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1 Úvod
1.1. Zadání
Strategické plánování je prostředkem k mobilizaci a efektivnímu využívání všech
zdrojů za účelem dosahování stanovených cílů. Strategické plánování řeší problémy
dlouhodobě a komplexně a pomáhá dosáhnout konsensu v hlavních otázkách, které je
potřeba řešit.
Na začátku roku 2012 přistoupilo vedení a zastupitelstvo obce Meclov a jeho částí ke
zpracování nové Územní strategie rozvoje, jejímž cílem je zvýšit absorpční kapacitu
pro čerpání peněz, především z fondů Evropské unie. Finanční prostředky na
zpracování Územní strategie rozvoje poskytnul Obecní úřad Meclov.
Jako horizont pro novou strategii rozvoje byl zvolen rok 2022 s možností průběžné
aktualizace. Vzhledem k časovým možnostem pro zpracování dokumentu byla zvolena
cesta zpracování Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022
(dále jen Územní strategie rozvoje).
Na konci roku 2016 rozhodlo vedení a zastupitelstvo obce Meclov o aktualizování
Územní strategie rozvoje. Záměrem a cílem je zvýšit absorpční kapacitu pro čerpání
peněz, především z fondů Evropské unie v novém grantovém období 2014 – 2020
a rovněž zhodnotit předchozí uplynulý pětiletý vývoj obce a daného území.
Celý dokument vychází ze zkušeností s nejnovějšími metodami strategického
plánování využívaného ve vyspělých zemích Evropské unie, která sleduje
komplexnost dokumentu (dotýká se všech důležitých sfér života), konsensuálnost
(odráží společné zájmy různých zájmových skupin a občanů) a klade důraz na
udržitelnost navrhovaného rozvoje v dlouhodobém měřítku (jako předpoklad pro
rovnovážný a dlouhodobý rozvoj oblasti se zajištěním potřebné kvality života).

1.2. Metodika zpracování dokumentu
Strategie rozvoje nemůže být pojímána normativně, tzn. nelze stanovit a nařídit
cílový optimální či zákonitý stav, neboť současný ekonomický a sociální vývoj se
vyznačuje neustálými změnami. Územní studie by měla především vyjadřovat
celkovou a etapově členěnou pružně reagující strategii, zaměřenou na podporu
a stimulování žádoucích vývojových trendů.
K vypracování aktualizace slouží nejaktuálnější statistická datová základna
příslušných úřadů, které tato data zpracovávají a další údaje z různých zdrojů
tématicky vázané pro danou oblast analýzy vč. přímého terénního průzkumu.
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Kontrolní skupina pod předsednictvím starostky obce p. Pavlíny Kaufnerové
schvalovala návrh postupu prací, metodu zpracování, výstupy jednotlivých fází,
zapracování relevantních připomínek veřejnosti a závěrečnou verzi dokumentu
k předložení zastupitelstvu. Dostupná data a údaje posloužily k provedení SWOT
analýzy území, trendů rozvoje, stanovení základních principů pro rozvoj, stanovení
dlouhodobé VIZE rozvoje a stanovení klíčových oblastí rozvoje.
V kontrolní skupině byl odsouhlasen popis současného stavu oblasti, bylo
zhodnoceno uplynulé pětileté období a došlo na vypracování nové analýzy SWOT –
tj. zhodnocení silných a slabých stránek v území, příležitostí a rizik, ze které následně
proběhlo stanovení vize a globálního cíle oblasti včetně ukazatelů úspěšnosti, výčet
potřebných opatření (prioritních oblastí) a stanovení nových strategických cílů v rámci
těchto opatření, včetně ukazatelů úspěšnosti.
Na závěr byly opět zvoleny krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé priority, mj.
s ohledem na možnost čerpání finančních zdrojů z EU, a navrženy prioritní projekty
pro naplňování stanovených cílů.
Vzešlé připomínky měli k dispozici všichni členové kontrolní skupiny a projednali je
společně vždy na setkání. Návrhy cílů a opatření v jednotlivých oblastech byly
koordinovány v časovém předstihu za účelem eliminace rozporů, překryvů, nedostatků
a doplňků.
Shrnutí: Dokument s aktualizací se skládá z pěti hlavních částí. První – Úvodní,
druhá analytická část obsahuje souhrnnou aktualizovanou Situační analýzu. Třetí část
zahrnuje SWOT analýzu sledovaného území včetně identifikování VIZE a Prioritních
oblastí. Čtvrtá část dokumentu je zpracována již jako návrhová, Strategická
s podrobným definováním Strategických cílů, ze kterých vyplývá pátá část - prioritní
nové projektové záměry na Projektových listech. Úvodním východiskem pro
zpracování situační analýzy je podrobné shrnutí dosavadních zpracovaných
koncepčních dokumentů na úrovni kraje a zejména okresu. Při zpracování situační
analýzy bylo nutné úzce spolupracovat se zástupci institucí, spolků, organizací
a veřejnosti.
Aktualizovaná
SWOT analýza (analýza slabých, silných stránek, příležitostí
a ohrožení) představuje nástroj k hodnocení území a aktivit v něm probíhajících,
stanovení rozvojových trendů, stanovení následné vize a určení prioritních oblastí.
Strategická (návrhová) část by měla na základě poznatků SWOT analýzy, stanovené
vize a určených prioritních oblastí stanovit strategické cíle jednotlivých oblastí dalšího
rozvoje a v neposlední řadě by měla pomoci připravit a formovat prostředí, které
umožní dosažení stanovených cílů a tedy realizaci navržené strategie.
Nadstavbovou částí rozvojového dokumentu je tzv. programový dodatek. Proces jeho
tvorby spočívá ve sběru a shromažďování projektových záměrů v podobě
projektových listů přiložených k dané prioritní oblasti. Cílem programového dodatku
je vytvořit akční plán, který stanovuje plán práce pro období jednoho až tří let při
naplňování strategie rozvoje území s ohledem na okamžité podmínky dané nezbytností
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aktivit, dostupností příslušných finančních a personálních zdrojů, dále pak vnějšími
okolnostmi.
Nově vložená a aktualizovaná data jsou barevně odlišena od původního dokumentu,
popř. je v textu uvedeno, že se jedná o nové informace a je popsán vývoj za uplynulé
období (od posledních dostupných dat).

