. - 1399
MK k zámku
vyús. 173
Blatná k. z.
Blatná k.z.
Blatná k. z.
zaús. do 20

Intenzita
dopravy 2000

nár%st /
pokles
celoro ní
intenzity
pr%m"rná
dopravy
intenzita
(%)
[po et vozidel /
24 hod]
4675
125
3654
161
6464
100
6464
100
1576
230
1088
108
466
112
754
121

Zdroj: $editelství silnic a dálnic eské republiky, 2006
Poznámka:
T …t"žká vozidla
O …osobní vozidla
M …motocykly
S … všechna vozidla

2.5.9

Doprava p"ší a cyklistická

Podmínky pro p"ší dopravu ve m"st" jsou zabezpe eny zejména chodníky podél pr#tah#
silnic a místních komunikací. Samostatné chodníky pro p"ší jsou vybudovány p!edevším
v lokalitách Komenského nám"stí, Husových sad# a na sídlištích. V roce 2006 byla
vybudována nau ná stezka u Závišínského potoka. Sí% p"ších cest nabízí i ve!ejnosti
p!ístupný zámecký park, který je v soukromém vlastnictví. M"sto Blatná je k!ižovatkou
zna ených turistických tras ve sm"ru Jind!ichovice, Zábo!í, $e elovice, Velký Pálenec,
Vrbno, Tcho!ovice, Buzice, Škvo!etice, Bezd"dovice, Paštiky a Myštice.

2.5.10

Železni ní infrastruktura

Blatná je k!ižovatkou dvou železni ních tratí: . 203 B!eznice - Strakonice a . 191
Nepomuk – Blatná. Na území m"sta se nachází jedna železni ní zastávka a to železni ní
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stanice Blatná. Stani ní zabezpe ovací za!ízení je mechanické, s úst!edním stav"dlem. Provoz
na tratích . 203 a 191 je !ízen podle p!edpisu D3, výprav í v Blatné je sou asn" dirigujícím
dispe erem pro ob" trati (celkem 75 km). Spojení dirigujícího dispe era se strojvedoucími je
zajišt"no rádiovým spojením; dirigující dispe er má možnost generálního stopu (sou asné
zastavení všech vlak# v !ízeném úseku). Tra%ová rychlost je 50 km/hod.
Ob" zmín"né trati mají regionální charakter a to jak z hlediska osobní, tak nákladní
dopravy. Osobní vlaky zabezpe ují pot!eby ob an# Blatenska jak z hlediska základní
dopravní obslužnosti (doprava do práce, do školy, k léka!i), tak i z hlediska dálkové dopravy
(ve Strakonicích a Nepomuku jsou rychlíkové p!ípoje do Plzn" a $eských Bud"jovic, p!íp.
Brna; v B!eznici jsou rychlíkové p!ípoje do Prahy). Po ty vlakových spoj# v jednotlivých
sm"rech jsou uvedeny v l. 2.5.11. Nákladní dopravu zabezpe ují manipula ní vlaky. V úseku
Blatná – B!eznice je pravideln" veden jeden pár vlak# a to v pracovní dny a sobotu. V úseku
Blatná – Lná!e (tra% . 191) je pravideln" veden jeden pár vlak# t!i dny v týdnu (pond"lí,
st!eda, pátek). Úsek Blatná – Strakonice obsluhuje jeden pár vlak# vedený v pracovní dny ze
Strakonic do Sedlice (dále do Blatné pravideln" nepokra uje). Týdenní pr#m"ry nakládky a
vykládky se v železni ní stanici Blatná pohybují okolo 20 naložených a 20 vyložených voz#.

2.5.11

Dopravní obslužnost

Hromadná autobusová doprava
Územím M"sta Blatná je vedeno celkem 18 p!ím"stských i dálkových linek pravidelné
autobusové dopravy, které provozuje celkem 6 dopravc#. Jedná se o spole nosti PROBO
BUS a.s. (linka . 137441), Veolia Transport Praha s.r.o. (linka . 143443), Karel Baumruk,
B!eznice (linka . 304120), $SAD Jind!ich#v Hradec, a.s. (linka . 340004), $SAD
AUTOBUSY $eské Bud"jovice a.s. (linky . 360004, 360016 a 370002) a $SAD STTRANS
a.s., Strakonice (linky . 380020 – 380810).
Tabulka íslo 23: Linky provozované na !ešeném území (stav k 1. 8. 2009)

. linky

137441
143443
304120
340004
360004
360016
370002

název linky

Praha-Blatná-Strakonice-Vimperk-Kvilda/Strážný
Praha-P íbram-Blatná-Horaž!ovice
B eznice-B"l#ice-Blatná-B eznice, P ední Po í#í
Da#ice-Jind ich$v Hradec-%eské Bud"jovice-PísekPlze&-Karlovy Vary
Písek-Sedlice-Blatná
Mirovice-Mišovice, Draheni#ky-Blatná
Vimperk-Strakonice-Praha

po et spoj%
v pracovní
den
4
3
6
0
16
6
2

po et
po et
spoj%
z toho
spoj%
v ned"li za azeno
v
a státní v ZDO
sobotu
svátek
2
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
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po"et
po"et
spoj#
z toho
spoj#
". linky
název linky
v ned$li za azeno
v
a státní v ZDO
sobotu
svátek
380020
Strakonice-Blatná
14
0
0
14
380100
Strakonice-Blatná-B eznice-P íbram
4
0
0
4
380170
Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice
17
0
0
17
380250
Strakonice-Chráš'ovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná
12
0
0
12
380750
Blatná-Uzeni#ky
8
0
0
8
380760
Blatná-Mladý Smolivce, Radošice
11
0
0
11
380770
Blatná-Svéradice
8
0
0
8
380780
Blatná-Strakonice-Vod&any-%eské Bud"jovice
11
0
0
11
380790
Blatná-B"l#ice-B ezí
10
0
0
10
380800
P edmí -Lná e-Blatná-Horaž!ovice, Komušín
11
0
0
11
380810
Blatná-Sedlice-Písek
4
0
0
4
celkem
147
4
9
128
Po et spoj! v pracovní den je uveden v b"žný pracovní den (tedy mimo školní prázdniny). Spoje jedoucí pouze
nap#. v lichý týden, nebo n"které dny v týdnu jsou zpr!m"rovány a zaokrouhleny na celé íslo.
ZDO = základní dopravní obslužnost (spoje dotované Jiho eským krajem)
Zdroj: Krajský ú#ad Jiho eského kraje a IDOS
po"et spoj#
v pracovní
den

Spoje autobus$ pravidelné linkové dopravy jsou na území m"sta vedeny po silnicích I., II.
a III. t ídy uvedených v kapitole 2.5.7 a dále po místních komunikacích, ul. Sadová, Jana
Wericha, Šilhova a Palackého.
Na území m"sta Blatná (v#etn" osad) se dohromady nachází 21 autobusových zastávek
linek pravidelné autobusové dopravy. Nejd$ležit"jšími autobusovými stanovišti jsou Blatná,
Boženy N"mcové (3 stání) a Blatná, Palackého (3 stání). Ob" stanovišt" jsou od sebe
vzdálena cca 80 m a tvo í dohromady jeden p estupní uzel, ve kterém má zastávku každý ze
spoj$ uvedených v tabulce #. 23. V tomto uzlu je jednozna#n" nejvyšší frekvence
nastupujících a vystupujících cestujících, což je dáno jeho výhodnou polohou (nachází se
tém" v centru m"sta). Dalším p estupním uzlem, zejména z hlediska návaznosti autobus-vlak
a opa#n", je stanovišt" Blatná, autobusová stanice. Zde byl v roce 2008 za finan#ní podpory
Státního fondu dopravní infrastruktury realizován projekt „Autobusové zálivy u silnice #.
III/1739 v Nádražní ulici v Blatné“. Bylo zrušeno stávající zchátralé a p edimenzované
autobusové nádraží a nahrazeno novými zálivy blíže budov" železni#ní stanice, p i snížení
po#tu stáních, který odpovídá sou#asné frekvenci (3 nástupní, 2 výstupní, 4 odstavná stání a 1
#ekárna). Výhodou je p iblížení autobusových stanoviš' železni#ní stanici (nástupní stání jsou
umíst"na p es ulici a výstupní p ímo p ed budovou nádraží %D), zlepšení estetického vzhledu
a uvoln"ní prostoru, který byl p$vodním nádražím zabírán.
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Vlaková doprava
Osobní doprava je provozována osobními vlaky dle platného jízdního ádu 2008/2009 v
rozsahu:
•

•

•

sm"r Nepomuk – odjezd pracovní den:
p íjezd pracovní den:
odjezd sobota, ned"le, st. svátky:
p íjezd sobota, ned"le, st. svátky:
sm"r Strakonice –odjezd pracovní den:
p íjezd pracovní den:
odjezd sobota, ned"le, st. svátky:
p íjezd sobota, ned"le, st. svátky:
sm"r B eznice – odjezd pracovní den
p íjezd pracovní den
odjezd sobota
p íjezd sobota:
odjezd ned"le, st. svátky:
p íjezd ned"le, st. svátky:

9 spoj$
8 spoj$
4 spoje
4 spoje
11 spoj$
11 spoj$
7 spoj$
7 spoj$
9 spoj$
10 spoj$
7 spoj$
8 spoj$
8 spoj$
8 spoj$

M$stská hromadná doprava
MHD není v Blatné provozována. Do jisté míry ji nahrazují spoje linkové autobusové
dopravy do zastávky Blatná, autobusová stanice (u nádraží %D) a do zastávky Blatná,
Vrbenská (v blízkosti pr$myslové zóny), které jsou zde provozovány z d$vodu zna#né
vzdálenosti od centra m"sta.

2.5.12

Stav silni"ní a železni"ní infrastruktury

Sí' silnic I., II. a III. t ídy je v analyzovaném území pom"rn" hustá. Vykazuje však celou
adu bodových závad a nedostatk$, které mohou mít vliv na bezpe#nost silni#ního provozu
(nehodovost), kvalitu života (hlu#nost, prašnost) a životního prost edí (emise, prašnost).
Problémem je také zvyšující se intenzita provozu na komunikacích vyšší t ídy procházejících
m"stem. Jak již bylo zmín"no v #l. 2.5.7, nejvíce dopravn" zatíženou komunikací je pr$tah
silnice #. I/20 (ul. Písecká a Plze&ská), dále pak silnice #. II/175 (ul. %echova) a silnice #.
II/173 (ul. Vorlí#kova, Pivovarská, nám. Míru, t . J.P. Koubka, t . T.G. Masaryka, nám.
Kalinovo, ul. Tyršova). Mezi nejfrekventovan"jší k ižovatky v Blatné pat í k ižovatka silnic
#. I/20, II/173, III/1731 a II/173, II/175, II/121. V územním plánu m"sta je po#ítáno
s rekonstrukcí t"chto k ižovatek na k ižovatky okružní, stejn" jako v p ípad" k ižovatky
silnice #. II/175 se sb"rnou místní komunikací (ul. Šilhova). Dalšími významnými
k ižovatkami jsou k ížení silnic II/173, III/1738, MK ul. Sadová a III/1734, MK ul. Šilhova,
Jana Wericha. Posledn" zmín"ná k ižovatka je vzhledem k po#tu a následk$m dopravních
nehod nejnebezpe#n"jší k ižovatkou v Blatné. D$vodem jsou #astá opomenutí idi#$
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jedoucích po silnici III/1734 dát p ednost (tato povinnost je stanovena dopravní zna#kou stop,
dej p ednost v jízd"). Z d$vodu zvýšení bezpe#nosti provozu v k ižovatce bylo v minulosti
dopln"no dopravní zna#ení o p edb"žné dopravní zna#ky se sv"telnou signalizací, vodorovné
dopravní zna#ení a snížení rychlosti p ed k ižovatkou na 30 km/hod.
Stav místních komunikací je podobný jako stav silni#ních pr$tah$. I zde nalezneme
bodové technické závady a také vliv zvyšující se dopravní intenzity. Nejvyšší zatížení
dopravou m$žeme zaznamenat na sb"rných komunikacích (ul. Šilhova, Jana Wericha, Sadová
a ul. V Jezárkách, Fügnerova). Dalším problémem je nedostatek parkovacích míst v d$sledku
neustále nar$stajícího stupn" motorizace obyvatelstva. Parkovací místa chybí zejména na
sídlištích. V roce 2008 bylo vybudováno parkovišt" pro osobní automobily a autobusy
v docházkové vzdálenosti od Blatenského zámku. Stání vozidel v historickém centru m"sta
(Nám. Míru, t . J.P. Koubka) je regulováno zpoplatn"ním pomocí parkovacích automat$ a
p edplacených parkovacích karet.
Z hlediska železni#ní infrastruktury lze za nejv"tší problém považovat hustou sí' p ejezd$.
Na 75 km obou zmín"ných tratí p ipadá celkem 144 p ejezd$ (v#. p ejezd$ ú#elových
komunikací); na 1 km trati tedy p ipadá v pr$m"ru 1,92 p ejezd$, což zhruba dvojnásobn"
p ekra#uje celostátní pr$m"r. Z celkového po#tu p ejezd$ je pouze 11 vybaveno sv"telným
zabezpe#ovacím za ízením (7,6 %). P ejezdová zabezpe#ovací za ízení jsou kontrolována
výprav#ím v Blatné (ten má k dispozici panel s kontrolkami jednotlivých p ejezd$). Na území
m"sta Blatná jsou t i p ejezdy vybaveny sv"telným zabezpe#ovacím za ízením, ostatní jsou
nezabezpe#ené. Z nezabezpe#ených p ejezd$ na území m"sta Blatná jsou z hlediska
bezpe#nosti provozu na pozemních komunikacích a bezpe#nosti železni#ní dopravy
nejrizikov"jšími k ížení trati #. 203 s místní komunikací (ul. V Jezárkách), dále se silnicí #.
III/1399 ve sm"ru na Blatenku a s ohledem na zamýšlenou rekonstrukci místní komunikace
(ul. (e#ická) spojenou s výstavbou nových rodinných dom$ v lokalit" i k ížení tratí #. 203 a
191 s místní komunikací (ul. (e#ická). Vysoký po#et p ejezd$ je též hlavní p ekážkou
v p ípadném zvyšování tra'ové rychlosti (o kterém by rozhodoval Drážní ú ad).
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Ekonomické prost%edí a trh práce
Struktura ekonomické základny

V Registru ekonomických subjekt$ bylo k 31. 12. 2006 evidováno 1365 podnikatelských
subjekt$ se sídlem v Blatné. Po roz#len"ní zaregistrovaných subjekt$ dle sektor$ jednozna#n"
dominuje terciární sektor (67 %), následovaný sekundárním sektorem s podílem 27 %.
Primární sektor má zastoupení nejmenší (6 %), což odpovídá charakteru m"sta zam" eného na
služby a pr$mysl. Tuto skute#nost dokladuje tabulka #. 24 a graf na obrázku #. 9.

Tabulka "íslo 24: Struktura ekonomické základny m$sta Blatná dle sektor# ke dni 31.
12. 2006
Po"et
podnikatelských
subjekt# celkem

Primární

Sekundární

Terciární

1 365

81

364

920

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Obrázek "íslo 9:

Struktura ek. základny m$sta Blatná dle sektor# k 31. 12. 2006
6%
27%

67%

Primární

Sekundární

Terciální

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Vývoj ekonomické základny byl v minulosti do zna#né míry ovlivn"n centrálními zásahy,
#áste#n" byl podpo en historickým vývojem (strojírenství, rybá ství) a zavedením nové
výroby (elektrotechnika), avšak n"která tradi#ní odv"tví byla zrušena (nap . pivovarnictví).
P i hodnocení sou#asné ekonomické základny podle jednotlivých odv"tví zjiš'ujeme, že
nejv"tší podíl zaujímá odv"tví „Obchod, prodej, opravy“ (30,26 %), vysoký podíl mají též
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„Ostatní obchodní služby“ (19,78 %), „Pr$mysl“ (15,01 %) a „Stavebnictví“ (11,65 %).
Strukturu ekonomické základny m"sta Blatná uvádí tabulka #. 25 a obr. #. 10 níže.

Školství a
zdravotnictví

270

7

60

Ostat. ve%ej., social.
a osobní služby

Ve%ej. správa,
obrana, pen. soc.
pojis.

Obchod, prod. a
opr.

Doprava a spoje

205 159 57 413

Stavebnictví

81

Ostatní obchodní
služby

Po#et

Pr#mysl

Sektor

Zem$d$lství,
lesnictví, rybolov

Tabulka "íslo 25: Struktura ek. základny m$sta Blatná dle sektor# a odv$tví k 31. 12.
2005

113

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Obrázek "íslo 10: Struktura ek. základny m$sta Blatná dle sektor# a odv$tví k 31. 12.
2006

1%4%

6%

8%

15%

20%
12%
4%
30%

Zem d lství, lesnictví, rybolov
Pr!mysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spot"ebního zboží a pohostinství
Ostatní obchodní služby
Ve"ejná správa, obrana, povinné sociální pojišt ní
Školství a zdravotnictví
Ostatní ve"ejné, sociální a osobní služby
Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Z hlediska právní formy podnikání p evažuje s velkou p evahou právní forma „Podnikatel
– fyzická osoba“ s podílem 71,55 %, z právnických osob p evažují „Obchodní spole#nosti“
(8,84 %). Dalšími právními formami jsou „Svobodná povolání“ (6,98 %), „Samostatn"
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hospoda ící rolník“ (2,15 %), „Státní organizace“ (0,96 %), „Družstevní organizace“ (0,15 %)
a „Akciová spole#nost“ (0,52 %). Podílem 8,84 % jsou reprezentovány ostatní, tedy subjekty
s neuvedenou právní formou podnikání.

Pen$žní
organizace

119

2

0

963

29

94

Ostatní

Družstevní
organizace

7

Svobodná
povolání

Obchodní
spole"nosti

13

Samostat. hosp.
rolníci

Akciové
spole"nosti

Po#et

Po"et
podnikatel# FO

Právní
forma

Státní
organizace

Tabulka "íslo 26: Struktura ekonomické základny m$sta Blatná dle právní formy
k 31. 12. 2006

119

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Obrázek "íslo 11: Struktura ek. základny m$sta Blatná dle právní formy k 31. 12. 2006

6,98%
2,15%

8,84%

0,97% 0,52%

8,84%

0,15%

71,55%

Státní organizace

Akciové spole#nosti

Obchodní spole#nosti

Družstevní organizace

Podnikatelé - fyzické osoby

Samostatn hospoda"ící rolníci

Svobodná povolání

Ostatní právní formy

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Odv"tvová struktura (viz výše uvedené obrázky a tabulka) je ovlivn"na p edevším
strukturou podnikatel$ – fyzických osob. Ti na základ" svých oprávn"ní podnikají p edevším
ve službách, obchodu a opravách spot ebního zboží.
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Pom"rn" vysoký po#et podnikatel$ vzhledem k celkovému po#tu obyvatel m"sta je údaj
pon"kud zavád"jící. Do níže uvedené statistiky jsou zahrnuty fyzické osoby, které sice mají
živnostenské oprávn"ní, ale na jeho základ" si jen p ivyd"lávají a nevyvíjejí soustavnou
#innost. Je tedy t eba po#ítat s odhadem, že aktivních je 30 % podnikatel$ zabývajících se
podnikáním v zem"d"lství a 50 % podnikatel$ zabývajících se #inností v sekundárním a
terciárním sektoru. Mnoho podnikatel$ má provozování živnosti p erušeno nebo ukon#eno.
Z dotazníkového šet ení vyplývá, že sou#asná struktura ekonomické základny má své
rezervy p edevším v oblasti služeb. Obyvatel$m v ešeném území výrazn" chybí opravna
obuvi a brašná ského zboží, výrobna polotovar$, #istírna šatstva, do dvou let ukon#í svojí
#innost i prádelna a tržnice, kde mohou drobní p"stitelé prodávat svoje p ebytky.
Lékárny jsou v Blatné t i. Pacienti si mohou léky vyzvednout nebo koupit o víkendu jen
v sobotu dopoledne. No#ní ani ned"lní provoz není zajišt"n.
Návšt"vník$m m"sta chybí ubytování hotelového typu a i celková kapacita ubytovacích
za ízení je nedosta#ující (ubytování v soukromí a ubytovny).
Tabulka "íslo 27: Struktura ekonomické základny
zam$stnanc# k 31. 12. 2006

dle

velikostní

M$sto Blatná
Po"et
Po"et
subjekt#
zam$stnanc#

Výb$r z registru ekonomických subjekt#
k 31.12.2006 - subjekty podle obce sídla
T%íd$ní podle velikostní kategorie zam$stnanc#
Neuvedeno
765
0
Bez zam"stnanc$
391
0
1 - 5 zam"stnanc$
133
270
6-19 zam"stnanc$
36
391
20-49 zam"stnanc$
14
476
50-199 zam"stnanc$
12
845
200 a více zam"stnanc$
3
2 221
Celkem
1354
4 203
z toho subjekty s více než 5 zam"stnanci
65
3 933
T%íd$ní podle p%evažující "innosti
Zem"d"lství, lesnictví,rybá ství
83
139
Pr$mysl + stavebnictví
356
3 071
Obchod, doprava, pen"žnictví, trž. služby
730
459
Ve ejná správa, školství, zdrav., ostatní
185
534
Celkem
1 354
4 203
T%íd$ní podle p%evažující "innosti - pouze subjekty s 5 a více
zam$stnanci
Zem"d"lství, les.,rybá .
5
128
Pr$mysl + stavebnictví
28
3 031
Obchod, doprava, pen"žnictví., trž. služby
20
284
Ve ejná správa, školství, zdrav., ostatní
12
490
Celkem
65
3 933
Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice
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T íd"ní zam"stnavatel$ podle velikostní kategorie zam"stnanc$ ukazuje na skute#nost, že
t i nejv"tší zam"stnavatelé (DURA Automotive CZ, s.r.o., Leifheit s.r.o., TESLA Blatná, a.s.)
nabízejí více než 2200 pracovních míst, což je více než polovina všech nabízených
pracovních míst. P ípadné výkyvy ve výkonnosti ekonomiky by mohly výrazným zp$sobem
narušit relativní rovnováhu na trhu práce.
2.6.2

Zam$stnanost a nezam$stnanost

Zam"stnanost a nezam"stnanost pat í k nejsledovan"jším ukazatel$m p i hodnocení úrovn"
hospodá ství na úrovni %eská republika, kraj a SO ORP. Následující data byla získána
výb"rovým šet ením pracovních sil (VŠPS). Toto šet ení se uskute#&uje ve vybraných
domácnostech (0,7 % celkového po#tu domácností), zp$sob zjiš'ování koresponduje s
definicemi a doporu#eními Mezinárodní organizace práce a respektuje provád"cí metodiku
Eurostatu.
Dle SLDB 2001 bylo na území m"sta 3497 ekonomicky aktivních obyvatel. P i rozd"lení
tohoto celkového po#tu na jednotlivé sektory je primární sektor zastoupen podílem 5 %,
sekundární sektor 49 % a terciární sektor 43 %. Údaje jsou znázorn"ny v tabulce a grafu níže.
Tabulka "íslo 28: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo m$sta Blatná dle sektor# k 3. 3.
2001 SLDB
Ekonomicky
aktivní
obyvatelstvo
celkem

Ekonom. akt. Ekonom. akt.
Ekonom. akt.
v prim. sekt. v sekund. sekt.
v terciárním
(zem$d. ,lesn.,
(pr#m. a
sektoru (služ.)
rybolov)
staveb.)

3 497
175
1 731
1 494
Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Ekonomicky
aktivní v
nezjišt$ných
odv$tvích
97

Samostatn$
"inní celkem
350

Obrázek "íslo 12: Ek. aktivní obyvatelstvo m$sta Blatná dle sektor# k 3. 3. 2001 SLDB

3%

Ekonom. akt. v prim. sekt.
(zem d., lesn., rybolov)

5%

Ekonom. akt. v sekund. sekt.
(pr!m. a staveb.)

43%
49%

Ekonom. akt. v terciárním
sektoru (služ.)
Ekonomicky aktivní v
nezjišt ných odv tvích

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice
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V roce 2004 došlo ke zm"n" metodiky výpo#tu míry nezam"stnanosti. Od tohoto roku je
míra nezam"stnanosti po#ítána tak, že do výpo#tu jsou uvád"ni pouze dosažitelní uchaze#i o
práci. Tedy ti, kte í nejsou dlouhodob" nemocní, ve výkonu trestu #i v zahrani#í a jsou
schopni nastoupit do práce ihned. Tímto výpo#tem byla v roce 2007 zjišt"na míra
nezam"stnanosti ve výši 5,35 %.

Tabulka "íslo 29: Míra nezam$stnanosti ve m$st$ Blatná za období 2000 – 2007
Rok

2001

Míra nezam"stnanosti 6,38

2002

2003

2004
celkem

6,72

6,63

7,46

2005
2005
2006
2006
2007
2007
celkem dosažení celkem dosažení celkem dosažení
není k
7,58
7,32
6,72
6,61
5,35
disp.

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Obrázek "íslo 13: Míra nezam$stnanosti ve m$st$ Blatná za období 2000 – 2007
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Míra registrované nezam"stnanosti

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Míra nezam"stnanosti ve m"st" Blatná je pln" srovnatelná s okolními regiony (SO ORP,
okresy).
V roce 2007 (k 31. 11.) bylo na území m"sta registrováno celkem 153 uchaze#$ o práci,
z toho dosažitelných 141.
Tento stav dokumentuje tabulka #. 30 a obrázek #. 14.
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Tabulka "íslo 30: Žadatelé o práci za m$sto Blatná k 31. 11. 2007
Uchaze"i o
práci k
31.12.2007
celkem
153

Uchaze"i o
práci k
31.12.2007
dosažitelní
141

Uchaze"i o
práci k
31.12.2007
ženy
73

Uchaze"i o
práci k
31.12.2007
ZTP
39

Uchaze"i o
práci k
31.12.2007
absolventi
14

Volná
pracovní místa
k 31.12.2007
141

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

Obrázek "íslo 14: Žadatelé o práci za m$sto Blatná k 31. 11. 2007
Volná pracovní místa
141
Uchaze#i o práci absolventi

14
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141
153
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100
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Uchaze#i o práci celkem
200

Po et uchaze ! o práci

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice

K 31. 11. 2007 bylo na území m"sta evidováno 141 volných pracovních míst. I když je
nezam"stnanost v sou#asné dob" nejnižší za mnoho posledních let, z hlediska uplatnitelnosti
na trhu práce jsou trvale nejproblémov"jšími skupinami uchaze#$ o zam"stnání p edevším
osoby se zdravotním postižením (OZP), uchaze#i s v"kem 50 let a starší, ženy s malými d"tmi
a stejn" tak absolventi, mladiství a dlouhodob" nezam"stnaní. V posledních letech p edevším
dochází ke zvyšování po#tu nezam"stnaných ve v"ku 50 a více let a tento jev je alarmující
p edevším v souvislosti s d$chodovou reformou.
Tabulka #. 31 a obrázek #. 15 zachycují vývoj v po#tu žadatel$ o práci za období let 2001
až 2007.
Tabulka "íslo 31: Vývoj po"tu žadatel# o práci za m$sto Blatná v období 2001 – 2007
EA SLDB

2001

2002

2003

3 497

223

235

232

2004
celkem
261

2005
celkem
265

2005
dosažené
256

2006
2006
2007
2007
celkem dosažené celkem dosažené
235
231
.
187

Zdroj: $eský statistický ú#ad, Krajská správa $eské Bud"jovice
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Obrázek "íslo 15: Vývoj po"tu žadatel# o práci za m$sto Blatná, 2000

187

2007

231

2006

265

Roky

2005

261

2004
232

2003

235

2002
223

2001
0

50

100

150

200

250

300

Po et uchaze ! o zam"stnání
Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

2.6.3

Pracovní mikroregion1, dojíž ka a vyjíž ka za prací

Analyzované území je sou ástí pracovního mikroregionu Blatná (dle !SÚ 2007), jehož
jádrem je m"sto Blatná. Sousední obce pak tvo#í zázemí tohoto pracovního mikroregionu.
Níže uvedená tabulka . 32 obsahuje základní charakteristiky pracovního mikroregionu
Blatná.

1

Pro statistické ú ely stanovené území dojíž$ky za pracovními p#íležitostmi. Tzv. „p#irozený“ územní celek
mén" závislý na administrativním uspo#ádání.
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16 547

6 644

9 903

Saldo pracovní
dojíž ky v centru
mikroregionu/
subregionu

32

Pracovní místa
v mikroregionu,
subregionu

Po#et obyvatel
mikroregionu,
subregionu

379

Zázemí
mikroregionu

Po#et obcí
v mikroregionu,
subregionu

Blatná

v tom
Jádro
mikroregionu

Mikroregion,
subregion

Rozloha
mikroregionu,
subregionu (km2)

Tabulka #íslo 32: Charakteristika pracovního mikroregionu Blatná k 3. 3. 2001

7 153

1 162

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

Vyjížd.do zam$st. v jiné
frekvenci

47

Vyjížd. do zam$st.
nezjišt$ný sm$r

525

Vyjížd.do zam$st. v
obci

Vyjížd. do zam$st.
mimo obec trv. bydl.
denn$

736

Vyjížd.do zam$st.
celkem

Vyjížd.do zam$st. mimo
obec trv. bydl. (zjišt$ný
sm$r)

1 898

Vyj. do zam. mimo tr.
bydl. denn$ nad 60 min.

Dojížd$jící do
zam$stnání do obce
celkem

Tabulka #íslo 33: Dojíž ka a vyjíž ka za prací k 3. 3. 2001 SLDB – m$sto Blatná

3 014

2 221

57

211

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

2.6.4

Významné firmy

Na území m"sta Blatná vyvíjí svou podnikatelskou innost #ada firem, jejichž innost má
významný vliv na zam"stnanost. Jedná se o firmy, které zam"stnávají v"tší po et
zam"stnanc% (v"tšinou nad 25) a p#i jejich zániku i pozastavení innosti by byla míra
nezam"stnanosti nejen na #ešeném území, ale také na území sousedních obcí, podstatn"
ovlivn"na. Jedná se p#edevším o tyto subjekty.
•

•

•

•

DURA Automotive CZ, s.r.o. – významný výrobce autokarosá#ských díl% pro p#ední
sv"tové automobilky, mate#ská firma v USA, filiálky po celém sv"t", pobo ka
blatenského závodu ve Strakonicích (2008 - 1 250 zam"stnanc%, 2009 – 674 zam. )
Leifheit, s.r.o. – dce#iná spole nost firmy Leifheit AG (N"mecko), zabývá se výrobou
pro domácnost – nap#. koupelnových koberc%, sušák% na prádlo, domácích žeb#ík% z
Al a Fe, forem na pe ení (2008 - p#es 500 zam"stnanc%, 2009 – 367 zam"stnanc%)
TESLA Blatná, a.s. – zabývá se vývojem, výrobou a prodejem díl% pro motorová
vozidla, elektronických sou ástek, díl% a za#ízení a strojní výrobou (cca 360
zam"stnanc% v roce 2008, 2009 – 337 zam"stnanc%)
OBALY Blatná, s.r.o. – výrobce d#ev"ných obal% (p#es 100 zam"stnanc%)
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Universal - Plus, s.r.o. (zm"na názvu). Výroba aloun"ného nábytku. (p#es 100
zam"stnanc%v roce 2008, max. 80 zam"stnanc% v roce 2009)
Blatenská ryba spol. s r.o. hospoda#í na tém"# 1 600 hektarech rybník%, rozkládajících
se na Strakonicku, Písecku a P#íbramsku a zabývá se chovem ryb a jejich dalším
zhodnocením (2008 - 98 zam"stnanc%, 2009 – 84 zam"stnanc%)
Zámecký ovocný lihovar Blatná s. r. o. – tradi ní výroba pat#ící restituent%m zámku –
rodin" Hildprandtových (17 zam"stnanc%)
VISHAY Electronic spol. s r.o. P#eštice, sou ást amerického výrobce produkující
kondenzátory, odpory a další elektronické sou ástky, v závod" v Blatné zam"stnává
471 osob.
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Sociální a zdravotní vybavenost
Zdravotní služby a vybavenost

Z hlediska z#izovatele d"líme zdravotnická za#ízení na státní zdravotnická za#ízení, kdy je
z#izovatelem Ministerstvo zdravotnictví !R i jiné centrální orgány, a na nestátní
zdravotnická za#ízení, kdy je z#izovatelem kraj, m"sto (obec), církev, i jiná právnická nebo
fyzická osoba. Zabezpe ení zdravotní pé e je len"no na ambulantní pé i, nemocnice a
odborné lé ebné ústavy.
Ambulantní pé#e
Nové možnosti léka#ské techniky zásadn" ovliv&ují formy ambulantní pé e. P#estože má
ošet#ovatelská a hospitaliza ní funkce nemocnic nadále zásadní význam, dochází k posunu od
klinické a denní pé e k pé i ambulantní.
Moderní ambulantní pé e p#edstavuje samostatný uzav#ený okruh vyšet#ení a lé by, která
je soub"žná s pé í klinickou. Tento trend se projevuje ve vyšších prostorových a technických
nárocích na vybavení ambulantních stanic a v nových požadavcích na variabilitu a flexibilitu
jejich uspo#ádání.
Za#ízení ambulantní pé e jsou len"na na primární pé i, specializovanou ambulantní pé i
a zvláštní ambulantní pé i. Tato zvláštní pé e zahrnuje domácí zdravotní pé i, zdravotní pé i
ve stacioná#ích, zdravotní pé i poskytovanou ve zdravotnických za#ízeních z jiných než
zdravotních d%vod% (sociální služby poskytované ve zdravotnických za#ízeních ústavní pé e)
a zdravotní pé i v ústavech sociální pé e.
Za#ízení ambulantní pé e zahrnují ambulantní ást, l%žkovou ást i vlastní sociální
prost#edí. Poskytují p#edevším ambulantní pé i kombinovanou s poskytováním pé e
ve vlastním sociálním prost#edí klient% a l%žkovou zdravotní pé i v za#ízeních sociální pé e
a nemocnicích (sociální hospitalizace). Pé e je poskytována všem indika ním
a diagnostickým skupinám klient% s akutní, chronickou i dlouhodobou formou onemocn"ní
a klient%m v terminální fázi života, kte#í z d%vodu svého zdravotního stavu i stavu jejich
vlastního sociálního prost#edí nemusí být akutn" hospitalizováni.
Na území m"sta Blatná se nachází poliklinika a dále n"kolik ordinací praktického léka#e
pro dosp"lé, pro d"ti a dorost, ordinace stomatologa, gynekologa, neurologa, internisty, ORL,
chirurga, ortopeda, o ního léka#e, rehabilitace, RTG, psychiatrické ambulance, kožní a plicní.
Je zde také biochemická laborato#, která je pobo kou Labomy v !eských Bud"jovicích.
V Blatné jsou dv" pracovišt" zdravotní rehabilitace, t#i zubní laborato#e a t#i lékárny.
Ve m"st" je provozována Léka#ská služba první pomoci a má zde stanovišt" Rychlá
záchranná služba, jejímž z#izovatelem je Jiho eský kraj a v Blatné je detašované pracovišt",
které je umíst"no v Poliklinice Blatná. V Blatné také p%sobí dv" sestry domácí pé e. Doprava
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pacient% je zajiš'ována soukromou firmou Sanita Herzig Horaž$ovice se sídlem v Poliklinice
Blatná.
Zajišt"ní zdravotní pé e obyvatel je pom"rn" dostate né, jako v"tší nedostatek v oblasti
zdravotní pé e se jeví nefungující pohotovostní služba v lékárn" o víkendech.
Poliklinika Blatná, s.r.o., Jana Wericha 502, 388 01 Blatná
V tomto za#ízení je soust#ed"no pom"rn" velké množství za#ízení zdravotnické pé e.
Technický stav budovy odpovídá jejímu stá#í, jako velký nedostatek se jeví absence výtahu.
P#ehled za#ízení zdravotnické pé e v Poliklinice Blatná je uveden v tabulce níže.

Tabulka #íslo 34: Seznam za%ízení zdravotnické pé#e v Poliklinice s.r.o., Blatná
Název
Samostatná ordinace praktického léka#e pro dosp"lé
Samostatná ordinace praktického léka#e pro d"ti a dorost
Samostatná ordinace praktického léka#e - stomatologa
Samostatná ordinace praktického léka#e - gynekologa
Samostatná ordinace neurologie
Samostatná ordinace ORL
Samostatná ordinace chirurgie
Samostatná ordinace rehabilitace
Samostatná ordinace RTG
Detašované pracovišt" Nemocnice Strakonice - neurologie
Detašované pracovišt" Nemocnice Strakonice - interna
Detašované pracovišt" Nemocnice Strakonice - kožní
Detašované pracovišt" Nemocnice Strakonice - plicní
Rychlá záchranná služba

Po#et za%ízení
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Zdroj: M"sto Blatná

Detailní p#ehled veškeré léka#ské a zdravotnické pé e v Blatné je uveden v tabulce . 35.
Tabulka #íslo 35: Seznam za%ízení zdravotnické pé#e ve m$st$ Blatná
Název
Poliklinika
Samostatná ordinace praktického léka#e pro dosp"lé
Samostatná ordinace praktického léka#e pro d"ti a dorost
Samostatná ordinace praktického léka#e - stomatologa
Samostatná ordinace praktického léka#e - gynekologa
Detašované pracovišt" samostatné ordinace praktického léka#e - gynekologa
Samostatná ordinace léka#e specialisty
Detašované pracovišt" ordinace léka#e specialisty
Detašované pracovišt" ostatního samostatného za#ízení
Za#ízení lékárenské pé e
Detašované pracovišt" st#ediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Zdroj: www.uzis.cz, M"sto Blatná
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Ústavní zdravotnická za%ízení
Ústavní pé e je len"na na nemocnice a odborné lé ebné ústavy (lé ebny pro dlouhodob"
nemocné, psychiatrické lé ebny, rehabilita ní ústavy atd.).
Ob ané m"sta Blatná využívají ústavní pé e dvou nejbližších za#ízení, a to nemocnice ve
25 km vzdálených Strakonicích a nemocnice v Písku, vzdáleném 27 km.
Nemocnice Strakonice, a.s.:
Nemocnice Strakonice, a.s. poskytuje ambulantní i l%žkové služby v t"chto oborech a
odbornostech zdravotní pé e: vnit#ní léka#ství, všeobecná interna, angiologie, diabetologie,
endokrinologie, gastroenterologie, hepatologie, kardiologie, nefrologie, revmatologie,
obezitologie, metabolismus a výživa, osteologie, hemodialýza, geriatrie, fyziatrie, balneologie
a lé ebná rehabilitace, hematologie, p#enosné nemoci, tuberkulóza a respira ní nemoci,
kalmetizace, alergologie a klinická imunologie, neurologie, d"tská neurologie, transfuzní
služba, pediatrie, d"tská nefrologie, d"tská kardiologie, neonatologie, psychiatrie, lé ba
alkoholismu a jiných toxikomanií, klinická psychologie, sexuologie, klinická onkologie,
dermatovenerologie, d"tská dermatologie, korektivní dermatologie, nukleární medicína,
chirurgie, d"tská chirurgie, úrazová chirurgie, cévní chirurgie, plastická chirurgie,
popáleninová medicína, proctologie, sennologie, gynekologie a porodnictví, d"tská
gynekologie, urogynekologie, otorinolaryngologie, foniatrie, d"tská otorinolaryngologie,
ophtalmologie, urologie, d"tská urologie, anestesiologie, resuscitace a intenzivní pé e,
algesiologie, klinická biochemie, léka#ská mikrobiologie, léka#ská parazitologie, léka#ská
virologie, patologická anatomie, radiodiagnostika, laborato# alergologická, laborato#
imunologická, laborato# toxikologická, laborato# nukleární medicíny, laborato# klinické
cytologie, laborato# hematologická, laborato# patologie, laborato# léka#ské mykologie,
fyzioterapie, porodní asistentka, ortoptická sestra, stomatologie - praktický léka#,
stomatologie - ústní a elistní chirurgie, stomatologie – ortodontie, doprava ran"ných,
nemocných a rodi ek, ústavní lékárna, komer ní lékárna. P#edpokládá se rozší#ení o další
obory.
Nemocnice poskytuje pé i na 355 l%žkách 10 l%žkových odd"lení a v celkem 58
odborných ambulancích ve Strakonicích, Vod&anech a Blatné (v Blatné je to 5 odborných
ambulancí – viz tabulka . 34). V roce 2005 se zde narodilo 888 d"tí, bylo hospitalizováno
13.756 pacient% a ambulantn" ošet#eno 104.500 pacient%. To vše zajiš'uje 563 kmenových
zam"stnanc% (údaje za rok 2005). Strakonická nemocnice je nositelem prestižního titulu Baby
Friendly Hospital, získala certifikát jakosti podle EN !SN ISO 9001:2001 a je na špi ce
eských nemocnic v odb"rech pupe níkové krve.
Od roku 2005 je nemocnice akciovou spole ností. Spádová oblast je vymezena m"sty
Sušice – Horaž$ovice – Lná#e – B"l ice – Milovice – Bos&any – Bavorov – Horní Vltavice.
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Nemocnice Písek, a.s.:
Dalším za#ízením, které využívají ob ané Blatné je nemocnice v Písku. Jedná se o
akciovou spole nost, jejímž jediným akcioná#em je Jiho eský kraj. Tato nemocnice má 443
l%žek a následující odd"lení: chirurgie, interna, ARO, d"tské, gynekologie, porodnice,
infek ní, neurologie, LDN, ortopedie, urologie, ambulantní odd"lení, spole né vyšet#ovací a
lé ebné složky. V areálu se nachází také lékárna. V nedávné dob" prob"hla rekonstrukce
jednotlivých odd"lení a investice do p#ístrojové techniky zna n" vylepšily a zkvalitnily
úrove& diagnostiky a lé by. V Blatné provozuje Nemocnice Písek, a.s. 2 odborné ambulance
(chirurgie a ortopedie v soukromém objektu).
Klatovská nemocnice, a.s.
Tato nemocnice má v Blatné jedno detašované pracovišt" (ortopedie).
Prost#ednictvím nemocnic ve Strakonicích, Písku a Klatovech je zajišt"na pro obyvatele
Blatné dostupnost všech specializovaných léka#%.
Voly&ská lé#ebna s.r.o., Volyn$
Lé ebna poskytuje pé i o pacienty se ztrátou plné sob"sta nosti, po operacích a
poran"ních, rehabilitace p#i onemocn"ních pohybového ústrojí a pé i o pacienty
s nevylé itelnou chorobou. Lé ebna má kapacitu 73 l%žek, zárove& však má i ambulantní
provoz.
Psychiatrická lé#ebna ve Lná%ích
Z#izovatelem lé ebny je Jiho eský kraj, kapacita je 70 l%žek.
Nemocnice následné pé#e Lé#ebna dlouhodob$ nemocných Horaž ovice s.r.o.,
Horaž ovice
Tato nemocnice disponuje ástí l%žkovou (kapacita je 140 l%žek) a ástí ambulantní.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachaticích
Z#izovatelem hospice je ob anské sdružení stejného jména, kapacita je 30 l%žek.
2.7.2

Sociální služby a vybavenost

Do sociálních služeb je zahrnuto: sociální poradenství, služby sociální pé e a služby
sociální prevence (viz zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách).
Sociální služby jsou zajiš'ovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Všechny
poskytované sociální služby jsou sm"#ovány tak, aby zachovávaly d%stojnost uživatele, aby
vycházely z individuálních pot#eb uživatele, aby uživatele motivovaly k samostatnosti a
neprohlubovaly závislost na poskytované služb" a podporovaly sociální za le&ování, p#ípadn"
bránily vy le&ování uživatel%.
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Sociální problematika je v Blatné, stejn" jako v dalších obcích sdružených ve Svazku obcí
Blatenska, #ešena spole n", a to na základ" dlouhodobého plánování a realizace Komunitního
plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska.
Sociální služby jsou v Blatné poskytovány n"kolika formami, jednou z nich je Domov pro
seniory. Jeho úkolem je poskytovat pobytovou sociální službu p#edevším senior%m, jejichž
životní pot#eby nejsou dostate n" zabezpe eny a dále poskytovat pot#ebnou podporu a pomoc
senior%m, kte#í nejsou schopni žít ve vlastní domácnosti z d%vodu rozsáhlé závislosti na
podpo#e nebo pomoci jiné osoby, závažných zm"n zdravotního stavu, vysokého v"ku i
jiných vážných d%vod%. Domov pro seniory vytvá#í pro uživatele domov, který co nejvíce
nahrazuje p#irozené sociální prost#edí, a ve kterém mohou žít plnohodnotným, d%stojným a
spokojeným životem.
Domov pro seniory, t%. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
Toto za#ízení je p#ísp"vkovou organizací M"sta Blatná, jsou zde poskytovány následující
služby: ubytování, stravování, ošet#ovatelská pé e, sociáln" terapeutické innosti, sociáln"
právní poradenství, aktiviza ní programy, praní a drobné opravy prádla, úklid,
zprost#edkování dalších služeb dle pot#eby uživatel%. Kapacita iní 87 l%žek v 53
jednol%žkových a 17 dvoul%žkových pokojích. V sou asné dob" je kapacita Domova pro
seniory zcela napln"na.
V za#ízení pracuje 5 registrovaných zdravotních sester a 13 pracovník% sociální pé e v
nep#etržitém provozu. Práce v domov" je týmová, všichni zam"stnanci pracují podle nov"
vytvo#ených ošet#ovatelských standard% a klient%m je poskytována pé e podle jejich
aktuálního zdravotního stavu a indikace praktických léka#%. Pravidelnou ambulantní pé i
poskytuje klient%m smluvní léka#ka, klient%m je zachována možnost svobodné volby léka#e.
Do za#ízení pravideln" dochází psychiatr a ortoped a na pozvání dermatolog, internista a
neurolog.
Rehabilitaci vede diplomovaná registrovaná fyzioterapeutka. Rehabilitace je vybavena
ultrazvukem, elektrolé bou, magnetoterapií a laserem. Dále provádíme parafínové a
rašelinové zábaly, masáže klasické i reflexní a lé ebná cvi ení individuální i skupinové. Z
vodolé by perli kové i masážní koupele a cvi ení v bazénu.
Technický stav a vybavení Domova pro seniory pln" spl&uje standardy kvality sociálních
služeb. Na základ" zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn"ní pozd"jších
p#edpis% došlo ke zm"nám ve skladb" p#ijímaných klient% - v pobytových sociálních
za#ízeních by m"li p#evažovat ob ané, kte#í vyžadují zvýšenou sociální pé i. Vzhledem
k tomu se uvažuje o rozší#ení ošet#ovatelského odd"lení, což by s sebou p#ineslo p#edevším
stavební úpravy (vybudování zázemí pro zdravotnický personál, sociální za#ízení apod.).
Nejbližší podobná za#ízení v blízkosti Blatné jsou uvedena níže v tabulce:
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Tabulka #íslo 36: Za%ízení sociální pé#e v blízkosti Blatné
Za%ízení
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Domov pro seniory Sv"tlo
Centrum Rožmitál pod T#emšínem

Adresa
Lidická 189, Strakonice
Rybni ní 1282, Strakonice
Drhovle 44, Písek
Na spravedlnosti 589, Rožmitál pod T#emšínem

Zdroj: M"sto Blatná, www stránky

Další možností zajišt"ní sociálních služeb je pe ovatelská služba. Je ur ena senior%m a
zdravotn" postiženým ob an%m, kte#í nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v
domácnosti, zajistit další životní pot#eby, nebo kte#í pro nep#íznivý zdravotní stav pot#ebují
ošet#ení jinou osobou nebo další osobní pé i, pokud jim pot#ebnou pé i nemohou poskytnout
rodinní p#íslušníci. Pe ovatelská služba p#edstavuje pomoc, která senior%m a osobám se
zdravotním postižením umož&uje žít navyklým zp%sobem života v soukromí vlastního bytu.
Základní innosti p#i poskytování pe ovatelské služby jsou zajiš'ovány v základním
rozsahu t"chto úkon%: pomoc p#i zvládání b"žných úkon% pé e o vlastní osobu, pomoc p#i
osobní hygien" nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc
p#i zajišt"ní stravy, pomoc p#i zajišt"ní chodu domácnosti, zprost#edkování kontaktu se
spole enským prost#edím.
Pe#ovatelskou službu pro Blatnou pln" zajiš'uje Oblastní charita Strakonice, která je
samostatným právnickým objektem, organiza n" podléhá Diecézní charit" !eské Bud"jovice.
Oblastní charita Strakonice poskytuje tyto typy sociálních služeb:
•

domov pro seniory – D%m klidného stá#í sv. Anny v Sousedovicích

•

osobní asistenci – Kontakt (osobní asistence u senior%)

•

odborné sociální poradenství

•

denní stacioná# – Pohoda (denní gerontologický stacioná# ve Strakonicích)

•

pe ovatelskou službu

Oblastní charita Strakonice z#ídila od 1. ledna 2008 st#edisko v Blatné, které má sídlo
v Dom" s pe ovatelskou službou, Tyršova 436, Blatná. M"sto Blatná má uzav#enou smlouvu
o poskytování sociálních služeb pro obyvatele Blatné a Oblastní charit" Strakonice na její
innost finan n" p#ispívá. Ob ané Blatné mohou pln" využívat všech nabízených služeb.
Základními innostmi pe ovatelské služby je: pomoc p#i zvládání b"žných úkon% pé e o
vlastní osobu, pomoc p#i osobní hygien", poskytnutí stravy nebo pomoc p#i zajišt"ní stravy,
pomoc p#i zajišt"ní chodu domácnosti, p%j ování kompenza ních pom%cek a zprost#edkování
kontaktu se spole enským prost#edím.
Mate%ské centrum Kap%ík, o.s.
Vzniklo v roce 2009. P#edm"tem innosti je napln"ní volného asu matek s d"tmi.
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D'm s pe#ovatelskou službou, Tyršova 436, Blatná
Kapacita tohoto sociálního za#ízení je 44 l%žek v 36 garsoniérách a ty#ech bytech 1+1,
jedná se o byty zvláštního ur ení. D%m je v sou asnosti pln" obsazen.
Spolupráce s Oblastní charitou Strakonice je pom"rn" nová, s jejich pracovnicemi úzce
spolupracuje sociální odbor M"Ú Blatná. V sou asnosti se rozsah služeb této organizace jeví
pro ob any Blatné jako dosta ující, bude záležet na vývoji této spolupráce.
Výstavba dalšího za#ízení podobného typu není v sou asnosti plánována. Všeobecným
trendem je spíše využívání terénních služeb (pe ovatelská služba a osobní asistence), které
jsou v sou asnosti zajišt"ny Oblastní charitou Strakonice.
Další terénní služby (nap#. tís&ová pé e, pr%vodcovské a p#ed itatelské služby,
odleh ovací služby, ranná pé e, telefonická krizová pomoc, tlumo nické služby,
nízkoprahové za#ízení pro d"ti a mládež, nízkoprahové denní centrum) ve m"st" chybí. M"sto
Blatná nedisponuje terénní službou, chrán$nými byty a ani zde není z#ízen azylový d'm.
Nejbližším azylovým domem je ve Strakonicích s kapacitou pro 35 klient% a D%m sv. Petra
pro muže v Prachaticích. Není zde ani žádné za%ízení pro osoby ohrožené krizovou sociální
situací a ani se o jeho vybudování zatím neuvažuje. Jeho funkci áste n" plní osm byt% IV.
kategorie, kde jsou náklady na bydlení pom"rn" nízké, a které jsou p#id"lovány z d%vodu
tíživé bytové situace.
Tabulka #íslo 37: Typ a kapacity jednotlivých sociálních za%ízení
Typ sociálního za%ízení
Domov pro seniory
D%m s pe ovatelskou službou
Zdroj: www stránky: www.mesto-blatna.cz

