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Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Ptenín,
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický
rozvojový dokument byl vytvořen zastupitelstvem obce a vychází ze současného stavu veřejných a
soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru
na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů
tak, aby obec prosperovala jako celek.

Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné době
žijící a pracující v obci. Cílem je, ale i vytvoření kvalitních podmínek pro zvyšování počtu obyvatel
v obcích.

Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:
-

občanská vybavenost a kvalita života
doprava a technická infrastruktura
územní rozvoj
životní prostředí

OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a infrastruktury
v oblastech využití volného času a vzdělávání.
SPORTOVIŠTĚ, ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ
- údržba DH Ptenín, Újezdec
- podpora organizace sportovních akcí
- podpora údržby fotbalového hřiště
- Údržba víceúčelové vodní nádrže
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ SPRÁVA, ORGANIZACE KULTURNÍCH AKCÍ
- Obnova pomocných staveb za budovou pohostinství
- údržba budovy pohostinství ( průběžně )
- údržba budovy obecního úřadu ( průběžně )
- organizace ,,dětského dne“ ( 1x ročně )
- rekonstrukce garáže v Újezdci
- podpora údržby areálu letního tanečního parketu ( průběžně )
- údržba prostor prodejny potravin, podpora provozu
CESTOVNÍ RUCH
- zkvalitnění služeb a nabídky produktu v oblasti cestovního ruchu (trvale)
- obnova Naučné stezky Ptenín – Újezdec
- podpora rozvoje minimuzea v zámku
- podpora údržby židovského hřbitova ( průběžně )
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ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO ZÁZEMÍ A VYBAVENÍ JEDNOTKÁM ZAJIŠŤUJÍCÍM
BEZPEČNOST OBYVATEL
- údržba hasičského auta a ostatní techniky – účast na soutěžích v požárním sportu (trvale)
- podpora organizace hasičských soutěží SDH Ptenín ( trvale )
- nákup potřebného vybavení ( trvale )
REKONSTRUKCE A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
- obnova a údržba kulturních a historických památek (trvale)
- oprava zámku – oprava průjezdů, fasáda – dle finanční možností
- údržba kaple Panny Marie v Újezdci ( trvale )
- oprava božích muka sv. Jana Nepomuckého
- oprava božích muk Na Výpichu

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce na okolní města a obce a
vybudovat kvalitní místní komunikace. Vytvořit podmínky pro využití obnovitelných zdrojů.

DOPRAVA
podpora dopravní obslužnosti ( dlouhodobě)
opravy a rekonstrukce místních komunikací ( průběžně )
rekonstrukce a budování chodníků chodníků ( průběžně )
oprava mostů na místních komunikacích - Hráz
OBNOVITELNÉ ZDROJE
- podpořit využití obnovitelných zdrojů (trvale)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- údržba a modernizace sítě veřejného osvětlení a rozhlasu ( trvale )
- podpora nových datových sítí (trvale)
- vybudování obecního vodovodu Ptenín, Újezdec (administrativní příprava)
- údržba a opravy kanalizace, ČOV

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Cílem je především udržování platnosti aktuálního, kompletního územního plánu, který zajistí
další rozvoj obce.
-

podpora výstavby rodinných domů, vytváření lokalit pro výstavbu ( trvale )
obnova kulturních a historických památek (trvale)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí.
-

údržba veřejných prostranství (dlouhodobě)
stabilizace veřejné zeleně a veřejných prostranství v obcích (dlouhodobě)
vytváření odpočinkových míst ( dlouhodobě )
péče a ochrana v obecních lesích (trvale)
odstraňování černých nepovolených skládek
zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
výměna potrubí spojujících rybník na návsi a rybník u zámku
odbahnění rybníka u zámku
údržba zeleně v zámeckém parku

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
-

rozpočet obce
dotace a granty Plzeňského kraje
OPŽP
IROP
MAS

Vyvěšeno na úřední desce: 23.03. 2022

Sejmuto z úřední desky: 08.04.2022

Tento Strategický rozvojový dokument obce Ptenín byl schválen Zastupitelstvem obce Ptenín na
veřejném zasedání zastupitelstva dne 08.04. 2022.

4