1.3. Základní lokalizace obce Meclov a jeho částí
Lokalizace:
NUTS I: Česká republika
NUTS II: Jihozápad
NUTS III: Kraj Plzeňský
NUTS IV: Okres Domažlice

1.4. Doporučení pro další postup a realizaci
Aktualizace Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022
stanovuje hlavní směry rozvoje, hlavní cíle a pojmenovává priority, ke kterým by měly
být přiřazeny konkrétní projekty a aktivity pro jejich naplnění. Jedná se o strategii,
která by měla být v jednotlivých klíčových oblastech dále doplňována o informační
listy, které budou sloužit k zajištění podkladů pro úspěšné podávání žádostí o dotace,
k analýze současného stavu projektů a upozorňovat na případné možnosti získání
dotačního titulu.
V rámci této připravenosti se otevírá možnost včasného vypracování relevantních
dokumentů, např. zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení
apod. Díky realizaci projektů bude možné naplňovat stanovené cíle rozvoje obce do
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých priorit. Územní strategie rozvoje by
měla být aktualizována min. ještě jednou (v návaznosti na sestavování rozpočtu) a to
v podobě aktuálního sběru dat a doplňování informačních listů.
Vzhledem k možnostem čerpání dotací z fondů EU a dalších relevantních fondů by
měly být projekty formulovány již s ohledem na daná kritéria čerpání.
Ukazatele Územní strategie rozvoje by měly být vyhodnocovány a výsledky
monitoringu předkládány zastupitelstvu. Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit
nejen pro obec a její části, ale také pro spolupracující organizace a veřejnost.
Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji a naplňování
Územní strategie rozvoje.
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Na základě vyhodnocování byla provedena aktualizace dokumentu. Pokud se vnější
podmínky změní natolik, že bude třeba provést další aktualizaci (např. zveřejnění
nových aktuálních dat), pak by k této aktualizaci měl být vznesen oficiální podnět.