Adresa
t#. T. G. Masaryka 272, Blatná
Tyršova 436,388 01 Blatná

Po#et l'žek
87
44

Ve m"st" Blatná není z#ízen d$tský domov, nejbližší za#ízení tohoto typu je D"tský
domov Volyn", D"tský domov Písek a D"tské centrum Jiho eského kraje o.p.s. Strakonice.
Pomoc drogov$ závislým na území Blatné poskytuje ob anské sdružení Prevent
prost#ednictvím Kontaktního a krizového centra ve Strakonicích.. Aktivity tohoto ob anského
sdružení sm"#ují k primární prevenci a dále funguje jako krizové a kontaktní centrum. Jeho
služby jsou pro klienty bezplatné a anonymní. Terénní program je v Blatné realizován
v rozsahu 4 hodin týdn".
Zdravotn" postižení ob ané mají možnost lenství ve Svazu t$lesn$ postižených !R,
místní organizaci Blatná. Hlavní aktivitou tohoto svazu je p#edevším poradenství.
V sou asnosti je v tomto svazu zaregistrováno 260 len% z Blatné a celé její spádové oblasti.
Sportovní klub Spastic Tricykl – tento klub má 42 len% a jeho náplní je sportovní
zapojení handicapovaných ob an%.
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Š k o l s t v í a v zd $ l á v á n í

Vzd"lávání má dv" základní ásti, a to po áte ní vzd"lávání (vzd"lávání d"tí a mládeže v
za#ízeních školské soustavy, na jehož kvalit" záleží, zda budou v celé populaci vytvo#eny
kvalitní základy pro celoživotní u ení). Po áte ní vzd"lávání je v kompetenci MŠMT
spole n" se všemi z#izovateli škol, sociálními a dalšími partnery. Druhou ást tvo#í další
vzd"lávání (celoživotní vzd"lání), kde do p#ímé p%sobnosti vstupují všechny resorty, a kde
musí významnou roli sehrát i zam"stnavatelé.
(ada škol se zapojuje do aktivit sm"#ujících k vytvá#ení nových a inovovaných
vzd"lávacích program%, nových forem výuky zam"#ených na vzd"lávání dosp"lých, vznikají
centra celoživotního u ení, a to jako d%sledek nár%stu významu celoživotního vzd"lávání.
Na území m"sta Blatná se nachází dv" mate#ské školy, t#i základní školy a dv" st#ední
školy (st#ední odborná škola st#ední odborné u ilišt"). Vysoká škola je v Blatné zastoupena
výukovým st#ediskem Bankovního institutu, vysoké školy, Praha.
Porovnání vzd"lanostní struktury obyvatelstva Blatné v letech 1991 a 2001 uvádí tabulka
. 38 obrázek . 16.
Tabulka #íslo 38: Porovnání vzd$lanostní struktury obyvatelstva Blatné v letech 1991
a 2001
Rok
1991
2001

Obyv. bez
vzd$l. a se
zákl. a neuk.
vzd$lán.
1 731
1 220

Obyvat. vyu#.
Obyvat. s úpl.
Obyvatelstvo s Obyvatelstvo s
a se st%ed.
st%ed. vzd$láním vyšším odb. a vysokoškolským
odb. vzd. bez
s maturitou
nást. vzd$láním
vzd$láním
matur
1 849
1 455
5
329
2 065
1 602
185
423

Zdroj: SDBL 1991 a 2001

Obrázek #íslo 16: Struktura obyvatelstva podle dosaženého vzd$lání dle SLDB 2001
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8%

22%

29%

38%

Obyv. bez vzd l. a se zákl. a neuk. vzd láním

Obyvat. vyu!. a se st"ed. odb. vzd. bez maturity

Obyvat. s úpl. st"ed. vzd láním s maturitou

Obyvatelstvo s vyšším odb. a nást. vzd láním

Obyvatelstvo s vysokoškols kým vzd láním

Zdroj: SLDB 1991 a 2001
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Po et vzd"lávacích za#ízení na území m"sta Blatná, která jsou ur ena i obyvatel%m celého
SO ORP Blatná, je v sou asné dob" po etn" i kapacitn" dosta ující a odpovídá velikosti
m"sta a v"kovému rozložení obyvatelstva. Vzhledem k pom"rn" p#íznivému demografickému
vývoji a p#edpokládanému mírnému zvýšení po tu d"ti v p#íštích letech zpracovává M"sto
Blatná projektový zám"r na výstavbu nové školy v Paštické ulici, která by zajistila kvalitní
výuku a všechny další doprovodné funkce (stravování, výuka t"lesné výchovy).
2.8.1

Základní a mate%ské školy

Rejst#ík škol a školských za#ízení v Blatné je svojí hustotou a strukturou dosta ující a
odpovídá stávajícímu po tu obyvatel a jeho v"kovému rozložení a koresponduje s
demografickým vývojem Blatné. Z#izovatelem mate#ských a základních škol je m"sto Blatná,
pop#. Jiho eský kraj.
Celkem jsou na území m"sta Blatná dv" mate#ské školky a t#i základní školy. Jesle na
území m"sta Blatná nejsou. Jesle z#izuje Ministerstvo zdravotnictví. M"sto zatím o žádosti na
jejich z#ízení neuvažuje.
Mate%ská škola Blatná, Šilhova 822, 388 01 Blatná
Mate#skou školku navšt"vuje 112 d"tí. Je zde poskytován školní vzd"lávací program,
školka je zam"#ena na výtvarnou výchovu, angli tinu a hudební výchovu. Sou ástí školky je
vlastní jídelna. Kapacita školky je zcela napln"na a není ji možno rozší#it. Technický stav je
dobrý.
Mate%ská škola Blatná, Vrchlického 726, s odlou#eným pracovišt$m v Husových
sadech
Školku navšt"vuje 125 d"tí (v roce 2009 145 - p#ibyla 1 t#ída), kterým je zde poskytován
školní vzd"lávací program. Školka se zam"#uje na ekologickou výchovu, estetické innosti a
angli tinu. Sou asný technický stav je pom"rn" dobrý, plánuje se rozší#ení v budov"
Vrchlického 726.
Na území Blatné se nacházejí níže popsané t%i základní školy:
Základní škola T. G. Masaryka, t%. T. G. Masaryka 520, Blatná
Tuto základní školu navšt"vuje 296 žák% a vyu uje zde 27 u itel%. Sou ástí základní školy
je školní jídelna a školní družina, v rámci které p%sobí 4 vychovatelé.
Ve škole je poskytováno základní vzd"lávání, z cizích jazyk% se vyu uje angli tina a
n"m ina. Ve volném ase se mohou žáci zapojit do sportovních sout"ží a do innosti #ady
zájmových kroužk% v rámci školní družiny a dále v návaznosti na výuku I. a II. stupn" také do
aktivit jazykových kroužk% se zam"#ením na konverzaci. Tyto kroužky po#ádají také
individuální zájezdy, žáci jsou dále zapojeni do vzd"lávacích projekt%, nap#. eTwinning, p#i
kterém si žáci ve spolupráci se školami v Polsku a Itálii rozvíjeli své jazykové dovednosti.
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Technický stav školy se jeví jako nevyhovující, jelikož tato budova nebyla postavena za
ú elem vzd"lávání.
V plánu je výstavba nové základní školy. V p#ípad" realializace výstavby nové základní
školy, bude ZŠ T.G.Masaryka zrušena.
Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. Komenského 387, Blatná
Základní školu navšt"vuje 465 žák%, vyu uje zde na dvou stupních 32 u itel%. Škola
poskytuje základní vzd"lávání, z cizích jazyk% je zde vyu ována angli tina, n"m ina, ruština a
francouzština. Sou ástí školy je školní družina a školní jídelna. V rámci aktivit školní družiny
jsou žák%m nabízeny jazykové kroužky se zam"#ením na konverzaci, tyto kroužky po#ádají
individuální zájezdy. Žáci se zapojují do vzd"lávacích projekt%. Technický stav budovy
odpovídá jejímu stá#í, je z roku 1904. V blízké dob" se plánuje generální oprava budovy
školy, p#ípadn" vybudování p%dní vestavby.
Základní škola Blatná, Hole kova 1060, Blatná
Z#izovatelem této základní školy je Jiho eský kraj. Škola se zam"#uje na výuku žák% se
speciálními vzd"lávacími pot#ebami. Sou ástí školy je školní družina, žáci se zapojují také do
sportovních sout"ží. Školu navšt"vuje 30 žák%, vyu uje zde 6 u itel% a 1 vychovatel.
Tato základní škola má odlou#ené pracovišt$ v Nerudov" ulici, které poskytuje základní
vzd"lávání žák% se st#edním a t"žkým mentálním postižením. Školu navšt"vuje 30 d"tí,
p%sobí zde 5 u itel%, 4 pedagogi tí asistenti a 2 vychovatelé. Sou ástí školy je školní družina
a školní klub. Technický stav budov je vyhovující.
Nabídku základních škol v Blatné dopl&uje Základní um$lecká škola , J. P. Koubka 4,
388 01 Blatná (www.zusblatna.cz) – historie této školy sahá až do roku 1949, kdy vznikl
M"stský hudební ústav v Blatné. V sou asné dob" je zde možno studovat obor hudební,
výtvarný nebo fotografii. Ve školním roce 2006/2007 školu navšt"vuje 355 žák% a vyu uje
zde 16 u itel%. Z#izovatelem Základní um"lecké školy je Jiho eský kraj.
Dalším za#ízením, ve kterém mohou d"ti trávit volný as je D'm d$tí a mládeže,
Palackého ul. 652, Blatná. Provoz tohoto za#ízení zajiš'ují dva stálí zam"stnanci a p#ibližn"
20 externích pracovník% z #ad dobrovolných pracovník% (i z #ad rodi % a p#átel DDM). Toto
za#ízení nabízí široké spektrum aktivit, nap#. z oblasti sportu, výpo etní techniky, ru ních
prací, výtvarné a hudební výchovy.
2.8.2

St%ední školy a odborná u#ilišt$, vysoké školy

Všeobecn" platí, že ím vyšší je dosažené vzd"lání, tím jsou vyhlídky na trhu práce lepší, a
tím snáze se uskute &uje obnovování kvalifikace a rekvalifikace. Lepší šanci na uplatn"ní
mají absolventi alespo& st#edoškolského vzd"lání.
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Studenti mohou studovat v Blatné na dvou st#edních školách, a to na St#ední odborné škole
a St#edním odborném u ilišti. Tato za#ízení pat#í mezi krajem z#izované organizace.
St%ední odborná škola, V Jezárkách 745, 388 16 Blatná (www.blek.cz)
Z#izovatelem SOŠ Blatná je Jiho eský kraj. Tato st#ední škola má padesátiletou tradici a
již od po átku byla školou zam"#enou ekonomicky. V sou asnosti se zde vyu ují t#i ty#leté
maturitní obory, ekonomické obory od roku 1998/99 dopl&uje obor elektronické po íta ové
systémy a od zá#í 2004 obor informatika v ekonomice. Pro školní rok 2008/2009 jsou
otev#eny t#ídy oboru elektronické po íta ové systémy, obchodní akademie a informatiky
v ekonomice.
Žák%m je k dispozici 5 špi kových po íta ových u eben, p#ednáškový a kulturní sál
vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí, elektrotechnické laborato#e i knihovna s
informa ním centrem. Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žák%, ve volném ase je
možno využívat posilovnu, t"locvi nu s um"lým povrchem a venkovní h#išt". V atletice
získává škola p#ední umíst"ní ve st#edoškolském poháru, úsp"šné jsou softbalistky, oblíbené
jsou i odbíjená, florbal, basketbal a kopaná. V areálu školy je jídelna a domov mládeže s
dostate nou kapacitou. Je p#ipravováno vy#ešení bezbariérového p#ístupu do areálu školy.
Škola udržuje mezinárodní spolupráci se školami v N"mecku, ve Finsku a na Slovensku
(projekt Sokrates–Comenius) v etn" možnosti zahrani ních pobyt% žák% (v minulých letech i
v USA, možnost studia ve Skotsku, atd.).
Bankovní institut, vysoká škola, Praha, výukové st%edisko Blatná
První soukromá vysoká škola v !R nabízí studium žák%m s ukon ením st#edoškolským
vzd"láním s maturitou formou kombinovaného studia. Dále je zde možnost vysokoškolského
studia následujících bakalá#ských obor% i v kombinovaném studiu:
- právní administrativa v podnikatelské sfé#e
- bankovní management
- pojiš'ovnictví
- elektronické obchodování
- informa ní technologie
- oce&ování majetku
Ve školním roce byla možnost studia pro 25 zájemc% do každého oboru - pro
Kombinované studium ve Vzd"lávacím a výukovém st#edisku Blatná.
V sou asné dob" studuje ve 2. ro níku 18, ve 3. ro níku 25 student%. Ve školním roce
2008/2009 nebude 1. ro ník otev#en, v roce 2009 budou noví studenti nastupovat již do
Písku).
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St%ední odborné u#ilišt$, U Sladovny 671, 388 16 Blatná, www.soublatna.cz
Z#izovatelem tohoto u ilišt" je Jiho eský kraj. Na školní rok 2008/2009 otevírá následující
t#íleté denní u ební obory: automechanik, autoelektriká#, elektriká# pro slaboproud, opravá#
zem"d"lských stroj%, instalatér a obor elektrotechnická výroba. U ilišt" nabízí i možnost
denního dvouletého nástavbového studia pro absolventy, a to v oboru Podnikání. Sou ástí
u ilišt" je Domov mládeže, kde je zajišt"no ubytování žák% SOU ze vzdálen"jších míst a
v letních m"sících nabízí ubytování turist%m. V areálu SOU je vlastní školní jídelna, kterou
m%že využívat také ve#ejnost. Žák%m je k dispozici klubovna s televizí, posilovna, t"locvi na,
venkovní h#išt", po íta ová u ebna, knihovna. SOU nabízí služby pro ve#ejnost, nap#. opravy
traktor% a zem"d"lských stroj%, osobních automobil%, m"#ení emisí, práce pneuservisu a další.
V sou asné dob" studuje na u ilišti 214 student% v t#íletých oborech a 53 student%
v nástavbovém studiu.

Tabulka #íslo 39: Porovnání podílu studujících na st%edních školách a u#ilištích a
po#tem obyvatel mezi vybranými ORP a Jiho#eským krajem

Jiho eský kraj
SO ORP:
!eské
Bud"jovice
Blatná
Tábor
Písek
Milevsko
Da ice

Po#et
obyvatel
k 1.1.2001
625293

Po#et
st%edoškolských
student'
2000/01
35708

147833
13667
80787
51051
19288
20323

11910
685
8641
3368
546
967

%
5,71

Po#et
obyvatel
k 1.1.2005
627766

Po#et
st%edoškolských
student'
2004/05
36406

%
5,80

8,06
5,01
10,70
6,60
2,83
4,76

149370
13585
80137
51157
18987
20078

11824
683
5742
3345
720
1044

7,92
5,03
7,17
6,54
3,79
5,20

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice

2.8.3

Rekvalifika#ní kurzy a akce dalšího vzd$lávání

Místní pobo#ka Ú%adu práce ve Strakonicích po#ádá v Blatné rekvalifika ní kurzy, které
jsou zam"#ené p#edevším na výpo etní techniku, sva#ování a #idi ské pr%kazy. Zájemci o tyto
kurzy se hlásí na pobo ce ú#adu práce v Blatné. Také spolupráce ú#adu práce se školami je
velmi intenzivní. Žáci vycházející ze základních škol dostanou na ú#adu práce veškeré
dostupné informace o školách, u ilištích a oborech, které cht"jí dále studovat, získají zde i
informace o možnostech dalšího zam"stnání v regionu. Ú#ad práce také aktivn" spolupracuje
s M"stským ú#adem v Blatné.

68/125
ÚVOD, ANALYTICKÁ "ÁST – AKTUALIZACE 2009

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M!STA

BLATNÁ

V Blatné má kancelá# pobo#ka Jiho#eské hospodá%ské komory. Tato slouží p#edevším
jako informa ní centrum pro podnikatele. Každým rokem po#ádá Hospodá#ská komora
v Blatné setkání podnikatel% a vyhlašuje pro okres Strakonice sout"ž podnikatel a osobnost
roku. M"stský ú#ad v Blatné zastoupený živnostenským odborem s hospodá#skou komorou
spolupracuje p#i po#ádání výše uvedených akcí a zve#ej&uje informace o kurzech a školeních
po#ádaných hospodá#skou komorou na informa ní desce odboru.
Up%esn$ní 2009: pobo ka Hospodá#ské komory již není v provozu.

Poznámka: V sou asné dob! Jiho eská hospodá"ská
komora nemá ani nikdy nem!la v Blatné svojí
pobo ku. P"esto m!sto Blatná s Jiho eskou
hospodá"skou komorou spolupracuje na dobré úrovni.
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Cestovní ruch, kultura, památky a sport

(ešené území m"sta a regionu Blatná je sou ástí marketingového regionu Jižní "echy,
který je díky svému p#írodnímu prost#edí, dochovaným památkám, množství vodních tok% a
ploch a kulturní nabídce hojn" navšt"vovanou oblastí.

2.9.1

Informa#ní centrum, propagace

Ve m"st" Blatná informa ní innost v oblasti cestovního ruchu zajiš'uje informa ní
centrum provozované spole ností Ciao…, cestovní kancelá# s. r. o., Zámek 1, Strakonice.
Služby týkající se cestovního ruchu jsou firmou Ciao … poskytovány od r. 2007 na t#. J. P.
Koubka 4, Blatná. Budova je ve vlastnictví m"sta Blatná. Svoji nabídku má Regionální
informa ní a mapové centrum rozší#enou o ve#ejný p#ístup k internetu, p#evod pen"z
prost#ednictvím Western Union, Jiho eskou pohádkovou kancelá# a další služby.

2.9.2

Cyklodoprava, p$ší turistika

Cykloturistika
Pro m"sto vhodnou a stále více vyhledávanou formou turistiky je cykloturistika. Jeho
územím prochází zna ené cyklotrasy, které jsou za#azeny do sít" K!T pod ísly 31, 311, 312.
Trasy . 1062, 1063, 1065 prochází územím ORP Blatná, ne územím m"sta. Podrobn"jší
informace jsou uvedeny níže v tabulce 40.
Tabulka #íslo 40: Zna#ené cyklistické trasy na území m$sta
Cyklotrasa
#íslo
31
311
312
1062
1065 + 312
1064
1062

Trasa
Mirotice, Blatná, Lná#e, Kladrubce
Blatná, Paštiky, ryb. Labu' - Myštice
Blatná, Bratronice, Horaž$ovice
Radomyšl - Sedlice
Sedlice - Me íchov
Me íchov - rozcestí Podolí
Rozcestí Podolí

Délka trasy
(km)
33
10,5
22,5
8
15
13
3

Zdroj: Cykloserver, m"stský ú!ad

Sou asný stav je hodnocen jako dobrý. Trasy jsou vedeny v"tšinou po zpevn"ných cestách
a málo frekventovaných silnicích mírn" zvln"ným terénem.
Veškerý rozvoj cykloturistiky musí být sou asn" provázen rozvojem souvisejících služeb
cestovního ruchu (p%j ovna kol, servis, ubytování, stravování, informa ní služby). V Blatné
existuje významný potenciál k dalšímu významnému rozší#ení p"ší turistiky a cykloturistiky.
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Blatnou a jejím okolím prochází n"kolik cyklotras. P#estože nejsou p#íliš propagovány,
umož&ují sestavení n"kolika zajímavých okruh%:
Okruh . 1 (Blatná - !ekanice - Sedlice - Lom - Škvo#etice - Blatná)
Po trase . 312 z Blatné, p#ed Bratronicemi na rozcestí odbo it vlevo na cyklotrasu . 1065,
dále !ekanice, m"sto Sedlice, dále po cyklotrase . 1062, dále Lom, zde odbo ka vlevo na
cyklotrasu . 31, dále Škvo#etice, Buzice, Blatná.
Okruh . 2 (Blatná - Paštiky - Chobot - Myštice - Lom - Škvo#etice - Buzice - Blatná)
Po trase . 311 z Blatné, dále Paštiky, Chobot, St#ížovice, t"sn" p#ed Myšticemi odbo it
vpravo na cyklotrasu . 1062, dále Lom, zde odbo it vpravo na cyklotrasu . 31 na
Škvo#etice, dále Buzice, Blatná.
Okruh . 3 (Blatná - Lná#e - Kadov - Me ichov - Bratronice - Blatná)
Cyklotrasa . 31 z Blatné, dále Hajany, Lná#e, zde odbo it vlevo na cyklotrasu . 1064 na
Kadov, dále !e elovice, Me ichov, zde odbo it vlevo na cyklotrasu . 312 na Bratronice,
Jind#ichovice, Blatná.
Okruh . 4 (Blatná - Lná#e - P#edmí# - B#ezí - B"l ice - Uzeni ky - Myštice - Chobot Blatná)
Cyklotrasa . 31 z Blatné, dále Hajany, Lná#e, zde odbo it vpravo na cyklotrasu . 1063,
dále na P#edmí#, B#ezí, B"l ice, Uzeni ky, zde odbo it vpravo na cyklotrasu . 1062, dále na
Myštice, zde odbo it vpravo na cyklotrasu . 311, dále na St#ížovice, Chobot, Paštiky, Blatná.
Okruh . 5 (Radomyšl - Sedlice - Bratronice - Me ichov - T#ebohostice - Radomyšl)
Po cyklotrase . 1062 M"stys Radomyšl, m"sto Sedlice, zde odbo it vlevo na cyklotrasu .
1065, dále na !ekanice, na rozcestí vlevo po cyklotrase . 312 na Bratronice, Me ichov, zde
odbo it vlevo na cyklotrasu . 1064 na Hlupín, T#ebohostice, dále odbo ka vlevo na
cyklotrasu . 1062 na Radomyšl.
Na webových stránkách http://www.blatna.info/na-kole.php jsou uvád"ny neoficiální
okruhy:
Okruh A: Kocelovice - Para ov - Dobšice - Skali any - 23,6 km
Okruh B: Závišín - Hvož$any - St. Smolivec - Metly - 41,6 km
Okruh C: Tcho#ovice - Kasejovice - Lná#e - 32,2 km
Okruh D: (e ice - Vrbno - Kadov - Bezd"kov - Pole – 32,3 km
Okruh E: !ernívsko - Labu' - Buzice - Paštiky - 31,4 km
Okruh F: Tcho#ovice - Hadí rybník - Jind#ichovice - Ma kov - 22,9 km
Okruh G: Buzice - Škvo#etice - Sedlice - !ekanice - 30,0 km
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Okruh H: !ekanice - Bratronice - Zábo#í - Lná#ský Málkov - 31,1 km
Okruh I: Záhrobí - T#emšín - Hvož$any - Kocelovice - 49,9 km
Vyhledávané cíle p"ších turist% i cyklist%: Zámek Orlík nad Vltavou, 27 km; m"sto Písek,
26 km (Práche&ské muzeum, infocentrum, historická m"stská elektrárna, plavecký stadion,
golfové h#išt", Kamenný most); Hrad Rabí, 30 km; rozhledna Jarník, 26 km; zámek Lná#e, 7
km; rozhledna P"tnice, 8 km; židovské ghetto Kasejovice, 11 km; židovská tvr' B#eznice, 19
km; zámek B#eznice, 19 km; aquapark Horaž$ovice, 21 km; m"sto Strakonice (Muzeum
st#edního Pootaví ve Strakonicích, hrad, plavecký stadion) 24 km; modelová a historická
železnice Vr e&, 26 km; zábavní park Nepomuk, 25 km; hrad Zvíkov, 29 km; vrch T#emšín
(827 m n.m.), 25 km; rozhledna Železný újezd, 28 km; kostel Paštiky (v sou asné dob"
ve#ejnosti uzav#en), 3 km.
P$ší turistika
M"stem procházejí turistické zna ky. Vyzna ují následující trasy – ervená- Blatná, Sedlice,
Písek (36 km) – modrá - Blatná, Hadí rybník (10,5 km) a Blatná, Paštiky (3,5 km), rybník
Labu'-Myštice (9,5km), Mirotice (16,5 km) – zelená okružní – Blatná, rybník Velká Kuš
(14,5 km), Blatná (25 km) – žlutá – Blatná, Buzice (4 km), rybník Labu' - Myštice (9 km) a
Blatná, Para ov (6,5 km), Hvož$any (17 km).
Jejich využitím spolu s dalšími turistickými trasami jdoucími mimo m"sto lze vytvá#et
r%zn" dlouhé okruhy, fyzicky málo náro né, vedoucí zajímavou krajinou.
P#íklady okruh%:
15km – Blatná, Hadí rybník, po zelené Blatná
19km – po zelené Blatná, Zábo#í, po žluté Zábo#í, Vrbno, po zelené Vrbno, Blatná
Služby podporující cestovní ruch
V tabulce . 41 jsou uvedeny podniky na území m"sta Blatná, které poskytují služby
podporující cestovní ruch.

Tabulka #íslo 41: Za%ízení služeb podporujících cestovní ruch
Za%ízení
Opravna kol Soukup Petr, Strakatého 142, Blatná
Opravna kol Jind#ich Pavel, Nad Vdove kem 1184, Blatná
Cestovní kancelá# JANETA, T. G. Masaryka 253
Cestovní agentura YVETA, J.P. Koubka 81
Cestovní kancelá# CIAO, J.P. Koubka 4

Služba
Prodej a oprava kol
Prodej a oprava kol
Nabídka služeb v cest. ruchu
Zprost#edkovatelská in. v oblasti CR
Nabídka služeb v cest. ruchu

Zdroj: pr#zkum zpracovatele
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Stravovací a ubytovací možnosti

Pro rozvoj cestovního ruchu je d%ležitou podmínkou také dostate ná a kvalitní sí'
ubytovacích a stravovacích za#ízení jak pro místní obyvatele, tak pro návšt"vníky regionu.
Níže uvedené tabulky . 42 a 43 zachycují ubytovací a stravovací možnosti na území m"sta
Blatná. Jedná se o za#ízení s celoro ním provozem. Krom" níže uvedených ubytování ješt"
existuje možnost ubytování v malých penzionech s kapacitou n"kolika míst, ty se však
všechny nacházejí mimo katastr m"sta, nejblíže v obcích Lná#e, Pole, Buzice, Hajany a Kožlí.
Ubytovací kapacita ve m"st" neodpovídá skute ným pot#ebám návšt"vník%. V Blatné je
pouze n"kolik ubytovacích za#ízení a penzion%.

Tabulka #íslo 42: Ubytovací za%ízení na území m$sta Blatná
Název

Adresa

Penzion Hanzlík Blatná
Penzion u rybníka Pustý
Penzion Ku#áková
Penzion SOŠ Blatná
Penzion Slunce
Ubytovna Tesla
Domov mládeže SOU Blatná

Blatná, T.G. Masaryka 270
Blatná, Hole kova 413
Blatná, U Sladovny 1099
Blatná, V Jezárkách 745
Blatná, J.P. Koubka 222
Blatná, B. N"mcové 30
Blatná, U Sladovny 671

Po#et
míst
15
14
10
210
18
19
50

Typ za%ízení
penzion
penzion
penzion
penzion, sezonní ubytování
penzion
rekr. st#edisko
rekr. st#edisko, sezonní ubytování

Zdroj: Pr%zkum zpracovatele, M"sto Blatná

Tabulka #íslo 43: Ubytovací za%ízení v blízkém okolí m$sta Blatná
Název

Adresa

Hotel - restaurace - Zámecká restaurace
Hotel Na Panské Lná#e
Hotel - restaurace - Na velké hospod"
Penzion Jana Boudová
Penzion Mlýn Kost#ata
Penzion Hostinec "U Kohoutka"
Penzion Hospoda na statku
Hotel Pila
Rekrea ní za#ízení Radost
Rekrea ní za#ízení Radost
Rekrea ní za#ízení Lu kovice
Rekrea ní za#ízení Lu kovice
Rekrea ní za#ízení - Guesthouse
Rekrea ní st#edisko Míre
Rekrea ní st#edisko "Na Hadí" u Blatné
Kemp LUHY - Milavy
Turistická ubytovna Radomyšl

Lná#e - zámek 1
Lná#e 20
Sedlice 140
Hajany 57
Myštice 1
Buzice 15
Pole 26
Sedlice
D%l u Sedlice
D%l u Sedlice
Mirotice
Mirotice
Kožlí 9
Míre
Sedlice
Radomyšl 149

Po#et
míst
41 - 53
16
25
7 -9
21
15
34
32
194
80
80
50
10
110
35
60
15

Typ za%ízení
hotel
hotel
hotel
penzion
penzion
penzion
penzion
rekr. st#edisko
penzion
chatky
bungalovy
chatky
penzion
penzion, chatky, bungalovy
chatky
chatky
turistická ubytovna

Zdroj: Pr#zkum zpracovatele, M"sto Blatná

74/125
ÚVOD, ANALYTICKÁ "ÁST – AKTUALIZACE 2009

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M!STA

BLATNÁ

Stravovací za#ízení jsou na pom"rn" dobré úrovni a jejich kapacita je v mimosezonním
období dostate ná. Pro p#ípadné rozší#ení kapacity se nabízí ve m"st" n"kolik vhodných
objekt%.

Tabulka #íslo 44: Stravovací za%ízení na území m$sta Blatná
Název

Adresa

Blatenská restaurace
Restaurace V Sokolovn"
Restaurace Na Rycht"
Hosp%dka U Brynd%
Pizzeria Casa verde
BOWLING centrum Blatná
Cukrárna, kavárna City - Fišerová
Cukrárna, kavárna ALFRÉDO Fišerová
Kavárna Viola
Kavárna u Johanky
Bufet
Protivínská hospoda
Hospoda U Datla
Hostinec Jubileum
Hostinec Na ob%rce
Hosp%dka Na R%žku

Blatná, T.G. Masaryka 276
Blatná, Kalinovo nám. 580
Blatná, nám. Míru 109
Blatná, Na P#íkopech 185
Blatná, nám. Míru 107
Blatná, Na Bílé husi 757
Blatná, J.P. Koubka 11

Po#et
míst
80
120

Typ za%ízení

100

restaurace, salonek, zahrádka
restaurace, salonek
restaurace
restaurace, zahrádka
restaurace, zahrádka
restaurace,
cukrárna, zahrádka

Blatná, Tylova 281

80

cukrárna, zahrádka

Blatná, J.P. Koubka 87
Blatná, Na P#íkopech 320
Blatná, J.P. Koubka
Blatná, Spálena 404
Blatná, Nádražní 633
Blatná, Nádražní 362
Blatná, J.P. Koubka 23
Blatná, nám. J.A.Komenského 78

125
35
60

cukrárna
bistro, zahrádka
bufet
jen studené ob erstvení
jen studené ob erstvení
jen studené ob erstvení
jen studené ob erstvení
jen studené ob erstvení

25 (+40)
105

55 (+10)

Zdroj: Pr#zkum zpracovatele, M"sto Blatná

Tabulka #íslo 45: Stravovací za%ízení v blízkém okolí m$sta Blatná
Název
Hotel - restaurace - Zámecká
restaurace
Hotel Na Panské Lná#e
Hotel - restaurace - Na velké
hospod"
Penzion Hostinec "U Kohoutka"
Penzion Hospoda na statku
Hotel Pila

Adresa

Po#et
míst

Typ za%ízení

Lná#e - zámek 1

298

restaurace, terasa, sál, salonek

Lná#e 20

20

restaurace, vinárna, zahrádka

Sedlice 140

115

restaurace, vinárna, zahrádka

Buzice 15
Pole 26
Sedlice

130
30
45

restaurace, zahrádka
restaurace
restaurace

Zdroj: Pr#zkum zpracovatele, M"sto Blatná
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Kultura a kulturní za%ízení

Kulturní život v Blatné je pom"rn" bohatý a z nabídky akcí vyplývá, že m"sto Blatná je
m"stem kulturním. P#edevším v letních m"sících, v dob" turistického ruchu, je nabídka velmi
pestrá. Kulturní akce jsou p#edevším místního významu, ale v n"kolika posledních letech
vznikají kulturní nabídky, které nabývají širšího, pop#. i mezinárodního rozsahu (nap#.
Mezinárodní kontrabasová sout"ž Fr. Simandla, kulturní víkendové programy na zámku,
Blatenský fotofestival). Mnoho akcí se odehrává na zimním stadionu, v zámku a zámeckém
parku a taktéž v m"stském muzeu.
Mezi nejvýznamn"jší kulturní akce s mnohaletou tradicí v Blatné pat#í:
Kontrabasová sout ž F. Simandla
Na po est blatenského rodáka a významného pedagoga Františka Simandla se v Blatné
koná jednou za dva roky Kontrabasová sout!ž F. Simandla. Blatenský zámek se tak stává
v m!síci ervnu na t"i dny místem, kde se setkávají žáci, studenti a profeso"i nejen z #R, ale i
ze zahrani í. V #R je to jediná sout!ž tohoto druhu.
Další významné kulturní akce
Tabulka !íslo 46: Tradi!ní kulturní akce v Blatné v roce 2008
Kulturní akce
Blatenské hudební slavnosti – spojené s oslavou osvobození
Koncerty populárních skupin (r. 08 – L. Bílá)
Blatenské tancování s výukou country tanc$
Akce se zam!"ením na mezinár. vztahy (Slovenský víkend, Rakouský víkend)
Akademie ZŠ
Kontrabasová sout!ž Fr. Simandla
Blatenský fest
Countryfest
Tradi ní blatenská pou%
Havelské posvícení
Mikulášská nadílka
Živý betlém

Termín konání
kv!ten
kv!ten
kv!ten – prosinec
erven, zá"í
erven
erven
erven
ervenec
srpen
"íjen
prosinec
prosinec

Zdroj: M sto Blatná

Týdn! se v Blatné koná n!kolik akcí. Od m!síce ledna do prosince pravideln! probíhá
v kinosále blatenské sokolovny kulturní program, vždy nejmén! dv! p"edstavení v m!síci, pro
dosp!lé a d!ti /divadelní p"edstavení, koncertní vystoupení, pohádky pro d!ti, školní
akademie apod./. B!hem roku mohou diváci shlédnout m!sí n! vždy ve st"edu, pátek a v
ned!li program kina. V pronajatých prostorách blatenského zámku ve Starém paláci se již
tradi n! po"ádají koncerty Kruhu p"átel hudby. Bohatý program koncert$ mohou poslucha i
navštívit taktéž v koncertním sále Základní um!lecké školy na t". J.P. Koubka. V m!stském
muzeu probíhá ro n! n!kolik výstav, hlavn! v dob! turistické sezony.
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Tabulka !íslo 47: Tradi!ní výstavy v Blatné
Výstavy
Blatenská r$že – zámek Blatná
Zámek Blatná – výstavy obraz$, keramiky...
P"íroda Blatenska – m!stské muzeum
Blatenský fotofestival

Termín konání
erven – ervenec
srpen
srpen - zá"í
zá"í

Zdroj: M sto Blatná

Nemalou m!rou se na kulturním d!ní podílí spolková innost ve m!st!. Spolek divadelních
ochotník$ každoro n! sehraje n!kolik p"edstavení. Klub amatérské fotografie po"ádá výstavy
fotografií (Blatenská r$že, Blatenský fotofestival), ob anská sdružení p"ipravují nejen pro d!ti
Pohádkový den, Mikulášskou nadílku, Živý betlém, vystoupení mažoretek, a TJ sportovní
akce (p"ehled sportovních akcí uvádí tabulka . 47 v kapitole Sportovní akce), ale i kulturní
programy zvlášt! o tradi ní blatenské pouti.
Kulturní za$ízení ve m st
M!sto Blatná nedisponuje reprezentativním prostorem, který by byl p"ímo ur en pro
po"ádání v!tších spole enských a kulturních akcí. Dlouhodob! je plánována rekonstrukce
objektu v Nádražní ulici, který bude po rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum. V n!m
bude také sál s pat"i ným zázemím, kde bude možno po"ádat akce kulturního a spole enského
rázu.
Sokolovna
Funkci kulturního domu v sou asné dob! supluje blatenská sokolovna, která je v majetku
Sokola. Budova sokolovny byla vystavena v letech 1931 – 1933, celková kapacitu sálu je 386
osob. Sál t!locvi ny má kapacitu kapacitou 500 míst, v plesové sezón! zde po"ádají blatenské
podniky a spolky plesy (nap". Blatenská ryba, spol. s r.o., Tesla, a.s., SDH, TJ – Sokol). Toto
využití však není ideální, p"edevším z akustických d$vod$. V prostorách sokolovny jsou také
promítány filmy. Sokolovna byla t!žce poni ena p"i povodních v roce 2002, po nutných
opravách byl kinosál vybaven novými seda kami a technologií pot"ebnou pro provoz kina a
divadla.
M stské muzeum
Muzeum v Blatné vzniklo v roce 1922. Sou asn! s muzeem byl ustaven Okresní muzejní
spolek, který m!l nov! vzniklé okresní muzeum spravovat. P"edsedou spolku a správcem
muzea se stal Josef Siblík, "editel m!š%anské školy a archeolog Blatenska. Muzeum bylo
umíst!no v budov! dnešní školy J.A. Komenského a jeho základem se staly bohaté
prehistorické sbírky práv! J. Siblíka. Celá muzejní sbírka obsahovala v roce 1926 již p"es t"i
tisíce p"edm!t$, získaných p"evážn! formou dar$ od obyvatel Blatenska.
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V roce 1937 bylo muzeum p"est!hováno do budovy bývalého okresního zastupitelstva
(nyní M!stský ú"ad v Blatné) a v roce 1953 bylo p"emíst!no do Starého paláce blatenského
zámku. Na po átku 60. let bylo muzeum zrušeno, ale sbírky z$staly uloženy v depozitá"i v
Blatné. V letech 1972 – 73 byly sbírky p"est!hovány do bývalé soudní budovy . 212 na nám.
Míru a v roce 1974 byl ustaven Památník m!sta Blatné, spravovaný Muzeem st"edního
Pootaví ve Strakonicích. Od 1.1. 1979 bylo znovu obnoveno M!stské muzeum jako regionální
muzeum Blatenska. Muzeum má bohaté sbírky, zejména archeologické, etnografické, sbírku
výtvarného um!ní. Stálá expozice muzea m!la být na zámku Blatná, po restituci objektu
zámku bylo nutné uvažovat o jiném "ešení. V roce 2004 získalo muzeum další prostory ve
druhém pat"e budovy . 212 na nám!stí Míru, kde byla z"ízena galerie a od r. 2005 je
budována vlastiv!dná expozice. V prvním pat"e jsou po"ádány výstavy zam!"ené p"evážn! na
historii Blatenska s využitím vlastiv!dných sbírek muzea.
M stská knihovna
Knihovna sídlí od roku 1960 v budov! p.212 na nám!stí. Má odd!lení pro dosp!lé a
odd!lení pro d!ti. Knihovna mimo jiné nabízí ve"ejnosti možnost p"ipojení na internet, které
je do 30 minut zdarma. Vstupní prostory knihovny byly nedávno opraveny a poskytují vhodné
prostory k po"ádání výstav k literárním výro ím.

Spolková !innost
Významnou složkou kultury je také spolková !innost, která v mnoha p"ípadech dokázala
p"ekonat nedostatek jiných zdroj$ pro rozvoj a udržení kulturních aktivit a tradic zejména
v mén! rozvinutých a venkovských oblastech regionu. Aktivity nabízejí možnost
volno asového vyžití jak d!tem a dospívající mládeži (prevence sociopatologických jev$), tak
pro dosp!lé. Jako významný problém se jeví omezená možnost finan ního ohodnocení osob,
které se ve svém volném ase v!nuji práci s d!tmi a mládeží. V sou asné dob! p$sobí ve
m!st! Blatná 21 významných spolk$.
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Tabulka !íslo 48: Spolky ve m st Blatná
Název

Zam $ení !innosti

Po!et !len%

Aeromodel club , Blatná 325

Akce a sout!že v modelá"ském sportu, vedení
model. kroužku, rekrea ní i sout!žní létání
Ochránci p"írody – výpravy ., letní tábory pro d!ti
Besedy pro školy, p"ednášky, fotodokumentace
p"ír.
Soust"ed!ní, sout!že, závody, výlovy pro d!ti…

24

ZO #SOP Ho"ec , Blatná 728
ZO #SOP 20 / , Blatná 512
Místní organizace #RS,Blatná 821

41 d!tí
10

327 dosp!lí
91 mládež
#SCH Blatná, Blatná 575
Po"ádání výstav
49
Fotoklub KAMFO
Fotofestival, výstavy, p"ednášky, sout!že (Mapový 13
okruh Blatenská r$že)
Blatenský fotoklub Blafo p"i DDM
Po"ádání výstav
12
Klub potáp! $, Blatná 339
MR lovu ryb na nádech, sportovní, rekrea ní a 31
zájmové potáp!ní, pomoc p"i záchranných a
pátracích akcích
Myslivecká spole nost Lomnice, Blatná Odchovy a vrácení zv!"e do p"írody-bažanti …
36
571
Ob . sdr. Blatenských mažoretek, Blatná Mažoretkový sport - sout!že, ve"ejná vystoupení
40 rodi $
512
45 d!tí
Ob . sdr. Duhové ješt!rky Blatná 1083
Akce zam!"ené pro d!ti – pohádkový den,hry
5
Sdružení cyklistické všestrannosti Pacelice Cykl. závody pro d!ti, rodiny, triatlon …
50
Sportovní klub Spastic Tricykl Blatná 55
Ú asti na sout!žích handicap. sportovc$, 38
poradenská innost, zajiš%ování osobní asistence
Svaz t!lesn! postižených , Blatná
P"ísp!vky na rehabilitace
268
Spolek div. ochotník$, Blatná 622
Kulturní obohacení ve m!st! – div. p"edstavení
60
Sportovní st"elecký klub
St"elecké závody
17
TJ Blatná , Blatná 684
Sportovní inn. – kopaná kuželky, hokejbal,tenis … 824
TJ Sokol Blatná, Blatná 580
Sportovní inn. – judo,volejbal,mažoretky..
297
SRPDŠ ZŠ T.G.Masaryka
Tane ní kroužek – tane ní sout!ž
35
Ob anské sdruž. Blat. listy, Blatná 784
Vydávání trnáctideníku
10
Sbor
dobrovolných
hasi $
Blatná, #innost zásahové jednotky, hasi ský sport, pé e o 128
Strakatého 725, 388 01 Blatná 388 01
techniku
Ob anské sdružení Nobiscum Humanitas
Po"ádání mezinárodních p"edevším kulturních akcí 15
Zdroj: dotazník m sta, webové stránky

2.9.5

Kulturní památky

M stská památková zóna
V Blatné byla vyhlášena dne 12. 11. 1990 m!stská památková zóna, která je vymezena
rozsahem historického m!sta a p"ilehlého p"evážn! parkového území na západní a jižní stran!.
M!stská památková zóna je územím s p"evažující historickou zástavbou vycházející
z neobvyklé zajímavé osnovy, vzniklé v dávné historii na p$dorysu písmene L, jehož ramena
jsou tvo"ena ulicovými zástavbami na hluboké parcelaci. Ve zlomu t!chto ulic p"iléhá areál
kostela Nanebevzetí Panny Marie se samostatnou zvonicí, kaplí a D!kanstvím. Dále odtud
západním sm!rem se rozkládá území zámeckého komplexu parku se sestavou zámeckých
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budov se vstupní v!ží, parkových ploch s rozlehlými vodními plochami. Dominantami m!sta
je kostel Nanebevzetí Panny Marie se samostatnou zvonicí a zámecké budovy s v!ží.
V rozvoln!né zástavb!, do níž sm!rem k okraji m!sta p"echází ulicová zástavba centra, má
velký podíl soukromá zele& zahrad p"i rodinných domech.
Níže uvádíme podrobný popis objekt$, které jsou na seznamu kulturních památek #eské
republiky.
Zámek
První dochovaná zpráva o Blatné je datována rokem 1235, p"ed koncem 13. st. je doložena
existence hradu v souvislosti s majetkovými p"evody s dvorcem pod ním.
Nejstarší ástí hradu je áste n! dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku
1220. Je pravd!podobné, že již v první polovin! 13. století zde byl palác s kaplí, ohrazený
zd!nou hradbou. V té dob! byla Blatná v držení Bavor$ ze Strakonic. P"ed rokem 1407 to byl
Starý palác v severozápadní ásti hradu, postavený za dalších majitel$ Blatné, pán$ z
Rožmitálu. Výjime ná malí"ská výzdoba interiéru sálu ve druhém pat"e Starého paláce je
patrn! dílem malí"e ze zemí frankovlámské oblasti, který pravd!podobn! p"icestoval s panem
Lvem z Rožmitálu v roce 1467 ze západní Evropy. Malby byly restaurovány spole n! se
stavební obnovou paláce v letech 1974 - 1975. Nást!nné malby restaurované v roce 1977 jsou
též ve druhém pat"e vstupní v!že: Datování maleb do doby kolem roku 1480 ur uje i stá"í
v!že. Na v!ž navazuje kaple z 19. století se zbytky staršího zdiva a jihovýchodní budova z 15.
století, upravovaná v polovin! 19. století architektem B.Gruberem. Následuje Rejt$v palác v
jihozápadní ásti, postavený v letech 1515 - 1530 Benediktem Rejtem a obsahující i ásti
staršího zdiva. Do p"edrejtovské výstavby se ješt! "adí palác z po átku 15. století p"estav!ný
za hrabat z Rozdražova koncem 16. století. Sou asn! s p"estavbou tohoto paláce vzniklo i
nižší k"ídlo s kuchyní a vinopalnou, p"ipojující se ke Starému paláci.
V letech 1763 - 1767 byl tehdejšími majiteli Blatné uherským rodem Serényi$ po požáru
p"estav!n Rozdražovský palác v barokním stylu. V polovin! 19. století se z obory stal park,
který byl spojen se zámkem. Sou ástí památkov! chrán!ného zámeckého areálu v Blatné jsou
rýžovišt! zlata nacházející se severozápadn! od budov zámku v parku, dále zahradní domek
.p.311, jedná se o pozdn! barokní t"ípodlažní objekt s mansardovou valbovou st"echou,
umíst!ný na jižním okraji zámeckého parku, a areál panského dvora v ul. Písecká, v etn!
objektu hostince Na Myslivn!.
Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
Kostel byl postaven v období mezi t"etí tvrtinou 15. století a rokem 1515, kdy byl patrn!
vysv!cen. Jedná se o rozsáhlou dvojlodní stavbu s odsazeným hlubokým trojboce uzav"eným
kn!žišt!m. Na severu je p"iléhající kaple z roku 1606. V interiéru kostela se uplat&uje
sklípková klenba nad dvoulodním se st"ední "adou válcových sloup$ s toskánskými hlavicemi
a polygonálními sokly. Na západní stran! je kruchta a orato"e. Sakristie je p$vodním
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kostelíkem, ke kterému byl dnešní kostel dostav!n. P$vodn! románský kostelík byl dodate n!
opat"en žebrovou klenbou.
Zvonice kostela
Zvonice stojí v ele západní strany nám!stí a procházel jí vjezd do zrušeného h"bitova p"i
kostele.V!ž má tvercový p$dorys, st!ny p"ízemí jsou mírn! sešikmeny. Z nám!stí vede
pr$jezd lomeným portálem s plným zd!ným tympanonem s osazeným alian ním znakem.
Zvonice byla postavena v roce 1722 stavitelem Jakubem Spiretou. Roku 1834 byla poškozena
požárem. V letech 1835-36 byla znovu vybudována a zvýšena. Z té doby pochází i její vn!jší
úprava s gotizujícími motivy. Z barokní úpravy se krom! obvodového zdiva a klenby nad
p"ízemím zachoval i znak nad portálem.
H$bitovní kaple sv. Michala s ambity
Kaple sv.Michala stojí severozápadn! od kostela a k jejímu pravému (jižnímu) boku se
p"ipojuje k"ídlo ambitu. Kaple byla vysv!cena r 1515. Ambit byl postaven r. 1756.
D kanství Na p$íkop !. p. 1
Patrová budova na p$dorysu obdélníka s k"ídlem na severozápadní stran! je v$ i kostelu
situována na nižší úrovni. Nad st"edním vstupem na ploše hlavní východní fasády je
v štukové profilaci proveden oválný rám. Na bo ním pr$ elí orientovaném ke kostelu je
v nice barokní kamenná socha sv.Prokopa z r. 1732, zhotovena Janem Chládkem v roce 1732.
Budovu obklopuje vysoká ohradní ze' s vjezdem z východní strany a vchodem od jihu, od
kostela. Jádro domu vzniklo patrn! v souvislosti se stavbou kostela kolem roku 1500. B!hem
16.stol. byl objekt rozší"en o místnosti na jižní stran!. K d!kanství pat"í bývalé chlévy,
zakreslené na katastrálním plánu m!sta z r.1837 a nov!jší stodola.
Mariánský sloup na nám stí Míru
Na vysokém soklu s p$dorysem rovnoramenného k"íže stojí ty"i sochy sv!tc$, sv.
Václava, sv. Dominika, Sv. Jana Nepomuckého a sv.Josefa. Uprost"ed je vzty en korintský
sloup nesoucí sochu Panny Marie. Plastika socha"e Jana Hofmana z roku 1726.
Socha sv. Floriana Na p$íkop
Nachází se p"ed .p. 1 - p"ed D!kanstvím. Na soklu stojí kamenná socha sv!tce v životní
velikosti oble ená do antikizujícího vojenského od!ní. Sv.Florián drží praporec, andílek u
jeho nohou ulévá vodou ze džberu požár domu. Na soklu datování 1766.
Socha sv. Václava
Nachází se na k"ižovatce ulice Tyršova a Nádražní v Blatné. Na barokním soklu stojí socha
s nápisem sv!tce s knížecí korunkou na hlav! a korouhví v pravé ruce v obvyklém postoji.

ÚVOD, ANALYTICKÁ #ÁST – AKTUALIZACE 2009

81/125

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M"STA

BLATNÁ

Kamenný pam tní k$íž
Nachází se na b"ehu Závišínského potoka pod mostem u Domova pro seniory. Asi 1m
vysoký kamenný k"íž, s rozší"enými rameny, na kamenném soklu.
J. P. Koubka !. p. 4
Patrová sedmiosá budova se st"edním rizalitem s eklektickou fasádou z doby kolem roku
1900. V místnostech se uplat&ují rovné a segmentové stropy. Zadní nízký sklep se stla enou
valenou klenbou je zbytkem klasicistní budovy.
J. P. Koubka !. p. 7
Patrový sedmiosý d$m s bohatou klasicistní fasádou. Na fasád! jsou dva krajní a st"ední
rizality. Na plochách rizalit$ se uplat&uje pásování a kvádrování. Na zadní dvorní fasád!
v pat"e probíhá pavla . Místnosti ve st"ední a pravé ásti p"ízemí jsou klenuté, v levé ásti
plochostropé. Ve sklep! jsou klenuté prostory. Dnešní podoba domu pochází z doby po
velkém požáru v roce 1834. Z doby p"ed požárem se zachovala zadní ást sklepa, místnost
vpravo p"i pr$ elí a zejména sedlový portálek datující vznik domu do za átku 16. století.
J. P. Koubka !. p. 81
Dvoupatrová budova s áste ným podkrovním patrem a zvýšeným p"ízemím. Hlavní
pr$ elí p!tiosé, bo ní t"íosé. T!sn! p"ed druhou sv!tovou válkou v roce 1939 ji navrhli
významní pražští architekti Bohumil Kn!žek a Josef Václavík jako spo"itelnu pro m!sto
Blatná. Realizace v letech 1939 - 1942. Tento objekt se "adí k prvo"adým díl$m eské
mezivále né architektury.
J. P. Koubka !. p. 99
Patrový šestiosý d$m bývalé záložny s eklektickou fasádou, postavený na konci 19.stol.
Nám stí Míru !. p. 101
Patrový sedmiosý d$m. Na fasád! se uplat&ují jen zbytky plastických prvk$, profilovaná
"ímsa patrová a podokenní, ploché šambrány s profilkem na okraji kolem oken v pat"e.
V pat"e je zachován jeden pilastr, v p"ízemí ást pásovaní. Na dvorní stran! navazují na
budovu dvorní k"ídla. Ve dvorních fasádách se uplat&uje pavla s kovaným zábradlím.
Místnosti v p"ízemí jsou klenuté. D$m je podsklepený, s ástí klenuté sklepní místnosti
zasahující až pod plochu nám!stí.P$vod domu je gotický, z té doby dochovány levé pr$ elní
sklepy a ásti n!kterých zdí v p"ízemí. Dnešní klasicistní vzhled je vytvo"en po požáru v roce
1834. Na katastrálním plánu z r.1837 je d$m zakreslen celý, v etn! bo ních k"ídel.
Nám stí Míru !. p. 102
Patrový t"íosý d$m. V p"ízemí na levé stran! uli ní fasády je segmentov! zaklenuté okno,
výklad, na opa né stran! segmentov! zaklenutý vjezd a ve st"ední partii menší prosklené
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pravoúhlé dve"e. Na fasád! p"ízemí je provedeno pásování. Místnosti v p"ízemí jsou klenuté
z ásti segmentov!, z ásti plackou. Sklep položený pod levou ástí domu má plnou valenou
kamennou klenbu. V elní st!n! p"i pr$ elí se rýsují dva lomené oblouky. Jedním byl p"ístup
do sklep$ pod nám!stím. Patro je plochostropé. D$m je p$vodem gotický s p$vodními ástmi
sklepa a p"ízemních zdí. Dnešní vzhled domu a fasáda jsou klasicistní, z doby po požáru
m!sta r.1834.
Nám stí Míru !. p. 103
Patrový šestiosý d$m se st"edním dvouosým rizalitem, s dochovaným segmentem
zaklenutého vstupu s vraty s motivy sluncí. Mezi patrovou a podokenní "ímsou probíhá
plochý ornamentální pás z list$ rozvilin a vlnek. Nároží rizalitu jsou lemována pásováním,
nad ním pod "ímsou se uplat&uje zubo"ez. Okna jsou osazena bez šambrán v líci fasády.
Místnosti v p"ízemí jsou klenuté. Uprost"ed dispozice klenutý sklep a vzadu sklípek
s kamennou klenbou. D$m a jeho dvorní budovy jsou klasicistní novostavbou z doby po
požáru m!sta v roce 1834.
Nám stí Míru !. p. 104
Patrový sedmiosý d$m. Fasáda je ve st"edu patra vybavena "ímsovaným štítem, tento je
vynesen nad profilovanou
hlavní "ímsou.
Na fasád! patra, bohat! vybavené
architektonickými prvky, se uplat&uje pod štítem balkon p"edstupující p"ed fasádou deskou na
konzolách. Místnosti v p"ízemí jsou klenuté, rovn!ž klenutý sklep, z n!hož p$vodn! vedly
vstupy do prostor pod nám!stím. P"ední ást patra byla p$vodn! vytvo"ena jako rozlehlý
trojlodní sál na toskánských sloupech a p"i st!nách polosloupech.Hodnotné je i dvorní stavení.
Dnešní vzhled domu, krom! posledních úprav, je dán klasicistní p"estavbou
pravd!podobn! po požáru r.1834. Z gotické podoby se zachoval pouze sklep s portálkem a
ásti zdiva nad terénem.
Nám stí Míru !. p. 105
Jedná se o pozdn! klasicistní d$m z doby po požáru r.1834. Na katastrálním plánu z roku
1837 je již zakreslen.
Nám stí Míru !. p. 107
Patrový p!tiosý d$m s jednoosými krajními rizality s pásováním. Na fasád! je pr$b!žná
patrová "ímsa, na rizalitech jsou i podokenní "ímsy a pás meandru pod patrovou "ímsou.
V pat"e zadní fasády se uplat&uje pavla . Pod pavla í nad nov!jším vchodem se zachoval
starší klenák s letopo ty 1735 – 1784. P"i pr$ elní ásti domu jsou klenuté sklepy. Na hlavní
budovu navazuje patrové dvorní k"ídlo z druhé poloviny 19.stol. Dále pak p"ízemní stavení a
stodola. Z barokní podoby, krom! letopo tu 1735, se zachovaly patrn! jen ásti zdiva. Dnešní
podoba budovy je klasicistní z doby její výstavby po požáru r.1834, z té doby pochází také
hospodá"ské stavení ve dvo"e.
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Pivovarská ul. !. p. 167 bývalý m stský pivovar
Patrový d$m na p$dorysu krátkého obdélníka s trojosým pr$ elím. Nároží jsou lemována
omítkovým kvádrováním. Je použita plochá patrová a profilovaná hlavní "ímsa. V pr$ elí se
uplat&uje složitý štít, vystav!ný na základ! obdélného štítu rámovaného pilastry s "ímsovými
hlavicemi, nesoucími profilovanou "ímsu na níž spo ívá trojúhelníkový nástavec. V p"ízemí
jsou klenuté místnosti. Budova není podsklepena. Na zadní fasádu navazují hospodá"ské
budovy. Pivovar byl založen po roce 1513, dnešní budova však byla nov! postavena r.1824.
Na p$íkop !. p. 185
P"ízemní d$m stojící pod nyn!jší úrovní ulice. Sedmiosé neogotické pr$ elí se st"edním
hlavním vstupem, v první levé ose další vstup. Na pr$ elí se výrazn! uplat&uje mohutný
zubo"ez "ímsy. D$m postaven ve druhé polovin! 19.století. P$dorys na katastrálním plánu
z roku 1837 m!l ješt! odlišnou podobu.
Nám stí Míru !. p. 207
Patrový p!tiosý d$m. Na hlavní budovu navazuje šestiosé patrové dvorní k"ídlo.
Klasicistní d$m postavený po požáru r.1834.
Nám stí Míru !. p. 212 – M stské muzeum Blatná a M stská knihovna Blatná
Budova bývalé radnice je do nám!stí dvoupatrová, ty"osá, bo ní fasáda do ulice Na
p"íkop! má dvanáct os. Okénka sklep$ (kdysi v!zení) jsou vlivem klesajícího terénu v úrovni
p"ízemí. Fasády jsou len!ny rizality a omítkovým pásováním, datuje ji letopo et 1865. Na
katastrálním plánu z roku 1837 bylo však na míst! domu p.212 volné prostranství.
Na p$íkop !. p. 213 - Kaplanka
Patrový d$m kratší stranou obrácený k ulici. K domovnímu vchodu vede od pr$ elního
nároží vn!jší schodišt!. Vchod je uzav"en ozdobnými klasicistními dve"mi. Na východní
stran! budovy se v pat"e zachovaly krakorce bývalého prevetu. P"ízemní prostory, sloužící
jako suterén, jsou zaklenuty. Místnosti v pat"e jsou z ásti zaklenuté, z ásti plochostropé.
D$m byl postaven kolem roku 1528. Vn!jší schodišt! je klasicistní z doby kolem tvrtiny 19.
století. Z té doby jsou i úpravy v interiéru.
Na p$íkop !. p. 227
P"ízemní d$m v havarijním stavu v zahrad! za ohradní zdí. D$m postaven pravd!podobn!
ve druhé polovin! 19.století.
Vorlí!kova !. p. 400
P"ízemní budova v jihovýchodní ásti parcely. Kratší strany budovy jsou vybaveny
ozdobnými, v základ! trojúhelníkovými štíty s bo ními stranami z volutových k"ídel a ve
vrcholu s trojúhelníkovým nástavcem. Místnosti jsou plochostropé. Malý sklípek je
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segmentov! zaklenut.Klasicistní d$m s ozdobnými štíty. Je zakreslen již na katastrálním
plánu z roku 1837.
Plze&ská !. p. 310 – stará pošta
Patrový devítiosý d$m s klasicistní fasádou. V pat"e zadní fasády probíhá d"ev!ná pavla ,
levé dvorní k"ídlo má zcela novodobou úpravu. Místnosti v p"ízemí jsou z ásti klenuté a
z ásti plochostropé. Vlevo za dvorem stojí hospodá"ské stavení, vpravo vedle n!j obytný
domek o t"ech osách v pr$ elí, se segmentovými stropy uvnit". Hlavní budova p"i silnici je
klasicistní, z doby po tvrtin! 19.století.
Komenského nám stí !. p. 387 - škola
Budova základní školy byla postavena v letech 1902-1904 karlínským stavitelem
Václavem Nekvasilem dle návrhu blatenského rodáka arch. Karla Fialy. Jedná se o rozlehlou
dvoupatrovou budovu o p$dorysu E, s pseudorenesan ním pr$ elím
T. G. Masaryka, Kalinovo nám. !. p. 580 - sokolovna
Podle návrhu Františka Pr$ši byla Sokolovna postavena v letech 1931 -1933.
Kontribu!ní sýpka
Kontribu ní sýpka se nachází vlevo od ulice Buzická, na b"ehu rybníku P"ední Topi ,
pochází z 2. pol. 18. století. Valbová st"echa je zakryta pálenými taškami bobrovkami
v korunové skladb!, prov!trání je ve st"eše "ešeno „volskými oky“. Ve fasád! jsou p$lkruhov!
zakon ená okna, opat"ená jednoduchými, kovanými, provlékanými m"ížemi, vstup je "ešen
portálem s dórskými sloupy.
Technický stav kulturních památek ve m!st! Blatné se nevymyká celorepublikovému
pr$m!ru. Krom! b!žných a nemalých finan ních ástek na jejich pr$b!žnou obnovu jsou
zapot"ebí u n!kterých objekt$ významné finan ní dotace na jejich rozsáhlou rekonstrukci tak,
aby tyto památky mohly podpo"it rozvoj cestovního ruchu v oblasti a také najít své nové
dlouhodob! udržitelné využití. Etapov! dochází k obnov! a rekonstrukci kulturních památek,
a to za podpory m!sta, grantových projekt$ Jiho eského kraje a dalších dota ních titul$
p"edevším Ministerstva kultury #R. M!sto Blatná se ú astní Programu regenerace m!stských
památkových zón.

2.9.6

Sport

Sport a t!lovýchova se staly významným spole enským fenoménem posledních desetiletí.
Zdaleka již dnes nejde „pouze“ o napl&ování bezpochyby stále platného hesla „ve zdravém
t!le zdravý duch“, které váže na význam pohybových aktivit pro zdraví ob an$. Sport se stal
na celostátní i regionální úrovni také výrazným ekonomickým odv!tvím svého druhu a je
dnes na komunální úrovni zejména ve st"edn! velkých a v!tších sídlech vnímán také jako
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velmi významný prvek tvorby image místa samotného. Sportovní tradice jsou vnímány jako
p"irozená sou ást místních tradic. Sport ovliv&uje nejen známost m!sta v širokém okolí a na
národní úrovni, významný je také pro vnímání m!sta jeho ob any. Ovliv&uje ochotu ztotožnit
se významn!ji s místem nebo regionem, ve kterém bydlí a hrdost na n!. D$ležitý je i pro pocit
ur ité sounáležitosti s p"irozeným centrem ze strany ob an$ okolních menších sídel,
akceptování p"irozeného postavení tohoto centra a podobné aspekty.
P"im!"ená pohybová aktivita pat"í k základním a ur ujícím faktor$m ovliv&ujícím zdraví a
délku lidského života, kterou není možné jiným zp$sobem nahradit. Vzhledem ke stálému
snižování p"irozené fyzické zát!že u všech v!kových skupin ob an$ je proto funkce
t!lovýchovy a sportu v sou asné dob! v jejich život! nezastupitelná.
Jako nejrozší"en!jší ze všech sociálních aktivit p"ispívá t!lovýchova a sport ke vzniku
demokratických sdružení ob an$, vede je k aktivit!, toleranci, respektu a spolupráci. Aktivní
zp$sob života zejména v t!lovýchovné a sportovní oblasti pat"í mezi nejd$ležit!jší a
nejefektivn!jší sou ásti prevence jak mnoha onemocn!ní, zejména ob!hového aparátu, tak
drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních spole enských jev$.
Nejen tyto d$vody by m!ly vést k vypracování sportovní politiky m!sta, resp. celého
regionu, která bude zam!"ena na zvyšování ú asti obyvatel na nejr$zn!jších pohybových a
sportovních aktivitách. Absenci koncepce rozvoje sportu a t!lovýchovy v Blatné je možno
ozna it za jeden z hlavních nedostatk$ v této oblasti obecn!.
Sportovní infrastruktura
P"estože je v Blatné k dispozici "ada sportovních za"ízení, je nutné konstatovat, že
v materiáln!-technické základn! pro rozvoj t!lovýchovy a sportu jsou zde ješt! ur ité rezervy
a je t"eba tyto kapacity dále rozvíjet.
Ve m!st! se nachází n!kolik p"írodních h"iš%, která vznikla z iniciativy ob an$, jedná se
nap".o h"išt! Na H"ebeni, u ZŠ Hole kova. Tato h"išt! jsou p"íležitostn! využívána. Na sídlišti
Nad Lomnicí je vybudováno h"išt! se zpevn!ným povrchem.
Již dne jsou plánovány a postupn! realizovány akce na další vylepšení sou asného stavu v lokalit! Sídlišt! budou vybudována sportovní h"išt!, jedno 30 x 15 m s travnatým povrchem
vybavené víceú elovými brankami, druhé 30 x 15 m se zpevn!ným živi ným povrchem
vybavené sloupy a sítí na volejbal, nohejbal, tenis a sloupem a košem na street basketbal;
h"išt! budou vybavena lavi kami a áste n! oplocena záchytnými st!nami.
Aby bylo možné po"ádat sout!že 2 ligy, je nutné rozší"it stávající kuželnu o další 2 dráhy a
sociální za"ízení. Jde o prostorov! bezproblémové "ešení, které je již dle vypracované
projektové dokumentace postupn! realizováno. Uvedené "ešení zárove& vylepší vzhledov!
okolí bývalého zimního stadionu a sou asného hokejbalového h"išt!.
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Níže jsou popsány sportovní za"ízení na území m!sta Blatná.
St$ední odborná škola Blatná – t!locvi na
St$ední odborné u!ilišt Blatná – t!locvi na
Dopravní h$išt v Mate$ské škole v Šilhov ulici – ve"ejnosti je p"ístupné
D%m d tí a mládeže – malý t!locvi ný sál – je využíván zejména d!tmi ze sportovních a
tane ních kroužk$
Spinning centrum Blatná
ZŠ J.A. Komenského Blatná – t!locvi na
Fotbalový stadion – TJ Blatná disponuje letním fotbalovým stadionem s um!lým
povrchem a dále letním fotbalovým stadionem s travnatým povrchem. Sou ástí tohoto
stadionu je lehkoatletická dráha, cvi išt! pro další atletické sporty a tribuna se zázemím.
K uvedeným stadion$m p"iléhají tenisové kurty s klubovnou a volejbalové h"išt!. Areál byl
zrekonstruovaný po roce 2002.
Kuželna – v sou asné dob! se jedná o jejím rozší"ení z d$vod$ kapacitní nedostate nosti.
Sokolovna - je v majetku TJ Sokol. K dispozici je zde t!locvi ný sál, na p"ilehlých
pozemcích upravené volejbalové h"išt! a h"išt! na plážový volejbal. V sou asnosti jsou
prostory v budov! provizorn! využívány i k po"ádání kulturních a spole enských akcí,
funguje zde také kinosál.
Bývalý zimní stadion – tento stadion je nekrytý, v sou asnosti je h"išt! a budova s šatnami
a sociálním za"ízením využívána hokejbalisty. V letních m!sících je tento prostor využíván ke
konání kulturních akcí.
Sportovní za"ízení ve m!st!, která jsou spravována TJ Blatná, využívají p"edevším její
lenové, ale zárove& jsou tato za"ízení nabízena ke sportovnímu vyžití i širší ve"ejnosti. Jedná
se p"edevším o pronájem tenisových kurt$ i lehkoatletické dráhy. Obecn! lze "íci, že
venkovní h"išt! jsou voln! dostupná ve"ejnosti.
Sportovní akce
Pro sportovní p"íznivce je ve m!st! k dispozici nabídka sportovních akcí, z nichž se již
n!které staly každoro ní tradicí. Aktuální p"ehled sportovních akcí na rok 2008 je uveden níže
v tabulce.
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Tabulka !íslo 49: Sportovní akce v Blatné v roce 2008
Sportovní akce

Termín konání

Memoriál Christiana Battaglii o pohár starosty m!sta kv!ten
Blatná
Memoriál Jana Janovského
11. kv!tna
Cyklistický Disneyland - Blatná
kv!ten
Ma kovské Bike - Eldorádo
erven
Nahošínský triatlon
ervenec
Trabant sraz
29. - 30.8.
Hon na lišku
srpen
Okruhy Blatenskem - 1. ro ník
zá"í
Závody psích sp"ežení v Sedlicích
prosinec
Zdroj: M sto Blatná

Dále se v Blatné konají standardní sportovní a t!lovýchovné sout!že (a% už
celorepublikového, krajského i místního charakteru) jednotlivých sportovních odv!tví a
klub$. Jedná se p"edevším o oddíly fotbalu, nohejbalu, tenisu, volejbalu, kuželek, stolního
tenisu, cyklistiky, karate, mažoretek, rybá"ského sportu a leteckých modelá"$

Spolková a klubová !innost v oblasti t lovýchovy a sportu
Na území m!sta je možné provozovat v sou asné dob! rozli né druhy sport$ – n!které
populární, díky svým úsp!ch$m a tradici, jiné mén! známé.
Na území m!sta p$sobí následující sportovní kluby:
TJ SOKOL Blatná – zast"ešuje n!kolik oddíl$, které jsou ve své innosti velmi aktivní –
oddíl juda, volejbalu, aerobiku, mažoretky. Oddíl mažoretek zaznamenal úsp!chy i umíst!ní
v celostátních sout!žích.
TJ Blatná – disponuje sportovními za"ízeními (jsou popsány v kapitole Sportovní
infrastruktura), lenové této t!lovýchovné jednoty se zam!"ují p"edevším na fotbal, hokejbal,
tenis a kuželky.
Aeromodel club, Blatná – lenové tohoto klubu se úsp!šn! ú astní akcí a sout!ží
zam!"ených na modelá"ský sport.
Klub potáp !% – p"edm!tem jejich innosti je sportovní, rekrea ní a zájmové potáp!ní.
Sdružení cyklistické všestrannosti, Pacelice – sdružení se v!nuje mimo jiné po"ádání
závod$ pro d!ti a triatlonu.
Sportovní st$elecký klub – ú ast na st"eleckých závodech.
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Životní prost$edí
Voda

Podle zákona .254/2001 Sb. o vodách a o zm!n! n!kterých zákon$ (vodní zákon) a
Vyhlášky Ministerstva zem!d!lství o obsahu vodní bilance, zp$sobu jejího stanovení a
údajích pro vodní bilanci . 431/2001 Sb. sestavuje #eský hydrometeorologický ústav
Hydrologickou bilanci #eské republiky. Hydrologická bilance se skládá z bilance množství
vody a bilance jakosti vody. Pro kalendá"ní roky 2002-2005 bylo pro ú ely bilance množství
vody na území státu vymezeno celkem 53 povodí a 10 bilan ních oblastí. V roce 2006 bylo
pro ú ely bilance množství vody na území státu vymezeno 74 povodí.
Výstupy bilance množství vody v t!chto povodích obsahují údaje o:
•

atmosférických srážkách

•

celkovém odtoku a základním odtoku

•

zásobách vody ve sn!hové pokrývce

•

zm!nách zásob podzemní vody

•

p"irozených pr$tocích vody ve vodních tocích

Pro ú ely bilance jakosti vody je na území #eské republiky zvoleno 415 profil$ sledování
jakosti povrchových vod a 462 objekt$ sledování jakosti podzemních vod (138 pramen$, 147
m!lkých vrt$, 177 hlubokých vrt$), pro které jsou ur eny tyto výstupy:
•

sestava ukazatel$ jakosti vody porovnaných s referen ními hodnotami

•

výsledky výpo tu látkového odnosu zvolených látek ve vybraných profilech

•

p"ehledná mapa jakosti podzemních vod v p"írodním prost"edí

•

p"ehledná mapa jakosti vody ve vodních tocích

Povrchové vody
(ešené území spadá do povodí Vltavy. M!sto Blatná leží v údolí "eky Lomnice a jejího
p"ítoku, Závišínského potoka (délka 20,4 km). (eka Lomnice pramení v Brdech. Povodí
Lomnice má rozlohu 830,8 km2 a pr$m!rný pr$tok 3,28 m3/s. Po pr$toku Miroticemi a
Ostrovcem ústí Lomnice do Otavy v Orlické p"ehrad!
Blatensko je pom!rn! hust! protkáno sítí potok$, významn!jší z nich jsou mimo
Závišínského potoka také Hradiš%ský potok (délka 10,5 km), Mra ovský potok (12 km), a
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Skalice (52,2 km). Mok"ady a výše zmín!né vodní toky byly zregulovány v soustavy mnoha
rybník$, nejstarší rybník vznikl již v 15. století. Nejv!tší rybník Labu% má rozlohu 109 ha.
Tabulka !íslo 50: Rybníky na území m sta Blatná
Název

Vlastník

Nájemce

Stav

Ú!el

Pustý
P"ední (itovíz
Zadní (itovíz
P"ední Topi
Zadní Topi
Sladovna
Podskalský
Kane ek
Roudenský
(e ický

rod Scheinherr$
Hildprandtovi
Hildprandtovi
Hildprandtovi
Hildprandtovi
Hildprandtovi
Germenisovi
Hildprandtovi
Hildprandtovi
#eský rybá"ský svaz

Blatenská ryba
Blatenská ryba
Blatenská ryba
Blatenská ryba
Blatenská ryba
Blatenská ryba
Blatenská ryba
Blatenská ryba
#eský rybá"ský svaz

opraven 2004
dobrý
dobrý
dobrý
opraven 2005
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
opraven 2007

rybochovný, rekrea ní
rybochovný
rybochovný
rybochovný
rybochovný
rybochovný
rybochovný
rybochovný
rybochovný
rybochovný

Zdroj: M sto Blatná

Jakost povrchové vody je v okolí Blatné m!"ena v profilu Varvažov (vzdálenost od Blatné
je 25 km, okres Písek, "eka Skalice) a v profilu Ostrovec (vzdálenost od Blatné 21 km, okres
Písek, "eka Lomnice), hodnoty jednotlivých ukazatel$ v obou profilech znázor&ují následující
dv! tabulky:
Tabulka !íslo 51: Jakost vody v profilu Varvažov
#íslo profilu:
Období:
Vodní tok:
Hydrologické
po"adí:
(í ní km:
Oblast povodí:

1060
2005-2006
Skalice

ukazatel

jednotka

minimum maximum pr%m r medián C90

teplota vody
reakce vody
elektrolytická
konduktivita
biochemická
spot"eba
kyslíku
BSK-5
chemická spot"eba
kyslíku
dichromanem
amoniakální dusík
dusi nanový dusík
celkový fosfor

°C

0.0
7.4

23.6
9.1

10.1
8.1

10.2
8.0

20.1
8.9

imisní t$ída
limity jakosti
23.0 25
9.0
6-8

mS/m

23.9

56.5

42.4

43.0

49.3

53.1

mg/l

1.4

9.5

4.2

4.1

7.7

8.7

6

III.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

12.6
0.01
0.9
0.10

53.7
0.78
10.0
0.41

27.3
0.14
3.8
0.23

26.1
0.07
3.7
0.25

40.5
0.35
7.1
0.35

47.6
0.57
8.8
0.39

35
0.5
7
0.15

III.
II.
III.
III.

1-08-04-064
3.III
Horní Vltava

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)
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Tabulka !íslo 52: Jakost vody v profilu Ostrovec
#íslo profilu:
Období:
Vodní tok:
Hydrologické
po"adí:
(í ní km:
Oblast povodí:

1059

ukazatel

jednotka

minimum maximum pr%m r medián C90 C95

imisní t$ída
limity jakosti

teplota vody
reakce vody
elektrolytická
konduktivita
biochemická
spot"eba
kyslíku
BSK-5
chemická spot"eba
kyslíku
dichromanem
amoniakální dusík
dusi nanový dusík
celkový fosfor

°C

0.0

24.0

10.3

10.8

21.1

23.4

25

7.5

8.7

8.0

7.9

8.5

8.7

6-8

mS/m

25.3

53.3

36.9

36.0

44.1

51.6

mg/l

1.7

11.0

6.4

5.7

10.5

10.9

6

mg/l

18.8

78.8

41.4

38.1

63.3

75.7

35

V.

mg/l

0.02

1.50

0.44

0.37

1.06

1.34

0.5

III.

mg/l

0.2

6.9

2.3

1.8

5.0

5.9

7

II.

mg/l

0.12

0.80

0.30

0.27

0.50

0.66

0.15

IV.

2005-2006
Lomnice
1-08-04-029
7
Horní Vltava

II.

IV.

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)

Zdroje zne!išt ní
Odpadní vody vypoušt!né do povrchových vod je možno rozd!lit na m!stské odpadní
vody, pr$myslové odpadní vody a d$lní vody. Nejv!tší objem vypoušt!ných vod tvo"í
m!stské odpadní vody. V tabulce . 43 je uveden p"ehled nejvýznamn!jších vypoušt!ní
m!stských odpadních vod do vod povrchových z bilancovaných zdroj$ v oblasti povodí Horní
Vltavy za rok 2005. Jedná se o vypoušt!ní m!stských odpadních vod, jejichž vypušt!né
množství v roce 2005 bylo vyšší než 500 tis.m3. P"ehled je set"íd!n sestupn! podle množství
vypoušt!ných vod v roce 2005. Situaci zne išt!ní povrchových vod z bilancovaných zdroj$
dokresluje obrázek . 17.
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Tabulka !íslo 53: Nejvýznamn jší vypoušt ní m stských odpadních vod a
pr%myslových odpadních vod v množství nad 500 tis. m3/rok
Vypoušt ní vod

Název
toku

vodního

1.JVS #eské Bud!jovice #OV
JIP Papírny V!t"ní+m!sto C.Krumlov
VaKJ#,d.PRÁ Strakonice #OV
VaKJ#,d.TÁ Tábor A#OV
VaKJ#,d.JH Jind"ich.Hradec #OV
VaKJ#,d.PRÁ Písek #OV
VaKJ#,d.TÁ Tábor Klokoty #OV
VaKJ#,d.#B Prachatice #OV
1.JVS Sušice #OV
R.A.B. T"ebo& #OV + m!sto T"ebo&
VaKJ#,d.TÁ Sob!slav #OV
VaKJ#,d.#B Kaplice #OV
Vltavská teplárenská Týn n/Vlt #OV
VODOSPOL Klatovy Žel. Ruda
1.JVS Vimperk #OV
M!sto Rožmitál p.T". #OV
1.JVS Vod&any #OV
1.JVS Veselí n/Luž #OV
1.JVS Milevsko #OV
VaKJ#,d.JH #es.Velenice #OV
VaKJ#,d.PRÁ Blatná #OV
VaKJ#,d.Prá Protivín #OV
VaKJ#,d.TÁ Bechyn! #OV
VODAK Humpolec Kamenice #OV
1.JVS Horaž'ovice #OV

Vltava
Vltava
Otava
Lužnice
(e i ka
Otava
Lužnice
Živný potok
Otava
Prost"ední stoka
Lužnice
Malše
Vltava
Jezerní potok
Voly&ka
Skalice
bezejmenný
Lužnice
Milevský potok
Lužnice
Lomnice
Blanice
Lužnice
Kamenice
Otava

Identifikátor
vodního
útvaru*
11669000
11549000
12285000
11886000
11822010
12368000
11938000
12229000
12105000
11731000
11886000
11572000
12368000
40061000
12114000
12341000
12270000
11886000
11926000
11716000
12326000
12280040
11938000
11766050
12105000

'í!ní
km
232,8
279,3
52,8
41,7
0,8
23
37,4
4,9
89
1,8
63,9
45,8
203,4
0,2
34,5
42,5
2,5
72,5
5,2
157,3
28
15,9
11,5
17,8
72,55

RM
2004
**
16040
7638,2
4594,9
3961,5
3455
2923,8
2521,3
1856,9
1624
1272,2
1249,5
790,6
837,2
690,2
714,2
697,4
536,3
618,4
748,2
561
614,5
518,7
602,1
460,5
522,2

RM
2005
***
14340
7458,4
4439,4
3896,8
3527
2767,6
2160,1
1797,2
1613,5
1307,8
998,8
928,2
857,8
836
772,4
736,4
693,4
689,4
681,5
608
603
559,8
554,2
544,7
536,3

Zdroj: Povodí Vltavy, a.s.

Poznámka:
**
***
****

*
identifikátor vodního útvaru v n mž je umíst no vypoušt ní
ro"ní množství vypoušt ných odpadních vod v tis. m3 v roce 2004
ro"ní množství vypoušt ných odpadních vod v tis. m3 v roce 2005
index vyjad#ující pom r vypoušt ného množství za rok 2005 ve vztahu k roku 2004
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Index
2005/2004
****
0,89
0,98
0,97
0,98
1,02
0,95
0,86
0,97
0,99
1,03
0,8
1,17
1,02
1,21
1,08
1,06
1,29
1,11
0,91
1,08
0,98
1,08
0,92
1,18
1,03
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Obrázek !íslo 17: Mapa vypoušt ní odpadních vod z bilancovaných zdroj%

Zdroj: Povodí Vltavy, a.s.

Výsledky sledování jakosti vody ve vodních tocích
Vyhodnocení jakosti vody v jednotlivých profilech vodních tok$ je provedeno
z reprezentativního souboru hodnot ukazatel$ jakosti vody klouzavého dvouletí 2005 – 2006
(#SN 75 7221 z "íjna 1998 „Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“).

Podzemní vody
Jakost podzemní vody není p"ímo ve m!st! Blatná sledována. V rámci celého okresu
Strakonice je monitorována jakost podzemní vody ve t"ech m!rných místech, a to v lokalit!
Krty vzdálené od Blatné 32 km, ve Strakonicích (25 km od Blatné) a v Krašlovicích
vzdálených 51 km. Vzhledem k pom!rné vzdálenosti od "ešeného území jsou nam!"ená data
pouze informativní a dokreslují situaci v širší oblasti. M!rná místa jsou uvedena v následující
tabulce.

Tabulka !íslo 54: Seznam m rných míst jakosti podzemní vody v okolí Blatné (okres
Strakonice)
Lokalita
Krty
Strakonice
Krašlovice

Hydrogeologický rajón
632 Krystalinikum v povodí St"ední Vltavy
123 Fluviální sedimenty Blanice a Otavy po Písek
123 Fluviální sedimenty Blanice a Otavy po Písek

Povodí
1-08-01
1-08-02
1-08-03

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)
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Zdroje podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se p"edpokládá jejich využití
jako zdroj$ pitné vody jsou evidovány v rozsahu údaj$ o jejich územní identifikaci, názvu a
íselném kódu katastrálního území, kategorii surové vody a identifika ním ísle odb!ru.
Údaje o již využívaných zdrojích pitné vody jsou evidovány a do informa ního systému
ve"ejné správy vkládány Ministerstvem zem!d!lství #eské republiky, údaje o podzemních
vodách, u nichž se p"edpokládá využití jako zdroje pitné vody, vkládají do informa ního
systému správci povodí na základ! schválených plán$ oblastí povodí. V níže uvedené tabulce
jsou znázorn!ny zdroje pitné vody v ORP Blatná.

Tabulka !íslo 55: Zdroje podzemních vod, které jsou využívány, nebo u kterých se
p$edpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody v ORP Blatná

Název stavby pro
úpravu vody

Název místa

VDJ B)L#ICE (250m3) VaKJ#,d.Prá
- odradonování
B!l ice
studna S1, S2
VaKJ#,d.Prá
Bezd!dovice ÚV
ÚV BEZD)DOVICE
ÚV B"ezí
VaKJ#,d.Prá
ÚV P"edmí"
P"edmí"
VaKJ#,d.Prá
VDJ SEDLICE
Sedlice
#S
HOLUŠICE
dávkovací erpadlo
VDJ MUŽETICE
VRT S2 - nenapojený
VaKJ#,d.Prá
Úpravna vody
B!l ice

Název
katastrálního
území (KÚ)
lokalizace
stavby pro
úpravu vody
B!l ice
B!l ice
Bezd!dovice
B"ezí u Blatné
P"edmí"

Typ vodního
zdroje

podzemní vrt
podzemní vrt
povrchový
tok
podzemní vrt

Název zdroje

vrt B3, vrt B5
studna S1, studna S2

Kategorie
surové
vody

A1
A1

Závišínský potok
A3
vrty HJ-1, HJ-2, HJ-3 A1
vrty P1, P2, P3, P4,
podzemní vrt studna S1
A1

Sedlice u Blatné
Holušice
u
Mužetic
Mužetice
Mužetice

podzemní vrt VRT Se1, Se2, HV1

A1

podzemní vrt vrt S1
podzemní vrt VRT S1
podzemní vrt VRT S2

A1
A1
0

Myštice

podzemní vrt Vrtr

A1

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)

Následující grafy na obrázcích . 18 a 19 ukazují vybrané ukazatele charakterizující stav
zne išt!ní podzemních vod a sou asn! mezní hodnoty pro pitnou vodu. Uvedená data
nazna ují možné problémy s hladinou dusi nan$ v podzemní vod! v "ešené oblasti.
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Obrázek !íslo 18: Koncentrace dusi!nan% v podzemní vod – m rný profil Strakonice a
Krty – Hradce (2003-2005)
60

mg/l

54,1

51,5

50

52

49,3

48,6

45,7

40
30
20
10
<1

1

<1

<1

0
2

3

2003

1,4

<1

4

5

6

2004

2005

Nam!"ené hodnoty v profilu Strakonice mg/l
Nam!"ené hodnoty v profilu Krty - Hradce mg/l
Mezná hodnota #SN 757111 (Pitná voda)

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)

Obrázek !íslo 19: Koncentrace dusitan% v podzemní vod – m rný profil Strakonice a
Krty – Hradce (2003-2005)
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

mg/l

0,021

<0,005

<0,005

<0,005

0,013
<0,005

6

10

0,005

5

2003

9
2004

0,014

<0,005

5

<0,005

10
2005

Nam!"ené hodnoty v profilu Strakonice mg/l
Nam!"ené hodnoty v profilu Krty - Hradce mg/l
Mezná hodnota #SN 757111 (Pitná voda)

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)

V Blatné je pitné vody dostatek díky napojení na vodárenskou soustavu J# ((ímov). V
ostatních místních ástech jsou zdroje vody p"edevším m!lké zvodn! kopaných studní a
hlubší zvodn! vrtaných studní, které jsou závislé na srážkách. Kvalita vody v t!chto zvodních
není sledována, ale v namátkových vzorcích je vyhovující.
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Ovzduší

Ovzduší v oblasti Blatné je možné ozna it za „mírn! zne išt!né“. Dle d!lení #eské
republiky na území se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limit$m pro ochranu zdraví
(bez zahrnutí ozónu) je oblast m!sta Blatná za"azena mezi „území s nep"ekro enou limitní
hodnotou a mezí tolerance“.

Zdroje emitující do ovzduší zne iš%ující látky jsou celostátn! sledovány v rámci tzv.
Registru emisí a zdroj$ zne iš%ování ovzduší (REZZO). Stacionární zdroje jsou zahrnuty
v díl ích souborech REZZO 1 – 3, mobilní zdroje jsou za len!ny v díl ím souboru REZZO 4.
Stacionární zdroje jsou dále len!ny podle tepelného výkonu, míry vlivu technologického
procesu na zne iš%ování ovzduší nebo rozsahu zne iš%ování. Správou databáze REZZO za
celou #eskou republiku je pov!"en #HMÚ.

Tabulka !íslo 56: Emise hlavních zne!iš(ujících látek v okrese Strakonice v roce 2006
Kategorie

Území

REZZO 1
REZZO 2
REZZO 3
celkem 1 - 3
REZZO 4

Strakonice
Strakonice
Strakonice
Strakonice
Jiho eský

TZL
[t/rok]
20,5
54,7
216,1
291,3
2042,2

[t/rok]
1529,5
32,7
38038
1943
41,7

NOx
[t/rok]
464,3
27,5
111,6
603,4
9936,6

CO
[t/rok]
148,5
29,7
1068,8
1247
18661,5

VOC
[t/rok]
69,3
21,2
218,2
308,7
4754,8

NH3
[t/rok]
231,9
413,5
160,7

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)
Poznámka: REZZO 1-3 Registry emisí zdroj$ zne"iš%ování ovzduší – stacionární zdroje

Stav zne išt!ní ovzduší se hodnotí pomocí základních ukazatel$, jako jsou O3, SO2, NO2 a
PM10. Nejbližší stanice #eského hydrometeorologického ústavu, ve které je sledována kvalita
ovzduší, je Meteorologická stanice Kocelovice, v ní je m!"eno množství SO2 v ovzduší. Další
nejbližší m!rná místa jsou ve Vod&anech (okres Strakonice). Data z Registr$ emisí zdroj$
zne iš%ování ovzduší (REZZO) jsou sledována na úrovni okresu (REZZO 1-3) nebo na úrovni
kraje (REZZO 4).
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Obrázek !íslo 20: Vyzna!ení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limit%m
pro ochranu zdraví, bez zahrnutí ozonu v #R v roce 2006

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)

Obrázek !íslo 21: Ro!ní pr%m rné koncentrace PM10 v roce 2005

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)
Poznámka: LAT – dolní prahová hodnota, UAT – horní prahová hodnota,
LV – limitní hodnota
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Tabulka !íslo 57: Zdroje zne!iš(ování ovzduší na území a v blízkosti m sta Blatná
DURA AUTOMOTIVE CZ, s.r.o.
OKE#
OBEC
ULICE
Emise (t)
Tuhé emise
Oxid si"i itý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
organické látky
Celkový výkon provozovny (MWh)
Výkon
P"ehled použitých technologií
Povrchová úprava kov$, za"ízení technologie
Obráb!ní kov$
#erpací stanice a za"ízení na dopravu
Za"ízení s celkovou ro ní projektovanou spot"ebou
VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o., závod Blatná
OKE#
OBEC
ULICE
Emise (t)
Tuhé emise
Oxid si"i itý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
organické látky
cín a jiné jeho slou eniny, vyjád"ené jako Sn
Celkový výkon provozovny (MWh)
Výkon
P"ehled použitých technologií
Povrchová úprava kov$, za"ízení technologie
Lakování s celkovou ro ní projektovanou spot"ebou

Výroba
díl$
a
motorových vozidel
388 18 Blatná
Riegrova

p"íslušenství

dvoustopých

0,38576
0,00596
2,74085
0,19881
0,38204
16,21
202702
202800
204900
404153
Výroba elektronek
sou ástek
388 01 Blatná
Paštická

a

jiných

elektronických

0,06757
0,00196
0,3992
0,03223
7,13303
0,00026
1,99
202702
404113

Technické služby m sta Blatné s.r.o. - plyn.kotelna #echova
Odstra&ování odpadních vod a pevného odpadu,
OKE#
išt!ní m!sta
OBEC
388 01 Blatná
ULICE
#echova
Emise (t)
Tuhé emise
0,01867
Oxid si"i itý
0,00896
Oxidy dusíku
1,58425
organické látky
0,05975
Celkový výkon provozovny (MWh)
Výkon
7,95

98/125
ÚVOD, ANALYTICKÁ #ÁST – AKTUALIZACE 2009

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M"STA

OKE#
OBEC
ULICE
Emise (t)
Methan
Celkový výkon provozovny (MWh)
Skládky, které p"ijímají více než 10 t odpadu denn!
Blatenská ryba - Výkrmna dr%beže Chobot
OKE#
OBEC
ULICE
Emise (t)
Tuhé emise
Oxid si"i itý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
organické látky
amoinak
Celkový výkon provozovny (MWh)
Výkon
P"ehled použitých technologií
Za"ízení s projektovanou ro ní kapacitou chovu dr$beže
Blatenská ryba - Výkrmna dr%beže Dvoretice
OKE#
OBEC
ULICE
Emise (t)
Tuhé emise
Oxid si"i itý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
organické látky
amoniak
Celkový výkon provozovny (MWh)
Výkon
P"ehled použitých technologií
Za"ízení s projektovanou ro ní kapacitou chovu dr$beže

BLATNÁ
Odstra&ování odpadních vod a pevného odpadu,
išt!ní m!sta
388 01 Blatná - Hn!vkov

22,06
205100

388 01 Uzenice

0,0081
0,0004
0,0433
0,0083
0,0016
3,67
0,3
208102

388 01 Myštice

0,0137
0,0006
0,0729
0,014
0,0027
5,46
0,135
208101

Zdroj: !eský hydrometeorologický ústav (!HMÚ)
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Flora, fauna a ochrana p$írody

Území m!sta Blatná je dle biogeografického len!ní #eské republiky sou ástí Hercynské
podprovincie, v jejím rámci pak sou ástí biogeografického regionu 1.29 Blatenského.
Zvlášt! chrán!ná území (ZCHÚ) - národní parky (NP), chrán!né krajinné oblasti (CHKO),
národní p"írodní rezervace (NPR), národní p"írodní památky (NPP), p"írodní rezervace (PR) a
p"írodní památky (PP) jsou území s p"ísn!jším režimem ochrany, který "eší konkrétní území s
p"esným plošným vymezením. Dle rozlohy jsou d!lena na velkoplošná (NP, CHKO) a
maloplošná chrán!ná území. Vyhlašují se individuálními z"izovacími právními p"edpisy a
jejich ochranný režim je ur ován jednak základními ochrannými podmínkami zákona, jednak
bližšími podmínkami ochrany. Tyto bližší podmínky ochrany jsou stanoveny ve z"izovacích
p"edpisech a zohled&ují se jimi speciální požadavky na zabezpe ení objekt$ a jev$, jimiž je
zvláštní ochrana motivována.
K ochran! krajinného rázu s významnými soust"ed!nými estetickými a p"írodními
hodnotami, který není zvlášt! chrán!n (ZCHÚ), z"izuje orgán ochrany p"írody obecn!
závazným p"edpisem p"írodní park a stanovuje omezení využití území, které by znamenalo
zni ení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran!
p"írody a krajiny definován jako vzájemn! propojený soubor p"irozených i pozm!n!ných,
avšak p"írod! blízkých ekosystém$, které udržují p"írodní rovnováhu. Hlavním smyslem
ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních
ekosystém$ a jejich vzájemných vazeb. ÚSES je tvo"en systémem biocenter, biokoridor$ a
interak ních prvk$, m$že mít charakter nadregionální, regionální nebo lokální.
Mezi evropsky významné lokality pat"í kulturní památka Zámecký park Blatná, tato
lokalita se nachází na jihozápadním okraji m!sta Blatná p"i pravém b"ehu "eky Lomnice
v areálu zámeckého parku. Lokalita má ráz tvrdého luhu p"em!n!ného do podoby
krajiná"ského parku, starý porost listná $ s p"evažujícím dubem umož&uje p"ežívání pom!rn!
izolované populace páchníka hn!dého v bezprost"ední blízkosti m!sta Blatná.
Na zvlášt chrán ných územích je zaveden p"ísn!jší režim ochrany (v porovnání s tzv.
obecnou ochranou území), který je vztažený na konkrétní území s p"esným plošným
vymezením. Zvlášt! chrán!ná území (ZCHÚ) jsou v #R vyhlašována v kategoriích, ur ených
v § 14 zákona #NR . 114/1992 Sb., o ochran! p"írody a krajiny takto: velkopološná ZCHÚ národní parky (NP) a chrán!né krajinné oblasti (CHKO) a maloplošná ZCHÚ - národní
p"írodní rezervace (NPR), p"írodní rezervace (PR), národní p"írodní památky (NPP), p"írodní
památky (PP). Zvlášt! chrán!ná území v nejbližším okolí Blatné jsou uvedeny v tabulce . 58.
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Tabulka !íslo 58: Seznam zvlášt chrán ných území na a v blízkosti katastrálního
území m sta Blatná
Kód Kat. Název

Rozloha
Obec
(ha)

Popis

Datum
vyhlášení

k.ú.

PR

Dolejší
rybník

Slatinné louky s porosty vrb a
6,2064
bohatou avifaunou

Tcho"ovice Tcho"ovice

1800 PR

Ho"ejší
rybník

Siln! zarostlý rybník s
loukami,
podmá eným
56,878
olšinami a smíšeným lesem s
bohatou kv!tenou

Kadov,
Lná"e, Pole,
Lná"e,
15.4.1996
Tcho"ovice
Tcho"ovice

969

Kadovský
viklan

Granodioritový viklan

Kadov

1380 PR

Kocelovické
pastviny

Mok"adní louky a pastviny s
velmi vzácnou kv!tenou 2,2902
("ízená rezervace)

1377 PR

Kovašínské
louky

Bratronice,
Mok"ady
pod
rybníkem
Bratronice,
Doubravice 19.3.1985
Nahošínem s významnou 27,0999
Doubravice
u Strakonic
kv!tenou a avifaunou

965

PP

Nový rybník
u Lná"
Pastvina
u
Zahor ic
Sedlická
obora

280

PP

974

PP

973

PR

137

PP

Smyslov

966

PR

Velká Kuš

Rybník s ostr$vkem, pta í
refugium
Vlhké pastviny s typickou
kv!tenou
Smíšený listnatý porost s
bohatou kv!tenou
Zamok"elé louky a balvanité
pastviny se vzácnou kv!tenou
Balvanité pastviny a vlhké
louky - typická krajina
Blatenska

0,1179

Kadov
Blatné

u

Kocelovice Kocelovice

34,3977 Lná"e

Lná"e

1.12.1985

1.12.1985
19.3.1990

31.12.1933

Zahor ice u
1.12.1985
Lná"
Holušice u
1.12.1985
Mužetic

1,577

Lná"e

20,38

Sedlice

6,666

Kadov

Pole

19.3.1990

7,47

Kadov

Lná"ský
Málkov

1.12.1985

Zdroj: Agentura pro ochranu p#írody a krajiny (AOPK)

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromo"adí je možno prohlásit d"eviny vynikající
svým vzr$stem, v!kem, významné krajinné dominanty, zvláš% cenné introdukované d"eviny a
v neposlední "ad! d"eviny historicky cenné, které jsou památníky historie, p"ipomínají
historické události nebo jsou s nimi spojeny r$zné pov!sti a báje.
Tabulka !íslo 59: Seznam památných strom% v blízkosti m sta Blatná
Kód Název
2695 Buk Velenovského
2668 #ekanický dub
2672 Rošický klen

#eský
název
Blatná buk lesní
Blatná dub zimní
Blatná javor klen

Obec

V decký název
Fagus sylvatica L.
Quercus petraea (Mattuschka) L.
Acer pseudoplatanus L.

Zdroj: Agentura pro ochranu p#írody a krajiny (AOPK)

V roce 2004 byla dokon ena p"íprava lokalit soustavy Natura 2000 – pta ích oblastí
(podle sm!rnice Rady 79/409/EHS, o ochran! voln! žijících pták$) a evropsky významných
lokalit (podle sm!rnice Rady 92/43/EHS, o ochran! p"írodních stanoviš% voln! žijících
živo ich$ a plan! rostoucích rostlin). V kone né fázi bylo navrženo a vyhlášeno z"ízení jedné

ÚVOD, ANALYTICKÁ #ÁST – AKTUALIZACE 2009

101/125

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M"STA

BLATNÁ

evropsky významné lokality (EVL) zasahující na území m!sta Blatná, v celém ORP Blatná se
nachází dalších p!t evropsky významných lokalit: pastviny u Záhor ic, Kocelovické pastviny,
Závišínský potok (od pramene k rybníku Luh), Dolejší rybník, rybníky Planinský a Kozor.
V pom!rn! blízké vzdálenosti od m!sta Blatná je položená pta í oblast „Údolí Otavy a
Vltavy“ v severní ásti Písecka. Prioritním druhem této oblasti je výr velký (Bubo bubo),
který hnízdní hlavn! ve skalnatých, ka&onovitých údolích "ek (ca 1 pár na 5 km toku "ek
Otavy a Vltavy), stav této populace je stabilní. Dalším druhem této oblasti je kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum). Z dravc$ jsou na území souvislých lesních porost$ plošn!
rozší"eni jest"áb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), kán! lesní
(Buteo buteo) a v elojed lesní (Pernis apivorus). V posledních letech je zde pravd!podobné
hnízd!ní orla mo"ského (Haliaeetus albicilla). Další pta í druhy: strakapoud prost"ední
(Dendrocopos medius), žluna šedá (Picus canus), áp erný (Ciconia nigra), lejsek b!lokrký
(Ficedula albicollis), lejsek malý (Ficedula parva).
2.10.4

Povodn

Povodn! na Blatensku se vyskytovaly již od st"edov!ku. První dochované zprávy o
povodních pocházejí z roku 1551. Povodn! p"icházely v!tšinou na za átku a b!hem léta, kdy
rybníky byly udržovány v napln!ném stavu kv$li chovu ryb a blížícímu se suchu.
N!kolikahodinový déš% rozvodnil Závišínský potok a další p"ítoky a hráze rybník$ se protrhly
a vzniklé p"ívaly vod postihovaly celou oblast Blatné.
Povode& 2002
Po átkem srpna 2002 došlo k dlouhotrvajícím a vydatným deš%$m a p$da již nemohla
pojímat další vodu, srážková voda plnila koryta "ek a vodní nádrže a extrémn! vysoké srážky
12. a 13. srpna zp$sobily p"eliv p"es hráze rybník$, jejich narušení a protržení.Celkem bylo
protrženo 11 hrází rybník$. Otev"ení t!chto hrází vytvo"ilo vlny, které na soutoku obou
potok$ v Blatné p"išly asi se 4 hodinovým odstupem. První vlna zni ila most na rybníku
Pustý v etn! okolních objekt$ a sokolovny, v celém m!st! p"estala fungovat elekt"ina, voda i
plyn. Druhá p"ívalová vlna byla podstatn! vyšší. Vznikla protržením hráze Metelského
rybníka a voda v ní byla dále akumulována z dalších protržených hrází. Ob! p"ívalové vlny
postupovaly zámeckým parkem do zámeckého rybníka, který však byl již p"epln!n a p"etékal
a voda se bez dalších p"ekážek rozlila m!stem.
P"ístup do Blatné byl možný pouze od Mirovic, odtud také p"icházela pomoc a zásobování.
Obnova m!sta probíhala rychlým tempem. S dotací státu bylo postaveno 30 rodinných
montovaných domk$, byl opraven most u sokolovny, Nohavický most, most u rybníku Pustý,
a to vždy s parametry vyšší odolnosti p"i p"elití i s lepšími regulacemi odtoku a p"elivu.
Byla zpracována Zpráva povod&ové komise a Zpráva krizového štábu. V obou byla
zd$razn!na nutnost nového vodohospodá"ského posouzení povodí obou potok$. Tato studie
byla zpracována i s návrhem protipovod&ových opat"ení na stoletou vodu.
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Zem d lství, lesnictví a rybá$ství

Zem!d!lství m!lo vždy velký význam pro region a jeho obyvatele. Tuto skute nost
neovlivnilo ani období silných industriálních tlak$ vrcholících v 70. létech minulého století,
ani násilná kolektivizace z období padesátých let, ani naopak významné rozd!lení zem!d!lské
p$dy mezi v!tší po et vlastník$ po restitucích a privatizaci v pr$b!hu devadesátých let
minulého století. B!hem této poslední etapy bylo nutno se vypo"ádat s potížemi p"i
identifikaci a zp$sobu nakládání s pozemky. Díky provád!ní komplexních pozemkových
úprav je tento proces, až na ojedin!lé sporné p"ípady, prakticky ukon en.
Obdobná situace existuje v oblasti lesnictví a rybá"ství.
Zem!d!lství má zna ný vliv na stav životního prost"edí, na zdravý vývoj obyvatelstva a na
rozvoj cestovního ruchu v kraji. D$ležité jsou i vztahy s orgány ochrany životního prost"edí,
kde n!kdy r$zný výklad legislativních norem vytvá"í konfliktní situace, které se vyhrocují
obzvlášt! v t!ch oblastech Jiho eského kraje, kde je nutno nalézat kompromisy mezi
hospoda"ením a ochranou p"írody.
Dle údaj$ #SÚ k 31.12.2007 na území Blatné podniká celkem 1354 podnikatelských
subjekt$, z toho je 83 podnikatelských subjekt$, u kterých je jako p"evažující innost uvedeno
zem!d!lství, lesnictví a rybolov.