1.5. Základní pojmy
Pojem - Význam pojmu
VIZE rozvoje: popis ideálního výsledného stavu rozvoje oblasti v delším časovém
horizontu (min. 10 let) rámcově určující globální cíl a základní cesty a výsledky
rozvojového procesu
Klíčové oblasti: oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné
pro dlouhodobý rozvoj a vyžaduje soustředěnou pozornost
Globální cíle: základní žádoucí vývoj v dlouhodobém měřítku v jednotlivých
klíčových oblastech směřující k naplnění vize
Opatření: problémové podoblasti, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů
Specifické cíle: konkrétní cíle, formulované v rámci jednotlivých opatření, jejichž
realizace má vést k dlouhodobému plnění globálního cíle dané klíčové oblasti
SWOT analýza: analýza vnitřních silných a slabých stránek řešené oblasti a vnějších
příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého rozvoje

2 Situační analýza
2.1 Poloha, přírodní podmínky
2.1.1 Poloha
Obec Meclov a jeho části se nachází v jihozápadní části Plzeňského kraje, při silnici
první třídy č. I / 26 vedoucí z Plzně na Domažlice a hraniční přechod Folmava (CZ) /
Furth im Wald (D), mezi městy Horšovský Týn a Domažlice.
Lokalizace:
NUTS I: Česká republika
NUTS II: Jihozápad
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NUTS III: Kraj Plzeňský
NUTS IV: Okres Domažlice

Adresa:
Obecní úřad Meclov
Č.p.: 137
34601 Meclov
IČ: 00 253553
Administrativní mapa správního obvodu

Město/obec s rozšířenými pravomocemi: Horšovský Týn
Stavební úřad pro Obec Meclov:

Městský úřad Horšovský Týn
Odbor výstavby a ÚP
nám. Republiky 52
34601 Horšovský Týn

Finanční úřad pro Obec Meclov:

Finanční úřad v Horšovském Týně
Domažlická 55
34601 Horšovský Týn
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Matrika pro Obec Meclov:

Městský úřad Horšovský Týn - Matrika
nám. Republiky 52
34601 Horšovský Týn

Úřad práce pro Obec Meclov:

Úřad práce v Domažlicích
Msgre. B. Staška 265
34401 Domažlice

Živnostenský úřad pro Obec Meclov:

MÚ Horšovský Týn
Obecní živnostenský úřad
nám. Republiky 52
34601 Horšovský Týn

Jedná se o správní celek s 9-ti částmi a 9-ti katastrálními územími s úřadem se sídlem
v Meclově.1
Obec Meclov (katastrální plocha: 3 195 ha)
Do jeho správního území patří :
Bozdíš, Březí u Meclova, Jeníkovice u Horšovského Týna, Mašovice u Meclova,
Mračnice, Mrchojedy, Němčice u Třebnic, Třebnice u Domažlic.

1

Současné územně správní uspořádání České republiky platí od 1.1.2003. Tvoří je kraje (vyšší územně
samosprávné celky), okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a obvody obcí s pověřeným obecním
úřadem.
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Mapa katastrální:

Mapa Meclova a jeho částí:
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Pozice obce na obecné geografické mapě

Obecní úřad Meclov vzájemně spolupracuje s dalšími obcemi a městy a je členem:
-

Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru
Domažlicko
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2.1.2 Přírodní podmínky
Meclov a jeho části Bozdíš, Březí u Meclova, Jeníkovice u Horšovského Týna,
Mašovice u Meclova, Mračnice, Mrchojedy, Němčice u Třebnic, Třebnice u Domažlic
se nachází v historické krajině Chodska, cca 11 km od Domažlic, na samé hranici
geomorfologického celku zvaného Podčeskoleská pahorkatina, v těsné blízkosti
významného silničního tahu na hraniční přechod Folmava / Furth im Wald-Schafberg
(SRN). Obec je vzdálená přibližně 17 km vzdušnou čarou od hranic se Spolkovou
republikou Německo.
Rozloha území je 3 195 ha včetně 9-ti spádových obcí. Nadmořská výška, v níž se
obec Meclov a další jeho části nachází, se uvádí okolo 396 m.n.m., ale díky rozloze a
členitému reliéfu krajiny se pro celou oblast pohybuje v rozmezí 396 m.n.m. (západní
část území) až po 512 m.n.m. ve východní části (vrcholek bez jména poblíž Třebnice).
Rozdíl nejvyšší a nejnižší nadmořské výšky tak činí 116 m. Najdeme zde jak
zemědělsky využívanou půdu, tak i lesy, louky a pastviny.
Z hlediska makropolohy v rámci ČR je důležitá strategicky významná poloha
Plzeňského kraje ve spojení východ – západ Evropy. V rámci Plzeňského kraje mají
Meclov a jeho části i dobrou polohu poblíž krajské metropole Plzně a poloze na
jihozápadní rozvojové ose. Dostupnost z hlediska individuální dopravy je tudíž na
dobré úrovni. Tato poloha je významná jak z hlediska individuální automobilové
dopravy, tak i z hlediska dopravy hromadné.
Klimaticky se území nachází v mírně teplém a suchém, klimatickém regionu MT1.
Průměrná roční teplota je 7oC - 8,5oC, průměrný roční úhrn srážek je 450 mm - 550
mm. *