2.11.1

Zem d lství

Zem!d!lské oblasti jsou rozd!leny do dvou skupin, s p"íznivými podmínkami a s mén!
p"íznivými podmínkami – Less Favourite Areas (dále LFA). Zatímco v první skupin! EU
podporuje investice pro modernizaci zem!d!lství a posílení jeho životaschopnosti, ve skupin!
druhé klade d$raz na trvalé využití p$dy, zachování krajiny, ochranu životního prost"edí a
podporu zem!d!lských systém$ s omezenými vstupy („low input“). Druhá skupina se d!lí na
3 podskupiny: horské oblasti, ostatní oblasti LFA a oblasti postižené specifickými
p"ekážkami.
Nadmo"ská výška, p$dní podmínky i charakter podnebí v celém ORP Blatná ur ují
skladbu zem!d!lské innosti. V rostlinné výrob! p"evažuje p!stování obilovin a pícnin, asté
je i p!stování brambor a "epky. Živo išná výroba je zam!"ena na chov ryb, skotu a dr$beže.
K nejv!tšímu omezování výroby a zam!stnanosti nejen na "ešeném území, ale v celé
oblasti, došlo v prvé polovin! 90. let. Od roku 1996 do sou asnosti se sice tempo poklesu
velmi omezilo, avšak v n!kterých zem!d!lských oborech došlo k redukci po tu zam!stnanc$.
Jednotlivá zem!d!lská družstva prošla silným transforma ním procesem, který s sebou p"inesl
rozd!lení velkých organiza ních celk$ na menší i mezi drobné zem!d!lce. Mezi nejv!tší
spole nosti podnikající v zem!d!lství v SO ORP Blatná se je nap". Zem!d!lství Blatná, a.s.,
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která zam!stnává 24 lidí. V celém ORP Blatná, stejn! jako v celém Jiho eském kraji, dochází
k rozvoji extenzivního zp$sobu hospoda"ení, který je také podporován dota ními systémy
Evropské unie.
Na území celého ORP Blatná je možné nalézt r$zné typy p$d jakými jsou hn!dá p$da,
oglejená p$da, p$da glejová, podzolové p$dy, oligobazické hn!dé p$dy, hn!dé horské p$dy a
p$dy nevyvinuté (žulové výchozy, balvaništ!) a hn!dozem. V plochých úsecích s t!žším
podkladem p"evládají pseudogleje, v místech s p"evahou jílu p$dy pelické. #asté jsou
hydromorfní p$dy v nivách a zamok"ených sníženinách, tj. r$zné gleje i náslat!. Podzoly
vznikaly pod jehli natými lesy a smr inami. Pro zem!d!lskou výrobu jsou podzoly nevhodné,
mohou se uplat&ovat jako pastviny nebo lesní p$dy. P$dy glejové se vytvá"ejí v terénních
depresích, v n!kterých ástech širokých niv a zejména v úzkých nivách s málo kolísající
hladinou mineráln! chudších podzemních vod. Gleje mohou sloužit jako louky (nejsou
zem!d!lsky p"íliš cenné). Celkov! je možné "íci, že na "ešeném území p"evládají p$dy s nižší
bonitou.
Níže uvedená tabulka . 60 a obrázek . 22 zachycuje strukturu p$dy m!sta Blatná.
Nejv!tší podíl zaujímá zem!d!lská p$da (2 407 ha). Lze konstatovat, že v Blatné zem!d!lství
nehraje tak d$ležitou roli jako je tomu ve venkovských oblastech SO ORP Blatná.

Tabulka !íslo 60: Struktura využití p%dy za m sto Blatná k 31. 12. 2006
Typ p%dy

Zem d lská
p%da (ha)

Rozloha

2 407

Lesní
p%da
(ha)
1 258

Vodní Zastav né Ostatní
Celkem
plochy plochy
plochy
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
246

99

351

4 360

Orná
p%da
(ha)
1 631

Podíl orné Podíl orné
p%dy ze
p%dy ze
zem d lské celkové
67,8

37,4

Zdroj: !eský statistický ú#ad, Krajská správa !eské Bud jovice

Obrázek !íslo 22: Struktura využití p%dy za m sto Blatná k 31. 12. 2006 – grafické
vyjád$ení

6%

2%

Zem d lská
p!da (ha)
Lesní p!da (ha)

8%

55%

29%

Vodní plochy
(ha)
Zastav né
plochy (ha)
Ostatní plochy
(ha)

Zdroj: eský statistický ú!ad, Krajská správa eské Bud"jovice
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Lesnictví

Lesní porosty zaujímají na ešeném území rozlohu 7 687 ha, strukturu vlastnictví
znázor!uje tabulka níže.

Tabulka "íslo 61: Struktura vlastnictví les# v katastru obce
Vlastnictví
Státní
Obecní
Družstevní
Soukromé
Celkem

Rozloha (ha)
10
215,28
0
988,74
1214,2

Zdroj: M"Ú Blatná

2.11.3

Rybá$ství

Na Blatensku a v Blatné má chov ryb tradici sahající až do st edov"ku, kdy v této bažinaté
oblasti vznikaly první rybníky. N"které z nich v pr#b"hu $asu zanikaly, ale na p elomu 19. a
20. století došlo k op"tovnému rozvoji a navýšení významu rybníká ství jako d#ležité sou$ásti
zem"d"lské výroby. V sou$asnosti pat í region Blatenska k významným rybníká ským
oblastem v %eské republice. Krom" produkce ryb jsou rybníky i významným krajinným
prvkem.
Na rybnících hospoda í n"kolik spole$ností.
!eský rybá$ský svaz, místní organizace Blatná – má ve vlastní pé$i úseky tok#
Smoliveckého a Závišínského potoka a eky Lomnice a n"kolik rybník#, místní organizace
obhospoda uje dnes p ibližn" 20 hektar# vodních ploch, v$etn" 3 sportovních revír#.
%lenskou základnu tvo í tém" 330 $len# (v$. 60 d"tí).
Na tém" 1600 ha rybník# (Strakonicko, Písecko a P íbramsko) hospoda í spole$nost
Blatenská ryba spol. s r.o. Spole$nost produkuje kolem 850 t konzumních ryb ro$n", zhruba
polovina produkce je exportována. K významným aktivitám spole$nosti pat í vedle vlastního
chovu ryb jejich další zhodnocení.
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Ve$ejná správa
Struktura a organizace "innosti správy

M"sto Blatná vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona $.
367/1990 Sb., o obcích v platném zn"ní, ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje
v právních vztazích svým jménem a nese odpov"dnost z t"chto vztah# vyplývající.
Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona $. 40/1964 Sb., ob$anského
zákoníku v platném zn"ní, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Jeho posláním je zajišt"ní ve ejné správy na svém území, p ípadn" výkon státní správy v
území stanoveném zvláštními p edpisy.
M"stský ú ad Blatná je ú ad s rozší enou p#sobností a zárove! pov" ený obecní ú ad.
Správní obvod obce s pov" eným obecním ú adem Blatná je vymezen územím obcí: B"l$ice,
Bezd"dovice, Blatná, Bratronice, B ezí, Buzice, %e$elovice, Hajany, Hornosín, Chlum,
Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lná e, Lom, Ma$kov, Myštice, P edmí ,
Sedlice, Škvo etice, Tcho ovice, Uzenice, Uzeni$ky, Zábo í.
Tabulka "íslo 62: Vymezení správního obvodu matri"ního ú$adu
Matri"ní ú$ad
B"l$ice

Blatná

Lná e

Sedlice

Správní obvod matri"ního ú$adu
B"l$ice
Hornosín
Chobot
Uzenice
Uzeni$ky
Bezd"dovice
Blatná
Bratronice
Buzice
%e$elovice
Hajany
Chlum
Kadov
Lažánky
Lažany
Ma$kov
Myštice
Zábo í
B ezí
Kocelovice
Lná e
P edmí
Tcho ovice
Lom
Sedlice
Škvo etice

Zdroj: www.mesto-blatna.cz
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M"sto Blatná tvo í správní, ekonomické, kulturní a sociální centrum celého správního
obvodu obce s rozší enou p#sobností Blatná (dále jen SO ORP) a plní obslužn"-spole$enskou
funkci pro danou oblast.
M"sto Blatná je ve v"cech samosprávných, tedy v oblasti samostatné p#sobnosti, ízeno
patnácti$lenným zastupitelstvem, zvoleným ob$any m"sta, které je nejvyšším orgánem
samosprávy. To volí ze svého st edu starostu, místostarosty a další $leny p"ti$lenné rady
m"sta. Zastupitelstvo m"sta má ustanoven výbor kontrolní, finan$ní a osadní.
Rada je výkonným orgánem m"sta v oblasti samostatné p#sobnosti. P i výkonu své
p#sobnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rad" m"sta napomáhají v $innosti komise:
•

ob$anská

•

pro výchovu a vzd"lávání

•

státní památkové pé$e

•

pro nakládání s obecním majetkem

•

životního prost edí

•

dopravní

•

pro zpracování odpadového hospodá ství

a dále zvláštní orgány:
•

povod!ová komise m"sta Blatná

•

povod!ová komise ORP Blatná

•

komise pro projednávání p estupk#

•

komise pro sociáln"-právní ochranu d"tí

P$ísp%vkové organizace m%sta Blatná:
•

M"stské muzeum v Blatné

•

M"stská lidová knihovna

•

Domov pro seniory Blatná

•

Základní škola T.G.Masaryka Blatná

•

Základní škola J.A.Komenského Blatná

•

Mate ská škola Blatná, Šilhova

•

Mate ská škola Blatná, Vrchlického
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Ostatní organizace:
•

Technické služby m"sta Blatná s.r.o.

Odbory M%stského ú$adu Blatná
•

Sekretariát

•

Finan$ní odbor

•

Školský odbor

•

Správní odbor

•

Sociální odbor

•

Odbor majetku a investic

•

Odbor výstavby a územního plánování

•

Živnostenský odbor

•

Odbor životního prost edí

•

Odbor dopravy

•

Kulturní odd"lení

•

Odd"lení krizového ízení

2.12.2

Lidské zdroje

M"sto Blatná je obec s rozší enou p#sobností a zárove! obec s pov" eným obecním
ú adem, který má 64 zam"stnanc#. Pracovní pom"r ú edník# územních samosprávných celk#
a jejich vzd"lávání je upraveno zákonem $. 312/2002 Sb., ve zn"ní pozd"jších p edpis#, o
ú ednících územních samosprávných celk#. Každý p ijímaný pracovník je povinen zú$astnit
se vstupního vzd"lávání, které zahrnuje znalosti základ# ve ejné správy, zvlášt" obecných
zásad organizace a $innosti ve ejné správy a územního samosprávného celku, základy
ve ejného práva, ve ejných financí, evropského správního práva, práv a povinností a pravidel
etiky ú edníka, základní dovednosti a návyky pot ebné pro výkon správní $innosti, znalosti
základ# užívání informa$ních technologií, základní komunika$ní, organiza$ní a další
dovednosti vztahující se k jeho pracovnímu za azení, a to do 3 m"síc# od nástupu do
zam"stnání. Ú edník je dále povinen prohlubovat si kvalifikaci ú$astí na p íprav" a ov" ení
zvláštní odborné zp#sobilosti nejdéle do 18 m"síc# od vzniku pracovního pom"ru. Každý
pracovník má dále vypracován plán vzd"lávání, jedná se p edevším o ú$ast na odborných
kurzech.
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Rozmíst%ní pracoviš&

V sou$asné dob" má M"stský ú ad Blatná t i pracovišt", na t . T. G. Masaryka se nachází
dv" budovy $.p. 322 (zde jsou kancelá e starosty, místostarosty, sekretariátu, tajemníka,
finan$ního odboru, odboru výstavby a územního plánování, odboru majetku investic a
rozvoje, odd"lení krizového ízení a ochrany obyvatel), budova $.p. 520 (odbor správní,
sociální, dopravy, životního prost edí, školství, živnostenský). Odd"lení kultury má kancelá e
v budov" na t . J. P. Koubka, $.p. 4. Bezbariérový p ístup je pouze do budovy $.p. 520.
Technický stav budov je uspokojivý, dochází k pr#b"žné údržb". Sou$asné prostory vyhovují
pro provád"ní agend. V budov" $.p. 520 je vy$len"na pro pot eby m"stského ú adu pouze $ást
budovy, p evážnou $ást využívá Základní škola T.G. Masaryka. V p ípad" výstavby nové
základní školy na území Blatné, se uvažuje o p emíst"ní agend m"stského ú adu centráln" do
budovy $.p. 520.

2.12.4

Technické zázemí

Hardware
M"stský ú ad Blatná je po technické stránce vybaven standardním zp#sobem. V provozu je
65 klientských po$íta$# opat ených opera$ním systémem Windows 2000 a XP. Jejich práci
zast ešují servery s opera$ním systémem Windows 2000 server (1x) jako doménový server,
databázový server MS SQL s opera$ním systémem Windows server 2003 (1x), další servery
(4x) s OS Windows 2000 zabezpe$ující služby DHCP, DNS, Mailserver, router, firewall,
proxy pracující v domén" mesto-blatna.cz. Propojení budov je zajišt"no pomocí mikrovlny.
Pro obnovu server#, PC stanic a prvk# po$íta$ové sít" je v závislosti na finan$ních
možnostech m"stského ú adu nastaven 3-4 letý cyklus obnovy.
Informa"ní systém M%stského ú$adu Blatná:
Informa$ní systém je využíván pro $innost M"Ú a samosprávy, další celostátní informa$ní
systémy podporují výkon státní správy:
I. M"Ú a samospráva
M"stský ú ad a samosprávy využívá p i své $innosti software IS GINIS (od firmy
GORDIC) pro evidenci obyvatel, matriku, dan" a poplatky, pokladnu, komunální odpad a
volební agendu
1

IS GINIS pro ekonomické agendy

2

Spisová služba GINIS

3

CODEXIS – právní aplikace

4

GIS – v jednání, zatím není zaveden
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5

BENETA – redak$ní systém webových stránek

6

VHP, kancelá ské pot eby - YAMACO

II. Státní správa
1

RŽP - Registr živnostenského podnikání

2

eTesty – zkušební testy žadatel# o idi$ské oprávn"ní

3

CR&-Eliška - evidence idi$#

4

CRD – centrální registr dopravc#

5

IISSDE – informa$ní systém dopravn" správních evidencí (dopravn" správní evidence)

6

CDBP – systém cestovních doklad# s biometrickými údaji

7

EVI, ESPI – evidence odpad# a skládek

8

EZP - Evidence zem"d"lských podnikatel#

9

OKnouze, OKslužby – sociální dávky pomoc v hmotné nouzi

10

SOCWIN – PORS - sociální dávky pro seniory a zdravotn" postižené

11

VITA pro Stavební ú ad a p estupky

Na veškerý SW má m"sto Blatná platný atest vypracovaný podnikem PVT, který
prokazuje shodu informa$ního systému ve ejné správy se standardy ISVS /$. 10-20031207/.
Internetové p ipojení je zajišt"no pomocí mikrovlny s rychlostí 3Mb.

2.12.5

Vn%jší vztahy

Problematika vn"jších vztah# je d#ležitým bodem v dalším rozvoji území. Vn"jší vztahy
m"sta Blatná lze rozd"lit na dv" hlavní linie – vn"jší vztahy na místní úrovni a vn"jší vztahy
na vyšší úrovni (regionální, státní a mezinárodní).
Vn%jší vztahy na místní úrovni
Vn"jší vztahy na místní úrovni mohou být chápány jako vytvá ení partnerství
s významnými m"sty a obcemi v okolí $i jinými výraznými ekonomicky silnými subjekty
v ešeném území. Jako tento typ partnerství si lze p edstavit i „nepsanou dohodu“ mezi
ekonomickým centrem území a obcemi v jeho spádové oblasti. Partnerství na této úrovni je
v"tšinou vázáno solidaritou a soudržností jejich aktér#, která pramení ze stejného historického
vývoje.
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Tím, že je m"sto Blatná obcí s rozší enou p#sobností a sou$asn" p edstavuje ekonomické
centrum oblasti, došlo k jeho bližšímu propojení s okolními obcemi, které jsou do ur$ité míry
na m"st" Blatná závislé (pracovní p íležitosti, kompetence ve ejné správy aj.). Aby tyto
služby pro obce ve správním území m"sta Blatná byly efektivní, kvalitní a jednotlivé úkony
hospodárné, je nutná oboustranná komunikace. To dává dobrý základ pro vytvo ení
fungujícího partnerství v mnoha d#ležitých oblastech (sociální, zdravotní, cestovní ruch,
kultura atd.). Vznik a fungování partnerských svazk# rozši uje možnosti území a sou$asn"
navázaná partnerství mohou být alternativním prost edkem k $erpání finan$ních prost edk# ze
Strukturálních fond# EU.

Vn%jší vztahy na vyšší úrovni
Ve m"st" Blatná mají partnerské vztahy se zahrani$ními m"sty dlouholetou tradici.
M"sto Blatná spolupracuje s následujícími partnerskými m"sty:
•

Vacha (N"mecko)

•

Sarge (Francie)

•

Roggwil (Švýcarsko)

•

Važec (Slovensko)

Partnerská m"sta Vacha, Sarge a Blatná organizují spole$né letní tábory mládeže. Tábor se
každý rok koná v jednom z m"st s tím, že $tvrtým rokem je p estávka. Tábor trvá 14 dní a je
ur$en pro mládež ve v"ku 14 – 18 let. Ú$astníci jsou p es týden ubytováni v rekrea$ních
za ízeních a víkendy tráví v hostitelských rodinách. Blatná a Roggwil organizují také tábory
mládeže, každý rok v jednom z m"st, t etí rok je p estávka. Dalším partnerským m"stem je
slovenský Važec.
V rámci partnerských vztah# jsou oslavovány p edevším výro$í podpis# partnerských
smluv mezi partnerskými m"sty. P i významných událostech dochází k vzájemným
návšt"vám delegací z jednotlivých partnerských m"st.
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SHRNUTÍ ANALYTICKÉ !ÁSTI

3.1
3.1.1

R o zv o j o v é m o ž n o s t i n a ú z e m í m % s t a
Hodnocení implementace p$edchozích strategických dokument#

M"sto Blatná je zapojeno do $innosti Svazku obcí Blatenska a p i své $innosti využívá
rozvojových dokument# tohoto svazku. Jedná se p edevším o Program sociálního a
ekonomického rozvoje Blatenska z roku 1999 (byl aktualizován v roce 2006) a také o
Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska 2006 – 2007.
M"sto Blatná má zpracovaný Plán odpadového hospodá ství z roku 2005. Na n"které
budovy jsou zpracovány energetické audity.
Územní plán sídelního útvaru Blatná byl zhotoven Ing. arch. Stanislavem Ková em a
pochází z roku 1996. Zastupitelstvo m"sta Blatná usnesením $. 87 ze dne 29.10.2007 vydalo
OPAT&ENÍ OBECNÉ POVAHY – ZM'NA %. 1 ÚPnSÚ M'STA BLATNÁ a usnesením $.
109/07 Obecn" závaznou vyhlášku m"sta Blatná $. 5/2007 ke zm"n" $. 1 ÚPnSÚ m"sta
Blatná, kterou se zm"nila a doplnila Obecn" závazná vyhláška $. 3/1997 ze dne 26.8.1997,
vyhotovená Ing. arch. Václavem Št"pánem.
Zm"na $. 2 ÚPnSÚ Blatná s ohledem na povodn", byla schválena na základ" usnesení
zastupitelstva m"sta Blatná $. 129/04 ze dne 14.12.2004, nabytí ú$innosti vyhlášky m"sta
Blatná $. 1/2005 dne 4.5.2005, zhotovitel Ing. arch. Josef Hermoch. Od roku 2007
zpracovává m"sto Blatná Zm"nu $. 3 ÚPnSÚ na místní $ásti Blatenka, Jind ichovice,
Drahenický Málkov, zhotovitel Ing. arch. Tadeáš Matoušek. V sou$asné dob" probíhá
p íprava a projednání návrhu.
Aktivity M"sta Blatná jsou také v souladu s již existujícími strategickými dokumenty
vyššího ádu, kterými jsou Program rozvoje územního obvodu Jiho$eského kraje (dále PRK),
Regionální opera$ní program regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (dále ROP), Národní
rozvojový plán %R (dále NRP) $i Národní strategický referen$ní rámec (dále NSRR).

3.1.2

Hodnocení realizovaných projekt#

M"sto Blatná získalo od roku 2002 dotace na 60 projekt# s celkovými rozpo$tovými
náklady tém" 243 mil. K$. Celkový p ísp"vek ze zdroj# Jiho$eského kraje, státního rozpo$tu,
SFRB, SFŽP a program# EU $inil 209,5 mil. K$, tj. p es 86 %. Tabulka níže uvádí p ehled
projekt# realizovaných od roku 2002.
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Tabulka "íslo 63: Projekty m%sta s dota"ní podporou
Rok Projekt

Zdroj dotace

2002 Výstavba Domova d#chodc#
2003

Dostavba byt# na sídlišti Nad
Lomnicí

Obnova a rozší ení varovného
2003 informa$ního systému
obyvatelstva - I. etapa
Obnova op"rné zdi a komunikace
Na P íkopech
Ochranná ze( u Domova
2004
d#chodc# Blatná

Ministerstvo práce a
sociálních v"cí %R
Státní fond rozvoje
bydlení
Grantový program J$K

Náklady
celkem
(mil.
K")

Dotace
(mil.
K")

Spoluú"ast
m%sta
(mil. K")

145,00

145,00

0,00

35,00

13,80

21,20

0,75

0,15

0,60

Ministerstvo pro místní
rozvoj %R
Grantový program J$K ochrana p ed povodn"mi
Grantový program J$K ochrana p ed povodn"mi

7,57

5,93

1,64

2,30

0,95

1,35

1,80

0,95

0,85

2004 ZŠ T. G. Masaryka

%EA - podpora úspor
energie a využití
obnovitelných zdroj#

0,10

0,03

0,07

2004 Muzeum

%EA - podpora úspor
energie a využití
obnovitelných zdroj#

0,06

0,03

0,03

2004 ZŠ J. A. Komenského

%EA - podpora úspor
energie a využití
obnovitelných zdroj#

0,10

0,03

0,07

0,09

0,06

0,03

1,03

0,41

0,62

12,72

10,00

2,72

9,10

6,94

2,16

0,08

0,06

0,02

Grantový program J$K

0,71

0,50

0,21

Jiho$eský krajský ú ad

0,07

0,07

0,00

Jiho$eský krajský ú ad p ísp"vek - nemovité
kulturní památky

0,07

0,05

0,02

Jiho$eský krajský ú ad p ísp"vek Obnova drobné
sakrální architektury

0,02

0,02

0,01

2003

2004 Ochranná ze( Na Slupi

2004 Výstava P írodou Blatenska

Grantový program J$K EVVO
Krajský ú ad - podpora
žádostí do SROP

Komunitní centrum aktivního
života
Obnovu komunikace J. P. Koubka
MMR- Krajský ú ad
2005
po povodních
Obnovu komunikace J. P. Koubka
MMR- Krajský ú ad
2005
po povodních
III. ro$ník P íroda Blatenska o
2006
Grantový program J$K
vod", rybnících a rybníká ství
2004

2006 Kanalizace Skali$any
2006

Rekonstrukce t"locvi$ny J. A.
Komenského

Obnova Mariánského morového
2006 sloupu a pomníku padlým v
Blatné
2006

Obnova Božích muk Sv. Anny ve
Skali$anech
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Zdroj dotace

Náklady
celkem
(mil.
K")

Dotace
(mil.
K")

Spoluú"ast
m%sta
(mil. K")

Jiho$eský krajský ú ad Dovybavení informa$ního centra v
Podpora informa$ních
Blatné
center "I"

0,15

0,12

0,03

Jiho$eský krajský ú ad GP Tvorba krajiny a
podpora biodiverzity

0,09

0,07

0,02

0,80

0,48

0,32

0,30

0,18

0,12

0,35

0,21

0,14

0,40

0,28

0,12

0,20

0,14

0,06

Jiho$eský kraj - Obnova
drobné sakrální
architektury v krajin"

0,02

0,02

0,01

2007 Obnova st echy kontribu$ní sýpky

Jiho$eský kraj - Nemovité
kulturní památky 2007

0,39

0,25

0,14

Restaurování dvou cechovních
2007 korouhví, M"stské muzeum
Blatná

Jiho$eský kraj - Movité
kulturní d"dictví 2007

0,13

0,05

0,07

Ministerstvo kultury %R Program regenerace MPR
a MPZ pro rok 2007

0,70

0,12

0,59

0,08

0,08

0,00

0,03

0,03

0,01

4,65

4,18

0,47

4,57

4,11

0,46

7,27

6,54

0,73

2,16

1,94

0,22

0,66

0,49

0,17

0,10

0,06

0,04

2006

2006 Revitalizace Kátlperku
2006

Podnikáme se SOBem - centrum
živnostník#

2006 Za dobrodružstvím do Kadova
D"tské h išt" ZŠ J. A.
Komenského
Historicko-nau$ná stezka podél
2006
Závišínského potoka
2006

2006 Na kole
2007

Obnova k ížku na parc. $. 524 v
k.ú. Skali$any

Ministerstvo pro místní
rozvoj %R
Ministerstvo pro místní
rozvoj %R
Ministerstvo pro místní
rozvoj %R
Ministerstvo pro místní
rozvoj %R
Ministerstvo pro místní
rozvoj %R

2007

Vým"na oken ZŠ J. A.
Komenského

2007

Dotace na administraci pracovníka
Jiho$eský kraj
POV

2007 Poznávejme sv"t
2008 Sb"rný dv#r - BLATNÁ
2008 Kompostárna - BLATNÁ
Snížení energetické náro$nosti
budovy ZŠ T.G. Masaryka
2008
(zapo$ítávány jen zp#sobilé
výdaje na dotaci)

Jiho$eský kraj - odbor
školství, mládeže a
t"lovýchovy
Státní fond životního
prost edí %R
Státní fond životního
prost edí %R
Státní fond životního
prost edí %R ;výzva $. 3

2008

Bezpe$né bezb. m"sto Blatná aut. zálivy

Státní fond životního
prost edí %R ;výzva $. 2
(prioritní osa 6 oblast
podpory 6.4)
Státní fond dopravní
infrastruktury

2008

Liniová skupinová výsadba - II.
Etapa

Program MŽP - PÉ%E O
KRAJINU

Podhájský rybník - odbahn"ní a
2008
rekonstrukce
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Zdroj dotace

Náklady
celkem
(mil.
K")

Jiho$eský kraj

0,93

0,23

0,70

SZIF %R

2,06

1,85

0,21

Norské fondy EHP

0,31

0,25

0,06

0,15

0,09

0,06

0,075

0,04

0,035

0,034

0,023

0,011

0,093

0,065

0,028

0,49

0,44

0,05

0,64

0,15

0,49

0,021

0,004

0,017

Prevence kriminality investice

0,49

0,23

0,26

Ministerstvo vnitra %R

0,068

0,058

0,010

Jiho$eský kraj

0,089

0,062

0,027

Jiho$eský kraj

0,086

0,060

0,026

2009

Po ízení technického vybavení pro
Jiho$eský kraj
zpracování ÚAP

0,070

0,035

0,035

2009

Oprava st ešního plášt" st echy
kostela - &KF Blatná

MK %R

0,07

0,5

0,02

2009

IV. Etapa - vým"na oken ZŠ
J.A.Komenského Blatná

MK %R

0,71

0,15

0,56

MK %R

0,63

0,57

0,06

0,071

0,035

0,036

0,054

0,035

0,019

0,41

0,14

0,27

Rok Projekt

2008

Autobusové zastávky na Písecké
ulici a v Drahenickém Málkov"

2008 Oprava lesní cesty V Kupcovech
Kouzelná zahrada - MŠ Husovy
2008
sady
2008

Obnova $elní fasády budovy $.p.4
ZUŠ Blatná

2008

Cechnovní korouhve Muzeum
Blatná

2008

K ížek Pod Pejchou Skali$any,
Boží muka Hn"vkov

Jiho$eský kraj - grant
Nemovité kulturní
památky
Jiho$eský kraj - grant
Movité kulturní památky
Jiho$eský kraj - grant
Obnova drobné sakrální
architektury v krajin"

Obnova lidové sk ín" ur$ené pro
2008 expozici a d ev"né plastiky
sv. Václava

Jiho$eský kraj - grant
Podpora muzei
z izovaných obcemi
Ministerstvo kultury %R grant podpora obnovy
Obnova st echy kontribu$ní sýpky
2008
kulturních památek
Blatná
prost ednictvím obcí s
rozší enou p#sobností
Ministerstvo kultury %RII.etapa vým"na oken za repliky
grant Program regenerace
2008
oken p#vodních
MPZ
Prevence kriminality v Blatné v
Jiho$eský kraj Prevence
2009
roce 2009
kriminality - neinvestice
2009

Sportovní víceú$elové h išt" Na
Bíle Husi, Blatná

Zavád"ní ICT v územní ve ejné
správ"
Autobusové zastávky v Blatné
2009
poliklinika, Vrbenská
2009

2009 Poznejte Blatnou

2009 Kontribu$ní sýpka - okna, fasáda

Restaurování soch sv. Floriána a
Jiho$eský kraj
sv. Václava
Obnova $ty k ížk# - M"sto Blatná
2009
Jiho$eský kraj
a osady
Vým"na st ešní krytiny ZUŠ $.p. 4
2009
Jiho$eský kraj
v Blatné
2009

Dotace
(mil.
K")
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Zdroj dotace

D ev"né polychromované plastiky
2009 sv"tice ( sv.Anna) a Sv. Jana
Jiho$eský kraj
Nepomuckého
2009

Restaurování kolekce záv"sných
obraz# a lidové malované sk ín"

Jiho$eský kraj

Náklady
celkem
(mil.
K")

Dotace
(mil.
K")

Spoluú"ast
m%sta
(mil. K")

0,098

0,068

0,030

0,104

0,072

0,032

Zdroj: MÚ Blatná

Nejv"tší $ástky (66 %) byly investovány do projekt# sociálních služeb - pé$e o stárnoucí
ob$any (výstavba Domova d#chodc#), což je logické vzhledem k všeobecn" nep íznivému
popula$nímu vývoji. Další významnou oblastí podpory je infrastruktury a bydlení. Rozd"lení
investi$ních prost edk# je znázorn"no graficky níže:
Obrázek "íslo 23: Rozd%lení investi"ních prost$edk# do rozvojových oblastí m%sta
v letech 2002 - 2007

16%

2%
sociální služby

1%
6%

bydlení
ochrana ŽP
sport a kultura

14%

61%

infrastruktura
místní "ásti

Zdroj: M"stský ú!ad Blatná

3.1.3

Rozvojové možnosti dle územního plánu

Základním nástrojem pro definování rozvojových možností je územn" plánovací
dokumentace – územní plán. M"sto Blatná má zpracovaný Územní plán sídelního útvaru
Blatná. Vypracování tohoto dokumentu bylo zahájeno v roce 1996 a dokument je pr#b"žn"
aktualizován. Byly provedeny zm"ny $. 1 a 2 a v sou$asné dob" probíhá p íprava a projednání
návrhu na zm"nu $. 3 na místní $ásti Blatenka, Jind ichovice a Drahenický Málkov.
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Investi"ní p$íležitosti

M"sto Blatná si neklade za cíl být m"stem s rozlehlými pr#myslovými zónami. P esto se
zde nabízí n"kolik menších lokalit a nemovitostí, které jsou vhodné pro potenciální investory.
Tyto plochy jsou v majetku m"sta. %ást t"chto zón je již vybavena inženýrskými sít"mi
(lokalita Sádlov I), $ást je nutno s vynaložením zna$ných finan$ních prost edk# zainvestovat
(lokality: Sádlov II a III, kde je zna$ná územní rezerva).
Na území m"sta Blatné se také nachází n"kolik lokalit, které jsou vhodnými lokalitami pro
ú$ely bydlení (nap . lokality Na R#žových plantážích, Na Blýskavkách, Vinice – severní
strana, Pod Kane$kem, s územní rezervou).
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3.2
Shrnutí potenciál# rozvoje m%sta na základ% výsledk#
analytické "ásti
M"sto Blatná je správním, spole$enským, kulturním a sportovním centrem blatenského
regionu. Leží v okrese Strakonice a je zárove! obcí s rozší enou p#sobností a obcí
s pov" eným obecním ú adem. Správní obvod této obce s rozší enou p#sobností tvo í 26 obcí
(B"l$ice, Bezd"dovice, Blatná, Bratronice, B ezí, Buzice, %e$elovice, Hajany, Hornosín,
Chlum, Chobot Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lná e, Lom, Ma$kov, Myštice,
P edmí , Sedlice, Škvo etice, Tcho ovice, Uzenice, Uzeni$ky, Zábo í). M"sto Blatná se
rozkládá na ploše 4360 ha a je tvo eno místními $ástmi Blatná, Blatenka, %ekanice,
Drahenický Málkov, Hn"vkov u Ma$kova, Jind ichovice u Blatenky, Mil$ice u %ekanic a
Skali$any.
Z údaj# získaných v období 1996 – 2006 vyplývá, že demografický vývoj na území m"sta
je pom"rn" nep íznivý, pokles po$tu obyvatel však nenabývá dramatických hodnot a lze jej
považovat za p íznivý i ve srovnání z výsledk# na úrovni okresu, kraje i celé %R. S ohledem
na mírn" kladné $íslo p ír#stku zp#sobeného migrací, je možné v blízké budoucnosti po$ítat s
další stabilizací, pop ípad" i mírným r#stem po$tu obyvatel.
Struktura zam"stnanc# a zam"stnavatel# zhruba odpovídá krajským a republikovým
trend#m. Na území m"sta bylo ke dni 31.12.2006 1365 podnikatelských subjekt#. Cca 6 %
zam"stnavatel# podniká v primárním sektoru (zem"d"lství, lesnictví, rybolov), 27 %
v sekundárním sektoru (pr#mysl, stavebnictví), zbytek 67 % je za azen v terciárním sektoru
(obchod, služby, školství, zdravotnictví, ve ejná správa apod.). Toto rozložení odpovídá
charakteru m"sta zam" eného na služby a pr#mysl.
Dle SLDB 2001 bylo na území m"sta 3497 ekonomicky aktivních obyvatel. P i rozd"lení
tohoto celkového po$tu na jednotlivé sektory je primární sektor zastoupen podílem 5 %,
sekundární sektor 49 % a terciární sektor 43 %.
Míra nezam"stnanosti ve m"st" Blatná je pln" srovnatelná s okolními regiony na úrovni
SO ORP a okres#. K 31.11.2007 bylo na území m"sta registrováno celkem 153 uchaze$# o
práci, z toho dosažitelných 141.
Mezi nejv"tší zam"stnavatele na území m"sta Blatné pat í DURA Automotive CZ, s.r.o.,
která má cca. 1 250 zam"stnanc#, Leifheit s.r.o. (p es 500 zam"stnanc#) a TESLA Blatná,
a.s., která má p es 360 zam"stnanc#. %innost t"chto firem má zásadní vliv na zam"stnanost
v regionu.
V"tší p íležitost pro oživení místní ekonomiky vykazuje sektor služeb, zejména cestovní
ruch. Ve m"st" chybí kvalitní ubytovací za ízení, koupališt", rozvíjet se mohou služby
podporující cykloturistiku, rodinnou turistiku a rekreaci. M"sto disponuje bohatou historií,
adou kulturních památek, zachovalým p írodním prost edím.
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Hlavními lákadly by se m"la stát zajímavá historie, zachovalá p íroda a krajina, klidné a
$isté životní prost edí, venkovská turistika a cykloturistika v blízkém okolí.
Sociální a zdravotnické služby jsou v Blatné na pom"rn" dobré úrovni. Domov pro seniory
je v sou$asné dob" zcela napln"n. Technický stav a vybavení Domova pro seniory pln"
spl!uje standardy kvality sociálních služeb. Pro ob$any Blatné je k dispozici D#m
s pe$ovatelskou službu, jehož kapacita je však také napln"na. Ob$ané Blatné mají také
možnost využívat pe$ovatelské služby.
Kapacita a spektrum školských za ízení respektuje demografický vývoj v území.Vzhledem
k dlouhodobému vývoji populace by však nem"ly nastat vážn"jší problémy (rušení škol
apod.).V sou$asné dob" se zvažuje z ízení nové školy v Paštické ulici, která by nahradila a
zvýšila stávající kapacity v Základní škole T.G. Masaryka a zárove! by poskytla kvalitní
zázemí pro další $innosti žák# (možnost kvalitního sportovního vyžití, zlepšení podmínek pro
výuku t"lesné výchovy, zázemí pro stravování). Budova p#vodní ZŠ T.G. Masaryka by poté
sloužila svému p#vodnímu ú$elu, tj. provozu m"stského ú adu.
Kulturní a sportovní za ízení jsou ve m"st" vybudována a s ur$itými provozními problémy
zajiš)ují infrastrukturu pro kulturní a sportovní akce. V žádném p ípad" však jejich stav a
po$et neodpovídá požadavk#m, které klade moderní spole$nost na zázemí k podobným
akcím. M"sto Blatná nedisponuje reprezentativním prostorem, který by byl p ímo ur$en pro
po ádání v"tších spole$enských a kulturních akcí. Stejn" tak ve ejnost v Blatné nemá mnoho
p íležitostí k neorganizovanému sportování (absence bazénu, minimum sportovních za ízení
pro ve ejnost).

3.2.1

Srovnání s Jiho"eským krajem

%eský statistický ú ad vytvá í adu graf# a kartogram#, které umož!ují srovnávat r#zné
ukazatele mezi SO ORP v rámci kraje, nebo mezi kraji v rámci %R. Pro dokreslení uvádíme
n"které z graf#, jejichž údaje jsou zajímavé nebo charakteristické pro m"sto Blatná, p estože
je jejich aktuálnost omezena rokem 2005 p ípadn" 2001 a p estože se n"které údaje vztahují k
celému SO ORP.
Následující grafy a kartogramy umož!ují vyslovit tato tvrzení p i srovnání m"sta a SO
ORP Blatná se zbytkem Jiho$eského kraje:
•

SO ORP Blatná m"l do roku 2005 nejmenší (záporný) p irozený p ír#stek v Jiho$eském
kraji, naopak p ír#stek migrací byl vyšší, než $inil pr#m"r %eské republiky a výrazn"
vyšší, než byl pr#m"r Jiho$eského kraje – viz obr. 24.
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M"sto a SO ORP Blatná má velmi nízkou míru ekonomické aktivity2, obdobn" i index
ekonomického zatížení3 v Jiho$eském kraji – viz obr. 25, údaje se vztahují k poslednímu
s$ítání lidí, dom# a byt# v roce 2001.

•

V rámci kraje má SO ORP Blatná velmi vysokou míru nezam"stnanosti p i jen
pr#m"rné nabídce pracovních míst – viz obr. 26. V"tším problémem než absolutní $íslo
je však patrn" skladba nezam"stnaných.

•

Kartogramy:
•

Z porovnání údaj# jednotlivých Finan$ních ú ad# je patrná pom"rn" dobrá da!ová
výt"žnost dosahovaná na území SO ORP Blatná.

•

Podle hodnocení %SÚ – Postavení SO ORP v Jiho$eském kraji v letech 2001-2005
podle slou$eného ukazatele, kde se hodnotí i poloha a dostupnost, pat í SO ORP Blatná
do druhé (horší) poloviny spektra. (M"sto Blatná leží mimo spojnice krajských m"st s
Prahou a mimo hlavní mezinárodní tahy). Výrazn" lépe než pr#m"rn" je hodnocena
stránka sociální.

Obrázek "íslo 24: P$irozený a migra"ní p$ír#stek obyvatelstva - srovnání

Zdroj: eský statistický ú!ad

2

Míra ekonomické aktivity je pom"r ekonomicky aktivních obyvatel k celkovému po$tu obyvatel v %

3

Index ekonomického zatížení je pom"r ekonomicky neaktivních obyvatel (d"ti, studenti, d#chodci)
k ekonomicky aktivním obyvatel#m v %
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Obrázek "íslo 25: Ekonomická aktivita a zatížení v SO ORP - srovnání

Obrázek "íslo 26: Pracovní místa a míra nezam%stnanosti – srovnání
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ÚVOD

Klí ovým završením zpracování analytické ásti Strategie rozvoje m!sta Blatná je
vytvo"ení SWOT analýzy. Ta je svým charakterem dokumentem i rámcem, jež usnad#uje
porovnání vnit"ních silných (S) a slabých stránek (W) s vn!jšími p"íležitostmi (O) a
ohroženími (T).
Vytvo"ení SWOT analýzy území m!sta Blatná napom$že definovat prost"edí a dále na
základ! jejích záv!r$ stanovit priority a cíle pro konkrétní zám!ry v období 2007 – 2013,
které by m!ly být na popisovaném území realizovány nap"íklad formou konkrétních projekt$.
Celá kapitola SWOT analýza je rozd!lena na díl í SWOT analýzy jednotlivých prioritních
oblastí:
•

Infrastruktura a životní prost"edí (tj. infrastruktura dopravní, vodohospodá"ská,
energetická, komunika ní a informa ní, územní plánování a oblast životního prost"edí)

•

Podpora podnikání a rozvoj lidských zdroj$

•

Cestovní ruch, kultura a památky

•

Kvalita života a sport (tj. sociální oblast, zdravotnictví, urbanismus m!sta, bytová
politika, sport a volný as, bezpe nost atd.)

SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí jsou rozd!leny na ásti, které se týkají
vnit"ního a vn!jšího prost"edí. Vnit"ní prost"edí zachycuje silné a slabé stránky popisovaného
území.
Vn!jší prost"edí, jež je t!žké nebo nemožné p"ímo ovlivnit z pozice m!sta Blatná, je
ur ující pro definování p"íležitostí a ohrožení. Pro tvorbu strategie jsou d$ležité zejména
následující oblasti, které p"íležitosti a ohrožení ovliv#ují:
•

Legislativní zm!ny

•

Ekonomické zm!ny

•

Sociální a politické zm!ny

•

Demografické zm!ny

•

Národní a mezinárodní infrastruktura

Na základ! definování silných a slabých stránek, p"íležitostí a ohrožení je získán
podkladový materiál pro stanovení priorit, opat"ení a cíl$ popisovaného území.
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2

BLATNÁ

SWOT ANALÝZA PRIORITNÍCH OBLASTÍ –

VNIT"NÍ PROST"EDÍ
2.1

Infrastruktura a životní prost#edí

2.1.1

Silné stránky

•

M!sto jako spádové centrum regionu

•

Centrum m!sta mimo hlavní dopravní trasy

•

Zachovalé životní prost"edí

•

Skládka komunálního odpadu ve vlastnictví m!sta

•

Zpracovaná koncepce protipovod#ové ochrany m!sta

•

Vysoký stupe# plynofikace a CZT s p"ipravenými pokra ovacími projekty

•

Kvalitní systém nakládání s odpady ve m!st! (sb!rné nádoby, sb!rný dv$r, sb!rna
druhotných surovin, mobilní sb!r)

2.1.2

Slabé stránky

•

Silný provoz na tranzitních komunikacích I/20, II/173 a II/175

•

Nevyhovující technický stav ásti místních komunikací v . k"ižovatek a chodník$

•

Nevyhovující stav technické infrastruktury v místních ástech

•

Výhledov! nedosta ující po et parkovacích míst

•

Chyb!jící obchvaty m!sta

•

Výhledov! nedosta ující kapacita a technologie %OV

•

Poloha m!sta mimo hlavní železni ní tah -ok

•

Nevyhovující technické parametry a nutná rekonstrukce n!kterých ástí rozvod$ tepla
v n!kterých ástech m!sta

•

Nedostate ný rozsah t"íd!ní odpadu v místních ástech m!sta

•

Špatná kvalita povrchových vod, vysoká eutrofizace v rybnících
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Podpora podnikání a rozvoj lidských zdroj

2.2.1

Silné stránky

•

Existence pr$myslové zóny s možností dalšího rozši"ování

•

Existence stabilních podnik$ s pr$myslovým zam!"ením

•

Vhodné výchozí podmínky pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu

•

Kapacitn! dosta ující spektrum školských za"ízení

•

Podpora podnikání ze strany m!sta

•

Dlouhodobá a tradi ní spolupráce škol a výrobních podnik$

•

Široká nabídka rekvalifika ních kurz$

2.2.2

Slabé stránky

•

Nedostate ná zainvestovanost rozvojových ploch

•

Úzká oborová profilace nejv!tších zam!stnavatel$

•

Nedostate n! pestrá struktura podnikatelské základny

•

Nedostatek technicky vzd!laných pracovník$ dle pot"eb trhu práce

•

Nep"íznivá struktura nezam!stnaných

•

Zastaralý stav n!kterých budov školských za"ízení

•

Malý zájem ve"ejnosti o u ební obory

2.3

Cestovní ruch, kultura a památky

2.3.1

Silné stránky

•

Atraktivní krajina, bohatá historie, významné památky

•

Klidné prost"edí pro agroturistiku, venkovskou turistiku, rodinnou rekreaci

•

Vhodn! umíst!né informa ní centrum se zna ným potenciálem pro propagaci
cestovního ruchu ve m!st!

•

Aktivní innost sdružení obcí (Svazek obcí Blatenska)

•

Bohatý kulturní a spole enský život místního významu
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Aktivní spolkový život ve m!st!

2.3.2

Slabé stránky

•

Nedostate ná infrastruktura pro cestovní ruch (ubytovací kapacity)

•

Úzké spektrum služeb pro cestovní ruch (stravování, p$j ovny a opravny kol atd.)

•

Menší nabídka produkt$ cestovního ruchu pro dlouhodob!jší pobyt návšt!vník$ m!sta

•

Malý po et významných nadregionálních akcí zvyšujících návšt!vnost m!sta

•

Nedostate ná provázanost místní nabídky na okolní turistické atraktivity – p"ehrada
Orlík, m!sta Strakonice, Písek a Horaž&ovice atd.

•

Nevyhovující technický stav n!kterých historických objekt$

•

Nedostate ná prezentace m!sta a regionu pro rozvoj cestovního ruchu nadregionálního
významu

•

Chyb!jící marketingová koncepce m!sta a regionu

2.4

Kvalita života a sport

2.4.1

Silné stránky

•

Pom!rn! atraktivní a nepoškozené životní prost"edí

•

Široké spektrum za"ízení a poskytovatel$ sociálních služeb pro seniory a zdravotn!
postižené

•

Zájem m!sta na "ešení sociálních otázek

•

Zajišt!ní terénní práce (streetworker) v oblasti protidrogové prevence

•

Aktivní innost sportovních klub$ (TJ Sokol, TJ Blatná)

•

Dostupná základní zdravotní pé e (praktický, d!tský léka", stomatolog) a zastoupení
specializovaných léka"$

•

Dostupnost specializovaných vyšet"ení, pop". hospitalizace prost"ednictvím nemocnic
ve Strakonicích, Písku, pop". Klatovech

•

P"ítomnost zdravotnické záchranné služby a LSPP

•

Propojenost sociálních a zdravotních služeb

•

Podpora m!sta p"i "ešení otázek bydlení
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Slabé stránky

•

Nep"íznivá v!ková struktura obyvatel

•

Nedostate ná škála terénních služeb

•

Výhledov! nedostate ná kapacita Domova pro seniory

•

Absence odleh ovací služby

•

Neexistence plaveckého bazénu a dalších sportovních možností pro neorganizované
využívání ve"ejností (skate park, on-line dráha, fitness atd.)

•

Nedostate ná finan ní podpora osob pracujících s d!tmi a mládeží

•

Menší p"ipravenost lokalit pro bytovou výstavbu (zejména RD) a ob anskou
vybavenost (nedostate ná technická infrastruktura, nevy"ešené majetkové vztahy atd.)

•

Vysoká prašnost a hlu nost spojená s vysokou intenzitou dopravy
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SWOT ANALÝZA PRIORITNÍCH OBLASTÍ –

VN!JŠÍ PROST"EDÍ
3.1

Legislativa

3.1.1

P#íležitosti

•

Sbližování právních norem EU a %R

•

P"ejímání evropských standard$ v rámci r$zných oblastí spole ensko-ekonomického
života

•

Existence koncep ních a strategických dokument$ "ešících ochranu životního prost"edí
a jeho složek na úrovni kraje

3.1.2

Ohrožení

•

Pomalu postupující, místy nekoncep ní a ekonomicky nedostate n! motivující podpora
zvyšování využití obnovitelných zdroj$ energie (biomasa, bionafta, biolíh, kolektory,
tepelné pumpy atp.)

•

Problematická orientace ve stále se m!nících právních normách

•

Nedostate ná vymahatelnost práva

•

Složitá da#ová soustava, vysoké da#ové zatížení pracovní síly

•

Legislativní omezování práv zam!stnavatel$

•

Nevy"ešené majetkové vztahy

3.2

Ekonomika

3.2.1

P#íležitosti

•

Dlouhodobá ekonomická stabilita %R

•

Navazování kontakt$ a spolupráce se subjekty zejména z „nových“ lenských zemí EU

•

Podpora investic do zakládání podnik$

•

Podpora rozvoje pr$myslových zón

•

Zna né podp$rné finan ní zdroje z fond$ EU (ERDF, ESF, EAFRD, EFF, CF) v
programovacím období 2007 – 2013

•

Prosazení alternativního zp$sobu hospoda"ení s využitím program$ EU
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•

Zacílení masivní podpory EU na rozvoj podnikání, s d$razem na vývoj a inovace

•

Zavád!ní nových technologií a služeb s vyšší p"idanou hodnotou

•

Zlepšení vzd!lávacího systému v souvislosti s ekonomickými trendy a vývojem

3.2.2

Ohrožení

•

Bariéry v podnikání zp$sobené nep"ehlednou a komplikovanou legislativou a obecn!
nep"íznivými podmínkami rozvoje podnikatelského prost"edí

•

Zhoršení zam!stnanosti nekvalifikovaných nebo málo kvalifikovaných pracovník$ i
díky nízké motivaci nezam!stnaných k návratu do zam!stnání

•

Nekoncep ní podpora malého a st"edního podnikání

•

Nízká podpora v!dy, vývoje a inovací

•

P"echodná období mezi novými a starými lenskými zem!mi EU

3.3

Sociální a politické zm$ny

3.3.1

P#íležitosti

•

Reforma d$chodového systému

•

Ekonomická a politická stabilita %R

•

Navazování nových kontakt$ a vazeb s dalšími lenskými i ne lenskými zem!mi EU
na regionální a komunální úrovni

3.3.2

Ohrožení

•

Nep"íznivý politický vývoj mající zásadní vliv na rozvoj ekonomiky státu

•

Nereformovaný d$chodový systém

•

Nekoncep ní financování za"ízení sociálních služeb

•

Lobbyismus a protekcionalismus „starých“ zemí EU

•

Radikální zm!na politicko-ekonomického prost"edí

•

Laxnost p"i reform! legislativy, která p"ímo ovliv#uje ekonomiku spole nosti
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Demografický vývoj

3.4.1

P#íležitosti

•

Zvýšení migrace obyvatelstva do regionu

•

Reforma podpory mladým rodinám

•

Podpora tvorby pracovních p"íležitostí pro ženy s d!tmi

•

Podpora investic do zakládání podnik$

•

Podpora rozvoje pr$myslových zón

3.4.2

Ohrožení

•

Stárnutí obyvatelstva

•

Klesající porodnost

•

Odchod mladých, vysokoškolsky vzd!laných lidí do Prahy i zahrani í (tzv.„odliv
mozk$“)

•

St!hování ekonomicky aktivních obyvatel za prací do jiných ástí kraje, %R

3.5

Národní a mezinárodní infrastruktura

3.5.1

P#íležitosti

•

Kvalitní napojení na nad"azenou páte"ní dopravní sí'

•

Dlouhodobá koncep ní, projektová a majetková p"íprava infrastrukturních staveb

•

Relativní blízkost k silné rakouské a n!mecké ekonomice

3.5.2

Ohrožení

•

Pr$tahy v realizaci odpovídajícího dopravního napojení J K na nad"azenou
mezinárodní i vnitrostátní sí' a s tím související zam!"ení investor$ na jiné regiony

•

Další zhoršování technického stavu dopravních tras – silnic a regionálních železni ních
tratí

•

R$st dopravního zatížení silnic a zvýšení nehodovosti

•

R$st negativního vlivu dopravy na obyvatelstvo a životní prost"edí

•

Vysoká náro nost p"ípravy dopravních investic v etn! jejich financování
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1

BLATNÁ

VIZE M STA BLATNÁ

Vize jsou výstižným vyjád ením celého komplexu úkol!, které m"sto Blatná na jeho
rozvojové cest" #ekají.
Vyjád ení vize zahajuje další #ást Strategie rozvoje m"sta Blatná, kterou je #ást strategická.
K formulacím vizí jsou využity záv"ry SWOT analýzy. Stejn" jako v p ípad" SWOT analýzy
byly zformulovány vize pro jednotlivé oblasti rozvoje m"sta.
Na tvorb" vizí se podíleli #lenové jednotlivých pracovních skupin.
Zpracovatel Strategického plánu rozvoje m"sta navrhl následující zast ešující formulaci:

Blatná, m#sto aktivního života.

Vize pro jednotlivé oblasti rozvoje m"sta jsou charakterizovány takto:

1.1

I n f r a s t r u k t u r a a ži v o t n í p r o s t $ e d í

M"sto Blatná jako m"sto:
-

s rozvinutou dopravní a technickou infrastrukturou

-

s efektivním systémem odpadového hospodá ství

-

chránící své #isté životní prost edí

-

s dostate#nou protipovod$ovou ochranou

1.2

P o d p o r a p o d n i k á n í a r o zv o j l i d s k ý c h z d r o j %

M"sto Blatná jako m"sto:
-

s dostate#n" širokým spektrem obor! podnikání a p im" eným p ílivem investic

-

s dostate#ným zázemím pro vzd"lávání a další vzd"lávání

1.3

Cestovní ruch, kultura a památky

M"sto Blatná jako m"sto:
-

využívající své kulturní a historické bohatství a pe#ující o n"j

-

podporující kulturní a spole#enské aktivity obyvatel

-

které je p irozeným centrem turistiky a cestovního ruchu
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Kvalita života a sport

M"sto Blatná jako m"sto:
-

s efektivním systémem zdravotních a sociálních služeb

-

podporující rozvoj kvalitního bydlení a doprovodné infrastruktury

-

poskytující dostatek pracovních p íležitostí

-

podporující kulturní, vzd"lávací a sportovní aktivity d"tí a mládeže
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STRATEGIE M STA BLATNÁ

2 . 1 P r i o r i t n í o b l a s t 1 I n f r a s t r u k t u r a a ži v o t n í p r o s t $ e d í
Cíl 1.1:
Opat$ení 1.1.1

Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
Dopravní infrastruktura

Aktivita: Obnova a oprava silni#ní sít" ve m"st"
Aktivita: Rekonstrukce k ižovatek
Aktivita: Podpora rozvoje ob#anské vybavenosti rozvojových ploch
Aktivita: Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodník! v Blatné a osadách
Aktivita: Vybudování nových místních komunikací
Aktivita: Zvýšení po#tu parkovacích míst ve m"st"
Aktivita: Opravy návsí v osadách Blatné
Aktivita: Zlepšení dopravní obslužnosti
Aktivita: Realizace p eložek silnic #. I/20, II/173 a II/175 v#etn" vybudování dopravního
obchvatu v osad" Skali#any
Aktivita: Výkupy pozemk! pro realizaci cyklostezek a jejich výstavba
Aktivita: Rekonstrukce autobusových zastávek
Aktivita: Zvýšení bezpe#nosti chodc!, úpravy stávajících p echod!
Opat$ení 1.1.2

Energetická infrastruktura

Aktivita: Zainvestování energetické infrastruktury pro rozvojové plochy m"sta (bydlení,
podnikání)
Aktivita: Podpora využívání obnovitelných zdroj! energie
Aktivita: Udržení podílu plynofikace
Aktivita: Udržení kotelny a horkovodu
Aktivita: Výkup pozemk! pro energetické ú#ely
Opat$ení 1.1.3

Snižování škod p%sobených povodn#mi a jinými živelnými
pohromami

Aktivita: Realizace protipovod$ových opat ení m"sta
Aktivita: Obnova koryta vodního toku pod rybníkem Podhájský
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Aktivita: Zajišt ní bezpe!nosti a informovanosti obyvatel p"i povodních a jiných
živelných pohromách
Aktivita: Udržení funk!nosti varovného systému
Aktivita: Zvýšení reten!ní a retarda!ní schopnosti krajiny
Opat"ení 1.1.4

Vodohospodá"ská infrastruktura

Aktivita: Obnova vodohospodá"ské infrastruktury (m stská kanalizace, vodovod)
Aktivita: Rekonstrukce a rozší"ení kanalizace a vodovod# ve všech osadách m sta
Blatná
Aktivita: Dostavba 3. stupn !išt ní ve stávající $OV, pop". výstavba nové $OV
Aktivita: Budování $OV v osadách Blatné
Aktivita: Výstavba deš%ové kanalizace
Cíl 1.2:

Zvyšování atraktivity m#sta Blatná

Opat"ení 1.2.1

Zlepšení architektonického vzhledu m#sta, obnova a udržování
ve"ejných prostranství a zelen#

Aktivita: Zakládání a údržba ve"ejné zelen
architektura, doprovodná uli!ní zele&)

(parky, doprovodná zele&, drobná

Aktivita: Obnova zelen na h"bitov v Blatné - sadové úpravy
Aktivita: Vybudování nových a údržba stávajících pomník# v osadách
Aktivita: Podpora ochrany významných krajinných prvk# (prvky ÚSES, památné
stromy, ZCHÚ a lokality soustavy NATURA 2000) a realizace revitaliza!ních
opat"ení t chto prvk#
Cíl 1.3: Zlepšení stavu ovzduší a nakládání s odpady na území m#sta, podpora
environmentálního vzd#lávání a výchovy
Opat"ení 1.3.1

Zlepšení stavu ovzduší

Aktivita: Snižování energetických ztrát zateplováním objekt#, zejména u objekt#
ob!anské vybavenosti
Aktivita: Podpora ekologicky šetrných alternativních zdroj# vytáp ní – využití
obnovitelných zdroj# energie
Aktivita: Výstavba za"ízení pro nakládání s plyny ze skládky
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Opat"ení 1.3.2
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Efektivní nakládání s odpady

Aktivita: Podpora a rozvoj možností pro t"íd ní odpad# obyvatelstvem
Aktivita: Podpora a rozvoj efektivního využití separovaných odpad#
Aktivita: Výstavba sb rných míst v osadách
Aktivita: Zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodá"ství
Aktivita: Zefektivn ní nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Aktivita: Zajišt ní dot"i'ovací linky odpad#
Aktivita: Podpora systému zp tného odb ru
Aktivita: Vybudování nového sb rného dvora
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2 . 2 P r i o r i t n í o b l a s t 2 P o d p o r a p o d n i k á n í a r o zv o j l i d s k ý c h
zdroj$
Cíl 2.1:

Spolupráce s malými a st"edními podnikateli, rozvoj inovací

Opat"ení 2.1.1

Zajišt#ní rozvojových ploch pro další podnikání a podpora
rekonstrukce chátrajících areál$

Aktivita: Rozší"ení stávající pr#myslové zóny dle územního plánu
Aktivita: Výkupy pozemk# a vybudování infrastruktury pro realizaci druhé fáze výstavby
pr#myslové zóny
Aktivita: Podpora rekonstrukce chátrajících areál# a jejich nového využití
Opat"ení 2.1.2

Podpora zavád#ní inova%ních technologií šetrných k životnímu
prost"edí

Aktivita: Zbudování fotovoltaické elektrárny
Opat"ení 2.1.3

Podpora podnikání ze strany m#sta

Aktivita: Vydání a pr#b žná aktualizace kontaktní brožury na podnikatele dle obor#
Aktivita: Zve"ej&ování volných kapacit
Aktivita: Podpora místních produkt# a tradi!ní výroby
Aktivita: Vytvo"ení databáze nevyužitých nemovitostí na území m sta

Cíl 2.2:

Podpora vzd#lávání

Opat"ení 2.2.1

Zvyšování zájmu ve"ejnosti o u%ební obory a zajišt#ní spolupráce
mezi základními školami, st"edními školami, ú"adem práce a
budoucím zam#stnavatelem

Aktivita: Zvyšování informovanosti d tí a jejich rodi!# o možnostech uplatn ní technicky
vzd laných pracovník#
Aktivita: Podpora spolupráce mezi základními a st"edními školami
Aktivita: Spolupráce mezi podniky, st"edními školami a ú"adem práce
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Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzd#lávání

Aktivita: Zvyšování zájmu
zam stnavatel#

o

celoživotní

vzd lávání

ze

strany

zam stnanc#

i

Aktivita: Podpora dalšího vzd lávání u!itel#
Aktivita: Podpora využití program# financovaných z Evropského sociálního fondu
Aktivita: Podpora rekvalifikace nezam stnaných podle požadavk# ú"adu práce a
zam stnavatel#
Opat"ení 2.2.3

Zlepšení technických podmínek pro vzd#lávání

Aktivita: Oprava fasády, obnova t locvi!ny v!etn
podmínek ZŠ J.A. Komenského

vybavení a zlepšení hygienických

Aktivita: Vým na oken a st"ešní krytiny ZŠ J. A. Komenského
Aktivita: Vybudování nové školy v Paštické ul. v!etn kuchyn a sportovního zázemí
Aktivita: Revitalizace zelen v areálech základních a mate"ských škol
Aktivita: Zateplení MŠ Šilhova
Aktivita: Rozší"ení výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka

STRATEGICKÁ !ÁST – AKTUALIZACE 2009

11/46

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M STA

BLATNÁ

2.3 Prioritní oblast 3 Cestovní ruch, kultura a památky
Cíl 3.1:

Obnova historických objekt$

Opat"ení 3.1.1

Zlepšení technického stavu historických objekt$ v Blatné

Aktivita: Obnova špejcharu a jeho nové využití
Aktivita: Obnova objektu !. p. 4 a !. p. 212 Blatná
Aktivita: Obnova ZŠ J. A. Komenského, Blatná
Aktivita: Obnova Rejtova paláce blatenského zámku
Aktivita: Obnova objektu bývalé kaplanky !. p. 213 Blatná
Aktivita: Obnova Sokolovny Blatná
Opat"ení 3.1.2

Zlepšení technického stavu církevních objekt$

Aktivita: Obnova sanktusní v ži!ky a prejzové krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Blatné
Aktivita: Opravy drobných sakrálních staveb (boží muka, k"ížky, kapli!ky)
Aktivita: Oprava blatenské v že
Cíl 3.2:

Podpora rozvoje turistické infrastruktury

Opat"ení 3.2.1

Rozvoj r$zných druh$ turistiky

Aktivita: Vybudování stezek pro p ší a cyklisty a in-line brusla"e
Aktivita: Rozvoj hipoturistiky a agroturistiky v blízkém okolí m sta
Cíl 3.3:

Spole%ná marketingová strategie a nabídka turistických produkt$

Opat"ení 3.3.1

Spole%ná marketingová strategie

Aktivita: Zpracování marketingové strategie m sta zam "ené na turistiku a podnikání
Aktivita: Spole!ná prezentace celého regionu s Blatnou jako jeho centrem
Aktivita: Podpora !innosti informa!ního centra
Aktivita: Podpora vydávání turistických publikací a návaznosti na další projekty
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Aktivita: Prezentace Blatné jako centra klidného, zdravého a p"íjemného regionu,
vhodného k odpo!inku a rekreaci rodin s d tmi, s možností sportovního a
kulturního vyžití
Aktivita: Obnova místních tradic
Opat"ení 3.3.2

Nabídka turistických produkt$

Aktivita: Propojení turistické nabídky m sta s nabídkou okolních obcí
Aktivita: Využití osobité historie m sta
Cíl 3.4

Vytvo"ení kvalitní kulturní nabídky pro ob%any i návšt#vníky m#sta,
rozvoj vn#jších vztah$

Opat"ení 3.4.1:

Rozvoj kulturních aktivit

Aktivita: Podpora po"ádání výstav, festival# a dalších akcí s celostátním dopadem
Opat"ení 3.4.2:

Podpora p"eshrani%ní a mezinárodní spolupráce

Aktivita: Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti kultury
Aktivita: Podpora mezinárodních projekt#
Aktivita: Pokra!ování dosavadní mezinárodní spolupráce
Cíl 3.5

Podpora rozvoje turistické infrastruktury

Opat"ení 3.5.1

Podpora vzniku kvalitních ubytovacích a stravovacích za"ízení

Aktivita: Podpora rekonstrukce !i výstavby dalších objekt# na ubytovací kapacity
Aktivita: Podpora vzniku turistické ubytovny
Aktivita: Podpora vzniku rodinných penzion# a ubytování v soukromí na území m sta
Aktivita: Podpora rozší"ení a zkvalitn ní nabídky stravovacích kapacit
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2 . 4 P r i o r i t n í o b l a s t 4 K v a l i t a ži v o t a a s p o r t
Cíl 4.1:

Zkvalitn#ní podmínek pro trávení volného %asu

Opat"ení 4.1.1

Zajišt#ní kvalitních podmínek pro spole%enskou, kulturní a
zájmovou %innosti

Aktivita: Vybudování Komunitního centra aktivního života
Aktivita: Podpora spolkového života ve m st
Opat"ení 4.1.2

Vybudování odpovídající sportovní a rekrea%ní infrastruktury

Aktivita: Vybudování turistického a rekrea!ního areálu
Aktivita: Vybudování nau!né stezky v oddechové zón Vinice v!. rozhledny
Aktivita: Rozší"ení kuželny
Aktivita: Podpora rozší"ení možností pro sportovní vyžití ob!an#
Aktivita: Budování d tských h"iš%
Opat"ení 4.1.3

Podpora sportovních aktivit

Aktivita: Podpora sportovních klub# ve m st , podpora úsp šných jednotlivc#
Aktivita: Zapojení ob!an# do pravidelné sportovní !innosti
Aktivita: Podpora aktivit volného !asu d tí a mládeže
Cíl 4.2:

Zajišt#ní dostupné a kvalitní sociální a zdravotní pé%e

Opat"ení 4.2.1

Dostupné sociální a zdravotní služby

Aktivita: Zachování a podpora Domova senior# v Blatné
Aktivita: Rozší"ení a zkvalitn ní služeb poskytovaných v Domov senior#
Aktivita: Podpora rozší"ení kapacit a flexibility sociálních služeb
Aktivita: Podpora terénní služby
Aktivita: Podpora pracovního uplatn ní pro osoby se zdravotním postižením, podpora
chrán ných dílen
Aktivita: Zlepšení infrastrukturní vybavenosti a modernizace zdravotnických za"ízení
Aktivita: Podpora !innosti mate"ského centra
Aktivita: Podpora terénních program# orientovaných na drogovou problematiku
Aktivita: Podpora v oblasti primární drogové prevence
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Aktivita: Spolupráce se sociálními za"ízeními z ostatních region#
Aktivita: Podpora dostupné zdravotní pé!e
Cíl 4.3:

Bezpe%né a p"átelské prost"edí pro handikepované ob%any

Opat"ení 4.3.1

Bezbariérovost

Aktivita: Realizace bezbariérových tras pro handikapované ob!any
Aktivita: Podpora !innosti Svazu t lesn postižených
Cíl 4.4:

Zajišt#ní podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel m#sta

Opat"ení 4.4.1

Zajišt#ní podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel m#sta

Aktivita: Vytvá"ení podmínek pro výstavbu rodinných dom# a novou výstavbu byt#
v návaznosti na územní plán m sta
Aktivita: Výkup pozemk# pro výstavbu rodinných dom# a vybudování doprovodné
infrastruktury v osadách
Aktivita: Výstavba d tských h"iš% v!. herních prvk# a ve"ejn p"ístupných sportoviš%
v osadách
Aktivita: Výkup pozemk# a vybudování infrastruktury pro výstavbu individuálního
bydlení
Aktivita: Obnova ve"ejné zelen , zajišt ní drobného mobiliá"e
Aktivita: Výsadba liniové zelen podél polních cest, zales&ování neplodných p#d a rumiš%
Aktivita: Technická podpora dostupnosti internetu pro ob!any Blatné
Aktivita: Obnova a podpora využití stávajícího bytového a domovního fondu
Aktivita: Regenerace panelových sídliš%
Aktivita: Zajišt ní podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích apod.
Cíl 4.5:

Zajišt#ní rozvoje m#sta

Opat"ení 4.5.1

Modernizace ve"ejné správy

Aktivita: Vzd lávání zam stnanc# ú"adu
Aktivita: Zvyšování informovanosti ob!an# o d ní ve ve"ejném sektoru
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Zajišt#ní a aktualizace rozvojových dokument$ m#sta

Aktivita: Zpracování územních a regula!ních plán# obcí a osad
Aktivita: Zpracování nového územního plánu v!etn projektových dokumentací pro m sto
Blatnou
Aktivita: Aktualizace Strategického plánu rozvoje m sta Blatná
Aktivita: Podpora zpracování žádosti do opera!ních program#
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3

SPECIFIKACE OPAT&ENÍ

3.1

P r i o r i t n í o b l a s t 1 I n f r a s t r u k t u r a a ži v o t n í p r o s t " e d í
CÍL 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
POPIS CÍLE:
Dopravní a technická infrastruktura hrají d#ležitou roli v dalším rozvoji m sta.

Problémem v oblasti dopravní infrastruktury je p"etíženost silnic I. a II. t"ídy, které procházejí m stem a
dané lokality zna!n zat žují hustým provozem.
Napojení obyvatel na ve"ejný vodovod a kanalizaci je v sou!asné dob na dosta!ující úrovni, je však
nutno po!ítat s pr#b žnou rekonstrukcí a rozši"ováním této infrastruktury. Jako problém se jeví tato
infrastruktura p"edevším v osadách Blatné. $išt ní odpadních vod probíhá p"es $OV, kterou bude nutno
výhledov rozší"it o 3. stupe& !išt ní, pop". vystav t !isti!ku novou. Výstavbu nových $OV je t"eba též
zajistit v osadách Blatné.
Cílem je zabezpe!it kvalitní dopravní obslužnost a dobrý technický stav pozemních komunikací a
odpovídající napojení obyvatelstva a nemovitostí na všechny inženýrské sít .
Dalším cílem je zajistit snížení !i absenci rizik p"i živelních událostech.
OPAT&ENÍ 1.1.1: Dopravní infrastruktura
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Sí% silnic I., II. a III. t"ídy je v analyzovaném území pom rn hustá. Vykazuje však celou "adu bodových
závad a nedostatk#, které mohou mít vliv na bezpe!nost silni!ního provozu (nehodovost), kvalitu života
(hlu!nost, prašnost) a životního prost"edí (emise, prašnost). Problémem je také zvyšující se intenzita
provozu na komunikacích vyšší t"ídy procházejících m stem.
Silni!ní sí% vykazuje bodové závady. Nejvíce postiženými komunikacemi jsou silnice !. I/20, II/173 a
II/175. Hustému silni!nímu provozu je nutno p"izp#sobit také k"ižovatky (odbo!ovací pruhy, sv telná
signalizace, kruhové objezdy, p"echody pro chodce). Po!et parkovacích míst je ve m st není dosta!ující,
proto bude výhledov nutné zvýšit po!et a kapacitu parkoviš%.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
- Obnova a oprava silni!ní sít ve m st
- Rekonstrukce k"ižovatek
- Podpora rozvoje ob!anské vybavenosti rozvojových ploch
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodník# v Blatné a osadách
- Vybudování nových místních komunikací
- Zvýšení po!tu parkovacích míst ve m st
- Opravy návsí v osadách Blatné
- Zlepšení dopravní obslužnosti
- Realizace p"eložek silnic !. I/20, II/173 a II/175 v!etn vybudování dopravního obchvatu v osad
Skali!any
- Výkupy pozemk# pro realizaci cyklostezek a jejich výstavba
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- Rekonstrukce autobusových zastávek
- Zvýšení bezpe!nosti chodc#, úpravy stávajících p"echod#
- Zpracování koncepce dopravy v klidu
OPAT&ENÍ 1.1.2: Energetická infrastruktura
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území m sta Blatná se nachází 41 transformoven, které jsou ve vyhovujícím technickém stavu a
n které z nich mají rezervu výkonu pro pokrytí další elektrizace. Sekundární sí% je provedena v centrální
zón p"evážn kabely uloženými ve výkopech, okrajové !tvrti jsou provedeny vrchním vedením zav šeným
na st"ešních konzolách a betonových sloupech. N které lokality mají i rozsáhlejší el. vytáp ní. (ada lokalit
je již plynofikována.
Oblast m sta Blatná, v!etn Bezd dovic se uvažuje plošn plynofikovat, z hlediska elektrického
vytáp ní se uvažuje pouze s plnou elektrizací v lokalit RD Na vinici, hotel Špejchar a !áste!n zámku. V
RD Na vinici a zámku je s plnou elektrizací již zapo!ato, hotel Špejchar je novým odb ratelem.
V sou!asné dob jsou pro výrobu tepla v Blatné používány r#zné druhy paliv, a to ne ve velkém po!tu
tepelných zdroj#. Existuje zde n kolik relativn malých teplofikovaných oblastí, z nichž každá má spole!ný
zdroj tepla.
Pro další rozvoj území je po!ítáno s výrazným postupem plynofikace. S tím bude spojeno zakládání
dalších – v tšinou individuálních tepelných zdroj#.
Ur!itá !ást území m sta má založeny rozvody plynu, další !ásti jsou projektov p"ipraveny. P"edm tem
návrhu je další postupná plynofikace, a to jak v zastav ném území, tak i na plochách navržených pro
budoucí zástavbu.
Jihozápadn od Blatné prochází hlavní trasa vysokotlakého plynovodu DH 600. Z ní jsou provedeny
p"ípojky k jednotlivým regula!ním stanicím. V tší odb ry pr#myslového charakteru jsou zásobovány
zemním plynem p"es vlastní regula!ní stanice.
Odb ry v samotném m st jsou napojeny z!ásti na místní st"edotlaké rozvody a z!ásti na rozvody
nízkotlaké. Stávající plynovodní potrubí je ocelové. Založené úseky budou v maximální mí"e využity jako
sou!ást budoucí m stské sít . Dnešní využití výkonu stávajících RS je pouze !áste!né.
S ohledem na !istotu ovzduší a na vývoj cen jednotlivých paliv je zemní plyn navržen jako základní
palivo pro další rozvoj území.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Zainvestování energetické infrastruktury pro rozvojové plochy m sta (bydlení, podnikání)

-

Podpora využívání obnovitelných zdroj# energie

-

Udržení podílu plynofikace

-

Udržení kotelny a horkovodu

OPAT&ENÍ 1.1.3: Snižování škod p$sobených povodn#mi a jinými živelnými pohromami
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
M sto Blatná bylo zasaženo povodn mi v letech 2002. Povode& byla zp#sobena natržením a porušením
hrází rybník# (celkem bylo protrženo 11 rybník#). Unikající voda vytvo"ila vlny, které se setkaly na
soutoku obou potok# v Blatné se 4 hodinovým odstupem. Byl zni!en most na rybníku Pustý, okolní
objekty a sokolovna. Druhá p"ívalová vlna vznikla protržením Metelského rybníka a hrází dalších rybník#.
Ob p"ívalové vlny postoupily do zámeckého rybníka a z toho se voda rozlila do m sta.
V sou!asné dob je zpracována Zpráva povod&ové komise a Zpráva krizového štábu. V nich byla
zd#razn na nutnost nového vodohospodá"ského posouzení obou potok#, studie byla zpracována i
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s návrhem protipovod&ových opat"ení na stoletou vodu.
Informovanost obyvatel p"i povodních a jiných živelných pohromách je na dobré úrovni. Dobrá
spolupráce složek Integrovaného záchranného systému spolehliv zajiš%uje zabezpe!ení majetku obyvatel,
firem a organizací. K ohrožení život# v tšinou nedochází.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Realizace protipovod&ových opat"ení m sta

-

Rekonstrukce Podhájského rybníka

-

Zajišt ní bezpe!nosti a informovanosti obyvatel p"i povodních a jiných živelných pohromách

-

Udržení funk!nosti varovného systému

-

Zvýšení reten!ní a retarda!ní schopnosti krajiny

OPAT&ENÍ 1.1.4: Vodohospodá"ská infrastruktura
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Zásobování pitnou vodou provozuje VaK J$, a.s. Zdrojem pitné vody je vodárenská soustava J$
((ímov), jako záložní zdroj slouží úpravna vody Bezd dovice. Stávající vodovodní sí%, vodní zdroje a
akumulace vody vyhovují sou!asným pot"ebám m sta v zásobování vodou. Stávající slab dimenzované a
dožívající úseky uli!ní sít budou postupn rekonstruovány.
Provozovatelem kanalizace ve m st je VaK J$, a.s. V tšina odpadních vod je odvád na kanaliza!ním
systémem p"es $OV. Úseky kanaliza!ních stok jsou již technicky nevyhovující. V osadách Blatné je
kanalizace zavedena pouze !áste!n , jednotlivé úseky je nutno rekonstruovat a dobudovat chyb jící úseky,
také je nutno zde dovy"ešit !išt ní odpadních vod prost"ednictvím !isti!ek.
Zám rem m sta je dostavit 3. stupe& !išt ní ve stávající $OV, pop". vybudovat !isti!ku novou tak, aby
v p"ípad dosažení 10 000 ekvivalentních obyvatel spl&ovala emisní limit celkového dusíku.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Obnova vodohospodá"ské infrastruktury (m stská kanalizace, vodovod)

-

Rekonstrukce a rozší"ení kanalizace a vodovod# ve všech osadách m sta Blatná

-

Dostavba 3. stupn !išt ní ve stávající $OV, pop". výstavba nové $OV

-

Budování $OV v osadách Blatné

-

Výstavba deš%ové kanalizace

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.1:
-

m sto Blatná
subjekty zabývající se p"ímo !i nep"ímo dopravní a technickou infrastrukturou – (SD, SÚS
J!K, distributo"i energie, provozovatelé kotelen, 1. JVS apod.
vlastníci nemovitostí
obyvatelé m sta
turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, (editelství silnic a dálnic $R, projek!ní
kancelá"e, Správa a údržba silnic Jiho!eského kraje, Krajské "editelství Policie $R, složky Integrovaného
záchranného systému, provozovatelé – dopravci, vodohospodá"i, internetové firmy, Evropská unie, podle
povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty.
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DOBA TRVÁNÍ:
2008 - 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Krajská energetická koncepce

-

Územní plán m sta Blatná

-

Povod&ový plán m sta Blatná
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CÍL 1.2 Zvyšování atraktivity m#sta Blatná
POPIS CÍLE:
Krajinný ráz, charakterizovaný jako p"írodní, kulturní a historická charakteristika ur!itého místa, je
pot"ebné chránit p"ed !innostmi snižujícími jeho estetickou a p"írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu
musí být provád ny s ohledem na zachování významných krajinných prvk#, zvlášt chrán ných území,
kulturních dominant krajiny a jiných prvk# tvo"ících krajinu. Vyrovnaný a zachovalý stav p"írody zvyšuje
reten!ní schopnost krajiny, a tím umož&uje lepší ochranu území p"ed povodn mi.
Ve"ejná prostranství – ulice, parky, nám stí apod. – plní krom funkce pobytové také odvozené funkce
– prostorové, estetické, uli!ní vybavení apod. Tyto prostory mají ob!an#m sloužit také jako místo pro
setkání, kontakt a relaxaci. Je tedy nutné tato místa udržovat, vybavovat je zelení !i drobnou architekturou.
Tyto prostory zvyšují jak kvalitu života ob!an#, tak atraktivitu m st a obcí pro návšt vníky.
OPAT&ENÍ 1.2.1: Zlepšení architektonického vzhledu m#sta, obnova a údržba ve"ejných
prostranství a zelen#
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
M sto Blatná a jeho okolí nabízí místním obyvatel#m i turist#m jak atraktivní venkovskou krajinu, tak
kulturn vybavenou m stskou zástavbu. Pro zachování pot"ebné vyváženosti mezi zastav nou oblastí a
m stskou zelení je t"eba vhodn pe!ovat o zelené plochy, pop". na vhodných vytipovaných místech
zakládat nové. Dále je t"eba pr#b žn pe!ovat o významné krajinné prvky a lokality.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Zakládání a údržba ve"ejné zelen (parky, doprovodná zele&, drobná architektura, doprovodná
uli!ní zele&)

-

Obnova h"bitova v Blatné

-

Vybudování nových a údržba stávajících pomník# v osadách

-

Podpora ochrany významných krajinných prvk# (prvky ÚSES, památné stromy, ZCHÚ a lokality
NATURA 2000) a realizace revitaliza!ních opat"ení t chto prvk#

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.2:
-

m sto Blatná

-

majitelé a správci ve"ejných prostranství, h"bitov#, park# a rybník#

-

subjekty p#sobící v oblasti ochrany p"írody a souvisejících oborech

-

neziskové organizace a zájmová sdružení

-

obyvatelé m sta

-

návšt vníci m sta

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, Agentura ochrany p"írody a krajiny, $eská
inspekce životního prost"edí, lesní spole!nosti, Evropská Unie, podle povahy aktivit mohou být
implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 – 2013
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VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Územní plán m sta Blatná
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CÍL 1.3 Zlepšení stavu ovzduší a nakládání s odpady na území m#sta, podpora
environmentálního vzd#lávání a výchovy
POPIS CÍLE:
Zdravé životní prost"edí je jednou ze základních podmínek nezbytných pro život lidí ve m st . Cílem je
udržet a nadále zlepšovat životní prost"edí ve m st Blatná. Toho lze dosáhnout podporou zavád ní nových
moderních a životnímu prost"edí neškodících technologií (plynofikace, obnovitelné zdroje energie,
zateplování atd.) a snížením intenzity dopravy na území m sta.
P"i nakládání s tuhými odpady je t"eba hospoda"it v souladu s p"edpisy o odpadech a ochran p"írody
(nap". zabránit vzniku !erných skládek, využít separaci odpad#, tlumit dopad !innosti pr#myslových
provoz# na krajinu apod.). V oblasti výchovy a vzd lávání je t"eba podpo"it zachování p"írodních a
historických krás m sta v souladu s myšlenkou udržitelného rozvoje.
OPAT&ENÍ 1.3.1: Zlepšení stavu ovzduší
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Nejvíce zatížené oblasti z pohledu stavu ovzduší jsou lokality, kterými jsou vedeny pr#tahy silnic
(p"edevším !. I/20, II/173 a II/175). Krom emisí z dopravy je dalším problémem vysoká hlu!nost a
prašnost. Dalším zne!is%ovatelem ovzduší na území a v blízkosti m sta Blatná je dle $eského
hydrometeorologického ústavu n kolik místních firem (DURA AUTOMOTIVE CZ, s.r.o., VISHAY
ELECTRONIC spol.s r.o., závod Blatná, Technické služby m sta Blatná s.r.o. – plynová kotelna $echova,
Blatenská ryba – Výkrmna dr#beže Chobot a Dvoretice).
Menší kotelny ve m st byly p"evedeny na plyn a ovzduší nezne!iš%ují. Problémová jsou spíše lokální
topeništ , a to p"edevším na území místních !ástí a v okrajových !ástech m sta. Vzhledem k pom rn
vysokým cenám plynu je málo pravd podobné, že by se již tak vysoká míra plynofikace ve m st dále
zvyšovala. V sou!asné dob se objevuje spíše opa!ný efekt – domácnosti na plyn již p"ipojené opoušt jí
tento zp#sob vytáp ní a p"echázejí zp t k sice levn jšímu, ale ovzduší více zat žujícímu zp#sobu vytáp ní
tuhými palivy.
Cílem tohoto opat"ení je zlepšení stavu ovzduší, a to odklon ním dopravy, snižováním emisí jak
z dopravy, tak z dalších zdroj# zne!iš%ování, jakými jsou hlavn lokální topeništ . (ešením je p"echod na
centrální vytáp ní nebo využívání alternativních paliv, solární !i geotermální energie. Ke snížení tepelné
ztrátovosti také m#že p"isp t kvalitn jší zateplování. V rámci zlepšování stavu ovzduší je t"eba postupovat
koncep!n , k !emuž napomáhá zpracování koncep!ních dokument# obsahujících jednotlivé kroky a
postupy, kterými má být požadovaného stavu dosaženo.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Snižování energetických ztrát zateplováním objekt#, zejména u objekt# ob!anské vybavenosti

-

Podpora ekologicky šetrných alternativních zdroj# vytáp ní – využití obnovitelných zdroj# energie

OPAT&ENÍ 1.3.2: Efektivní nakládání s odpady
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Odpadové hospodá"ství ve m st Blatná zajiš%ují a za"ízení (sb rná místa, sb rný dv#r, skládka odpad#,
kompostárna) provozují Technické služby m sta Blatné, s.r.o. Zp#sob nakládání s odpady je v souladu se
závaznou !ástí Plánu odpadového hospodá"ství Jiho!eského kraje.
Na území m sta Blatná jsou provozovány sb rné suroviny (Ladislav Kratochvíl), sb rna kovového
odpadu (EKOŠROT spol. s r.o.), za"ízení k odstra&ování odpad# - biodegradace (ASTON spol. s r.o.
Tábor) a za"ízení na soust"e'ování ostatních odpad# p"ed jejich využitím nebo odstran ním (Miroslav
Sladký, Igor Pavel).
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AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Podpora a rozvoj možností pro t"íd ní odpad# obyvatelstvem

-

Podpora a rozvoj efektivního využití separovaných odpad#

-

Výstavba sb rných míst v osadách

-

Zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodá"ství

-

Zefektivn ní nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

-

Zajišt ní t"ídi!ky odpad# pro skládku Hn vkov

-

Podpora systému zp tného odb ru

-

Vybudování nového sb rného dvora

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.3:
-

m sto Blatná

-

obyvatelé m sta

-

majitelé ve"ejných i soukromých objekt#

-

soukromé spole!nosti zabývající se odpadovým a tepelným hospodá"stvím

-

organizace zabývající se ekologickou výchovou a vzd láváním

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, jednotlivá ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, Státní fond životního prost"edí,
Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské
subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 – 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Krajská energetická koncepce

-

Krajský plán odpadového hospodá"ství

-

Energetické audity n kterých budov

-

Plán odpadového hospodá"ství m sta Blatná

-

Územní plán m sta Blatná
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3 . 2 P r i o r i t n í o b l a s t 2 P o d p o r a p o d n i k á n í a r o zv o j l i d s k ý c h
zdroj$
CÍL 2.1 Spolupráce s malými a st"edními podnikateli, rozvoj inovací
POPIS CÍLE:
M sto chce dosáhnout dalšího rozvoje podporou malých a st"edních podnikatel#. Rozší"ením
rozvojových ploch a zajišt ním doprovodné infrastruktury pro podnikání a podporou rekonstrukcí
stávajících areál# a budov chce zvýšit zájem o rozvoj podnikání ve m st . Cílem je také vytvo"ení databáze
nevyužitých nemovitostí vhodných pro podnikání na území m sta a kontaktní brožury na podnikatele.
OPAT&ENÍ 2.1.1: Zajišt#ní rozvojových ploch pro další podnikání a podpora rekonstrukce
chátrajících areál$
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
M sto Blatná plánuje další etapu rozší"ení stávající pr#myslové zóny Sádlov (etapa Sádlov II a III).
Zárove& s výkupy pozemk# a vybudování vlastní zóny dojde i k vybudování doprovodné infrastruktury.
Zajišt ním rozvojových ploch pro podnikání a podporou rekonstrukcí stávajících areál# a budov chce m sto
zvýšit zájem o podnikání.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Rozší"ení stávající pr#myslové zóny dle územního plánu

-

Výkupy pozemk# a vybudování infrastruktury pro realizaci druhé fáze výstavby pr#myslové zóny

-

Podpora rekonstrukce chátrajících areál# a jejich nového využití

OPAT&ENÍ 2.1.2: Podpora zavád#ní inova%ních technologií šetrných k životnímu prost"edí
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
S ohledem na !istotu ovzduší a na vývoj cen jednotlivých paliv bude m sto Blatná podporovat také
zavád ní inova!ních technologií, které jsou šetrné k životnímu prost"edí. V sou!asné dob se plánuje
vybudování fotovoltaické elektrárny na již vytipovaném pozemku u silnice !. 1/20 (asi 8 ha). Výstavba této
elektrárny by tento t žce využitelný pozemek nijak nezatížila.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Zbudování fotovoltanické elektrárny

OPAT&ENÍ 2.1.3: Podpora podnikání ze strany m#sta
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
M sto Blatná bude podporovat podnikání, p"edevším vydáváním publikací a tvorbou databází a dále
také podporou místních produkt# a tradi!ní výroby.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Vydání a pr#b žná aktualizace kontaktní brožury na podnikatele dle obor#

-

Zve"ej&ování volných kapacit

-

Podpora místních produkt# a tradi!ní výroby

-

Vytvo"ení databáze nevyužitých nemovitostí na území m sta
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CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 2.1:
-

obce a m sta

-

obyvatelé pracovního mikroregionu

-

investo"i

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, jednotlivá ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, Státní fond životního
prost"edí, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a
podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 – 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje
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CÍL 2.2 Podpora vzd#lávání
POPIS CÍLE:
Cílem m sta je podpo"it investice do zkvalit&ování vzd lávacích proces# svých ob!an#, a% už v oblasti
povinné školní docházky a p"ípravy na budoucí povolání, tak i v oblasti celoživotního vzd lávání. M sto se
zam "í na investice do zkvalitn ní výuky a podpory komunikace mezi školami a zam stnavateli i na
investice do infrastruktury školství, tak aby bylo možné dosahovat co nejlepších výsledk# v oblasti
vzd lávání. Další investice budou sm "ovány do mimoškolních a zájmov vzd lávacích aktivit ob!an#,
(jazykové kurzy, seminá"e, debaty apod.)
OPAT&ENÍ 2.2.1: Zvyšování zájmu ve"ejnosti o u%ební obory a zajišt#ní spolupráce mezi
základními školami, st"edními školami, ú"adem práce a budoucím zam#stnavatelem
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V Blatné mají studenti možnost studovat na dvou st"edních školách, a to na St"ední odborné škole a
St"edním odborném u!ilišti. Tato za"ízení pat"í mezi krajem z"izované organizace. V sou!asné dob se
projevuje význa!ný nedostatek technicky vzd laných pracovník# na trhu práce, proto m sto Blatná bude
podporovat propagaci u!ebních obor# tak, aby byl zajišt n dostatek kvalifikovaných pracovník# na trhu
práce.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Zvyšování informovanosti d tí a jejich rodi!# o možnostech uplatn ní technicky vzd laných
pracovník#

-

Podpora spolupráce mezi základními a st"edními školami

-

Spolupráce mezi podniky, st"edními školami a ú"adem práce

OPAT&ENÍ 2.2.2: Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzd#lávání
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V Blatné jsou po"ádány rekvalifika!ní kurzy ú"adem práce, který aktivn spolupracuje s m stským
ú"adem. Dalším subjektem, který po"ádá kurzy a školení je živnostenský ú"ad.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Zvýšení zájmu o celoživotní vzd lávání ze strany zam stnanc# i zam stnavatel#

-

Podpora dalšího vzd lávání u!itel#

-

Podpora využití program# financovaných z Evropského sociálního fondu

-

Podpora rekvalifikace nezam stnaných podle požadavk# ú"adu práce a zam stnavatel#

OPAT&ENÍ 2.2.3: Zlepšení technických podmínek pro vzd#lávání
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Na území m sta Blatná se nachází dv mate"ské školy, t"i základní školy, dále jedna st"ední odborná
škola a jedno st"ední odborné u!ilišt . Budovy jsou v sou!asné dob v provozuschopném stavu, je však
vhodné se zam "it pr#b žné zlepšování jejich technického stavu a kvalitního vybavení, tak aby odpovídaly
platným p"edpis#m i vývojovým trend# z hlediska stavebního i technického zázemí po kvalitní výuku.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Oprava fasády a zlepšení hygienických podmínek ZŠ J.A. Komenského
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-

Vým na oken ZŠ J. A. Komenského

-

Vybudování nové školy v Paštické ul. v!etn kuchyn a sportovního zázemí

-

Revitalizace zelen v areálech základních a mate"ských škol

-

Zateplení MŠ Šilhova

-

Rozší"ení výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 2.2:
-

obce

-

podnikatelské subjekty spojené se zem d lskou výrobou

-

obyvatelé mikroregionu

-

neziskové organizace

GARANT A SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, podnikatelské subjekty, Evropská
unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 – 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje
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3.3 Prioritní oblast 3

BLATNÁ

Cestovní ruch, kultura a památky

CÍL 3.1 Obnova historických objekt$
POPIS CÍLE:
Historie m sta Blatná je spjata p"edevším s historií blatenského zámku, který je !áste!n
zrekonstruovaný, ale je nutno ho dále pr#b žn rekonstruovat a do budoucna jej udržovat v dobrém
technickém stavu. Stejná situace je i u ostatních historických památek, kterých je v Blatné pom rn dost.
Blatná je vyhlášena m stskou památkovou zónou. Význam cestovního ruchu jako plnohodnotného
hospodá"ského odv tví generujícího p"íjmy a pracovní místa v posledních letech trvale roste. Cestovní ruch
p"edstavuje velkou p"íležitost pro rozvoj m sta Blatná. Dostatek kulturních, turistických i p"írodních
zajímavostí však sám o sob rozvoj cestovního ruchu nezajistí. O tyto objekty je pot"eba se systematicky
starat a udržovat je v dobrém technickém stavu, tak aby tyto historické památky mohly být turisty dále
navšt vovány. Hlavním cílem je zajistit dobrý technický stav a pr#b žnou obnovu historických památek
v Blatné a jejím okolí, a tím umožnit (mimo jiné) další rozvoj turistického ruchu v regionu. Cílem je
v souladu s politikou údržby a obnovy historických památek v Jiho!eském kraji vrátit historickým
objekt#m v Blatné jejich p#vodní tvá" a najít pro n ú!elné využití v souladu s rozvojem cestovního ruchu.
OPAT&ENÍ 3.1.1: Zlepšení technického stavu historických objekt$ v Blatné
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Jiho!eský kraj dbá ve zvýšené mí"e na využití chátrajících památek a historických objekt# pro ú!ely
rozvoje cestovního ruchu. V Blatné se nachází n kolik významných památných objekt#, které je t"eba
postupn rekonstruovat a umožnit i jejich turistické využití.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Obnova špejcharu a jeho nové využití

-

Obnova objektu !. p. 4 a !. p. 212 Blatná

-

Obnova ZŠ J. A. Komenského, Blatná

-

Obnova Závišínského mostu

-

Obnova Rejtova paláce blatenského zámku

-

Obnova objektu bývalé kaplanky !. p. 213 Blatná

-

Obnova Sokolovny Blatná
OPAT&ENÍ 3.1.2: Zlepšení technického stavu církevních objekt$

STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V Blatné a jejím okolí se nachází n kolik významných církevních staveb. Tyto stavby je nutno
pr#b žn rekonstruovat a udržovat je v dobrém technickém stavu, jedná se o stav exteriéru i interiéru
t chto budov.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Obnova sanktusní v ži!ky a prejzové krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné

-

Opravy drobných sakrálních staveb (boží muka, k"ížky, kapli!ky)

-

Oprava blatenské v že

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.1:
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-

m sto Blatná

-

podnikatelské subjekty provozující služby v cest. ruchu

-

neziskové organizace (Klub !eských turist# aj.)

-

obyvatelé m sta

-

turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, regionální rozvojové agentury,
podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 – 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Koncepce státní politiky cestovního ruchu – návrh pro období 2007 – 2013

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jiho!eském kraji
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CÍL 3.2 Podpora rozvoje turistické infrastruktury
POPIS CÍLE:
Význam cestovního ruchu jako plnohodnotného hospodá"ského odv tví generujícího p"íjmy a pracovní
místa v posledních letech trvale roste. Cestovní ruch p"edstavuje velkou p"íležitost pro rozvoj m sta Blatné.
Na území m sta a v blízkém okolí se nachází zna!né množství kulturních, turistických a p"írodních
zajímavostí. Jejich dostatek však sám o sob rozvoj cestovního ruchu nezajistí, je proto t"eba tento rozvoj
vhodnými aktivitami podporovat. Jedná se zejména o zkvalitn ní informa!ních služeb a zavedení
jednotného systému propagace, budování a zna!ení turistických tras, rekonstrukci místních památek a
celkové propojení a využití kulturních akcí a také o podporu rozvoje a zkvalitn ní turistické infrastruktury.
Hlavním cílem je lepší využití turistického potenciálu m sta Blatné a jeho další zkvalit&ování a rozši"ování.
OPAT&ENÍ 3.2.1: Rozvoj r$zných druh$ turistiky
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V sou!asné dob jsou v Blatné a jeho okolí vyzna!eny cyklotrasy K$T !. 31, 311, 312, 1062, 1063 a
1065. Trasy jsou v uspokojivém stavu, problémem se jeví nedostate!né spektrum služeb, které souvisejí
s cestovním ruchem.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Vybudování stezek pro p ší a cyklisty a in-line brusla"e

-

Rozvoj hipoturistiky a agroturistiky v blízkém okolí m sta

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.2:
-

m sto Blatná

-

podnikatelské subjekty provozující služby v cest.ruchu

-

neziskové organizace (Klub !eských turist# aj.)

-

obyvatelé m sta

-

turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, regionální rozvojové agentury,
podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 – 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Koncepce státní politiky cestovního ruchu – návrh pro období 2007 – 2013

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jiho!eském kraji
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CÍL 3.3 Spole%ná marketingová strategie a nabídka turistických produkt$
POPIS CÍLE:
M sto Blatná má potenciál stát se místem nabízejícím odpo!inek, pohodu a klid, kam se budou návšt vníci
práv z t chto d#vod# vracet. Napomoci by tomu m la marketingová strategie, která by navrhla aktivity a
kroky pro vytvo"ení jednotného image m sta jako místa vhodného k rekreaci.
OPAT&ENÍ 3.3.1: Spole%ná marketingová strategie
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Sou!asná prezentace m sta a regionu není na žádoucí úrovni. Webové stránky m sta Blatná mají sekci
ur!enou p"ímo pro turisty a návšt vníky, p"esto je však nutno zp#sob propagace stále vylepšovat. Na stránkách
jsou také zve"ej&ovány Blatenské listy, které zvyšují informovanost ob!an# i návšt vník# o d ní ve m st .
M sto Blatná leží v regionu, jehož pom rn atraktivní nabídka (Orlická p"ehrada, St"edo!eská pahorkatina
apod.) je velkou p"íležitostí pro rozvoj místního cestovního ruchu. M sto Blatná nemá zpracovanou
marketingovou strategii zam "enou na využití turistiky v cestovním ruchu. Tato strategie by ur!ila také
nejlepší zp#sob prezentace m sta spole!n s celým regionem, dále by m la ur!it postup pro za!len ní nabídky
m sta a regionu do marketingového regionu Jižní $echy.

AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Zpracování marketingové strategie m sta zam "ené na turistiku a podnikání

-

Spole!ná prezentace celého regionu s Blatnou jako jeho centrem

-

Podpora !innosti informa!ního centra

-

Podpora vydávání turistických publikací a návaznosti na další projekty

-

Prezentace Blatné jako centra klidného, zdravého a p"íjemného regionu, vhodného k odpo!inku a
rekreaci rodin s d tmi, s možností sportovního a kulturního vyžití

-

Obnova místních tradic

OPAT&ENÍ 3.3.2: Nabídka turistických produkt$
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Nabídka turistických produkt# pro dlouhodob jší pobyt turist# je nedostate!ná. Chybí provázanost a spole!ná
propagace turistických cíl#, návaznost na nabídku okolních region# Dále chybí nabídka n kterých
infrastrukturních za"ízení, které podporují dlouhodobý pobyt návšt vník#.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Propojení turistické nabídky m sta s nabídkou okolních obcí

-

Využití osobité historie m sta

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.3:
-

m sto Blatná

-

podnikatelské subjekty provozující služby v cest. ruchu

-

neziskové organizace

-

obyvatelé m sta

-

turisté
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GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, marketingové agentury, podnikatelské
subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a
podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 – 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Koncepce státní politiky cestovního ruchu – návrh pro období 2007 – 2013

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jiho!eském kraji
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CÍL 3.4 Vytvo"ení kvalitní kulturní nabídky pro ob%any i návšt#vníky m#sta,
rozvoj vn#jších vztah$
POPIS CÍLE:
M sto Blatná je kulturním centrem regionu Blatenska, kulturní akce zde probíhající jsou p"edevším
místního významu. V posledních letech vznikají kulturní nabídky, které nabývají širšího, v n kterých
p"ípadech i mezinárodního, významu. Tyto akce je pot"eba podpo"it, aby prosp ly ke zvýšení návšt vnosti ve
m st . Je t"eba také podporovat spolkovou !innost, !innost místních kulturních za"ízení a sdružení
rozvíjejících vn jší vztahy m sta.
OPAT&ENÍ 3.4.1: Rozvoj kulturních aktivit
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Ve m st je v pr#b hu roku po"ádána "ada kulturních aktivit zejména místního významu zam "ená na
místní obyvatele. Z pohledu návšt vníka m sta se však kulturní život m#že jevit jako nezajímavý a málo
atraktivní. Ve m st se p"itom konají zajímavé akce, které je však nutno vhodn prezentovat v rámci nap".
krajského kalendá"e významných akcí.
Ve m st p#sobí "ada aktivních spolk#, kulturních za"ízení a dalších organizací, které po"ádají kulturní
akce, také jejich !innost ve m st je nutno dostate!n zviditelnit alespo& v rámci regionu !i kraje.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Podpora po"ádání výstav, festival# a dalších akcí s celostátním dopadem

OPAT&ENÍ 3.4.2: Podpora p"eshrani%ní a mezinárodní spolupráce
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
M sto Blatná je aktivním !lenem Svazku obcí Blatenska (SOB) a Svazu m st a obcí Jiho!eského kraje. V
rámci t chto organizací spolupracuje s ostatními m sty a obcemi Jiho!eského kraje p"edevším na p"íprav
projekt# a !erpání prost"edk# státu a EU z r#zných opera!ních program#, na koordinaci p"ístupu k
regionálním, státním a evropským orgán#m p"i získávání dalších dota!ních prost"edk#.
Partnerství na mezinárodní úrovni bylo dosud navázáno s t mito zahrani!ními partnery – Vacha
(N mecko), Sarge (Francie), Rockwille (Švýcarsko) a Važec (Slovensko). Spolupráce se v sou!asné dob
zam "uje na sportovní a kulturní akce, podnikatelskou sféru !i vým nné pobyty mládeže.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti kultury

-

Podpora mezinárodních projekt#

-

Pokra!ování dosavadní mezinárodní spolupráce

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.4:
-

m sto Blatná

-

podnikatelské subjekty

-

neziskové organizace

-

obyvatelé m sta

-

partnerská m sta

-

turisté
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GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle
povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 – 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Koncepce státní politiky cestovního ruchu – návrh pro období 2007 – 2013

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jiho!eském kraji
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CÍL 3.5 Podpora rozvoje turistické infrastruktury
POPIS CÍLE:
Význam cestovního ruchu jako plnohodnotného hospodá"ského odv tví generujícího p"íjmy a pracovní
místa v posledních letech trvale roste. Pro m sto Blatnou p"edstavuje cestovní ruch velkou p"íležitost
rozvoje. Na jeho území Blatné a v jejím blízkém okolí se nachází zna!né množství kulturních, turistických
a p"írodních zajímavostí., jejichž dostatek však sám o sob rozvoj cestovního ruchu nezajistí, a proto je
t"eba tento rozvoj vhodnými aktivitami podporovat. Jedná se zejména o zkvalitn ní informa!ních služeb a
zavedení jednotného systému propagace, budování a zna!ení turistických tras, rekonstrukci místních
památek a celkové propojení a využití kulturních akcí. Hlavním cílem je lepší využití turistického
potenciálu m sta Blatná a jeho další zkvalit&ování a rozši"ování.
OPAT&ENÍ 3.5.1: Podpora vzniku kvalitních ubytovacích a stravovacích za"ízení
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Ve m st je zcela nedostate!ná nabídka ubytovacích možností. Ubytování není zajišt no v odpovídající
kvalit ani množství. Krom ubytování p"ímo ve m st se nabízí ješt možnost turistického ubytování
mimo katastr m sta, hlavn v malých penzionech s kapacitou n kolika l#žek. Typ kongresového ubytování
zde zcela chybí. Stravovací za"ízení jsou na pom rn dobré úrovni a jejich kapacita je dostate!ná, je nutno
nadále podporovat zvyšování jejich úrovn .
Jiho!eský kraj dbá ve zvýšené mí"e na využití chátrajících památek a historických objekt# pro ú!ely
rozvoje cestovního ruchu.

AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Podpora rekonstrukce !i výstavby dalších objekt# na ubytovací kapacity

-

Podpora vzniku turistické ubytovny

-

Podpora vzniku rodinných penzion# a ubytování v soukromí na území m sta

-

Podpora rozší"ení a zkvalitn ní nabídky stravovacích kapacit

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.5:
-

m sto Blatná

-

majitelé památkových objekt#

-

neziskové organizace

-

obyvatelé m sta

-

turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, regionální rozvojové agentury,
podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 - 2013
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VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program NUTS II Jihozápad

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Koncepce státní politiky cestovního ruchu – návrh pro období 2007 – 2013

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jiho!eském kraji
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3 . 4 P r i o r i t n í o b l a s t 4 K v a l i t a ži v o t a a s p o r t
CÍL 4.1 Zkvalitn#ní podmínek pro trávení volného %asu
POPIS CÍLE:
D#ležitým faktorem pro rozvoj m sta je dostatek obyvatel v produktivním v ku. D#ležitou oblastí v rozvoji
m sta je zastavení odlivu obyvatel v produktivním v ku zp#sobeným st hováním za prací a navození vhodných
podmínek pro rodiny s d tmi. Vybudováním p"íznivého obrazu m sta z pohledu kvality života mladých rodin
s d tmi dojde k zastavení odlivu obyvatel a po !ase k oto!ení trendu. K dosažení tohoto cíle je zapot"ebí
vybudovat kvalitní zázemí pro matky s d tmi a kulturní a sportovní vyžití mládeže a obyvatel v produktivním
v ku. Nemalou sou!ástí zastavení odlivu obyvatel v produktivním v ku je zajišt ní kvalitního bydlení ve m st .

OPAT&ENÍ 4.1.1: Zajišt#ní kvalitních podmínek pro spole%enskou, kulturní a zájmovou %innost
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V sou!asné dob není v Blatné objekt, který by vyhovoval po"ádání kulturních a spole!enských akcí. Nyní
jsou k t mto ú!el#m využívány prostory sokolovny, což je však prostor p#vodn ur!ený ke sportovnímu vyžití, a
to s sebou p"ináší nemalé provozní problémy. Rekonstrukcí objektu bývalých sklad# VDP zajistí M sto Blatná
vhodnou infrastrukturu pro rozvoj !inností spole!enských, kulturních a zájmových organizací a zárove&
poskytne prostor pro !innost "ady neziskových organizací, které p#sobí v Blatné a jejím okolí. V prostorách
Komunitního centra bude mít zázemí pro svou !innost také Nízkoprahové centrum pro d ti a mládež, které
v Blatné dosud chybí. Vznikem Komunitního centra aktivního života v Blatné se podpo"í a zkvalitní ve"ejn
prosp šné služby, jejichž rozvoj byl dosud limitován prostorovými možnostmi.

AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Vybudování Komunitního centra aktivního života

-

Podpora spolkového života ve m st

OPAT&ENÍ 4.1.2: Vybudování odpovídající sportovní a rekrea%ní infrastruktury
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V Blatné je k dispozici "ada sportovních za"ízení, ale jejich spektrum a technický stav v sou!asné dob
neodpovídá pot"ebám uživatel#. Jako nejv tší problém se jeví absence víceú!elové sportovní haly a plaveckého
bazénu, dále nedostatek udržovaných a náležit technicky vybavených ve"ejn p"ístupných víceú!elových
sportoviš% pro rekrea!ní sport (h"iš%, stadion#); chybí letní bezprašná h"išt pro ve"ejnost i h"išt , sportovišt pro
moderní sporty jako je softbal, florbal, squash, skateboard !i dráha pro in-line bruslení. M sto také podpo"í vznik
a renovaci d tských h"iš%.

AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Vybudování turistického a rekrea!ního areálu

-

Vybudování nau!ené stezky v oddechové zón Vinice v!. rozhledny a lesoparku

-

Rozší"ení kuželny (2009 – již probíhá)

-

Podpora rozší"ení možností pro sportovní vyžití ob!an# m sta

-

Budování d tských h"iš%
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OPAT&ENÍ 4.1.3: Podpora sportovních aktivit
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Sportovní aktivity ve m st organizují ve m st sportovní kluby (TJ SOKOL Blatná, TJ Blatná, Klub
potáp !#, Sdružení cyklistické všestrannosti a další). M sto podporuje sportovní !innost, kterou tyto spolky
organizují, zárove& podporuje i jednotlivce.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Podpora sportovních klub# ve m st , podpora úsp šných jednotlivc#

-

Zapojení ob!an# do pravidelné sportovní !innosti

-

Podpora aktivit volného !asu d tí a mládeže

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.1:
-

m sto Blatná
vlastníci nemovitostí
obyvatelé m sta
neziskové organizace
handikapovaní ob!ané
turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, Evropská unie, neziskové organizace, sportovní
sdružení, podle povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 - 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán m sta Blatná

-

Povod&ový plán m sta Blatná
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CÍL 4.2: Zajišt#ní dostupné a kvalitní sociální a zdravotní pé%e
POPIS CÍLE:
Pro spokojený život obyvatel m sta je d#ležité, aby byl pro všechny k dispozici dostatek zdravotnických a
sociálních služeb. Úrove& t chto služeb na území reflektuje respektování a dodržování lidských práv všech
ob!an# a p"ispívá ke spokojenosti obyvatel.
Cílem je dosažení vyvážené situace v sociální oblasti, která vytvo"í základ pro kvalitní životní podmínky
všech obyvatel m sta a garantuje p"im "ené sociální jistoty, zdravotnictví a možnosti rozvoje životního stylu a
životních šancí. Dostupnost kvalitní zdravotní pé!e p"isp je ke zlepšení celkového obrazu m sta a v návaznosti
na kvalitní sociální pé!i zkvalitn ní života ve m st .
OPAT&ENÍ 4.2.1: Dostupné sociální a zdravotní služby
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V Blatné je zajišt na pro ob!any veškerá zdravotní a sociální pé!e. Nachází se zde ordinace praktických
léka"# pro dosp lé i pro d ti, ordinace stomatologie a ordinace dalších specialist#. Nemocni!ní pé!e je zajišt na
prost"ednictvím nemocnic v Písku a ve Strakonicích, které jsou Blatné nejblíže.
Služby sociální pé!e jsou poskytovány v Domov pro seniory, Dom s pe!ovatelskou službou a
prost"ednictvím dalších služeb (pe!ovatelská služba, drogová prevence, Mate"ské centrum Kap"ík, Oblastní
charita – p#j!ování kompenz. pom#cek). Kapacity t chto za"ízení jsou v sou!asné dob dosta!ující, ale vzhledem
k demografickému vývoji je nutno do budoucna po!ítat s jejich rozši"ováním.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
- Zachování a podpora Domova senior# v Blatné
-

Rozší"ení a zkvalitn ní služeb poskytovaných v Domov senior#

-

Podpora rozší"ení kapacit a flexibility sociálních služeb

-

Podpora terénní služby

-

Podpora pracovního uplatn ní pro osoby se zdravotním postižením, podpora chrán ných dílen

-

Zlepšení infrastrukturní vybavenosti a modernizace zdravotnických za"ízení

-

Podpora !innosti mate"ského centra

-

Podpora terénních program# orientovaných na drogovou problematiku

-

Podpora v oblasti primární drogové prevence

-

Spolupráce se sociálními za"ízeními z ostatních region#

-

Podpora dostupné zdravotní pé!e

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.2:
- m sto Blatná
- vlastníci nemovitostí
- obyvatelé m sta
- neziskové organizace
- handikapovaní ob!ané
- turisté
GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, Evropská unie, neziskové organizace, podle
povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty, Spolek obcí
Blatenska, MAS SOB o.p.s.
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DOBA TRVÁNÍ:
2008 - 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán m sta Blatná

-

Povod&ový plán m sta Blatná
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CÍL 4.3 Bezpe%né a p"átelské prost"edí pro handikepované ob%any
POPIS CÍLE:
Pro kvalitní život handikepovaných ob!an# je nutné uzp#sobit prost"edí m sta i pro n . Jedná se zejména o
zajišt ní jejich bezpe!ného pohybu realizováním nap". stavebních úprav (nájezdy na chodníky, bezbariérové
vstupy do ve"ejných budov, navád cí prvky pro nevidomé). Tyto úpravy citeln usnadní život nejen
handikepovaným ale nap". i maminkám s ko!árky. Zárove& je nutné podporovat !innosti spolk# a neziskových
organizací, ve kterých jsou tito ob!ané organizováni.
OPAT&ENÍ 4.3.1: Bezbariérovost
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V sou!asné dob nejsou v Blatné vytvo"eny ideální podmínky pro bezpe!ný pohyb handikepovaných ob!an#
po území m sta. Chybí nap". snížené nájezdy a sjezdy u chodník#, bezbariérové p"ístupy do ve"ejných budov,
nájezdové rampy a výtahy, navád cí prvky pro nevidomé a další. Situace je "ešena postupn dle fin. možností,
p"edevším v centru m sta. Ve m st vyvíjí aktivní !innost Svaz t lesn postižených, tento svazek, pop". i další
organizace, jejichž aktivity sm "ují k podpo"e handikepovaných ob!an#, bude m sto nadále podporovat.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Realizace bezbariérových tras pro handikepované ob!any

-

Podpora !innosti Svazu t lesn postižených

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.3:
-

m sto Blatná
vlastníci nemovitostí
obyvatelé m sta
t lesné postižení
neziskové organizace
turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, Evropská unie, neziskové organizace, podle
povahy aktivit mohou být implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 - 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán m sta Blatná
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CÍL 4.4 Zajišt#ní podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel m#sta
POPIS CÍLE:
Pro rozvoj m sta je d#ležitý dostatek obyvatel v produktivním v ku. Snahou m sta je zastavit odliv obyvatel
v produktivním v ku zp#sobený st hováním za prací a navodit vhodné podmínky pro rodiny s d tmi.
Vybudováním p"íznivého obrazu m sta z pohledu kvality života mladých rodin s d tmi dojde k zastavení odlivu
obyvatel a po !ase k oto!ení trendu. K dosažení tohoto cíle je zapot"ebí zajistit kvalitní bydlení ve m st .
OPAT&ENÍ 4.4.1: Zajišt#ní podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel m#sta
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Pro hospodá"ský r#st území je d#ležitým faktorem dostate!ná nabídka byt# a dom# s dostate!ným
vybavením, odpovídajícím stavem a dostupností. V sou!asné dob je v tší zájem o bydlení v rodinných domech
než o bydlení v bytech. Z tohoto poznatku vyplývá pot"eba vybrat a infrastrukturn p"ipravit nové lokality, pop".
zajistit rozší"ení lokalit stávajících pro individuální výstavbu.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Vytvá"ení podmínek pro výstavbu rodinných dom# a novou výstavbu byt# v návaznosti na územní plán
m sta

-

Výkup pozemk# pro výstavbu rodinných dom# a vybudování doprovodné infrastruktury v osadách

-

Výstavba d tských h"iš% v!. herních prvk# a ve"ejn p"ístupných sportoviš% v osadách

-

Výkup pozemk# a vybudování infrastruktury pro výstavbu individuálního bydlení

-

Obnova ve"ejné zelen , zajišt ní drobného mobiliá"e

-

Výsadba liniové zelen podél polních cest (i dnes již zaniklých), zales&ování neplodných p#d a rumiš%

-

Technická podpora dostupnosti internetu pro ob!any Blatné

-

Obnova a podpora využití stávajícího bytového a domovního fondu

-

Regenerace panelových sídliš%

-

Zajišt ní podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích apod.

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.4:
-

m sto Blatná
vlastníci nemovitostí
obyvatelé m sta

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být
implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 - 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R

-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy
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-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán m sta Blatná

-

Povod&ový plán m sta Blatná
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CÍL 4.5 Zajišt#ní rozvoje m#sta
POPIS CÍLE:
Je nutné snažit se dosáhnout vysoké kvality poskytovaných služeb ve"ejné správy, zjednodušit
administrativní postupy a maximáln p"iblížit ú"ad ob!an#m.
OPAT&ENÍ 4.5.1: Modernizace ve"ejné správy
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
P"es vysoké úsilí M sta Blatná a M stského ú"adu stále nejsou všechny prostory ú"adu p"ístupné
bezbariérov , ú"ad sídlí ve více budovách a i v oblasti komunikace (což se týká p"edevším výpo!etní techniky a
PC program#) je prostor ke zlepšování. Zam stnanci ú"adu budou také nadále školeni a bude jim umožn no
zvyšování jejich kvalifikace. O !innosti ú"adu a m sta je ve"ejnost pravideln informována p"edevším
prost"ednictvím webových stránek m sta (které dostaly v roce 2009 novou tvá") a Blatenských list#. Tuto !innost
bude m sto nadále podporovat.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Vzd lávání zam stnanc# ú"adu

-

Zvyšování informovanosti ob!an# o d ní ve ve"ejném sektoru

OPAT&ENÍ 4.5.2: Zajišt#ní a aktualizace rozvojových dokument$ m#sta
STRU!NÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Nutnost vypracování nového územního plánu podle nové legislativy a pr#b žné aktualizace regula!ních a
strategických dokument# a jejich implementace.
AKTIVITY NAPL'UJÍCÍ OPAT&ENÍ:
-

Zpracování územních a regula!ních plán# obcí a osad

-

Zpracování nového územního plánu v!etn projektových dokumentací pro m sto Blatnou

-

Aktualizace Strategického plánu rozvoje m sta Blatná

-

Podpora zpracování žádostí do opera!ních program#

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.5:
-

m sto Blatná
vlastníci nemovitostí
obyvatelé m sta
turisté

GARANT A SPOLUPRÁCE:
M stský ú"ad, ministerstva, Krajský ú"ad Jiho!eského kraje, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být
implementací pov "eny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2008 - 2013
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
-

Národní rozvojový plán $R
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-

Regionální opera!ní program

-

Tematické opera!ní programy

-

Program rozvoje územního obvodu Jiho!eského kraje

-

Fond soudržnosti EU

-

Územní plán m sta Blatná

-

Povod&ový plán m sta Blatná
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY

1.1

Vlastní zdroje financování

Vlastními zdroji financování jsou finan ní prost!edky z rozpo tu obce nebo m"sta.
Objem t"chto finan ních prost!edk# je ur ován p!edevším velikostí obce nebo m"sta,
respektive po tem jeho obyvatel. N"které projektové zám"ry tak asto sahají vysoko nad
možnosti obecního i m"stského rozpo tu. Vhodným za!azením projekt# do ak ního plánu,
kombinací zdroj# financování a výb"rem co nejefektivn"jšího modelu financování lze však
realizovat i projekty, které jsou pouze z vlastních zdroj# prakticky nerealizovatelné. Vlastní
zdroje financování jsou pak v takovém modelu používány pouze pro ást spolufinancování
vybraných projekt#.

1.2

C i z í zd r o j e f i n a n c o v á n í

Vstupem $eské republiky do Evropské unie se rozší!ily možnosti financování vybraných
projekt# o další velmi výrazné a d!íve nedostupné možnosti.
Ve!ejné zdroje:
-

programy Evropské unie

-

státní rozpo et $eské republiky

-

regionální zdroje (nap!. krajské)
Soukromé zdroje:

-

úv"ry a další bankovní produkty

-

programy ve form" partnerství soukromého a ve!ejného sektoru – PPP (Privat Public
Partnership)

1.2.1

Programy Evropské unie

P!es zna né zpožd"ní schvalovacích proces# programových dokument# pro období 2007 –
2013 a navazujících provád"cích p!edpis#, se jedná o jedine nou a neopakovatelnou možnost,
jak dosáhnout na objemy finan ních prost!edk# !ádov" se lišící od možností vlastních,
regionálních i státních zdroj#.
Národní rozvojový plán $eské republiky obsahuje 24 (25 s Technickou pomocí)
opera ních program# seskupených do 3 cíl#, tyto programy jsou financované ze t!í
následujících strukturálních fond#:
•

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
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•

Evropský sociální fond (ESF)

•

Fond soudržnosti (FS)

BLATNÁ

Projekty spolufinancované z fond# EU jsou realizovány prost!ednictvím tematických a
regionálních opera ních program#, jejich p!ehled a financování je uveden v tabulce níže.
Informace použité dále v této kapitole jsou erpány p!edevším z internetových stránek
jednotlivých ministerstev a portálu Fondy Evropské unie (www.strukturalni-fondy.cz).
Tabulka #íslo 1: Cíle a Opera#ní programy pro období 2007 – 2013
Cíl

Konvergence

Regionální konkurence a
zam"stnanost (Praha)
Evropská územní
spolupráce

Opera#ní program
Doprava
Životní prost!edí
Podnikání a inovace
Výzkum a vývoj pro inovace
Vzd"lávání pro
konkurenceschopnost
Lidské zdroje a zam"stnanost
Integrovaný opera ní program
7 Regionálních opera ních
program#
Technická pomoc
Praha - Konkurenceschopnost
Praha - Adaptabilita
5 OP P!eshrani ní spolupráce
Meziregionální spolupráce
Nadnárodní spolupráce

Zdroj
ERDF; FS
ERDF; FS
ERDF
ERDF
ESF

Priorita
Infrastruktura
Podnikání
Lidské zdroje

ESF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ESF
ERDF
ERDF
ERDF

Regionální intervence
-

Zdroj: www.strukturální-fondy.cz

Oproti období 2000-2006 již pod strukturální fondy nespadá podpora
konkurenceschopnosti zem d lství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou
financovány prost!ednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z Evropského
zem d lského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podrobné informace o Programu rozvoje
venkova jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zem d lství (www.mze.cz) a na stránkách
Státního zem d lského interven"ního fondu (www.szif.cz).
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1.2.1.1 Opera"ní program Doprava
Opera"ní program Doprava je zam !ený na zkvalitn ní infrastruktury a vzájemné
propojenosti železni"ní, silni"ní a !í"ní dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí
(TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v p!ípad silni"ní
infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. t!ídy. Z programu je také
podporován rozvoj a modernizace pražského metra.
Prioritní osa 1 – Modernizace železni"ní sít# TEN-T
o Modernizace a rozvoj železni"ních tratí sít TEN-T v"etn železni"ních uzl#
o Zajišt ní interoperability na stávajících železni"ních tratích, zajišt ní souladu s
Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických
systém#
Prioritní osa 2 – Výstavba a modernizace dálni"ní a silni"ní sít# TEN-T
o Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sít TEN-T
o Rozvoj inteligentních dopravních systém# v silni"ní doprav a systém# ke zvýšení
bezpe"nosti silni"ní dopravy
Prioritní osa 3 – Modernizace železni"ní sít# mimo sí$ TEN-T
o Modernizace a rozvoj železni"ní sít mimo sí$ TEN-T
Prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. t%ídy mimo TEN-T
o Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. t!ídy mimo TEN-T
Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systém& %ízení silni"ní
dopravy v hl. m. Praze
o Rozvoj sít metra v hl. m. Praze
o Zavád ní systém# !ízení a regulace silni"ního provozu v hl. m. Praze
Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní p%epravy a rozvoj vnitrostátní vodní
dopravy
o Podpora multimodální nákladní p!epravy, nákup dopravních prost!edk# pro KD a
p!epravních jednotek pro KD, modernizace p!ekladiš$ KD
o Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sít TEN-T a mimo TEN-T
o Podpora modernizace vnitrozemských plavidel
Prioritní osa 7 – Technická pomoc OP Doprava
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1.2.1.2 Opera"ní program Podnikání a inovace
Opera"ní program Podnikání a inovace je zam !ený na podporu rozvoje podnikatelského
prost!edí a podporu p!enosu výsledk# výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje
vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inova"ní potenciál a využívání moderních
technologií a obnovitelných zdroj# energie. Umož%uje zkvalit%ování infrastruktury a služeb
pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a v deckovýzkumnými institucemi.
OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozd lujících opera"ní program na
logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prost!ednictvím tzv. oblastí podpor, které
vymezují, jaké typy projekt# mohou být v rámci p!íslušné prioritní osy podpo!eny.
Prioritní osa 1 – vznik firem
o Podpora za"ínajícím podnikatel#m
o Využití nových finan"ních nástroj#
Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
o Bankovní nástroje podpory malých a st!edních podnik#
o Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Prioritní osa 3 – Efektivní energie
o Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Prioritní osa 4 – Inovace
o Zvyšování inova"ní výkonnosti podnik#
o Kapacity pro pr#myslový výzkum a vývoj
Prioritní osa 5 – Prost%edí pro podnikání a inovace
o Platformy spolupráce
o Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj#
o Infrastruktura pro podnikání
Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
o Podpora poradenských služeb
o Podpora marketingových služeb
Prioritní osa 7 – Technická pomoc
o Technická pomoc p!i !ízení a implementaci OPPI
o Ostatní technická pomoc
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1.2.1.3 Opera"ní program Lidské zdroje a zam#stnanost
Opera"ní program Lidské zdroje a zam stnanost je zam !ený na snižování nezam stnanosti
prost!ednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzd lávání, dále na za"le%ování
sociáln vylou"ených obyvatel zp t do spole"nosti, zvyšování kvality ve!ejné správy a
mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
Prioritní osa 1 – Adaptabilita
o Zvýšení adaptability zam stnanc# a konkurenceschopnosti podnik#
Prioritní osa 2a – Aktivní politiky trhu práce
o Posílení aktivních politik zam stnanosti
o Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zam stnanosti a jejich
rozvoj
Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné p%íležitosti
o Podpora sociální integrace
o Integrace sociáln vylou"ených skupin na trh práce
o Rovné p!íležitosti žen a muž# na trhu práce a slad ní pracovního a rodinného
života
Prioritní osa 4 – Ve%ejná správa a ve%ejné služby
Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 6 – Technická pomoc

1.2.1.4 Opera"ní program Výzkum a vývoj pro inovace
Program Výzkum a vývoj pro inovace byl schválen vládou &R a dne 18. 4. 2008 p!edložen
ke schválení Evropské komisi.
Opera"ní program Výzkum a vývoj pro inovace je zam !ený na posilování výzkumného,
vývojového a proinova"ního potenciálu &R, a to p!edevším prost!ednictvím vysokých škol,
výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení
výzkumných pracoviš$ moderní technikou, budování nových výzkumných pracoviš$ a
zvyšování kapacity terciárního vzd lávání.
Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence
o Evropská centra excelence
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Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra
o Regionální VaV centra
Prioritní osa 3 – Komercializace, popularizace VaV
o Komercializace výsledk# výzkumných organizací a ochrana jejich duševního
vlastnictví
o Propagace a informovanost o výsledcích VaV
Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a
s p%ímým dopadem na nár&st lidských zdroj& pro výzkumné a vývojové aktivity
o Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Prioritní osa 5 – Technická pomoc

1.2.1.5 Opera"ní program Vzd#lávání pro konkurenceschopnost
Opera"ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost je zam !ený na zkvalitn ní a
modernizaci systém# po"áte"ního, terciárního a dalšího vzd lávání, jejich propojení do
komplexního systému celoživotního u"ení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Prioritní osa 1 – Po"áte"ní vzd#lávání
o Zvyšování kvality ve vzd lávání
o Rovné p!íležitosti d tí a žák#, v"etn d tí a žák# se speciálními vzd lávacími
pot!ebami
o Další vzd lávání pracovník# škol a školských za!ízení
Prioritní osa 2 – Terciární vzd#lávání, výzkum a vývoj
o Vyšší odborné vzd lávání
o Vysokoškolské vzd lávání
o Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
o Partnerství a sít
Prioritní osa 3 – Další vzd#lávání
o Individuální další vzd lávání
o Podpora nabídky dalšího vzd lávání
Prioritní osa 4a a 4b – Systémový rámec celoživotního u"ení
o Systémový rámec po"áte"ního vzd lávání
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o Systémový rámec terciárního vzd lávání a rozvoje lidských zdroj# ve výzkumu a
vývoji
o Systémový rámec dalšího vzd lávání
Prioritní osa 5a a 5b - Technická pomoc
o 'ízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
o Informovanost a publicita programu
o Absorp"ní kapacita subjekt# implementujících program

1.2.1.6 Opera"ní program Životní prost%edí
Opera"ní program Životní prost!edí je zam !ený na zlepšování kvality životního prost!edí
a tím i zdraví obyvatelstva. P!ispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i p#dy, !eší
problematiku odpad# a pr#myslového zne"išt ní, podporuje pé"i o krajinu a využívání
obnovitelných zdroj# energie a budování infrastruktury pro environmentální osv tu.
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodá%ské infrastruktury a snižování rizika povodní
o Snížení zne"išt ní vod
o Zlepšení jakosti pitné vody
o Omezování rizika povodní
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
o Zlepšení kvality ovzduší
o Omezování emisí
Prioritní osa 3 – Udržitelné vyžívání zdroj& energie
o Výstavba nových za!ízení a rekonstrukce stávajících za!ízení s cílem zvýšení
využívání OZE pro výrobu tepla, elekt!iny a kombinované výroby tepla a elekt!iny
o Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Prioritní osa 4 – Zkvalitn#ní nakládání s odpady a odstra'ování starých ekologických
zát#ží
o Zkvalitn ní nakládaní s odpady
o Odstra%ování starých ekologických zát ží
Prioritní osa 5 – Omezování pr&myslového zne"išt#ní a snižování environmentálních
rizik
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o Omezování pr#myslového zne"išt ní
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu p%írody a krajiny
o Implementace a pé"e o území soustavy Natura 2000
o Podpora biodiverzity
o Obnova krajinných struktur
o Optimalizace vodního režimu krajiny
o Podpora regenerace urbanizované krajiny
o Prevence sesuv# a skalních !ícení, monitorování geofaktor# a následk# hornické
"innosti a hodnocení neobnovitelných p!írodních zdroj# v"etn zdroj# podzemních
vod
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzd#lávání, poradenství a
osv#tu
o Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzd lávacích program#,
poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Prioritní osa 8 – Technická pomoc

1.2.1.7 Integrovaný opera"ní program
Integrovaný opera"ní program je zam !ený na !ešení spole"ných regionálních problém# v
oblastech infrastruktury pro ve!ejnou správu, ve!ejné služby a územní rozvoj: rozvoj
informa"ních technologií ve ve!ejné správ , zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních
služeb, ve!ejného zdraví, služeb zam stnanosti a služeb v oblasti bezpe"nosti, prevence a
!ešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního d dictví, zlepšování prost!edí na sídlištích
a rozvoj systém# tvorby územních politik.
Prioritní osa 1 – Modernizace ve%ejné správy
o Rozvoj informa"ní spole"nosti ve ve!ejné správ
Prioritní osa 2 – Zavád#ní ICT v územní ve%ejné správ#
o Zavád ní ICT v územní ve!ejné správ
Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti ve%ejných služeb
o Služby v oblasti sociální integrace
o Služby v oblasti ve!ejného zdraví
o Služby v oblasti zam stnanosti
o Služby v oblasti bezpe"nosti, prevence a !ešení rizik
Prioritní osa 4 – Národní podpora cestovního ruchu
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o Národní podpora cestovního ruchu
Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje
o Národní podpora využití potenciálu kulturního d dictví
o Zlepšení prost!edí v problémových sídlištích
o Modernizace a rozvoj systém# tvorby územních politik
Prioritní osa 6 – Technická pomoc
o Aktivity spojené s !ízením IOP
o Ostatní náklady technické pomoci IOP

1.2.1.8 Regionální opera"ní program NUTS II Jihozápad
Regionální opera"ní program NUTS II Jihozápad (dále jen ROP) je ur"en pro region
soudržnosti Jihozápad, který se sestává z Jiho"eského a Plze%ského kraje. P!edm tem ROP je
soubor intervencí zam !ených na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu
dlouhodob udržitelného zvyšování kvality života obyvatel.
Prioritní osa 1 – Dostupnost center
o Modernizace regionální silni"ní sít
o Rozvoj infrastruktury pro ve!ejnou dopravu
o Modernizace vozového parku ve!ejné dopravy
o Rozvoj regionálních letiš$
o Rozvoj místních komunikací
Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj m#st a obcí
o Integrované projekty rozvojových center
o Rozvojové projekty spádových center
o Revitalizace "ástí m st a obcí
o Rozvoj infrastruktury základního, st!edního a vyššího odborného školství
o Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
o Rozvoj zdravotnické pé"e

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
o Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
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o Revitalizace památek a využití kulturního d dictví v rozvoji cestovního ruchu
o Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produkt# cestovního ruchu
Prioritní osa 4 – Technická pomoc
o Podpora !ídících, implementa"ních a kontrolních úkol# !ídícího orgánu
o Podpora zvyšování absorp"ní kapacity regionu

1.2.1.9 Evropská územní spolupráce
Iniciativa Evropského spole"enství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému
cíli politiky hospodá!ské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce
(EUS) realizovanému prost!ednictvím p!eshrani"ní, nadnárodní a meziregionální formy
spolupráce a dvou sí$ových program#: ESPON 2013 (Monitorovací sí$ pro evropské územní
plánování) a INTERACT II (program pro vým nu zkušeností s p!eshrani"ní, meziregionální a
nadnárodní spoluprací).
P%eshrani"ní spolupráce
Opera"ní programy p!eshrani"ní spolupráce se týkají vždy hrani"ních region# NUTS III
sousedících s regiony v jiném "lenském státu. V rámci cíle Evropská územní spolupráce bude
v programovém období 2007 – 2013 realizováno 5 bilaterální opera"ních program#
P!eshrani"ní spolupráce:
-

OP P!eshrani"ní spolupráce &esko – Sasko

-

OP P!eshrani"ní spolupráce &esko – Bavorsko

-

OP P!eshrani"ní spolupráce &esko – Rakousko

-

OP P!eshrani"ní spolupráce &esko – Slovensko

-

OP P!eshrani"ní spolupráce &esko – Polsko

Cílem program# P!eshrani"ní spolupráce je podpora hospodá!ské a sociální integrace
p!íhrani"ních území prost!ednictvím odstra%ování p!etrvávajících bariér a posilování jejich
rozvojového potenciálu.
Budou posilovány vzájemné hospodá!ské, spole"enské a kulturní vztahy, spole"ná pé"e o
p!írodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.
Specifickými cíli program# P!eshrani"ní spolupráce jsou rozvoj místního podnikatelského
prost!edí a rozvoj cestovního ruchu v p!íhrani"í, posilování dostupnosti dopravy a
informa"ních a komunika"ních sítí, ochrana životního prost!edí, podpora obnovitelných
zdroj# energie, p!edcházení vzniku ekologických a technologických rizik, rozvoje m st a
venkova, rozvoj spolupráce, podpora vzd lání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace
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trhu práce a sociálního za!azení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických
aktivit s cílem podpo!it projekty typu "people to people".
Meziregionální spolupráce
Meziregionální spolupráce je !ešena v rámci stejnojmenného opera"ního programu. Tento
opera"ní program, který je pokra"ováním iniciativy Evropského spole"enství Interreg IIIC,
bude spole"ný pro všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko. Evropská regionální politika se
zam !uje na inovaci a znalostní ekonomiku (v souvislosti s Lisabonskými cíli) a zárove% na
životní prost!edí a ochranu p!ed riziky (v souvislosti s Gothenburskými cíli).
Nadnárodní spolupráce
Opera"ní program Nadnárodní spolupráce je rozd len do n kolika zón. &eská republika
pat!í do zóny St!ední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem,
"ástí N mecka, Ma(arskem, Slovinskem, Slovenskem, "ástí Itálie a z ne"lenských zemí s
"ástí Ukrajiny.
Zam !uje se na spolupráci mezi ve!ejnými orgány a institucemi s charakterem ve!ejných
orgán# s cílem vým ny a p!enosu zkušeností p!edevším v oblastech inovací, dopravní
dostupnosti, životního prost!edí a zvyšování atraktivity m st a region#.
Ú"elem spolupráce je zajišt ní dostupnosti znalostí a nástroj# pro vytvá!ení partnerství,
aby se p!edešlo zbyte"nému opakování "inností a objevování již objeveného. Podporováno
bude vytvá!ení partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstup# a výsledk#,
které p!ímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím.

1.2.1.10

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova (dále jen PRV) p!ináší p#sobení Evropského zem d lského
fondu pro rozvoj venkova. PRV obsahuje "ty!i osy, které se dále d lí na priority a opat!ení.
Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zem#d#lství a lesnictví
I.1 Skupina Opat%ení zam#%ená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a
podporu inovací
o I.1.1 Modernizace zem d lských podnik#
o I.1.2 Investice do les#
o I.1.3 P!idávání hodnoty zem d lským a potraviná!ským produkt#m
o I.1.4 Pozemkové úpravy
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I.2 Skupina Opat%ení p%echodná pro !eskou republiku a ostatní nové "lenské státy
EU
o I.2.1. Seskupení producent#

-

I.3 Skupina Opat%ení zam#%ená na podporu v#domostí a zdokonalování lidského
potenciálu
o I.3.1 Další odborné vzd lávání a informa"ní "innost
o I.3.2 Zahájení "innosti mladých zem d lc#
o I.3.3 P!ed"asné ukon"ení zem d lské "innosti
o I.3.4 Využívání poradenských služeb

Osa II Zlepšování životního prost%edí a krajiny
-

II.1 Opat%ení zam#%ená na udržitelné využívání zem#d#lské p&dy
o II.1.1 Platby za p!írodní znevýhodn ní poskytované v horských oblastech a platby
poskytované v jiných znevýhodn ných oblastech
o II.1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové sm rnice pro vodní
politiku 200/600 ES (WFD)
o II.1.3 Agroenvironmentální opat!ení

-

II.2 Opat%ení zam#%ená na udržitelné využívání lesní p&dy
o II.2.1 Zales%ování zem d lské p#dy
o II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích
o II.2.3 Lesnicko-environmentální platby
o II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spole"enských funkcí
les#

Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodá%ství venkova
-

III.1 Opat%ení k diverzifikaci hospodá%ství venkova
o III.1.1 Diverzifikace "inností nezem d lské povahy
o III.1.2 Podpora zakládání podnik# a jejich rozvoje
o III.1.3 Podpora cestovního ruchu

-

III.2 Opat%ení ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
o III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, ob"anské vybavení a služby
o III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního d dictví venkova
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III.3 Opat%ení týkající se vzd#lávání a informování hospodá%ských subjekt&
p&sobících v oblastech, na n#ž se vztahuje osa III
o III.3.1 Vzd lávání a informace

Osa IV LEADER
-

IV.1 Implementace místní rozvojové strategie
o IV.1.1 Konkurenceschopnost
o IV.1.2 Životní prost!edí / obhospoda!ovaná území
o IV.1.3 Kvalita života / diverzifikace

-

IV.2 Realizace projekt& spolupráce
o IV.2.1 Spolupráce

-

IV.3 Provoz místních ak"ních skupin
o IV.3.1 Provoz, získávání dovedností, animace

Osa IV Technická pomoc
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Státní zdroje

Státní zdroje jsou reprezentovány státními fondy (SFŽP, SFDI, SFRB a další) a státním
rozpo"tem na p!íslušný kalendá!ní rok. V jeho rámci jednotlivá ministerstva vyhlašují
odv tvov zam !ené dota"ní programy. Níže je uvedena ministerstva, jejichž dota"ní
programy jsou z pohledu žadatel# nejvyužívan jší:

1.2.2.1 Ministerstvo pro místní rozvoj
Podp#rné rozvojové programy a dota"ní tituly jsou poskytované prost!ednictvím
ministerstva z národních i z evropských zdroj#. P!ehled obsahuje p!edevším programy a
dota"ní tituly z oblasti cestovního ruchu, nadnárodní a meziregionální spolupráce, obnovy
území postiženého živelní pohromou "i rozvoje domovního a bytového fondu. Zdrojem
informací byly webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj &R.

Podpora regionálního rozvoje v roce 2008
Podpora regionálního rozvoje z národních zdroj# (tj. mimo programy spolufinancované ze
zdroj# EU) obsahuje v roce 2008 následující podprogramy:
•

Podpora úprav bývalých vojenských areál# k obecnímu využití;

•

Program obnovy venkova;

•

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Programy podpory bydlení pro rok 2008
25. ledna 2008 byly vyhlášeny rozhodnutím ministra pro místní rozvoj nové podprogramy
podpory bydlení pro rok 2008. Jedná se o následující:
•

Podpora regenerace panelových sídliš$;

•

Podpora výstavby technické infrastruktury;

•

Podpora výstavby podporovaných byt#;

•

Podpora oprav domovních olov ných rozvod#.

Poskytování státní pomoci po živelní nebo jiné pohrom
P!i poskytování pomoci státu po živelní nebo jiné pohrom rozlišujeme dva základní
režimy: s vyhlášením krizového stavu a bez vyhlášení krizového stavu.
V rámci každého z t chto dvou režim# platí zvláštní specifické podmínky a pravidla pro
poskytování státní pomoci.
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•

Pokud nebyl vyhlášen krizový stav (stav nebezpe"í nebo nouzový stav) pro
poskytování státní pomoci p!i postižení majetku obce, svazku obcí nebo kraje
živelní nebo jinou pohromou je ur"en dota"ní titul ". 2 programu Obnova obecního
a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

•

Pokud byl vyhlášen krizový stav (stav nebezpe"í nebo nouzový stav), postižený
kraj, v jehož územním obvodu došlo v d#sledku živelní nebo jiné pohromy k
narušení základních funkcí v území, bude podle zákona o státní pomoci p!i obnov
území vypracovávat sám nebo ve spolupráci s pov !enými obecními ú!ady p!ehled
o p!edb žném odhadu náklad# na obnovu majetku sloužícího k zabezpe"ení
základních funkcí v území.

1.2.2.2 Ministerstvo pr&myslu a obchodu
Podpora pr#myslových zón a technologických center
•

Technologická centra a strategické služby

•

Pr#myslové zóny

Podpora investování
•

Investi"ní pobídky

Programy podpory malého a st!edního podnikání
•

Zlepšování podnikatelského prost!edí

•

Rozši!ování a zkvalit%ování infrastruktury pro rozvoj malého

•

a st!edního podnikání

•

P!ímá podpora malým a st!edním podnikatel#m

•

Nástroje p!ímé podpory podnikatel# a rozvoje infrastruktury podnikání a jejich
financování

1.2.2.3 Ministerstvo zem#d#lství
Ministerstvo zem d lství &R vypisuje dota"ní programy, které jsou každoro"n
dopl%ovány a obm %ovány. S ohledem na zna"né množství dota"ních titul# uvádíme níže jen
n které z nich. Kompletní p!ehled je možné najít na webových stránkách Ministerstva
zem d lství &R a Státního interven"ního fondu (www.mze.cz, www.szif.cz).
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Dota"ní programy na rok 2008 vycházejí z § 2 zákona ". 252/1997 Sb., o zem d lství, ve
zn ní pozd jších p!edpis# (dále jen zákon ". 252/1997Sb.), který stanoví, že stát p!ispívá
k udržování výrobního potenciálu zem d lství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru
tím, že provádí opat!ení v rámci program# ur"ených k podpo!e aktivit, které jsou financovány
výhradn z národních zdroj#.
Národní dotace jsou realizovány prost!ednictvím dota"ních program#. Na rok 2008 jsou
vyhlášeny následující dota"ní programy:
•

1.D. Podpora v"ela!ství

•

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích,
vinicích a ve školkách

•

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sad#

•

2.A. Udržování a
hospodá!ských zví!at

•

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (3.a., 3.b., 3.c., 3.d., 3.e., 3.h.,
3i.)

•

8. Nákazový fond (8.A., 8.B.a), 8.E.)

•

9.E. Školní závody

•

9.A. Speciální poradenství (mimo 9.A.b.4)

•

9.F. Podpora poradenství v zem d lství

•

9.H. Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a
výstavách v zahrani"í

•

9.A.b.4) podpora zajišt ní samostatných odr#dových zkoušek registrovaných odr#d
polních plodin po jejich registraci, za ú"elem zajistit získání a ší!ení informací o
p stitelských vlastnostech registrovaných odr#d polních plodin.

•

10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací

•

10.E. Podpora &eské technologické platformy pro potraviny

•

13.
Podpora
zpracování
zem d lských
produkt#
konkurenceschopnosti potraviná!ského pr#myslu (13.A. a 13.B.)

•

15. Podpora mimoproduk"ních funkcí rybník#

zlepšování

genetického

potenciálu

Další formou podpory ministerstva zem d lství jsou p!ímé platby.
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1.2.2.4 Ministerstvo životního prost%edí
Podpora se v roce 2008 poskytuje žadatel#m na základ Sm rnice Ministerstva životního
prost!edí ". 13/2006 o poskytování finan"ních prost!edk# ze Státního fondu životního
prost!edí &R. Podpora je sm rována p!edevším do oblasti obnovitelných zdroj# energie.
Formu a zam !ení podpory stanoví P!ílohy I a P!ílohy II Sm rnice.
Forma podpory je p!ímá a je poskytována formou dotace, p#j"ky nebo formou kombinace
dotace a p#j"ky. Podpora se poskytuje dle P!íloh I a dle P!íloh II:
Podpora podle P íloh I se zabývá problematikou ochrany životního prost!edí, která se týká:
1. oblasti ochrany vod,
2. oblasti ochrany ovzduší,
3. pé"e o p!írodní prost!edí, ochrana a využívání p!írodních zdroj#,
4. oblasti nakládání s odpady,
8. podpory environmentálního vzd lávání a osv ty,
9. neinvesti"ní podpory poradenství v oblasti REACH.
Cílem program# vyhlášených P ílohami II je zabezpe"ení realizace Státního programu na
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdroj# energie pro rok 2008. Jedná se o:
A. Podporu investi"ních projekt# na využívání OZE:
1.A. Investi"ní podpora environmentáln šetrných zp#sob# vytáp ní a oh!evu TV pro byty
a rodinné domy pro fyzické osoby, v"etn ekologické výroby elekt!iny pro vlastní spot!ebu:
a) kotle na biomasu,
b) solární systémy na teplou vodu,
c) solární systémy na p!itáp ní a teplou vodu,
4.A. Investi"ní podpora vytáp ní byt# a rodinných dom# tepelnými "erpadly pro fyzické
osoby.

Zelená úsporám – rok 2009
Program Zelená úsporám je zam !en na podporu instalací zdroj# na vytáp ní s využitím
obnovitelných zdroj# energie, ale také investic do energetických úspor p!i rekonstrukcích i v
novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných dom# a bytových
dom#, náhrada neekologického vytáp ní za nízkoemisní zdroje na biomasu a ú"inná tepelná
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"erpadla, instalace t chto zdroj# do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v
pasivním energetickém standardu.
Celková o"ekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prost!edky mohly být
"erpány v pr#b hu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o
podporu budou p!ijímány do konce trvání Programu, nebo do vy"erpání finan"ních prost!edk#
Programu. O dotaci lze žádat jak p!ed realizací opat!ení, tak po ní, nebude však možné žádat o
podporu opat!ení dokon"ených p!ed vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na
za!ízení instalovaná v obytných domech, nikoli nap!. v objektech ur"ených k individuální
rekreaci nebo pr#myslových objektech, a to ani v p!ípad , že zde má žadatel trvalé bydlišt .

1.2.2.5 Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury &eské republiky spravuje dva státní fondy, a to Státní fond &R pro
podporu a rozvoj "eské kinematografie a Státní fond kultury &R.
Dále je možno v roce 2008 získat od ministerstva kultury finan"ní podporu prost!ednictvím
t chto grant# a dotací v následujících oborech:
Církve a náboženské spole!nosti:
•

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských spole"ností

•

Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit ob"anských
sdružení.
Evropská spolupráce

•

Dotace na podporu ú"astník# projekt#, kterým byl ud len grant z programu EU Culture
(2007-2013)
Literatura a knihovny

•

Vydávání "eské a p!ekladové literatury (neperiodické publikace)

•

Vydávání p#vodní ilustrované literatury pro d ti a mládež

•

Vydávání literárních debut#

•

Projekty v oblasti literatury (literární periodiky a sborníky, p!ednášky, seminá!e)

•

P!eklady "eské literatury v zahrani"í – subsidies

•

Program Visk

•

Knihovna 21. století

•

Projekt &eská knihovna
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Média a audiovize
•

Výb rové dota"ní !ízení pro rok 2008 v oblasti kinematografie a médií

•

Výb rové dota"ní !ízení v programu podpory rozši!ování a p!ijímání informací v jazycích
národnostních menšin
Muzea, galerie a ochrana movitého d"dictví

•

Projekty zam !ené na "innost ob"anských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem
podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního d dictví, muzeí a galerií

•

Konkurz z programu Kulturní aktivity na podporu projekt# zam !ených na poskytování
standardizovaných ve!ejných služeb muzeí a galerií
Památky

•

Havarijní program

•

Program pé"e o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

•

Program záchrany architektonického d dictví

•

Program restaurování movitých kulturních památek

•

Program regenerace m stských památkových rezervací a m stských památkových zón

•

Program obnovy kulturních památek prost!ednictvím obcí s rozší!enou p#sobností

•

Program Podpora pro památky UNESCO
Profesionální um ní

•

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestr#
a p veckých sbor#

•

Program státní podpory prezentace soudobé výtvarné i architektonické tvorby v galeriích,
muzeích a výstavních síních

•

Program poskytování p!ísp vk# na tv#r"í nebo studijní ú"ely v oblasti profesionálního
um ní a literatury

•

Divadelní um ní

•

Hudební um ní

•

Tanec, pohybové a nonverbální divadlo

•

Výtvarné um ní
Regionální a národnostní kultura

NÁVRHOVÁ !ÁST – AKTUALIZACE 2009

23/56

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M STA

BLATNÁ

•

Podpora tradi"ní lidové kultury

•

Podpora zájmových kulturních – mimoum leckých aktivit

•

Podpora kulturních aktivit zdravotn postižených ob"an#

•

Podpora kulturních aktivit p!íslušník# národnostních menšin žijících v C'

•

Podpora integrace p!íslušník# romské komunity

•

Podpora integrace cizinc# žijících v &R

•

Podpora neprofesionálních um leckých aktivit

•

Podpora regionálních kulturních tradic
Zahrani!ní spolupráce

•

Výb rové dota"ní !ízení na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se
zahrani"ními partnery v roce 2008
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Regionální zdroje

Jiho"eský kraj každý rok vypisuje grantové programy zam !ené na cestovní ruch, kulturu,
sport, drobnou infrastrukturu, d ti a mládež a !adu dalších témat. &ást t chto finan"ních
prost!edk# je vy"len na na povinné spolufinancování projekt# podpo!ených z program# EU.
Aktuální stav grantových program# je zve!ej%ován na stránkách www.kraj-jihocesky.cz.
Vyhlašované grantové programy se d lí na ty, které jsou vyhlašovány v rámci Ak"ního plánu
Programu rozvoje Jiho"eského kraje, a ty, které vyhlašují jednotlivé p!íslušné odbory na
Krajském ú!ad Jiho"eského kraje (nap!. nemovité a movité kulturní d dictví, zvýšené
náklady obnovy památkov chrán ných staveb, obnova drobné sakrální architektury v krajin
apod.).
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Soukromé zdroje – Privat Public Partnership

V Jiho"eském kraji se stejn jako v celé &R pohybuje n kolik finan"ních skupin
podporovaných zdroji zahrani"ního kapitálu, které nabízejí m st#m partnerství ve!ejného a
soukromého sektoru za ú"elem realizace projekt# ve ve!ejném zájmu. Tento postup se nazývá
Privat Public Partnership (PPP). Evropská komise ho doporu"uje jako osv d"ený postup
financování ve!ejných projekt#.
PPP se rozvinuly z"ásti kv#li nedostatku financí ve ve!ejném sektoru. Na mnoha velkých
projektech v EU i ve sv t prokázaly schopnost využít dodate"ných finan"ních prost!edk# a
provozní efektivnosti, která je soukromému sektoru vlastní.
Základem PPP je koncesní dohoda Design – Build – Finance – Operate (DBFO), tedy
navrhnout – postavit – financovat – provozovat. Tato dohoda umož%uje postavit a provozovat
zlepšení infrastruktury vytvá!ející p!íjmy vým nou za právo inkasovat související p!íjmy za
konkrétní "asové období, v tšinou 25 – 30 let i déle.
Po skon"ení tohoto období je za!ízení p!edáno zp t ve!ejnému sektoru. Vlastnictví za!ízení
po dobu trvání smlouvy m#že být ve!ejné (typ BOT) nebo soukromé (typ DBFO). Tyto
majetkové vztahy je nutné !ádn smluvn ošet!it. PPP se hodí p!edevším pro projekty, které
mají výrazný provozní obsah – oblast silni"ní dopravy, vodohospodá!ství a nakládání s
odpady.
Evropská komise již dlouhou dobu uznává PPP jako nástroj vhodný k financování
ve!ejných projekt#. Za podpory PPP byly postaveny: podzemní dráha v Londýn , železnice
Amsterdam-Brusel, m stská tramvajová doprava v Dublinu, tunel pod kanálem La Manche a
mnoho dalších projekt#.
Pro r#zné typy projekt# je nutné zvolit vhodný zp#sob PPP. Ten v tšinou navrhnou samy
financující spole"nosti, na p!íjemci z#stává posoudit p!ijatelnost a výhodnost nabídnutých
podmínek. V &R je tento zp#sob financování zatím neobvyklý, proto je nutné nejd!íve ov !it,
zda existuje dostate"ný zájem soukromého sektoru, zda je PPP v míst politicky pr#chodný a
zda je nejlepší nebo jedinou možnou metodou realizace daného investi"ního projektu.

1.2.4.1

Bankovní produkty

V souvislosti s možností "erpat finan"ní prost!edky ze zdroj# Evropské unie vytvo!ily
bankovní ústavy produkty, které mají napomoci žadatel#m z ve!ejného, neziskového a
soukromého sektoru p!i podávání žádostí o finan"ní prost!edky ze zdroj# EU a realizaci
projekt#. Níže jsou uvedeny p!íklady program#, které jsou r#znými bankovními ústavy
nabízeny.
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Komer"ní banka, a. s.
Banka nabízí programy p!ímo ur"ené pro místní správu a samosprávu:
Balí"ek Municipality – finan"ní produkty a služby, které zajistí spolehlivou a efektivní
správu financí samosprávných celk#
Municipální úv#r – je ur"en pro m sta, obce a kraje na po!ízení hmotného "i nehmotného
investi"ního majetku, v"etn projekt# nebo financování obnovy investi"ního majetku
Program Ponte – umož%uje financovat a p!edfinancovat projekty s podporou ze
Strukturálních fond# EU (tento program je ur"en i pro podnikatele)
B#žný ú"et pro Fond rozvoje bydlení (FRB) – je ur"en právnickým osobám – obcím,
kterým jsou na tento ú"et p!evád ny finan"ní prost!edky ze Státního fondu rozvoje bydlení.