* V roce 1971 bylo E. Quittem zpracováno klimatickogeografické členění Československa, ve kterém vymezil na našem
území 3 základní klimatické oblasti – teplou, mírně teplou a chladnou. Na základě chodu a intenzity 14 klimatických
charakteristik
pak
vymezil
v
každé
oblasti
několik
podoblastí.
Teplá oblast se dělí na 5 podoblastí (T1 - T5), kdy T5 je nejteplejší a také nejsušší a T1 je nejchladnější a nejvlhčí. Mírně
teplá podoblast se dělí na 11 podoblastí (MT1 - MT11), kdy MT11 je opět nejteplejší a nejsušší a MT1 je nejchladnější a
nejvlhčí.
Chladná oblast je dělena na 7 jednotek (CH1 - CH7), z nichž CH1 je opět nejstudenější a CH7 nejteplejší.

Vodní plochy zastupují minimálním počtem malé rybníky. Největší z nich, rybník
Březí, má shodné jméno s osadou nedaleko (místní část Březí). Z vodních toků je
nejvýznamnějším Černý potok - pravostranný přítok řeky Radbuzy a Mračnický potok.
Černý potok pramení v SRN a na naše území vstupuje poblíž hraničního přechodu
Lísková – Waldmünchen, pokračuje Českým lesem pod vrcholem Čerchov kolem
Capartic směrem k Trhanovu. Před Meclovem se spojuje s říčkou Pivoňkou.
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2.1.3 Historie
Meclov
První osídlení v oblasti Meclova je již pravěké. Podle poznatků z vykopávek
vedených v letech 1960 - 1970 osídlili blízké území lidé Českofalcké mohylové
kultury. Toto osídlení spadá do starší a především do střední doby bronzové, tedy
zhruba 1500 let před n.l.
Dnešní Meclov se však nachází jinde. Oblast pravěkého osídlení leží asi 300 m
jihozápadním směrem mezi Meclovem a Březí. V těchto místech byla také nalezena
řada předmětů z období husitských válek (meče, úlomky zbraní apod.).
První věrohodná zpráva, písemný doklad, se nachází v listinném falzu Kladrubského
kláštera a datuje se k roku 1115. Meclov je jmenován mezi dalšími 25 obcemi jako
majetek kláštera, tím také zůstal až do roku 1313. Tehdy se Meclov stává majetkem
vladyky Racka z Prostiboře. V průběhu 13. a 14. století kolonizovali české pohraničí
němečtí sedláci. Do Meclova přišlo osm rodin z vesnic dnešního bavorského okresu
Landau (potomci těchto kolonizátorů žili v Meclově až do poválečného odsunu).
Roku 1379 se Meclov stává součástí poběžovického panství. V roce 1459 kupuje toto
panství, a tedy i Meclov, Dobrohost z Ronšperka. Ten také nechává v Meclově
postavit gotický zděný kostel místo bývalého kostela dřevěného. Jeho následovník
Zdeněk Dobrohost z Ronšperka byl mužem neblahé pověsti. Stal se příhraničním
loupeživým rytířem, kterého vyhnal až pan Lev z Rožmitálu. Od roku 1543 je Meclov
pánů ze Švamberka. Na krátký čas, v letech 1599 - 1625, působil v Meclově, dle
vyznání vrchnosti, luteránský farář. Po Bílé Hoře koupil zkonfiskované panství
Severín Táhlo z Horštejna, kostel v Meclově opět pokatoličtil (1625). Od roku 1659
patří panství Davidu Norbertu Pachtovi z Rájova. Dalších 200 let se majitelé rychle
střídají, jediná zaznamenáníhodná událost je zvýšení kostelní věže.
Od roku 1850 je Meclov správně samostatnou obcí politického okresu Horšovský
Týn. Od 70.let devatenáctého století se v Meclově těží živec. Obec bohatne a roste i
počet obyvatel. V roce 1900 je uvedena do provozu železniční trať Staňkov Poběžovice se zastávkou v Meclově a již dva roky zde funguje poštovní úřad. V roce
1920 žije v Meclově 773 obyvatel především německé národnosti. Po 2.světové válce
bylo odsunuto 559 němců. Ti byli nahrazeni dosídlenci ať už z vnitrozemí či z Volyně.
Dnes má Meclov zhruba 540 stálých obyvatel, je samosprávnou obcí.