!eská spo%itelna, a.s.
Program EU business – program ur"ený pro podnikatelské subjekty s ro"ním obratem do
30 mil. K". V rámci tohoto produktu jsou podnikatel#m poskytovány služby související
s možností "erpání finan"ních prost!edk# ze zdroj# EU a to p!edevším v podob asistence p!i
realizaci projekt# žádajících dotaci z fond# EU. Program je zam !en na tyto t!i základní
oblasti:
-

informace o dopadech vstupu do EU

-

podpora klient#m p!i získání dotace z fond# EU

-

financování projekt#

Program EU region – program ur"ený pro ve!ejný a neziskový sektor. V rámci tohoto
programu jsou klient#m z ve!ejného a neziskového sektoru nabízeny komplexní služby
spojené s financováním projekt#. Program je zam !en na t!i základní oblasti:
-

finan"ní a organiza"ní poradenství

-

projektové služby

-

financování realizace projekt#

!eskomoravská záru"ní a rozvojová banka, a.s.
Záruky za bankovní úv ry pro podnikatele
-

M-záruka v programu ZÁRUKA
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S-záruka v programu ZÁRUKA

Zvýhodn né úv ry pro podnikatele
-

Zvýhodn ný regionální úv r v Jiho"eském kraji

Úv ry pro obce
-

Municipální úv r z Regionálního rozvojového fondu

-

Municipální úv r v programu OBEC

!eskoslovenská obchodní banka, a.s.
Program na spolufinancování projekt& podporovaných z fond& EU – tento produkt je
ur"en pro malé a st!ední podniky, m sta, obce a kraje. V rámci tohoto programu jsou
poskytovány podpory na konkrétní projekty, které jsou zpracovány a p!edkládány
jednotlivými žadateli. Program nabízí tyto úv rové produkty:
-

p!íslib úv ru

-

úv r na p!edfinancování dotace a na spolufinancování projektu

-

poradenské služby &SOB EU centra (zdarma)

28/56

NÁVRHOVÁ !ÁST – AKTUALIZACE 2009

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M STA

2

BLATNÁ

SEZNAM PROJEKT(

Prioritní oblast 1: Infrastruktura a životní prost%edí
!íslo
P%edkladatel,
Název projektu
projektu
realizátor
Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
Opat%ení ". 1.1.1 Dopravní infrastruktura
&R, J"K
1.1.1.1 Obnova a oprava silni"ní sít ve m st
&R, J"K,
1.1.1.2 Rekonstrukce k!ižovatek
m sto
m sto, soukr.
1.1.1.3 Podpora rozvoje ob"anské vybavenosti – rozvojových ploch
investo!i
Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodník#
m sto
1.1.1.4
v Blatné a osadách
m sto
1.1.1.5 Vybudování nových místních komunikací
m sto
1.1.1.6 Zvýšení po"tu parkovacích míst ve m st
m sto
1.1.1.7 Opravy návsí v osadách Blatné
m sto, J"K
1.1.1.8 Zlepšení dopravní obslužnosti
Realizace p!eložek silnic ". I/20, II/173 a II/175 v"etn
)R, J"K
1.1.1.9
vybudování dopravního obchvatu v osad Skali"any
m sto
1.1.1.10 Výkupy pozemk# pro realizaci cyklostezek a jejich výstavba
m sto
1.1.1.11 Rekonstrukce autobusových zastávek
m sto
1.1.1.12 Zvýšení bezpe"nosti chodc#, úpravy stávajících p!echod#
m sto
1.1.1.13 Zpracování koncepce dopravy v klidu
Opat%ení ". 1.1.2 Energetická infrastruktura
Zainvestování energetické infrastruktury pro rozvojové plochy m sto, soukr.
1.1.2.1
m sta (bydlení, podnikání)
investo!i
m sto, soukr.
1.1.2.2 Podpora využívání obnovitelných zdroj# energie
investo!i
m sto
1.1.2.3 Udržení podílu plynofikace
m sto
1.1.2.4 Udržení kotelny a horkovodu
m sto
1.1.2.5 Výkup pozemk# pro energetické ú"ely
Opat%ení ". 1.1.3 Snižování škod p&sobených povodn#mi a jinými živelnými povodn#mi
m sto, vlastn.
1.1.3.1 Realizace protipovod%ových opat!ení m sta
nemovitostí
m sto, vlastn.
1.1.3.2 Odnova koryta vodního toku pod rybníkem Podhájský
nemovitostí
Zajišt ní bezpe"nosti a informovanosti obyvatel p!i povodních
m sto
1.1.3.3
a jiných živelných pohromách
Udržení funk"nosti varovného systému
m sto
1.1.3.4
1.1.3.5 Zvýšení reten"ní a retarda"ní schopnosti krajiny
Opat%ení ". 1.1.4 Vodohospodá%ská infrastruktura
Obnova vodohospodá!ské infrastruktury (m stská kanalizace,
1.1.4.1
vodovod)
Rekonstrukce a rozší!ení kanalizace a vodovod# ve všech
1.1.4.2
osadách m sta Blatná
Dostavba 3. stupn "išt ní ve stávající &OV, pop!. výstavba
1.1.4.3
nové &OV

m sto, vlastn.
nemovitostí
m sto, VaK
J"K
m sto, VaK
J"K
m sto, VaK
J"K
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Odhadovaná
"ástka (K")

5 mil.
40 mil.
neur"ena
30 mil.
60 mil.
5 mil.
15 mil.
neur"ena
neur"ena
neur"ena
1,5 mil.
neur"ena
neur"ena
5 mil.
neur"ena
neur"ena
neur"ena
neur"ena
44 + 12 mil.
1,2 mil.
1 mil.
500 tis.
15 mil.

35 mil.
40 mil.
15 mil.
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1.1.4.4 Budování &OV v osadách Blatné
1.1.4.5 Výstavba deš$ové kanalizace

m sto, VaK
J"K
m sto, VaK
J"K

20 mil.
neur"ena

Cíl 1.2 Zvyšování atraktivity m#sta Blatná
Opat%ení ". 1.2.1 Zlepšení architektonického vzhledu m#sta obnova a udržování ve%ejných prostranství a
zelen#
Zakládání a údržba ve!ejné zelen (parky, doprovodná zele%,
m sto
1.2.1.1
drobná architektura, doprovodná uli"ní zele%)
neur"ena
m sto
1.2.1.2 Obnova h!bitova v Blatné
neur"ena
m sto
1.2.1.3 Vybudování nových a údržba stávajících pomník# v osadách
70.000
Podpora ochrany významných krajinných prvk# (prvky ÚSES,
m sto
1.2.1.4 památné stromy, ZCHÚ a lokality soustavy NATURA 2000) a
realizace revitaliza"ních opat!ení t chto prvk#
neur"ena
Cíl 1.3 Zlepšení stavu ovzduší a nakládání s odpady na území m#sta, podpora environmentálního
vzd#lávání a osv#ty
Opat%ení ". 1.3.1 Zlepšení stavu ovzduší
m sto,
Snižování energetických ztrát zateplováním objekt#, zejména u
vlastníci
1.3.1.1
objekt# ob"anské vybavenosti
objekt#
neur"ena
m sto,
Podpora ekologicky šetrných alternativních zdroj# vytáp ní –
vlastníci
1.3.1.2
využití obnovitelných zdroj# energie
objekt#
neur"ena
m sto
1.3.1.3 Výstavba za!ízení pro nakládání s plyny ze skládky
neur"ena
Opat%ení ". 1.3.2 Efektivní nakládání s odpady
m sto
1.3.2.1 Podpora a rozvoj možností pro t!íd ní odpad# obyvatelstvem
neur"ena
m sto
1.3.2.2 Výstavba sb rných míst v osadách
640 tis.
Zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového
m sto
1.3.2.3
hospodá!ství
1 mil.
m sto
1.3.2.4 Zefektivn ní nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
neur"ena
m sto
1.3.2.5 Zajišt ní dot!i(ovací linky odpad#
25 mil.
m sto
1.3.2.6 Podpora systému zp tného odb ru
neur"ena
m sto
1.3.2.7 Vybudování nového sb rného dvora
neur"ena
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Prioritní oblast 2: Podpora podnikání a rozvoj lidských zdroj&
!íslo
projektu

Název projektu

P%edkladatel

Odhadovaná
"ástka (K")

Cíl 2.1 Spolupráce s malými a st%edními podnikateli, rozvoj inovací
Opat%ení ". 2.1.1 Zajišt#ní rozvojových ploch pro další podnikání a podpora rekonstrukce chátrajících
areál&
m sto
2.1.1.1 Rozší!ení stávající pr#myslové zóny dle územního plánu
15 mil.
Výkupy pozemk# a vybudování infrastruktury pro realizaci
m sto
2.1.1.2
druhé fáze výstavby pr#myslové zóny
20 mil.
Podpora rekonstrukce chátrajících areál# a jejich nového
m sto, vlastn.
2.1.1.3
využití
nemovitostí
neur"ena
Opat%ení " 2.1.2 Podpora zavád#ní inova"ních technologií šetrných k životnímu prost%edí
m sto,
soukromí
2.1.2.1 Zbudování fotovoltaické elektrárny
investo!i
200 mil.
Opat%ení ". 2.1.3 Podpora podnikání ze strany m#sta
Vydání a pr#b žná aktualizace kontaktní brožury na
m sto
2.1.3.1
podnikatele dle obor#
40 tis.
m sto
2.1.3.2 Podpora místních produkt# a tradi"ní výroby
640 tis.
m sto
2.1.3.3 Vytvo!ení databáze nevyužitých nemovitostí na území m sta
40 tis.
Cíl 2.2 Podpora vzd#lávání
Opat%ení ". 2.2.1 Zvyšování zájmu ve%ejnosti o u"ební obory a zajišt#ní spolupráce mezi základními
školami, st%edními školami, ú%adem práce a budoucím zam#stnavatelem
Zvyšování informovanosti d tí a jejich rodi"# o možnostech
m sto,
2.2.1.1
uplatn ní technicky vzd laných pracovník#
podnikatelé
m#sto 5 tis.
m sto, školy
2.2.1.2 Podpora spolupráce mezi základními a st!edními školami
m#sto 5 tis.
m sto, školy,
2.2.1.3 Spolupráce mezi podniky, st!edními školami a ú!adem práce
podnikatelé
neur"ena
Opat%ení ". 2.2.2 Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzd#lávání
Zvyšování zájmu o celoživotní vzd lávání ze strany
podnikatelé
2.2.2.1
zam stnanc# i zam stnavatel#
neur"ena
m sto, školy
2.2.2.2 Podpora dalšího vzd lávání u"itel#
100 tis.
m sto,
Podpora využití program# financovaných z Evropského
podnikatelé,
2.2.2.3
sociálního fondu
NNO
neur"ena
ú!ad práce,
Podpora rekvalifikace nezam stnaných podle požadavk# ú!adu
m sto,
2.2.2.4
práce a zam stnavatel#
podnikatelé
neur"ena
Opat%ení ". 2.2.3 Zlepšení technických podmínek pro vzd#lávání
m sto, škola
2.2.3.1 Zateplení MŠ Šilhova
3 mil.
m sto, škola
2.2.3.2 Vým na oken a st!ešní krytiny ZŠ J.A. Komenského
6 mil.
Vybudování nové školy v Paštické ul. v". kuchyn a
m sto
2.2.3.3
sportovního zázemí
190 mil.
m sto, školy
2.2.3.4 Revitalizace v areálech základních a mate!ských škol
500 tis.
Obnova fasády, obnova t locvi"ny v"etn vybavení a zlepšení
m sto, škola
2.2.3.5
hygienických podmínek ZŠ J.A. Komenského
15 mil.
m sto, škola
2.2.3.6 Rozší!ení výukových prostor Z* T.G. Masaryka
neur"ena
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Prioritní oblast 3: Cestovní ruch, kultura a památky
!íslo
Název projektu
P%edkladatel
projektu
Cíl 3.1 Obnova historických objekt&
Opat%ení ". 3.1.1 Zlepšení technického stavu historických objekt& v Blatné
m sto
3.1.1.1 Obnova špejcharu a jeho nové využití
m sto
3.1.1.2 Obnova objektu ". p. 4 a ". p. 212 Blatná
m sto
3.1.1.3 Obnova ZŠ J. A. Komenského, Blatná
majitelé
objektu,
3.1.1.4 Obnova Rejtova paláce blatenského zámku
m sto
m sto, majitel
3.1.1.5 Obnova objektu bývalé kaplanky ". p. 213 Blatná
objektu
TJ Sokol,
3.1.1.6 Obnova Sokolovny Blatná
m sto
Opat%ení ". 3.1.2 Zlepšení technického stavu církevních objekt&
majitelé
Obnova sanktusní v ži"ky a prejzové krytiny kostela
nemovitostí,
3.1.2.1
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
m sto
majitelé
nemovitostí,
3.1.2.2 Obnova Božích muk
m sto
majitelé
nemovitostí,
3.1.2.3 Obnova k!ížk#
m sto
majitelé
nemovitostí,
3.1.2.4 Oprava kapli"ek
m sto
majitelé
nemovitostí,
3.1.2.5 Oprava blatenské v že
m sto
Cíl 3.2 Podpora rozvoje turistické infrastruktury
Opat%ení ". 3.2.1 Rozvoj r&zných druh& turistiky
m sto,
majitelé
nemovitostí,
3.2.1.1 Vybudování stezek pro p ší, cyklisty a in-line brusla!e
SOB, MAS
SOB, o.p.s.
m sto, NNO,
spolky,
podnikatelé,
3.2.1.2 Rozvoj hipoturistiky a agroturistiky v blízkém okolí m sta
SOB, MAS
SOB, o.p.s.
Cíl 3.3 Spole"ná marketingová strategie a nabídka turistických produkt&
Opat%ení ". 3.3.1 Spole"ná marketingová strategie
m sto, NNO,
Zpracování marketingové strategie m sta zam !ené na turistiku
spolky,
3.3.1.1
a podnikání
podnikatelé
m sto, NNO,
spolky,
Spole"ná prezentace celého regionu s Blatnou jako jeho
podnikatelé,
3.3.1.2
centrem
SOB, MAS
SOB, o.p.s.
m sto
3.3.1.3 Podpora "innosti informa"ního centra
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5 mil.
2 mil.
16 mil.
60 mil.
2 mil.
2 mil.

11 mil.
300 tis.
200 tis.
400 tis.
2 mil.

neur"ena

neur"ena

neur"ena

neur"ena
neur"ena
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m sto, SOB,
MAS SOB,
o.p.s.
neur"ena
Prezentace Blatné jako centra klidného, zdravého a p!íjemného
m sto,
regionu vhodného k odpo"inku a rekreaci rodin s d tmi,
spolky, NNO,
3.3.1.5
s možností sportovního a kulturního vyžití
SOB, MAS
SOB, o.p.s.
neur"ena
m sto,
podnikatelé,
3.3.1.6 Obnova místních tradic
spolky, NNO
neur"ena
Opat%ení ". 3.3.2 Nabídka turistických produkt&
m sto,
spolky, SOB,
3.3.2.1 Propojení turistické nabídky m sta s nabídkou okolních obcí
MAS SOB,
o.p.s.
neur"ena
m sto
3.3.2.2 Využití osobité historie m sta
neur"ena
Cíl 3.4 Vytvo%ení kvalitní kulturní nabídky pro ob"any i návšt#vníky m#sta, rozvoj vn#jších vztah&
Opat%ení ". 3.4.1 Rozvoj kulturních aktivit
m sto, NNO,
Podpora po!ádání výstav, festival# a dalších akcí s celostátním
SOB, MAS
3.4.1.1
dopadem
SOB, o.p.s.
neur"ena
Opat%ení ". 3.4.2 Podpora p%eshrani"ní a mezinárodní spolupráce
m sto, NNO,
podnikatelé,
3.4.2.1 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti kultury
SOB, MAS
SOB, o.p.s.
neur"ena
m sto, NNO,
podnikatelé,
3.4.2.2 Podpora mezinárodních projekt#
SOB, MAS
SOB, o.p.s.
neur"ena
m sto, NNO,
podnikatelé,
3.4.2.3 Pokra"ování dosavadní mezinárodní spolupráce
SOB, MAS
SOB, o.p.s.
neur"ena
Cíl 3.5 Podpora rozvoje turistické infrastruktury
Opat%ení ". 3.5.1 Podpora vzniku kvalitních ubytovacích a stravovacích za%ízení
Podpora rekonstrukce "i výstavby dalších objekt# na ubytovací
m sto,
3.5.1.1
kapacity
podnikatelé
neur"ena
m sto,
3.5.1.2 Podpora vzniku turistické ubytovny
podnikatelé
neur"ena
m sto,
Podpora vzniku rodinných penzion# a ubytování v soukromí na podnikatelé,
3.5.1.3
území m sta
SOB, MAS
SOB, o.p.s.
neur"ena
m sto,
3.5.1.4 Podpora rozší!ení a zkvalitn ní nabídky stravovacích kapacit
podnikatelé
neur"ena
3.3.1.4

Podpora vydávání turistických publikací a návaznosti na další
projekty
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Prioritní oblast 4: Kvalita života a sport
!íslo
Odhadovaná
Název projektu
P%edkladatel
projektu
"ástka (K")
Cíl 4.1 Zkvalitn#ní podmínek pro trávení volného "asu
Opat%ení ". 4.1.1 Zajišt#ní kvalitních podmínek pro spole"enskou, kulturní a zájmovou "innost
m sto
4.1.1.1 Vybudování Komunitního centra aktivního života
50 mil.
m sto, NNO,
4.1.1.2 Podpora spolkového života ve m st
spolky
neur"ena
Opat%ení ". 4.1.2 Vybudování odpovídající sportovní a rekrea"ní infrastruktury
m sto, soukr.
4.1.2.1 Vybudování turistického a rekrea"ního areálu
investo!i
168 mil.
Vybudování nau"né stezky v oddechové zón Vinice v".
m sto, soukr.
4.1.2.2
rozhledny a lesoparku
investo!i
11,5 mil.
m sto, NNO,
4.1.2.3 Rozší!ení kuželny
spolky
5 mil.
m sto, TJ
4.1.2.4 Podpora rozší!ení možností pro sportovní vyžití ob"an# m sta
Sokol, spolky
neur"ena
m sto, vlastn.
4.1.2.5 Budování d tských h!iš$
nemovitostí
neur"ena
Opat%ení ". 4.1.3 Podpora sportovních aktivit
Podpora sportovních klub# ve m st , podpora úsp šných
m sto, spolky
4.1.3.1
jednotlivc#
neur"ena
m sto
4.1.3.2 Podpora aktivit volného "asu d tí a mládeže
neur"ena
Cíl 4.2 Zajišt#ní kvalitní a dostupné sociální a zdravotní pé"e
Opat%ení ". 4.2.1 Dostupné sociální a zdravotní služby
m sto
4.2.1.1 Zachování a podpora Domova pro seniory v Blatné
neur"ena
m sto
4.2.1.2 Rozší!ení a zkvalitn ní služeb poskytovaných v pro seniory
neur"ena
m sto, NNO,
SOB, MAS
4.2.1.3 Podpora rozší!ení kapacit a flexibility sociálních služeb
SOB o.p.s.
neur"ena
m sto, NNO
4.2.1.4 Podpora terénní služby
neur"ena
Podpora pracovního uplatn ní pro osoby se zdravotním
m sto, NNO,
4.2.1.5
postižením, podpora chrán ných dílen
podnikatelé
neur"ena
vlastníci
Zlepšení infrastrukturní vybavenosti a modernizace
nemovitostí ,
4.2.1.6
SOB, MAS
zdravotnických za!ízení
SOB o.p.s.
neur"ena
m sto, NNO
4.2.1.7 Podpora "innosti mate!ského centra
neur"ena
Podpora terénních program# orientovaných na drogovou
m sto, NNO
4.2.1.8
problematiku
neur"ena
m sto, NNO,
4.2.1.9 Podpora v oblasti primární drogové prevence
školy
neur"ena
m sto,
4.2.1.10 Podpora dostupné zdravotní pé"e
podnikatelé
neur"ena
Cíl 4.3 Bezpe"né a p%átelské prost%edí pro handikepované ob"any
Opat%ení ". 4.3.1 Bezbariérovost
m sto
4.3.1.1 Realizace bezbariérových tras pro handikapované ob"any
neur"ena
m sto,
4.3.1.2 Podpora "innosti Svazu t lesn postižených
spolky, NNO
neur"ena
Cíl 4.4 Zajišt#ní podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel m#sta
Opat%ení ". 4.4.1 Zajišt#ní podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel m#sta
Výkup pozemk# pro výstavbu rodinných dom# a vybudování
m sto, soukr.
4.4.1.1
doprovodné infrastruktury v osadách
investo!i
5 mil. K"
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Výstavba d tských h!iš$ v". herních prvk# a ve!ejn
p!ístupných sportoviš$ v osadách
Výkup pozemk# a vybudování infrastruktury pro výstavbu
4.4.1.3
individuálního bydlení
4.4.1.4 Obnova ve!ejné zelen , zajišt ní drobného mobiliá!e
Výsadba liniové zelen podél polních cest, zales%ování p#d a
4.4.1.5
rumiš$
4.4.1.6 Technická podpora dostupnosti internetu pro ob"any Blatné
Zajišt ní podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových
4.4.1.7
situacích apod.
Cíl 4.5 Zajišt#ní rozvoje m#sta
Opat%ení ". 4.5.1 Modernizace ve%ejné správy
4.5.1.1 Vzd lávání zam stnanc# ú!adu
4.5.1.2 Zvyšování informovanosti ob"an# o d ní ve ve!ejném sektoru
Opat%ení ". 4.5.2 Zajišt#ní aktualizace rozvojových dokument& m#sta
4.5.2.1 Zpracování územních a regula"ních plán# obcí a osad
Zpracování nového územního plánu v"etn projektových
4.5.2.2
dokumentací pro m sto Blatnou
4.5.2.3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje m sta Blatná
4.5.2.4 Podpora zpracování žádosti do opera"ních program#
4.4.1.2

m sto, NNO
m sto, soukr.
investo!i
m sto
m sto, maj.
nemovitosti
m sto
m sto

m sto
M sto, NNO
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m sto
m sto
m sto
m sto

1mil. K"
neur"ena
neur"ena
1 mil.
neur"ena
neur"ena

500 tis. ro"n#
500 tis. ro"n#
300 tis.
900 tis.
neur"ena
neur"ena
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BLATNÁ

KATALOG PROJEKT(
PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROST)EDÍ

Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
Opat%ení ". 1.1.1 Dopravní infrastruktura
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.1 Obnova a oprava silni"ní sít# ve m#st#
5 mil. K"
Silni"ní sí$ m sta vykazuje !adu bodových závad a nedostatk#, k jejichž odstran ní musí dojít tak, aby se zvýšila
bezpe"nost silni"ního provozu. Jedná se zejména o stav povrchu pr#tah# silnic ". I/20 a III/1738.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2013
M sto Blatná, J"K, &R
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.2 Rekonstrukce k%ižovatek
40 mil. K"
Z d#vod# zvyšování hustoty silni"ního provozu na území m sta musí dojít k rekonstrukci k!ižovatek tak, aby vyhovovaly
stoupajícím nárok#m dopravy. V rámci tohoto projektu budou z!ízeny kruhové objezdy (k!ižovatka silnic ". I/20, II/173 a
III/1731; k!ižovatka silnic II/173, II/175 a II/121; k!ižovatka silnice ". II/175 s místní sb rnou komunikací, ul. Šilhova), bude
provedena rekonstrukce nebezpe"né k!ižovatky silnice ". II/175 s místní komunikací Buzice-Skali"any (úprava k!ižovatky do
tvaru T, její rozší!ení a zv tšení polom ru oblouk#), vybudování nové k!ižovatky budoucí místní komunikace se silnicí ".
II/175 v k.ú. Skali"any a dále sv telná signalizace, nové p!echody pro chodce a další. . P!estavba k!ižovatky „U myslivny“ na
kruhovou.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2013
M sto Blatná, J"K, &R
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.3 Podpora rozvoje ob"anské vybavenosti rozvojových ploch
neur"eny
U rozvojových ploch ob"anské vybavenosti musí vzniknout nové parkovací a odstavné plochy z asfaltovým povrchem
nebo dlažbou, rovn ž chodníky a další sou"ásti t chto ploch.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010-2013
M sto Blatná, soukromí investo!i
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.4 Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodník& v Blatné a osadách
30 mil. K"
Budou !ešeny závady na místních komunikacích, budou položeny nové asfaltové povrchy vozovek vybraných místních
komunikací a nové povrchy vybraných chodník# (dlažba/živice Jedná se zejména o ulice Alšova, Nerudova a Sadová.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2015
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.5 Vybudování nových místních komunikací
60 mil. K"
Dojde k vybudování nových místních komunikací, p!ípadn k zásadní rekonstrukci stávajících (rozší!ení vozovek,
vybudování nových chodník# apod.). Jedná se o novou místní komunikaci v místní "ásti (osad ) Skali"any, zásadní
rekonstrukci ul. K Jatkám, Na Blýskavkách, Javorová, Topi"ská, Na H!ebeni, 'e"ická, Polní a další.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2020
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.6 Zvýšení po"tu parkovacích míst ve m#st#
5 mil. K"
Ve m st se vzhledem ke stále se zvyšující hustot dopravy projevuje nedostatek parkovacích míst zejména na sídlištích.
Z tohoto d#vodu bude zpracován projekt „Parkovací místa, sídlišt Na Bílé husi“.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2013
M sto Blatná
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Název projektu:
1.1.1.7 Opravy návsí v osadách Blatné
Vyspravení stávajících povrch#, p!ípadn vydlážd ní ploch se související infrastukturou.

O"ekávané náklady:
15 mil K"

P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2013
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.8 Zlepšení dopravní obslužnosti
neur"eny
M sto bude nadále usilovat o rozší!ení po"tu autobusových (p!ípadn i vlakových) spoj# za!azených do základní dopravní
obslužnosti Jiho"eského kraje, zabezpe"ující spojení Blatné s okolními obcemi a m sty. Jedná se zejména o dopravu
zam stnanc# pr#myslových podnik# sídlících na území m sta Blatná, student# a žák# škol do/z Blatné a uspokojení dalších
p!epravních pot!eb ob"an#. P!i této snaze bude m sto i nadále spolupracovat se zam stnavateli, školami, zástupci okolních
m st a obcí, autobusovými dopravci, &eskými drahami, s pracovníky odboru dopravy a SH Krajského ú!adu a dalšími.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2013
M sto Blatná, J"K
Název projektu:
O"ekávané náklady:
neur"eny
1.1.1.9 Realizace p%eložek silnic ". I/20, II/173 a II/175 v"etn# vybudování
dopravního obchvatu v osad# Skali"any
Jedná se hlavn o odvedení kamionové dopravy zat žující obytné lokality ulic –Písecká, Plze%ská ,&echova, Fügnerova,
Riegrova, Sadová, Jana Wericha, Šilhova v souladu s ÚPnSÚ Blatná.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2011 – 2020
&R, J"K
Název projektu:
O"ekávané náklady:
neur"eny
1.1.1.10 Výkupy pozemk& pro realizaci cyklostezek, stezek pro in-lina brusla%e,
p#ších stezek a jejich výstavba
Budou realizovány výkupy pozemk# za ú"elem zbudování cyklotras tak, aby došlo k propojení jednotlivých lokalit a
k následnému propojení do osad (nap!. podél Lomnice s návazností k Penny, k lokalit Lapa", Špejchar, Kane"ek, Vinice,
Pusty, Husovy sady a k osadám).
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 – 2020
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
1.1.1.11 Rekonstrukce a p%emíst#ní autobusových zastávek
1,5 mil. K"
Jedná se zejména o rekonstrukci a osazení nových "ekáren na vybraných zastávkách Dále se uvažuje o vybudování
nových autobusových záliv# v Palackého ul. blíže k zastávkám v ul. Boženy N mcové, z d#vodu zvýšení bezpe"nosti
provozu, zlepšení kultury cestování a zkrácení p!estupní vzdálenosti dvou nejfrekventovan jších autobusových stanoviš$
(Palackého a Boženy N mcové).
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2015
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.12 Zvýšení bezpe"nosti chodc&, úpravy stávajících p%echod&
neur"eny
Jedná se o projekt „Bezpe"né, bezbariérové m sto Blatná“, v jehož rámci pr#b žn dochází k osazení vodících a
signaliza"ních pás# pro osoby se sníženou schopností orientace a snížení obrub v míst p!echod#. Dále se uvažuje o z!ízení
dalších bezpe"nostních prvk#, jako vybudování ochranných ostr#vk#, dopln ní osv tlení p!echod# apod.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2013
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.13 Zpracování koncepce dopravy v klidu
neur"eny
Pro vy!ešení nedostatku parkovacích míst ve m st bude zadáno zpracování koncepce dopravy v klidu. Nedostatek
parkovacích míst je citelný p!edevším v oblasti sídliš$.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2013
M sto Blatná
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Opat%ení ". 1.1.2 Energetická infrastruktura
O"ekávané náklady:
Název projektu:
5 mil. K"
1.1.2.1 Zainvestování energetické infrastruktury pro rozvojové plochy m#sta
(bydlení, podnikání)
Jedná se o vybudování energetické infrastruktury v rozvojových plochách m sta ur"ených pro bydlení i podnikání, nap!.
v lokalitách Sádlov II a III, Na R#žových plantážích, Na Blýskavkách, Vinice "i Pod Kane"kem.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, soukromí investo!i
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.2.2 Podpora využívání obnovitelných zdroj& energie
neur"eny
Ve m st nejsou OZE p!íliš využívány zejména z d#vodu vysoké míry zavedení plynofikace a centrálního zdroje tepla. U
objekt# (p!edevším ve!ejné a podnikatelské objekty) je možné využít k vytáp ní a oh!evu teplé vody využít nap!. spalování
biomasy. Tento zp#sob je doporu"en p!edevším pro objekty mimo dosah systém centrálního vytáp ní nebo plynofika"ní sít .
M#že se také jednat o vzorové využití obnovitelných zdroj# energie v regionu.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, soukromí investo!i
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.2.3 Udržení podílu plynofikace
neur"eny
Vzhledem k tomu, že tento zp#sob zajišt ní energie je v sou"asné dob nejekonomi"t jší a k životnímu prost!edí
nejšetrn jší, bude ho M sto Blatná nadále podporovat.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
1.1.2.4 Udržení kotelny a horkovodu
neur"eny
Technický stav kotelny a horkovodu je prozatím vyhovující. Protože rozložení sídlišt je vhodné k dálkovému vytáp ní, je
vhodné u tohoto zp#sobu setrvat. Bude pot!eba doplnit monitorovací techniku a v objektech, kde je to vhodné, vybudovat
lokální vým níky tepla.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
1.1.2.5 Výkup pozemk& pro energetické ú"ely
neur"eny
Výkup pozemk# pro výstavbu za!ízení pro energetické ú"ely, nap!. trafostanice, plynové rozvodny
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Opat%ení ". 1.1.3 Snižování škod p&sobených povodn#mi a jinými živelnými povodn#mi
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.3.1 Realizace protipovod'ových opat%ení m#sta
44 mil. K"+12 mil. K"
Jedná se o realizaci protipovod%ových opat!ení v n kolika lokalitách: Lokalita A – Závišínský potok mezi mostem na
t!íd T.G. Masaryka a soutokem s Lomnicí, lokalita B – zm na tvaru soutoku Závišínského potoka a Lomnice, lokalita C –
ochrana levého b!ehu Lomnice pod soutokem u tenisových kurt#, lokalita D – rekonstrukce objektu stavidel Na Slupi, lokalita
E – ochrana obou b!eh# Lomnice po objektem stavidel po most, lokalita F – odtrubn ní náhonu V podzám"í.
V sou"asné dob je zažádáno o podporu tohoto projektu do programu Protipovod%ová opat!ení II Ministerstva
zem d lství &R.
Dojde k narovnání toku Smoliveckého rybníka, navigace u letního stadionu , odleh"ení ze Zámeckého rybníka mlýnským
náhonem pod Kaplankou až po Lomnici.
P%edpokládaný termín realizace:
2009 - 2013

P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí
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O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.3.2 Obnova koryta vodního toku pod rybníkem Podhájský
1,2 mil. K"
V rámci akce protipovod%ových opat!ení je vhodné vybudovat nové odtokové koryto od rybníka Podhájský v k.ú.
Drahenický Málkov. P#vodní koryto je zanesené a nespl%uje požadavky na odvod vody.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.3.3 Zajišt#ní bezpe"nosti a informovanosti obyvatel p%i povodních a jiných
1 mil. K"
živelných pohromách
Blatná má zaveden varovný systém pro informování obyvatelstva v p!ípad nenadálých událostí, který je pr#b žn a
pravideln kontrolován. Dokáže fungovat i bez dodávky elektrického proudu. Nechá se využít p!i všech krizových situacích a
nechá se zprovoznit mobilním telefonem v libovolném "ase z libovolného místa. Bylo by vhodné tento systém rozší!it a
modernizovat tak, aby bylo možné využít všech jeho schopností.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.3.4 Udržení funk"nosti varovného systému
500 tis. K"
V Blatné je zaveden varovný systém obyvatelstva, který je nutno udržovat ve stálé p!ipravenosti pro p!ípad jakéhokoliv
ohrožení.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.3.5 Zvýšení reten"ní a retarda"ní schopnosti krajiny
15 mil. K"
M sto Blatná se nachází ve st!ední "ásti povodí !eky Lomnice. Retarda"ní schopnost se zlepší revitalizací nap!ímených a
vydlážd ných drobných tok# v území, kde m#že docházet k rozlivu povodní. Jedná se p!edevším o Ma"kovský a Paštický
potok. Rovn ž by bylo pot!eba provést opravu a zkapacitn ní náhon# vodních d l pro efektivn jší p!evod vody p!i povodních.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí
Opat%ení ". 1.1.4 Vodohospodá%ská infrastruktura
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.4.1 Obnova vodohospodá%ské infrastruktury (m#stská kanalizace, vodovod)
35 mil. K"
Vodohospodá!skou infrastrukturu je t!eba pr#b žn udržovat v dobrém technickém stavu, jedná se o vodovody,
splaškovou a deš$ovou kanalizaci.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, VaK, J"K
O"ekávané náklady:
Název projektu:
40 mil. K"
1.1.4.2 Rekonstrukce a rozší%ení kanalizace a vodovod& ve všech osadách m#sta
Blatná
V osadách Blatné bude zbudována splašková a deš$ová kanalizace, v n kterých osadách je možno kanalizaci napojit na
&OV. Jedná se o osady Skali"any, Drahenický Málkov, Hn vkov, Mil"ice, &ekanice, Blatenka, Jind!ichovice a 'e"ice.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, VaK, J"K
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.4.3 Dostavba 3. stupn# "išt#ní ve stávající !OV, pop%. výstavba nové !OV
15 mil. K"
Pokud bude z technického hlediska možné, dojde k dostavb 3. stupn "išt ní ve stávající "isti"ce odpadních vod, v jiném
p!ípad bude nutno zbudovat "isti"ku novou.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, VaK, J"K
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.4.4 Budování !OV v osadách Blatné
20 mil. K"
Vybudování "isti"ek odpadních vod v n kterých osadách Blatné dle technických možností.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 - 2020
M sto Blatná, VaK, J"K
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O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.4.5 Výstavba deš$ové kanalizace
neur"eny
Je nutná postupná realizace deš$ové kanalizace z d#vodu zahlcování kanaliza"ní sít m sta deš$ovými vodami.
V kanalizaci jsou nevyhovující kapacitní pom ry, n které úseky potrubí je za hranicí doby životnosti.
P%edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013

P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, VaK, J"K

Cíl 1.2 Zvyšování atraktivity m#sta Blatná
Opat%ení ". 1.2.1 Zlepšení architektonického vzhledu m#sta, obnova a udržování ve%ejných prostranství a zelen#
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.2.1.1 Zakládání a údržba ve%ejné zelen# (parky, doprovodná zele', drobná
neur"eny
architektura, doprovodná uli"ní zele')
Bude docházet k udržování stávající zelen na území m sta a zárove% k zakládání dalších zelených ploch a jejich za!ízení
drobnou architekturou.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009-2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
1.2.1.2 Obnova zelen# na h%bitov# v Blatné - sadové úpravy
neur"eny
Bude obnovena vzrostlá zele% uvnit! h!bitova, zárove% bude opravena h!bitovní ze( a drobný mobiliá!, k dispozici budou
kontejnery na odpad. Jedná se o prostory starého i nového h!bitova
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 - 2020
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.2.1.3 Vybudování a údržba stávajících pomník& v osadách
70 tis. K"
V osad Skali"any bude vybudován pomník padlých z 1. sv tové války. V osad &ekanice bude opraven pomník padlým,
dojde k osazení nové desky a celkovému vy"išt ní.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 -2010
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
neur"eny
1.2.1.4 Podpora ochrany významných krajinných prvk& (prvky ÚSES, památné
stromy, ZCHÚ a lokality soustavy NATURA 2000) a realizace revitaliza"ních opat%ení
t#chto prvk&
M sto bude nadále podporovat ochranu významných krajinných prvk# umíst ných na svém území. V rámci této ochrany
dojde také k realizaci revitaliza"ních opat!ení.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010-2013
M sto Blatná
Cíl 1.3 Zlepšení stavu ovzduší a nakládání s odpady na území m#sta, podpora environmentálního vzd#lávání a
osv#ty
Opat%ení ". 1.3.1. Zlepšení stavu ovzduší .
Název projektu:
O"ekávané náklady:
1.3.1.1 Snižování energetických ztrát zateplováním objekt&, zejména u objekt&
neur"eny
ob"anské vybavenosti
Na základ provedených energetických audit# dojde k zateplení objekt# ob"anské vybavenosti z d#vod# snížení
energetické náro"nosti provozu t chto budov. Energetický audit je do sou"asné doby vypracován na budovu ZŠ T.G.
Masaryka, ".p. 520, ZŠ J.A. Komenského ".p. 387 a Muzeum Blatná, ".p. 212.
P%edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013

P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí

NÁVRHOVÁ !ÁST – AKTUALIZACE 2009

41/56

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M STA

BLATNÁ

PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROST)EDÍ
Název projektu:
O"ekávané náklady:
1.3.1.2 Podpora ekologicky šetrných alternativních zdroj& vytáp#ní – využití
neur"eny
obnovitelných zdroj& energie
M sto bude podporovat alternativní zdroje vytáp ní, nap!. solárn p!edeh!ev vody, využití biomasy, tepelných "erpadel a
podobn . Mezi vhodné budovy pat!í nap!. objekty ob"anské vybavenosti nebo podnikatelské objekty.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.3.1.3 Výstavba za%ízení pro nakládání s plyny ze skládky
neur"eny
Vzhledem k plánovanému rozší!ení skládky bude nutné vybudovat za!ízení na nakládání s odpadními plyny z této skládky
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí
Opat%ení ". 1.3.2 Efektivní nakládání s odpady
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.3.2.1 Podpora a rozvoj možností pro t%íd#ní odpad& obyvatelstvem
neur"eny
Ve m st budou zbudována další sb rná místa pro t!íd ný odpad.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.3.2.2 Výstavba sb#rných míst v osadách
640 tis. K"
V osmi osadách budou nov zbudována sb rná místa v"etn nádob na t!íd ný odpad (i biologicky rozložitelný).
P!edpokládané náklady na sb rné místo v jedné osad jsou 80.000,- K".
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 - 2020
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.3.2.3 Zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodá%ství
1 mil. K"
M sto podpo!í informa"ní kampa% sm rovanou do oblasti odpadového hospodá!ství. Mimo jiné bude probíhat ve
spolupráci se školami.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.3.2.4 Zefektivn#ní nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
neur"eny
V rámci tohoto projektu bude podporováno domácí i komunitní kompostování.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.3.2.5 Zajišt#ní dot%i*ovací linky odpad&
25 mil. K"
Pro nakládání s odpady bude zakoupena dot!i(ovací linka odpad# s novou halou.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 - 2015
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
1.3.2.6 Podpora systému zp#tného odb#ru
neur"eny
M sto bude podporovat zp tný odb r v rámci sb rných dvor#.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
1.3.2.7 Vybudování nového sb#rného dvora
neur"eny
Na území m sta bude z!ízen nový sb rný dv#r na opa"né stran m sta než je stávající sb rný dv#r pro zlepšení
dostupnosti pro ob"any.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná
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Cíl ". 2.1 – Spolupráce s malými a st%edními podnikateli, rozvoj inovací
Opat%ení ". 2.1.1 Zajišt#ní rozvojových ploch pro další podnikání a podpora rekonstrukce chátrajících areál&
Název projektu:
O"ekávané náklady:
2.1.1.1 Rozší%ení stávající pr&myslové zóny dle územního plánu
15 mil. K"
Dojde k rozší!ení stávající pr#myslové zóny Sádlov I o další území (Sádlov II a III) a vybudování nutné doprovodné
infrastruktury.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 - 2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
2.1.1.2 Výkupy pozemk& a vybudování infrastruktury pro realizaci druhé fáze
20 mil. K"
výstavby pr&myslové zóny
Budou vykoupeny pozemky a vybudována infrastruktura pro výstavbu pr#myslové zóny Sádlov II a Sádlov III.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2012
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.1.1.3 Podpora rekonstrukce chátrajících areál& a jejich nového využití
neur"eny
M sto Blatná zmapuje chátrající objekty a areály na svém území, bude apelovat na vlastníky nemovitostí s jejich opravou
a rekonstrukcí, bude spolupracovat a podporovat rekonstrukci a nové využití t chto objekt# a areál#.
P%edpokládaný termín realizace:

P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí
Opat%ení ". 2.1.2 Podpora zavád#ní inova"ních technologií šetrných k životnímu prost%edí
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.1.2.1 Zbudování fotovoltaické elektrárny
200 mil. K"
M sto Blatná má již vytipovaný pozemek o rozloze ca. 8 ha, který se nachází v koridoru p!eložky ". 1/20. Tato lokalita,
která se nachází vedle budoucí komunikace, je vhodná pro vybudování fotovoltaické elektrárny.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 - 2012
M sto Blatná, soukromí investo!i
Opat%ení ". 2.1.3 Podpora podnikání ze strany m#sta
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.1.3.1 Vydání a pr&b#žná aktualizace kontaktní brožury na podnikatele dle obor&
40 tis. K"
M sto Blatná bude realizovat zpracování, vydání a pr#b žnou aktualizaci brožury, ve které budou uvedeni podnikatelé dle
obor#, kte!í p#sobí na území m sta, dále zde budou uvedeny volná pracovní místa, možnosti pronájmu a další informace,
které budou moci využít podnikatelé i ve!ejnost. Tato brožura bude sloužit ve!ejnosti k lepší orientaci v nabídce místních
podnikatel# a zárove% podpo!í podnikatelskou "innosti na území m sta.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.1.3.2 Podpora místních produkt& a tradi"ní výroby
640 tis. K"
M sto vybuduje 2 pevné stánky na ploše proti Lidlu pro prodej p!ebytk# a vlastních výrobk# podnikatel#
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.1.3.3 Vytvo%ení databáze nevyužitých nemovitostí na území m#sta
40 tis. K"
M sto zpracuje databázi, která bude obsahovat seznam nemovitostí na území m sta, které chátrají a jsou nevyužité.
Databáze bude k dispozici podnikatel#m i ve!ejnosti a bude pr#b žn aktualizována.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2013
M sto Blatná
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Cíl ". 2.2 – Podpora vzd#lávání
Opat%ení ". 2.2.1 Zvyšování zájmu ve%ejnosti o u"ební obory a zajišt#ní spolupráce mezi základními školami,
st%edními školami, ú%adem práce a budoucím zam#stnavatelem
O"ekávané náklady:
Název projektu:
m#sto 5 tis. K"
2.2.1.1 Zvyšování informovanosti d#tí a jejich rodi"& o možnostech uplatn#ní
technicky vzd#laných pracovník&
Projekt má za cíl zvýšit po"et technicky vzd laných absolvent#, po kterých je poptávka na trhu práce. Rodi"#m a d tem
budou poskytovány informace o možnostech uplatn ní absolvent# technických obor#. Projekt se zam !uje p!edevším na
po!ádání dn# otev!ených dve!í v podnicích a st!edních odborných školách, na vydávání informa"ních brožur a pomoci p!i
plánování profesního zam !ení pro žáky základních, pop!. st!edních škol.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, podnikatelé
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.1.2 Podpora spolupráce mezi základními a st%edními školami
m#sto 5 tis. K"
Zvýšení informovanosti žák# základních škol o možnostech studia p!edevším na st!edních školách technického zam !ení
a o jejich dalším uplatn ní na trhu práce.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, školy
Název projektu:
O"ekávané náklady:
2.2.1.3 Spolupráce mezi podniky, st%edními školami a ú%adem práce
neur"eny
Projekt bude zam !en na bližší spolupráci mezi podniky, st!edními školami a ú!adem práce, na zjiš$ování pot!eb
jednotlivých zapojených partner# a na spole"né plánování studijních obor# dle aktuálního stavu na trhu práce.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, školy, podnikatelé
Opat%ení ". 2.2.2 Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzd#lávání
O"ekávané náklady:
Název projektu:
neur"eny
2.2.2.1 Zvyšování zájmu o celoživotní vzd#lávání ze strany zam#stnanc& i
zam#stnavatel&
Budou podpo!eny projekty se zam !ením na celoživotní vzd lávání.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
Podnikatelé
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.2.2 Podpora dalšího vzd#lávání u"itel&
100 tis. K"
Projekt je zam !en na celoživotní vzd lávání u"itel#, bude se jednat nap!. o workshopy, na kterých budou provád ny
rozbory ukázkových hodin, tvorba metodických postup# k rozvoji osobnosti žáka nebo se zam !ením na jazykovou výuku
u"itel#.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, školy
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.2.3 Podpora využití program& financovaných z Evropského sociálního fondu
neur"eny
Budou podpo!eny p!edevším ty programy na zvyšování kvalifikace a celoživotní u"ení, které budou využívat finan"ních
prost!edk# ze strukturálních fond# Evropské unie (nap!. ESF).
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, podnikatelé, NNO
Název projektu:
O"ekávané náklady:
2.2.2.4 Podpora rekvalifikace nezam#stnaných podle požadavk& ú%adu práce a
neur"eny
zam#stnavatel&
Projekt bude probíhat za spolupráce ú!adu práce, m stského ú!adu a zam stnavatel# a bude pružn reagovat na
požadavky trhu práce v míst .
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
Ú!ad práce, M sto Blatná, podnikatelé
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Opat%ení ". 2.2.3 Zlepšení technických podmínek pro vzd#lávání
Název projektu:
O"ekávané náklady:
2.2.3.1 Opravy fasády a zlepšení hygienických podmínek ZŠ J.A. Komenského
12 mil. K"
V návaznosti na vým nu oken bude provád na oprava fasády
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 - 2013
m sto Blatná, škola
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.3.2 Vým#na oken ZŠ J.A. Komenského
5 mil. K"
V objektu ZŠ J. A. Komenského dojde k vým n oken z d#vodu snížení energetické náro"nosti provozu budovy.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, škola
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.3.3 Vybudování nové školy v Paštické ul., v". kuchyn# a sportovního zázemí
190 mil. K"
Dojde k výstavb nového školního areálu v Paštické ul. s kapacitou pro 450 žák#. Bude zde kvalitní zázemí pro školní
výuku i další doprovodné funkce – stravování, výuka t lesné výchovy. T lovýchovné za!ízení bude využívané ve!ejnosti.
Sou"ástí areálu školy budou venkovní plochy pro t lovýchovu (250 m b žecká dráha, fotbalové h!išt , h!išt pro házenou,
košíkovou, odbíjenou a další) budou zde pozemky pro p stitelské práce, sad a další.. Nov vzniklý areál bude sloužit také
k provozování mimoškolních aktivit. Celý areál bude !ešen kompletn bezbariérov . Projekt vznikl na základ výhledov
nedosta"ující kapacity ZŠ T.G. Masaryka a p!edpokládaného demografického vývoje ve m st Blatné a okolí. Pozemek
vhodný pro realizaci tohoto projektu se nachází na severovýchodním okraji m sta v blízkosti obytné zástavby. K pozemku je
p!ivedena veškerá technická infrastruktura.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
2.2.3.4 Revitalizace v areálech základních a mate%ských škol
500 tis. K"
Dojde k revitalizaci zelen v areálu dvou základních a dvou mate!ských škol. V rámci projektu dojde k výsadb
bylinkové zelen , zakrslých ke!# a zatravn ní volných ploch.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 - 2015
M sto Blatná, školy
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.3.5 Zateplení MŠ Šilhova
3 mil. K"
Celkové zateplení budovy
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2013
M sto Blatná, škola
O"ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.3.6 Rozší%ení výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka
neur"eno
Vzniknou prostory pro výuku pracovních a výtvarných "inností, sportovní seminá!e a jejich zázemí
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 - 2013
M sto Blatná, škola
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Cíl ". 3.1 – Obnova historických objekt&
Opat%ení ". 3.1.1 Zlepšení technického stavu historických objekt& v Blatné
Název projektu:
3.1.1.1 Obnova špejcharu a jeho nové využití

O"ekávané náklady:
5 mil. K"

Dojde k obnov špejcharu (též ozna"ován jako kontribu"ní sýpka), realizována je obnova st!echy, fasády, oken a dve!í
v pr#"elí objektu. Etapov se p!edpokládá dokon"ení obnovy vstupních dve!í a interiérových prvk#, v"etn celkové
rekonstrukce a modernizace ( soc. zázemí, kanalizace, elektrorozvody). Špejchar bude nov využíván, "áste"n jako depozitá!,
bude zde prostor pro stálou expozici, "ást m#že být využita nap!. jako rustikální ubytovna se zázemím pro turisty využívající
blízkou cyklotrasu "i turistický okruh, zvažuje se zde také umíst ní p#j"ovny kol.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2011
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.1.1.2 Obnova objektu ".p. 4 a ". p. 212 Blatná
2 mil. K"
Projektovým zám rem je obnova st!echy a fasády a dále oken v p!ístavba. Objekt slouží jako zázemí Základní um lecké
školy Blatná, Informa"ního centra a kulturního odd lení m stského ú!adu. U ".p. 212, budovy knihovny a M stského muzea
se p!edpokládá vybudování venkovního výtahu pro bezbariérový p!ístup a dále zp!ístupn ní bývalých v ze%ských cel.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2012
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.1.1.3 Obnova ZŠ J.A. Komenského, Blatná
16 mil.
Objekt základní školy je chrán nou památkou. V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci budovy, která spo"ívá
p!edevším v obnov st!ech, oken a fasády v"etn socha!ské výzdoby (busty a sochy). Dojde k zateplení strop# a instalaci nové
vzduchotechniky. V objektu byla již provedena obnova sociálního zázemí. Na objekt je zpracován energetický audit.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2004 - 2012
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.1.1.4 Obnova Rejtova paláce a dalších "ástí blatenského zámku
60 mil. K"
Obnova Rejtova paláce blatenského zámku spo"ívá p!edevším v obnov historicky cenné fasády, a to na základ
konzerva"ního projektu zpracovaného odborníky restaurátory. Následn dojde k osazení replik oken a dve!í a budou
provedeny opravy interiéru (p!edevším podlahy, obložení st n a strop#). K opravám dojde i v dalších "ástech zámku, nap!.
v kapli, rytí!ském sále apod.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 – 2020
Jana Germenisová, Kornélie Hildprandtová, Josefina Hildprandtová
Název projektu:
O"ekávané náklady:
3.1.1.5 Obnova objektu bývalé kaplanky ".p. 213 Blatná
2 mil. K"
V rámci projektu dojde k obnov podlah sklepních prostor, k drenáži objektu a obnov interiér# v prvním nadzemním
podlaží. Obnova objektu ".p. 213 bude realizována v souladu se zm nou ú"elu využití tohoto objektu.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2012
Václavka Žílová
Název projektu:
O"ekávané náklady:
3.1.1.6 Obnova Sokolovny Blatná
2 mil. K"
V rámci tohoto projektu dojde k rekonstrukci objektu Sokolovny. Tato rekonstrukce se bude týkách vým ny všech oken
v objektu (náklady jsou cca 2,5 mil. K"), a to v n kolika etapách. Dále dojde k rekonstrukci nevyhovujících sociálních
za!ízení. Náklady na tuto rekonstrukci nejsou dosud stanoveny.
P%edpokládaný termín realizace:
2008 – 2011

46/56

P%edkladatel/realizátor:
TJ Sokol, M sto Blatná

NÁVRHOVÁ !ÁST – AKTUALIZACE 2009

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M STA

BLATNÁ

PRIORITNÍ OBLAST 3 – CESTOVNÍ RUCH, PAMÁTKY A KULTURA
Opat%ení ". 3.1.2 Zlepšení technického stavu církevních objekt&
O"ekávané náklady:
Název projektu:
11 mil. K"
3.1.2.1 Obnova sanktusní v#ži"ky a prejzové krytiny kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné
St!echa je v sou"asné dob v havarijním stavu a její oprava je neodkladná. V rámci projektu dojde ke kompletní vým n
st!ešní krytiny a k obnov sanktusníku v ži"ky. Do sou"asné doby byla st!echa pouze "áste"n vyspravována.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2012
'ímskokatolická farnost Blatná, M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.1.2.2 Obnova Božích muk
300tis. K"
Budou opraveny Boží muka v po"tu deset, jedná se p!edevším o opravy omítek, impregnace kamene a úpravy okolního
terénu.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 - 2018
majitelé nemovitostí, M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.1.2.3 Obnova k%ížk&
200 tis. K"
Budou obnoveny k!ížky, dojde k jejich o"išt ní a impregnaci kamenného základu. Následn budou restaurovány litinové
k!íže.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2018
majitelé nemovitostí, M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.1.2.4 Oprava kapli"ek
400 tis K"
Sou"asný stav kapli"ek je nevyhovující. V rámci tohoto projektu dojde k vým n st!ešních krytin, vým n oken a dve!í,
k oprav vnit!ních i vn jších omítek v"etn malby a také k oprav mobiliá!e. Tyto opravy se týkají šesti kapli"ek.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 - 2015
majitelé nemovitostí, M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
3.1.2.5 Oprava blatenské v#že
2 mil. K"
V ž blatenského kostela, p!edevším p!ístup po schodišti a podlahy na vyhlídkovém ochozu, jsou v havarijním stavu. Tyto
"ásti blatenské v že je t!eba kompletn zrekonstruovat a poté zp!ístupnit ve!ejnosti. Zárove% je nutno opravit také zvony ve
v ži umíst né.
P%edpokládaný termín realizace:

P%edkladatel/realizátor:
majitelé nemovitostí, M sto Blatná

Cíl 3.2 Podpora rozvoje turistické infrastruktury
Opat%ení ". 3.2.1 Rozvoj r&zných druh& turistiky
Název projektu:
3.2.1.1 Vybudování stezek pro p#ší, cyklisty a in-line brusla%e

O"ekávané náklady:
neur"eny

Je navrženo vybudování stezek pro p ší a cyklisty. První aktivitou v rámci tohoto projektu bude zpracování projektové
dokumentace a výkup pozemk#. Lokality - Kátrperk, Sádlov, Bílá Hus, Nové Háje, osady; délka – Blatná – 15 km, osady 30
km, investor - M sto Blatná, SOB .P!edpokládaná min. délka cyklostezek je 45 km. Cyklostezky by sloužily krom
turistického využití také k odpo"inku a relaxaci místních obyvatel, proto je vhodné jejich umíst ní v t sné blízkosti m sta. P!i
jízd do vzdálen jších lokalit by navazovaly na stávající nebo nov zna"ené cyklotrasy.
P%edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013

P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, majitelé nemovitostí, SOB, MAS SOB, o.p.s.
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O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.2.1.2 Rozvoj hipoturistiky a agroturistiky v blízkém okolí m#sta
neur"eny
Smyslem a cílem projektu je podpora vybudování a "innosti soukromých center s chovem koní, výukou jízdy na koních,
po!ádáním projížd k na koních apod. Podpora spo"ívá ve spolupráci M sta Blatná, SOB a dalších partner# s provozovateli p!i
tvorb ucelených produkt# cestovního ruchu a p!i jejich propagaci. Projekt bude navazovat na aktivity Jiho"eského kraje
vyjád!ené projektem „Turistika na koních“.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, spolky, podnikatelé, SOB,
Cíl ". 3.3 Spole"ná marketingová strategie a nabídka turistických produkt&
Opat%ení ". 3.3.1 Spole"ná marketingová strategie
O"ekávané náklady:
Název projektu:
neur"eny
3.3.1.1 Zpracování marketingové strategie m#sta zam#%ené na turistiku a
podnikání
Cílem projektu je zpracování marketingové strategie m sta, která bude zam !ena na nabídku turistických produkt# a na
spole"ný marketingový region Blatensko. V této strategii budou též zohledn ny možnosti podnikání a využití rozvojových
ploch. Strategie ur"í cíle, úkoly a podrobný postup a zodpov dnost pro spole"nou prezentaci regionu, vazby na Jiho"eský a
St!edo"eský kraj a provázanost nabídek na okolní regiony.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, spolky, podnikatelé
Název projektu:
O"ekávané náklady:
3.3.1.2 Spole"ná prezentace celého regionu s Blatnou jako jeho centrem
neur"eny
Dle zpracované marketingové strategie bude realizována prezentace m sta Blatné a regionu Blatenska.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, spolky, podnikatelé, SOB, MAS SOB, o.p.s.
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.3.1.3 Podpora "innosti informa"ního centra
neur"eny
Informa"ní centrum bude jedním z partner# p!i zpracování marketingové strategie regionu. Je nutno podpo!it také jeho
"innost jako subjektu, který jako první poskytuje informace návšt vník#m m sta a regionu.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
neur"eny
3.3.1.4 Podpora vydávání turistických publikací a návaznosti na další
podpory
Zvažuje se další vydání publikace Historickou krajinou Blatenska. Na tuto publikaci m#že navazovat akce nazvaná
„Pochod zemí zamyšlenou“, tento pochod by prošel po místech popisovaných v publikaci. Pochod byl již v minulosti
realizován, jedná se o obnovenou tradici.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, SOB, MAS SOB, o.p.s.
Název projektu:
O"ekávané náklady:
3.3.1.5 Prezentace Blatné jako centra klidného, zdravého a p%íjemného
neur"eny
regionu vhodného k odpo"inku a rekreaci rodin s d#tmi, s možností
sportovního a kulturního vyžití
Blatnou je vhodné prezentovat jako m sto (pop!. region) vhodný pro klidný a p!íjemný odpo"inek, vhodný p!edevším
k rekreaci rodin s d tmi a dále jako region s bohatou kulturní a sportovní nabídkou. Je vhodné tuto prezentaci umístit nap!. na
webové stránky m sta, na propaga"ní tiskoviny, pop!. do místních novin.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, spolky, NNO, SOB, MAS SOB, o.p.s.
Název projektu:
O"ekávané náklady:
3.3.1.6 Obnova místních tradic
neur"eny
Pro zvýšení cestovního ruchu je vhodné zavést a podpo!it akce s dopadem na širší region, které by navazovaly na místní
tradice. Jako vhodné se pro Blatnou nabízí nap!. použití „blatenského kapra“.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, podnikatelé, spolky, NNO
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Opat%ení ". 3.3.2 Nabídka turistických produkt&
Název projektu:
O"ekávané náklady:
3.3.2.1 Propojení turistické nabídky m#sta s nabídkou okolních obcí
neur"eny
Zám rem projektu je propojit nabídku m sta s nabídkou okolních obcí a jako takovou ji také spole"n prezentovat.
D#ležitá je p!edevším spole"ná propagace regionu a provázanost nabídky turistických produkt#.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, spolky, SOB, MAS SOB, o.p.s.
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.3.2.2 Využití osobité historie m#sta
neur"eny
V souladu s budoucí marketingovou strategií by m la být prosazena orientace na historické památky m sta, výsledkem by
m lo být za"len ní této nabídky do spole"né propagace celého regionu.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Cíl 3.4 Vytvo%ení kvalitní kulturní nabídky pro ob"any i návšt#vníky m#sta, rozvoj vn#jších vztah&
Opat%ení ". 3.4.1 Rozvoj kulturních aktivit
O"ekávané náklady:
Název projektu:
neur"eny
3.4.1.1 Podpora po%ádání výstav, festival& a dalších akcí s celostátním
dopadem
Ve m st se koná pom rn mnoho kulturních akcí, pouze n kolik z nich je prezentováno v širším území. Cílem tohoto
projektu je podpo!ení n kterých z nich a za!azení do krajského kulturního kalendá!e. Další možností je založení úpln nové
tradice. Pro úsp ch tohoto projektu je velmi d#ležitá propagace a spolupráce s dalšími subjekty (média, Krajský ú!ad atd.).
P%edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013

P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, NNO, SOB, MAS SOB, o.p.s.

Opat%ení ". 3.4.2 Podpora p%eshrani"ní a mezinárodní spolupráce
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.4.2.1 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti kultury
neur"eny
Mezinárodní setkání s prezentací folklóru, um leckých a !emeslných produkt# (v roce 2007 uskute"n n 'ecký víkend, 2008
Slovenský a Rakouský víkend) – Nobiscum Humanitas Blatná – aktivita ob"anského sdružení
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, podnikatelé, SOB, MAS SOB, o.p.s.
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.4.2.2 Podpora mezinárodních projekt&
neur"eny
Kontrabasová sout ž Františka Simandla - Mezinárodní kontrabasová sout ž se koná 1x za 2 roky na po"est blatenského
rodáka. V roce 2010 uplyne 170. výro"í od jeho narození
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, podnikatelé, SOB, MAS SOB, o.p.s.
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.4.2.3 Pokra"ování dosavadní mezinárodní spolupráce
neur"eny
Spolupráce a partnerství je v sou"asnosti na mezinárodní úrovni navázáno s t mito zahrani"ními partnery – Vacha
(N mecko), Sarge (Francie), Rogwill (Švýcarsko) a Važec (Slovensko) a Cardedale (Velká Británie). V rámci partnerství
probíhají nap!. spole"né letní tábory mládeže, konají se oslavy p!edevším výro"í podpis# partnerských smluv mezi
partnerskými m sty. P!i významných událostech dochází k vzájemným návšt vám delegací z jednotlivých partnerských m st.
Tato spolupráce bude v dalším období nadále rozvíjena za podpory prost!edk# m stského rozpo"tu.
P%edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013

P%edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, NNO, podnikatelé, SOB, MAS SOB, o.p.s.
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Cíl 3.5 Podpora rozvoje turistické infrastruktury
Opat%ení ". 3.5.1 Podpora vzniku kvalitních ubytovacích a stravovacích za%ízení
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.5.1.1 Podpora rekonstrukce "i výstavby dalších objekt& na ubytovací
neur"eny
kapacity
Nedostatek ubytovacích kapacit a chyb jící kvalitní ubytovací služby jsou jedním z faktor#, které brání v tšímu rozvoji
cestovního ruchu v regionu. P!edevším zahrani"ním návšt vník#m kvalita ubytovacích za!ízení nevyhovuje. V rámci tohoto
projektu m sto podpo!í vznik a p!estavbu dalších objekt# na ubytovací kapacity (doporu"í nap!. n které chátrající objekty pro
využití k ubytování pro turisty a návšt vníky).
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, podnikatelé
Název projektu:
O"ekávané náklady:
3.5.1.2 Podpora vzniku turistické ubytovny
neur"eny
Vzhledem k neuspokojivé situaci v turistickém ubytování ve m st je nutná podpora vzniku turistické ubytovny. Tato
nabídka by byla centráln propagována a vyt žována turistickým informa"ním st!ediskem.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, podnikatelé
O"ekávané náklady:
Název projektu:
neur"eny
3.5.1.3 Podpora vzniku rodinných penzion& a ubytování v soukromí na
území m#sta
Pro zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu bude m sto podporovat rozší!ení a zkvalitn ní ubytovacích kapacit.
Ve m st je nedostatek t chto kapacit a pro zvýšení cestovního ruchu je nutné tyto ubytovací kapacity zvýšit tak, aby
vyhovovali domácí i zahrani"ní klientele.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, podnikatelé, SOB, MAS SOB, o.p.s.
O"ekávané náklady:
Název projektu:
3.5.1.4 Podpora rozší%ení a zkvalitn#ní stravovacích kapacit
neur"eny
Pro zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu bude m sto podporovat rozší!ení a zkvalitn ní stravovacích kapacit.
Tyto služby jsou ve m st na pom rn dobré úrovni, ale jejich úrove% je nutné dále zvyšovat tak, aby vyhovovaly nárok#m
návšt vník# a turist# a obstály v konkurenci se podobnými službami v regionu.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, podnikatelé
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Cíl ". 4.1 – Zkvalitn#ní podmínek pro trávení volného "asu
Opat%ení ". 4.1.1 Zajišt#ní kvalitních podmínek pro spole"enskou, kulturní a zájmovou "innost
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.1.1.1 Vybudování Komunitního centra aktivního života
60 mil. K"
M sto podpo!í rekonstrukci chátrajícího objektu na Komunitní centrum aktivního života. Nov vzniklý prostor bude
vyhovovat po!ádání kulturních a spole"enských akcí, v objektu bude zajišt na infrastruktura pro rozvoj "inností
spole"enských, kulturních a zájmových organizací a zárove% zde vznikne prostor pro "innost !ady neziskových organizací,
které p#sobí v Blatné a jejím okolí. V prostorách Komunitního centra bude mít zázemí pro svou "innost také Nízkoprahové
centrum pro d ti a mládež, které v Blatné dosud chybí. Vznikem Komunitního centra aktivního života v Blatné se podpo!í a
zkvalitní ve!ejn prosp šné služby, jejichž rozvoj byl dosud limitován prostorovými možnostmi. V sou"asné dob je
zpracována veškerá projektová dokumentace k projektu a byla podána žádost do Regionálního opera"ního programu NUTS II
Jihozápad.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.1.1.2 Podpora spolkového života ve m#st#
neur"eny
M sto podporuje spolky a neziskové organizace ud lením p!ísp vku na jejich "innost i dalšími podp#rnými aktivitami.
'ada spolk# se aktivn podílí na spole"enském život v Blatné, nap!. Fotoklub KAMFO Blatná po!ádá p!ednášky, seminá!e a
setkání, provádí výstavní "innost, Klub "eských turist# Jižní &echy organizuje turistické pochody a zna"í turistické cesty,
Zemský svaz A.I.C.E. &R sdružuje p!íznivce a majitele vozidel z bývalého koncernu IFA, vozidel Trabant apod., organizují
2x ro"n srazy a sout že. Spolek divadelních ochotník# je jeden z významných spolk# ve m st . Každoro"n sehraje
divadelní p!edstavení jak pro dosp lé, tak i školní diváky.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, spolky
Opat%ení ". 4.1.2 Vybudování odpovídající sportovní a rekrea"ní infrastruktury
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.1.2.1 Vybudování turistického a rekrea"ního areálu
168 mil. K"
K tomuto projektu je zpracována projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a je vydané p!íslušné územní
rozhodnutí. Výstavba turisticko-rekrea"ního areálu je situována na západním okraji širšího st!edu m sta. V rámci realizace
projektu bude vybudován venkovní a vnit!ní bazén (vyh!ívání vody solárními panely), rehabilita"ní úsek, squashová hala se
dv ma kurty, hotelové ubytování (kapacita 38 osob, s p!istýlkami až 57), restaurace, herna. V areálu vznikne 16 pracovních
míst pro denní sm nu a dalších 11 míst pro odpolední a no"ní sm nu. Areál bude disponovat vlastním parkovišt m.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, soukromí investo!i
Název projektu:
O"ekávané náklady:
11,5 mil. K"
4.1.2.2 Vybudování nau"né stezky v oddechové zón# Vinice v". rozhledny a
lesoparku
Stávající lesní porost bude p!etvo!en na les zvláštního ur"ení, vznikne lesopark s rekrea"ním a výukovým posláním. Bude
zde zbudována a udržována nau"ná stezka Vinice, jejíž sou"ástí bude nov vzniklá rozhledna.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 - 2020
M sto Blatná, soukromí investo!i
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.1.2.3 Rozší%ení kuželny
5 mil. K"
Aby bylo možné po!ádat sout že 2 ligy, je nutné rozší!it stávající kuželnu o další 2 dráhy a sociální za!ízení. Prostorov
bezproblémové !ešení, na které je již vypracována projektová dokumentace. Uvedené !ešení zárove% vylepší vzhledov okolí
bývalého zimního stadionu a sou"asného hokejbalového h!išt .
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, spolky
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Název projektu:
4.1.2.4 Podpora rozší%ení možností pro sportovní vyžití ob"an& m#sta

O"ekávané náklady:
neur"eny

M sto ve spolupráci s vlastníky dot"ených budov a pozemk# podpo!í rozší!ení možností pro sportovní vyžití ob"an#
m sta. Jedná se nap!. o areál Sokolovny, ve kterém je plánováno zbudování víceú"elové sportovní haly, bezprašného h!išt ,
volejbalového h!išt , d tského h!išt , skateparku a in-line dráhy.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, TJ Sokol, spolky
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.1.2.5 Budování d#tských h%iš$
neur"eny
V rámci tohoto projektu dojde k rozší!ení a zajišt ní údržby d tských h!iš$. Budou zbudovány nenáro"né „plácky“ pro
fotbal, volejbal, skatepark, in-line dráha (nap!. lokalita poblíž sídlišt pod jatky),.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2015
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí
Opat%ení ". 4.1.3 Podpora sportovních aktivit
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.1.3.1 Podpora sportovních klub& ve m#st#, podpora úsp#šných jednotlivc&
neur"eny
Na území m sta pracuje !ada sportovních klub#, ve kterých se sdružují a realizují ob"ané Blatné. Tyto kluby dosahují
vynikajících výsledk# v sout žích, a to i mezinárodního charakteru, nap!. Aeromodel club Blatná se ú"astní
celorepublikových a mezinárodních závod# RC, &eský st!elecký svaz – sportovn st!elecký klub Blatná se ú"astní
pohárových sout ží IPSC – &eský pohár, ú"astní se Mistrovství &R IPSC, Sportovní klub Spastic Tricykl po!ádá mezinárodní
mistrovství v cyklistice handicap, ú"astní se akcí po!ádaných Paralympijským výborem, na závodech Evropského poháru,
Ob"anské sdružení Blatenských mažoretek se probojovalo na Mistrovství &R v mažoretkovém sportu.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, spolky
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.1.3.2 Podpora aktivit volného "asu d#tí a mládeže
neur"eny
V rámci tohoto projektu bude docházet k motivaci a podpo!e p!edevším vedoucích r#zných sportovních a zájmových
kroužk# a oddíl#, které se zabývají prací s d tmi a mládeží.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Cíl ". 4.2 – Zajišt#ní kvalitní a dostupné sociální a zdravotní pé"e
Opat%ení ". 4.2.1 Dostupné sociální a zdravotní služby
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.2.1.1 Zachování a podpora Domova pro seniory v Blatné
neur"eny
Domov pro seniory v Blatné je p!ísp vkovou organizací M sta Blatná z!ízenou v roce 2002. Prostory nov zbudovaného
za!ízení pln odpovídají pot!ebám uživatel# i personálu. Sou"ástí objektu domova je nádvo!í, ohrani"ené ambity pro
odpo"inek, celé za!ízení je bezbariérové. Domov je ur"en pro osoby starší 60 let, kterým byl p!iznán starobní nebo invalidní
d#chod, a kte!í pro sv#j zdravotní stav nebo sociální situaci pot!ebují pomoc druhé osoby, za!ízení pln nahrazuje p!irozené
sociální prost!edí. Kapacita za!ízení je 87 l#žek. Pro zajišt ní soc. služeb ob"an#m Blatné je toto za!ízení nepostradatelné.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.2.1.2 Rozší%ení a zkvalitn#ní služeb poskytovaných v Domov# pro seniory
neur"eny
Vzhledem ke zm nám ve financování sociálních služeb dochází ke zm nám ve skladb p!ijímaných klient#. Dle zákona
". 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p!edpis# by v pobytových za!ízeních m ly být umíst ny p!evážn
osoby, které vyžadují speciální sociální pé"i, což samoz!ejm p!inese za!ízení zvýšené náklady na personální a technické
zajišt ní. Uvažuje se o rozší!ení nabídky sociálních služeb, nap!. o služby odleh"ovací.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
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O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.2.1.3 Podpora rozší%ení kapacit a flexibility sociálních služeb
neur"eny
Na území m sta Blatná je z!ízeno st!edisko Oblastní charity Strakonice, které poskytuje terénní sociální služby –
pe"ovatelskou službu, osobní asistenci. V p!ípad zájmu o nové služby, pop!. rozší!ení, bude nutno kapacity navýšit, pop!.
rozší!it nabídku sociálních služeb.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.2.1.4 Podpora terénních služeb
neur"eny
Nabídka terénních sociálních služeb je v sou"asné dob spíše zam !ena na cílovou skupinu senior#, jedná se p!edevším o
poskytování pe"ovatelské služby. K základním "innostem pe"ovatelské služby pat!í pomoc p!i zvládání b žných úkon# pé"e
o vlastní osobu, pomoc p!i osobní hygien , poskytnutí stravy, pomoc p!i zajišt ní chodu domácnosti a kontakt se
spole"enským prost!edím. Jako nedosta"ující se jeví nabídka sociálních služeb pro cílovou skupinu d ti a mládež, nap!. vznik
a podpora nízkoprahového centra pro d ti a mládež.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO
O"ekávané náklady:
Název projektu:
neur"eny
4.2.1.5 Podpora pracovního uplatn#ní pro osoby se zdravotním postižením,
podpora chrán#ných dílen
Pro zvýšení možností pracovního za!azení osob se zdravotním postižením bude podporován vznik chrán ných dílen, kde
naleznou budou moci nalézt handikepovaní spoluob"ané pracovní uplatn ní.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, podnikatelé
O"ekávané náklady:
Název projektu:
neur"eny
4.2.1.6 Zlepšení infrastrukturní vybavenosti a modernizace zdravotnických
za%ízení
Budova Polikliniky Blatná je v soukromém vlastnictví, v rámci zlepšení její infrastrukturní vybavenosti a pro její
fungování jako zdravotnického za!ízení, je d#ležité zbudování výtahu.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2007 - 2013
vlastníci nemovitostí
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.2.1.7 Podpora vytvo%ení a "innosti mate%ského centra
neur"eny
Podpora z!ízení a "innosti mate!ského centra, cílem a ú"elem z!ízení tohoto za!ízení je ochrana matek p!ed sociálním
vylou"ením, možnost kontaktu d tí, umožn ní jejich zapojení do volno"asových aktivit, vzd lávání, poradenství a podobn .
Jako vhodný prostor pro aktivity tohoto centra se jeví vznikající Komunitní centrum aktivního života v Blatné.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2007 - 2013
M#sto Blatná, NNO
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.2.1.8 Podpora terénních program& orientovaných na drogovou problematiku
neur"eny
Pomoc drogov závislým na území Blatné poskytuje ob"anské sdružení Prevent prost!ednictvím Kontaktního a krizového
centra ve Strakonicích. Drogovou problematiku pomáhá !ešit již !adu let, jde p!edevším o terénní sociální práci s uživateli
drog a jejich sociálním okolím.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
pr#b žn
M sto Blatná, NNO
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.2.1.9 Podpora v oblasti primární drogové prevence
neur"eny
Podpora a ú"ast na spolupráci v oblasti primární drogové prevence mezi školami, m stem, dobrovolníky atd., podpora
"innosti nízkoprahového centra pro d ti a mládež.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
pr#b žn
M sto Blatná, NNO, školy
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O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.2.1.10 Udržení kvalitní a dostupné zdravotní pé"e
neur"eny
Ambulantní zdravotní pé"e v sou"asné dob pokrývá pot!eby ob"an# Blatné, do budoucna je možné, že vzhledem k v ku
n kterých léka!# nastanou problémy se zajišt ním dostate"né pé"e. M sto pr#b žn monitoruje situaci, nap!. nabídlo a
zrekonstruovalo vhodné prostory pro nov vzniklou zuba!skou ordinaci.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, podnikatelé
Cíl ". 4.3 Bezpe"né a p%átelské prost%edí pro handikepované ob"any
Opat%ení ". 4.3.1 Bezbariérovost
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.3.1.1 Realizace bezbariérových tras pro handikepované ob"any
neur"eny
V rámci projektu budou realizovány bezbariérové trasy pro handikepované ob"any. Jedná se p!edevším o snížení nájezd#
na chodníky, bezbariérová !ešení vstup# do ve!ejných budov, zavedení navád cích prvk# pro nevidomé a podobn .
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.3.1.2 Podpora "innosti Svazu t#lesn# postižených
neur"eny
M sto bude nadále podporovat svazky a spolky, které organizují t lesn postižené ob"any nebo také ty organizace, které
se zabývají "inností ur"enou pro tyto ob"any.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, spolky, NNO
Cíl ". 4.4 Zajišt#ní podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel m#sta
Opat%ení ". 4.4.1 Zajišt#ní podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel m#sta
Název projektu:
O"ekávané náklady:
5 mil. K"
4.4.1.1 Výkup pozemk& pro výstavbu rodinných dom& a vybudování doprovodné
infrastruktury v osadách
Výkup pozemk# pro výstavbu rodinných dom# v rozvojové zón osmi osad v souladu s regula"ním plánem. V návaznosti
na výkup pozemk# dojde k zainvestování pot!ebné doprovodné infrastruktury.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 – 2020
M sto Blatná, soukromí investo!i
Název projektu:
O"ekávané náklady:
1 mil. K"
4.4.1.2 Výstavba d#tských h%iš$ v". herních prvk& a ve%ejn# p%ístupných
sportoviš$ v osadách
Dojde ke zbudování d tských h!iš$ v osmi osadách Blatné tak, aby odpovídaly stávajícím normám. Budou zbudovány
pískovišt , travnaté plochy pro mí"ové hry a budou zde umíst ny herní prvky.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2010 – 2020
M sto Blatná, NNO
O"ekávané náklady:
Název projektu:
neur"eny
4.4.1.3 Výkup pozemk& a vybudování infrastruktury pro výstavbu individuálního
bydlení
Budou provedeny výkupy pozemk# a bude vybudována infrastruktura pro výstavbu individuálního bydlení (rodinné
domy) v lokalitách Blýskavky, Bílá hus, Sahara a dalších.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2018
M sto Blatná, soukromí investo!i
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.4.1.4 Obnova ve%ejné zelen#, zajišt#ní drobného mobiliá%e
neur"eno
Bude pokra"ovat pé"e o zele% na území m sta, dojde k nové výsadb , prostory budou dopln ny novým mobiliá!em
(lavi"ky, koše, osv tlení, infotabule, drobné herní prvky, vstupy pro imobilní spoluob"any). Bude zpracována digitální
inventarizace.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2020
M sto Blatná
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O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.4.1.5 Výsadba liniové zelen# podél polních cest, zales'ování p&d a rumiš$
1 mil. K"
Dojde k obnov i dnes již zaniklých polních cest jako významného krajinotvorného prvku. Tyto cesty budou liniov
osázeny zelení. Dojde k zalesn ní neplodných p#d a rumiš$. Dojde k dovy!ešení zelen mezi obytnou zónou Blýskavky a
areálem h!bitova.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2018
M sto Blatná, majitelé nemovitostí
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.4.1.6 Technická podpora dostupnosti internetu pro ob"any Blatné
neur"eny
Postupn bude rozši!ováno zavedení internetu technologií wifi na další území m sta Blatná.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 – 2013
M sto Blatná, soukromý sektor
O"ekávané náklady:
Název projektu:
neur"eny
4.4.1.7 Zajišt#ní podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích
apod.
V sou"asné dob je podána žádost do ROPu na zbudování Komunitního centra v areálu bývalých sklad# VDP. V p!ípad
neud lení dotace na tento projekt je jako jedna z možných alternativ zvažována p!estavba tohoto nevyužívaného objektu na
malometrážní byty, které by sloužily pro sociální bydlení a bydlení v krizových situacích.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 – 2013
M sto Blatná
Cíl ". 4.5 Zajišt#ní rozvoje m#sta
Opat%ení ". 4.5.1 Modernizace ve%ejné správy
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.5.1.1 Vzd#lávání zam#stnanc& ú%adu
500 tis. K" ro"n#
V rámci tohoto projektu se budou zam stnanci m stského ú!adu ú"astnit systematického vzd lávání (nap!. využívání
nových systém# a technologií, jazykové vzd lávání, e-learning apod.). Tyto kurzy jsou povinné, dále mají zam stnanci
možnost ú"astnit se odborných kur#, které jsou definovány v plánu vzd lávání.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
pr#b žn
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.5.1.2 Zvyšování informovanosti ob"an& o d#ní ve ve%ejném sektoru
500 tis. K" ro"n#
Budou podpo!eny aktivity, které zlepší informovanost ob"an# o d ní ve ve!ejném sektoru (nap!. podpora vydávání
Blatenského zpravodaje, tvorba webových stránek m sta apod.).
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2009 - 2013
M sto Blatná, NNO
Opat%ení ". 4.5.2 Zajišt#ní aktualizace rozvojových dokument& m#sta
O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.5.2.1 Zpracování územních a regula"ních plán& obcí a osad
300 tis. K" ro"n#
Budou zpracovány a pr#b žn aktualizovány územní a regula"ní plány obcí a osad. Celkem se jedná o administrativní
zpracování 25 plán#.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2014
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
900 tis. K"
4.5.2.2 Zpracování nového územního plánu v"etn# projektových dokumentací pro
m#sto Blatnou
M sto Blatná zadá zpracování nového územní plánu m sta v"etn projektových dokumentací týkajících se nap!.
infrastruktury, cyklotras a podobn .
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2014
M sto Blatná
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O"ekávané náklady:
Název projektu:
4.5.2.3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje m#sta Blatná
neur"eny
Zachování aktuálnosti Strategického plánu vyžaduje jeho pravidelnou aktualizaci zahrnující p!edevším vyhodnocení
implementace a aktualizaci Ak"ního plánu. V p!ípad výrazn jších zm n socioekonomického profilu m sta je doporu"ena i
aktualizace Analytické "ásti dokumentu.
První aktualizace Ak"ního plánu bude provedena v listopadu 2009.
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
Název projektu:
O"ekávané náklady:
4.5.2.4 Podpora zpracování žádostí do opera"ních program&
neur"eny
Pro efektivní využívání možností dota"ního financování vybraných aktivit je nezbytné fundovan sledovat vývoj
vyhlašování výzev pro p!edkládání žádostí o finan"ní prost!edky ze všech potenciálních zdroj# a profesionální zpracování
žádostí o finan"ní prost!edky. Zabezpe"ení tohoto požadavku je možné jak týmem vlastních pracovník#, tak zadáním tohoto
požadavku profesionální specializované firm .
P%edpokládaný termín realizace:
P%edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
M STA

1

AK!NÍ PLÁN

1.1

Popis

BLATNÁ

Ak ní plán rozvoje m!sta Blatná obsahuje p"ehled vybraných projekt# nebo projektových
nám!t#, které jsou pro jednotlivé oblasti života a vývoje m!sta v nejbližším asovém období
považovány za d#ležité. Projekty jsou v souladu se zpracovanou strategickou ástí plánu
za"azeny pod jednotlivá opat"ení, která svým obsahem napl$ují. Ak ní plán rozvoje m!sta
bývá obvykle 1x ro n! aktualizován, pokud není upraven již d"íve v souvislosti s vypsanými
programy a možnostmi financování.

1.2

Doporu ení pro implementaci (strategie)

Na základ p!edešlých zkušeností byla vytvo!ena implementa"ní struktura skládající se ze
dvou složek:
-

vedoucí složka (politická) – p!edstavuje v#li uskute"nit zm ny, p!ijímá rozhodnutí a
ukládá úkoly

-

výkonná složka – plní jednotlivé úkoly

Doporu"eny jsou následující kroky pro implementaci Strategického plánu rozvoje m sta
Blatná (dále jen plán):
-

P!edložit plán Rad a Zastupitelstvu ke schválení

-

Pov !it !ízením a kontrolou pln ní plánu Komisi pro realizaci

-

Komise bude vykonávat následující "innosti:
o Konat pravidelné pracovní sch#zky (zpravidla 2x za rok)
o Dohlížet nad pln ním jednotlivých "ástí ak"ního plánu
o Aktualizovat ak"ní plán (1x ro"n )
o Na vyžádání zastupitelstva podávat zprávy o pr#b hu realizace plánu
zastupitelstvu / zastupitel#m

-

Informovat širokou ve!ejnost o existenci plánu, d#vodu zpracování a o"ekávaných
výsledcích

-

Sledovat státní a regionální alokace finan"ních prost!edk# na úrovni EU, státu a kraje,
vedle investi"ních i v neinvesti"ních programech

-

V rámci rozpo"tového výhledu m sta na období 2007 – 2013 vypracovat návrh
systémového zabezpe"ení zdroj# pro víceleté financování aktivit plánu
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Podporovat zapojení nestátních neziskových organizací a ve!ejnosti do realizace
strategického plánu

1.3

Doporu ení pro aktualizaci

Zpracovatel doporu"uje následující kroky pro následnou pravidelnou aktualizaci
Strategického plánu rozvoje m sta Blatná (dále jen plán):
-

1x ro"n vyhodnotit stav implementace plánu

-

1x ro"n aktualizovat ak"ní plán

-

1x za dva roky aktualizovat analytickou "ást plánu se zapracováním dopad#
zrealizovaných projektových zám r#

-

Aktualizovat plán v souvislosti se zm nami ve všech oblastech socioekonomického
rozvoje.
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SEZNAM PROJEKT# AK"NÍHO PLÁNU
PRO ROK 2010

Prioritní oblast 1: Infrastruktura a životní prost$edí
"íslo
P$edkladatel,
Odhadovaná
Název projektu
projektu
realizátor
ástka (K )
Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
Opat$ení . 1.1.1 Dopravní infrastruktura
Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodník#
m sto
1.1.1.4
v Blatné a osadách
2 + 1,5 mil.
m sto
1.1.1.6 Zvýšení po"tu parkovacích míst ve m st
2,5 mil.
Opat$ení . 1.1.3 Snižování škod p%sobených povodn&mi a jinými živelnými povodn&mi
m sto, vlastn. nem.
1.1.3.1 Realizace protipovod$ových opat!ení m sta
44 + 12 mil.
Cíl 1.3 Zlepšení stavu ovzduší a nakládání s odpady na území m&sta, podpora environmentálního vzd&lávání
a osv&ty
Opat$ení . 1.3.2 Efektivní nakládání s odpady
m sto
1.3.2.2 Výstavba sb rných míst v osadách
640 tis.
Prioritní oblast 2: Podpora podnikání a rozvoj lidských zdroj%
"íslo
Odhadovaná
Název projektu
P$edkladatel
projektu
ástka (K )
Cíl 2.1 Spolupráce s malými a st$edními podnikateli, rozvoj inovací
Opat$ení . 2.1.3 Podpora podnikání ze strany m&sta
m sto
2.1.3.2 Podpora místních produkt# a tradi"ní výroby
640 tis.
Cíl 2.2 Podpora vzd&lávání
Opat$ení . 2.2.3 Zlepšení technických podmínek pro vzd&lávání
m sto, škola.
2.2.3.1 Zateplení MŠ Šilhova
3 mil
m sto, škola
2.2.3.2 Vým na oken a st!ešní krytiny ZŠ J.A. Komenského
6 mil.
m sto, školy
2.2.3.4 Revitalizace v areálech základních a mate!ských škol
500 tis.
Oprava fasády, obnova t locvi"ny v"etn vybavení a zlepšení
m sto
2.2.3.5
hygienických podmínek ZŠ J.A. Komenského
15 mil.
Rozší!ení
výukových
prostor
ZŠ
T.G.
Masaryka
m
sto,
škola.
2.2.3.6
neur ena
Prioritní oblast 3: Cestovní ruch, kultura a památky
"íslo
Odhadovaná
Název projektu
P$edkladatel
projektu
ástka (K )
Cíl 3.1 Obnova historických objekt%
Opat$ení . 3.1.1 Zlepšení technického stavu historických objekt% v Blatné
m sto
3.1.1.1 Obnova špejcharu a jeho nové využití
5 mil.
m sto
3.1.1.2 Obnova objektu ". p. 4 a 212 Blatná
2 mil.
Cíl 3.2 Podpora rozvoje turistické infrastruktury
Opat$ení . 3.2.1 Rozvoj r%zných druh% turistiky
m sto, majitelé
nemovitostí, SOB,
3.2.1.1 Vybudování stezek pro p ší, cyklisty a in-line brusla!e
MAS SOB, o.p.s.
neur ena
Cíl 3.3 Spole ná marketingová strategie a nabídka turistických produkt%
Opat$ení . 3.3.1 Spole ná marketingová strategie
m sto, NNO, spolky,
Zpracování marketingové strategie m sta zam !ené na
podnikatelé, SOB,
3.3.1.1
turistiku a podnikání
MAS SOB, o.p.s.
neur ena
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3.3.1.3 Podpora "innosti informa"ního centra
Prezentace Blatné jako centra klidného, zdravého a
p!íjemného regionu vhodného k odpo"inku a rekreaci rodin
3.3.1.5
s d tmi, s možností sportovního a kulturního vyžití

m sto

neur ena

m sto, spolky, NNO,
SOB, MAS SOB,o.ps.
neur ena

Opat$ení . 3.3.2 Nabídka turistických produkt%
m sto, spolky, SOB,
MAS SOB, o.p.s.
neur ena
Cíl 3.4 Vytvo$ení kvalitní kulturní nabídky pro ob any i návšt&vníky m&sta, rozvoj vn&jších vztah%
Opat$ení . 3.4.2 Podpora p$eshrani ní a mezinárodní spolupráce
m sto, NNO,
podnikatelé, SOB,
3.4.2.3 Pokra"ování dosavadní mezinárodní spolupráce
MAS SOB, o.p.s.
neur ena
Prioritní oblast 4: Kvalita života a sport
"íslo
Odhadovaná
Název projektu
P$edkladatel
projektu
ástka (K )
Cíl 4.1 Zkvalitn&ní podmínek pro trávení volného asu
Opat$ení . 4.1.1 Zajišt&ní kvalitních podmínek pro spole enskou, kulturní a zájmovou innost
m sto Blatná, NNO,
4.1.1.1 Vybudování Komunitního centra aktivního života
spolky
60 mil.
Opat$ení . 4.1.2 Vybudování odpovídající sportovní a rekrea ní infrastruktury
m sto
4.1.2.1 Vybudování turistického a rekrea"ního areálu – I. etapa
71 mil.
3.3.2.1 Propojení turistické nabídky m sta s nabídkou okolních obcí
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KATALOG PROJEKT# AK"NÍHO PLÁNU
PRO ROK 2010
PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROST'EDÍ

Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
Opat$ení . 1.1 Dopravní infrastruktura
O ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.4 Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodník% v Blatné a osadách
2 mil. K +1,5 mil. K
Jedná se o rekonstrukci (v". položení nového asfaltového krytu) obslužné místní komunikace ul. Alšova/Nerudova (v
úseku mezi k!ižovatkami s ul. Jana Wericha a s ul. Boženy N mcové) a sb rné místní komunikace, ul. Sadová (v úseku od
k!ižovatky s ul. Vrchlického po k!ižovatku s ul. Tyršova).
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2010
M sto Blatná
O ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.1.6 Zvýšení po tu parkovacích míst ve m&st&
2,5 mil. K
Jedná se o realizaci projektu „Parkovací místa, sídlišt Na Bílé husi“. Projekt zahrnuje vybudování šikmých, kolmých a
podélných parkovacích míst podél místních komunikací Nerudova, Na Bílé husi, U %ertova kamene, Šilhova a dále výstavbu
samostatného parkovišt v ul. Na Bílé husi, za Bowling centrem.
P$edpokládaný termín realizace:
2010

P$edkladatel/realizátor:
M sto Blatná

Opat$ení . 1.1.3 Snižování škod p%sobených povodn&mi a jinými živelnými povodn&mi
O ekávané náklady:
Název projektu:
1.1.3.1 Realizace protipovod(ových opat$ení m&sta
44 mil. K +12 mil. K
Jedná se o realizaci protipovod$ových opat!ení v n kolika lokalitách: Lokalita A – Závišínský potok mezi mostem na
t!íd T.G. Masaryka a soutokem s Lomnicí, lokalita B – zm na tvaru soutoku Závišínského potoka a Lomnice, lokalita C –
ochrana levého b!ehu Lomnice pod soutokem u tenisových kurt#, lokalita D – rekonstrukce objektu stavidel Na Slupi, lokalita
E – ochrana obou b!eh# Lomnice po objektem stavidel po most, lokalita F – odtrubn ní náhonu V podzám"í.
V sou"asné dob je zažádáno o podporu tohoto projektu do programu Protipovod$ová opat!ení II Ministerstva
zem d lství %R.
Dojde k narovnání toku Smoliveckého rybníka, navigace u letního stadionu , odleh"ení ze Zámeckého rybníka mlýnským
náhonem pod Kaplankou až po Lomnici.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2009 - 2013
M sto Blatná, vlastníci nemovitostí
Cíl 1.3 Zlepšení stavu ovzduší a nakládání s odpady na území m&sta, podpora environmentálního vzd&lávání a
osv&ty
Opat$ení . 1.3.2 Efektivní nakládání s odpady
O ekávané náklady:
Název projektu:
1.3.2.2 Výstavba sb&rných míst v osadách
640 tis. K
V osmi osadách budou nov zbudována sb rná místa v"etn nádob na t!íd ný odpad (i biologicky rozložitelný).
P!edpokládané náklady na sb rné místo v jedné osad jsou 80.000,- K".
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2010 - 2020
M sto Blatná
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PRIORITNÍ OBLAST 2: PODPORA PODNIKÁNÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ#
Cíl 2.1 Spolupráce s malými a st$edními podnikateli, rozvoj inovací
Opat$ení . 2.1.3 Podpora podnikání ze strany m&sta
O ekávané náklady:
Název projektu:
2.1.3.2 Podpora místních produkt% a tradi ní výroby
640 tis. K
M sto vybuduje 2 pevné stánky na ploše proti Lidlu pro prodej p!ebytk# a vlastních výrobk# podnikatel#
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2010
M sto Blatná
Cíl 2.2 Podpora vzd&lávání
Opat$ení . 2.2.3 Zlepšení technických podmínek pro vzd&lávání
Název projektu:
O ekávané náklady:
2.2.3.1 Oprava fasády, obnova t&locvi ny v etn& vybavení a zlepšení hygienických
15 mil. K
podmínek ZŠ J.A. Komenského
V návaznosti na vým nu oken bude provád na oprava fasády, bude obnovena dosluhující t locvi"na v"etn vybavení a
za!ízení. Zárove$ budou obnoveny i kabinety a další p!ilehlé prostory.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2009 - 2013
M sto Blatná, škola
O ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.3.2 Vým&na oken a st$ešní krytiny ZŠ J.A. Komenského
6 mil. K
V objektu ZŠ J. A. Komenského dojde k vým n oken z d#vodu snížení energetické náro"nosti provozu budovy. Je nutné
též vym nit st!ešní krytinu, která je ve špatném stavu.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, škola
Název projektu:
O ekávané náklady:
2.2.3.4 Revitalizace v areálech základních a mate$ských škol
500 tis. K
Dojde k revitalizaci zelen v areálu dvou základních a dvou mate!ských škol. V rámci projektu dojde k výsadb
bylinkové zelen , zakrslých ke!# a zatravn ní volných ploch.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2010 - 2015
M sto Blatná, školy
O ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.3.5 Zateplení MŠ Šilhova
3 mil. K
Celkové zateplení budovy
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2009 - 2013
M sto Blatná, škola
O ekávané náklady:
Název projektu:
2.2.3.6 Rozší$ení výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka
640 tis. K
Vzniknou prostory pro výuku pracovních a výtvarných "inností, sportovní seminá!e a jejich zázemí
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2009 - 2013
M sto Blatná, škola
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PRIORITNÍ OBLAST 3 – CESTOVNÍ RUCH, PAMÁTKY A KULTURA
Cíl . 3.1 – Obnova historických objekt%
Opat$ení . 3.1.1 Zlepšení technického stavu historických objekt% v Blatné
O ekávané náklady:
Název projektu:
3.1.1.1 Obnova špejcharu a jeho nové využití
5 mil. K
Dojde k obnov špejcharu (též ozna"ován jako kontribu"ní sýpka), realizována je obnova st!echy, fasády, oken a dve!í
v pr#"elí objektu. Etapov se p!edpokládá dokon"ení obnovy vstupních dve!í a interiérových prvk#, v"etn celkové
rekonstrukce a modernizace ( soc. zázemí, kanalizace, elektrorozvody). Špejchar bude nov využíván, "áste"n jako depozitá!,
bude zde prostor pro stálou expozici, "ást m#že být využita nap!. jako rustikální ubytovna se zázemím pro turisty využívající
blízkou cyklotrasu "i turistický okruh, zvažuje se zde také umíst ní p#j"ovny kol.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2008 - 2011
M sto Blatná
O ekávané náklady:
Název projektu:
3.1.1.2 Obnova objektu .p. 4 a . p. 212 Blatná
2 mil. K
Projektovým zám rem je obnova st!echy a fasády a dále oken v p!ístavba. Objekt slouží jako zázemí Základní um lecké
školy Blatná, Informa"ního centra a kulturního odd lení m stského ú!adu. U ".p. 212, budovy knihovny a M stského muzea
se p!edpokládá vybudování venkovního výtahu pro bezbariérový p!ístup a dále zp!ístupn ní bývalých v ze$ských cel.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2008 - 2012
M sto Blatná
Cíl . 3.2 – Podpora rozvoje turistické infrastruktury
Opat$ení . 3.2.1 Rozvoj r%zných druh% turistiky
O ekávané náklady:
Název projektu:
3.2.1.1 Vybudování stezek, pro p&ší, cyklisty a in-line brusla$e
neur eny
Je navrženo vybudování stezek pro p ší, cyklisty a in-line brusla!e. První aktivitou v rámci tohoto projektu bude
zpracování projektové dokumentace a výkup pozemk#. Lokality - Kátrperk, Sádlov, Bílá Hus, Nové Háje, osady; délka –
Blatná – 15 km, osady 30 km, investor - M sto Blatná, SOB .P!edpokládaná min. délka cyklostezek je 45 km. Cyklostezky by
sloužily krom turistického využití také k odpo"inku a relaxaci místních obyvatel, proto je vhodné jejich umíst ní v t sné
blízkosti m sta. P!i jízd do vzdálen jších lokalit by navazovaly na stávající nebo nov zna"ené cyklotrasy.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, majitelé nemovitostí, SOB, MAS SOB, o.p.s.
Cíl . 3.3 Spole ná marketingová strategie a nabídka turistických produkt%
Opat$ení . 3.3.1 Spole ná marketingová strategie
O ekávané náklady:
Název projektu:
neur eny
3.3.1.1 Zpracování marketingové strategie m&sta zam&$ené na turistiku a
podnikání
Cílem projektu je zpracování marketingové strategie m sta, která bude zam !ena na nabídku turistických produkt# a na
spole"ný marketingový region Blatensko. V této strategii budou též zohledn ny možnosti podnikání a využití rozvojových
ploch. Strategie ur"í cíle, úkoly a podrobný postup a zodpov dnost pro spole"nou prezentaci regionu, vazby na Jiho"eský a
St!edo"eský kraj a provázanost nabídek na okolní regiony.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, spolky, podnikatelé, SOB, MAS SOB, o.p.s.
O ekávané náklady:
Název projektu:
3.3.1.3 Podpora innosti informa ního centra
neur eny
Informa"ní centrum bude jedním z partner# p!i zpracování marketingové strategie regionu. Je nutno podpo!it také jeho
"innost jako subjektu, který jako první poskytuje informace návšt vník#m m sta a regionu.
P$edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013

P$edkladatel/realizátor:
M sto Blatná
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PRIORITNÍ OBLAST 3 – CESTOVNÍ RUCH, PAMÁTKY A KULTURA
Název projektu:
O ekávané náklady:
3.3.1.5 Prezentace Blatné jako centra klidného, zdravého a p$íjemného
neur eny
regionu vhodného k odpo inku a rekreaci rodin s d&tmi, s možností
sportovního a kulturního vyžití
Blatnou je vhodné prezentovat jako m sto (pop!. region) vhodný pro klidný a p!íjemný odpo"inek, vhodný p!edevším
k rekreaci rodin s d tmi a dále jako region s bohatou kulturní a sportovní nabídkou. Je vhodné tuto prezentaci umístit nap!. na
webové stránky m sta, na propaga"ní tiskoviny, pop!. do místních novin.
P$edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013

P$edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, spolky, NNO, SOB, MAS SOB, o.p.s.

Opat$ení . 3.3.2 Nabídka turistických produkt%
Název projektu:
O ekávané náklady:
3.3.2.1 Propojení turistické nabídky m&sta s nabídkou okolních obcí
neur eny
Zám rem projektu je propojit nabídku m sta s nabídkou okolních obcí a jako takovou ji také spole"n prezentovat.
D#ležitá je p!edevším spole"ná propagace regionu a provázanost nabídky turistických produkt#.
P$edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013

P$edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, spolky, SOB, MAS SOB, o.p.s.

Cíl 3.4 Vytvo$ení kvalitní kulturní nabídky pro ob any i návšt&vníky m&sta, rozvoj vn&jších vztah%
Opat$ení . 3.4.2 Podpora p$eshrani ní a mezinárodní spolupráce
O ekávané náklady:
Název projektu:
3.4.2.3 Pokra ování dosavadní mezinárodní spolupráce
neur eny
Spolupráce a partnerství je v sou"asnosti na mezinárodní úrovni navázáno s t mito zahrani"ními partnery – Vacha
(N mecko), Sarge (Francie), Rogwill (Švýcarsko) a Važec (Slovensko) a Cardedale (Velká Británie). V rámci partnerství
probíhají nap!. spole"né letní tábory mládeže, konají se oslavy p!edevším výro"í podpis# partnerských smluv mezi
partnerskými m sty. P!i významných událostech dochází k vzájemným návšt vám delegací z jednotlivých partnerských m st.
Tato spolupráce bude v dalším období nadále rozvíjena za podpory prost!edk# m stského rozpo"tu.
P$edpokládaný termín realizace:
2008 - 2013
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P$edkladatel/realizátor:
M sto Blatná, NNO, podnikatelé, SOB, MAS SOB, o.p.s.
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BLATNÁ

PRIORITNÍ OBLAST 4 – KVALITA ŽIVOTA A SPORT
Cíl . 4.1 – Zkvalitn&ní podmínek pro trávení volného asu
Opat$ení . 4.1.1 Zajišt&ní kvalitních podmínek pro spole enskou, kulturní a zájmovou innost
O ekávané náklady:
Název projektu:
4.1.1.1 Vybudování Komunitního centra aktivního života
60 mil. K
M sto podpo!í rekonstrukci chátrajícího objektu na Komunitní centrum aktivního života. Nov vzniklý prostor bude
vyhovovat po!ádání kulturních a spole"enských akcí, v objektu bude zajišt na infrastruktura pro rozvoj "inností
spole"enských, kulturních a zájmových organizací a zárove$ zde vznikne prostor pro "innost !ady neziskových organizací,
které p#sobí v Blatné a jejím okolí.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná, NNO, spolky
Opat$ení . 4.1.2 Vybudování odpovídající sportovní a rekrea ní infrastruktury
O ekávané náklady:
Název projektu:
4.1.2.1 Vybudování turistického a rekrea ního areálu – I. etapa
71 mil. K
K tomuto projektu je zpracována projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a je vydané p!íslušné územní
rozhodnutí. Výstavba turisticko rekrea"ního areálu je situována na západním okraji širšího st!edu m sta. V rámci realizace
projektu bude vybudován venkovní bazén.
P$edpokládaný termín realizace:
P$edkladatel/realizátor:
2008 - 2013
M sto Blatná
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