Přilehlé obce a osady:
Bozdíš
Bozdíš je malá vesnička, nachází se asi 4 km na jihovýchod od Meclova. Trvale zde
žili v roce 2001 (SBLD 2001) dva obyvatelé. Dalším údajem z roku 2009 je evidence
14 adres.
Bozdíš je také název katastrálního území o rozloze 1,97 km2
Bozdíš - Březí - Jeníkovice - Mašovice - Mračnice - Mrchojedy - Němčice -
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Březí
Březí je vesnička, nacházející se cca 2 km na jižně od Meclova.
Farnost: Klenčí pod Čerchovem, do roku 2005: Meclov.
Podle sčítání lidu ze dne 1. 12. 1930 zde žilo 187 obyvatel (33 domů: 177 Němců, 10
Čechů). V roce 1982 zde žilo 62 obyvatel, v roce 2001 zde žilo 55 obyvatel v 19
domech.
Kostely a kaple:
Kaple Panny Marie byla postavena počátkem 19. století, centrální, šestiboká, s
jehlancovitou střechou s věžičkou, uvnitř sklenutá plochou kupolí, zbořena po r. 1967.
Stála po levé straně silnice při cestě z Bozdíše mezi dvěma lípami vedle kříže. Nyní je
zde jen 1 lípa a kříž.
Jeníkovice
Jeníkovice je taktéž malou vesničkou, nacházející se asi 4,5 km na východ od
Meclova. Trvale zde žilo v roce 2001 (SBLD 2001) 40 obyvatel.
Dalším údajem z roku 2009 je evidence 18 adres.
Jeníkovice leží v katastrálním území Jeníkovice u Horšovského Týna o rozloze
3,47 km2
Mašovice
Mašovice je opět malá vesnice. Nachází se asi 1,5 km na severovýchod od Meclova.
Trvale zde žilo v roce 2001 (SBLD 2001) 71 obyvatel.
Dalším údajem z roku 2009 je evidence 26 adres.
Mašovice leží v katastrálním území Mašovice u Meclova o rozloze 4,95 km2.
Mračnice
Mračnice je další malá vesnice, část obce Meclov v okrese Domažlice. Nachází se asi
2 km na jihovýchod od Meclova. Je zde evidováno (v roce 2009) 19 adres.
Trvale zde žilo v roce 2001 52 obyvatel.
Mračnice je také název katastrálního území o rozloze 2,93 km2.
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Mrchojedy
Mrchojedy jsou „zapomenutou“ vesničkou ulicového typu schoulená mezi lesy okolo
malého rybníka 4 km jižně od Horšovského Týna, stranou silnice do Domažlic,
vedoucí přes les Háje. Prvně je písemně zmiňována v roce 1539. Urbář z roku 1587
uvádí 4 dvory a roku 1654 berní rula 5 hospodářů jako příslušenství panství Horšovský
Týn. V roce 1785 je tu 12 domů, v roce 1839 už 17 domů a roku 1939 dokonce 23
usedlostí. Podle posledního sčítání v roce 1991 tu trvale žilo 10 obyvatel. Ostatní
stavení užívají chalupáři.
Pod kaštany na návsi se vedle kříže z roku 1911 choulí malá čtyřboká kaple s
polygonálním závěrem, postavená v roce 1934 a zasvěcená Nejsvětější Trojici.
Stanová střecha nese malou zvonici. Zachovány jsou některé vjezdy do dvorů a
štuková fasáda na čp. 19.
Němčice
Němčice, malá vesnice, nacházející se asi 3,5 km na jihovýchod od Meclova. Trvale
zde žilo v roce 2001 (SBLD 2001) 21 obyvatel.
Dalším údajem z roku 2009 je evidence 15 adres.
Němčice leží v katastrálním území Němčice u Třebnic o rozloze 2,29 km2
Třebnice
První písemné zmínky o obci Třebnice jsou z roku 1369. Vesnice je pravděpodobně
již raně feudálního původu, odedávna patřila k panství Horšovský Týn. Roku 1427
patřila obec plebiánství. Roku 1539 král Ferdinand I. Týnské panství předal Janu
mladšímu z Lobkovic. Po bitvě na Bílé hoře r. 1622 byly statky prodány hraběti
Maxmiliánovi Trattmannsdorfovi; v jeho držení byla Třebnice až do roku 1848.
Památky: kostel sv. Jiljí; škola při plebiánství (faře); místní hřbitov – založen v roce
1788.
Kostel sv. Jiljí:
Kostel sv. Jiljí v Třebnicích je zmiňován již v roce 1384. Je to jednolodní gotický
kostel s věží. Masivní zdivo kostela s malými okny připomíná pevnostní stavbu, kterou
zřejmě pro obyvatele vesnice v blízkosti hranice kdysi byla. Presbytář je zaklenut
žebrovou klenbou a v lodi je kazetový strop. Zařízení kostela je barokní a vytváří
hezký výtvarný celek.
V důsledku zanedbání stavba po druhé světové válce se dnes kostel nachází v
havarijním stavu. Opravu si vyžaduje především strop a střešní krytina na celé budově.
V polovině srpna 2007 spadla část římsy z jižní strany nad vstupem do kostela a další
část římsy hrozí zřícením. Římskokatolická farnost Domažlice, která kostel vlastní a
Bozdíš - Březí - Jeníkovice - Mašovice - Mračnice - Mrchojedy - Němčice -
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využívá pro nedělní bohoslužby, podstoupila první kroky za účelem záchrany této
významné památky. Začátkem ledna 2009 vydal Městský úřad Horšovský Týn
závazné stanovisko ohledně plánovaných oprav kostela a uznal jeho obnovu za
přístupnou. Na základě tohoto dokumentu podala Římskokatolická farnost Domažlice
žádost na Ministerstvo Kultury ČR o příspěvek z tzv. havarijního programu.

2.2 Obyvatelstvo, osídlení
2.2.1 Osídlení
Zájmové území obce Meclov a jeho částí leží v severní části okresu Domažlice. Je
vzdáleno přibližně 12 km od bývalého okresního města Domažlice. V této oblasti
převládá venkovské osídlení a je zde relativně nízká hustota obyvatel.
První osídlení oblasti Meclova, jak již bylo zmíněno, je již pravěké. Podle poznatků z
vykopávek vedených v letech 1960 - 1970 osídlili území lidé Českofalcké mohylové
kultury. Osídlení spadá do starší a především do střední doby bronzové. Staletý
progresivní vývoj osídlení byl narušen druhou světovou válkou. Nejdříve částečným
odchodem české populace v roce 1938 a zejména odsunem Němců po roce 1945.
Následně po roce 1948 začala negativně působit uzavřenost v blízkém příhraničním
území – dnešní oblasti Českého lesa. V dalším vývoji docházelo k potlačování
významu venkovského osídlení a přednostnímu růstu městských sídel.
Ve formování struktury osídlení by měl být brán zřetel mimo dosud uváděné faktory
také na racionálně a cílevědomě vytvářenou síť center osídlení. Hlediskem nemůže být
pouhý počet obyvatel sídla, ale také síla jejich ekonomické základny, obslužné funkce,
územní předpoklady rozvoje a dosavadní vývojové tendence. Tato síť by svým
hierarchickým uspořádáním měla zabezpečovat potřeby spádových okruhů
jednotlivých center osídlení a tím přispívat k vytváření příznivých životních podmínek
pro obyvatele.Výchozí platformu hodnocení tvořily kvalitativní ukazatele získané ve
sčítání 2001 a předpokládaný vývoj do roku 2011. Následně byla do tohoto hodnocení
promítnuta další hlediska – poloha sídla, jeho dostupnost, spádové poměry, zájem o
rekreační využití apod.
Pohyb obyvatelstva obce Meclov od roku 1971 do 2015:

Rok

Stav 1.1.

Narození

1971

751

16

1972

742

1973

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

13

10

22

3

-12

-9

742

15

6

11

13

9

-2

7

749

749

15

10

8

27

5

-19

-14

735

1974

735

13

6

16

37

7

-21

-14

721

1975

721

18

4

14

27

14

-13

1

722

Bozdíš - Březí - Jeníkovice - Mašovice - Mračnice - Mrchojedy - Němčice -

Přírůstek
migrační

Třebnice

Přírůstek
celkový

Str. 15

Stav 31.12.

Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

1976

722

11

12

21

19

-1

2

1

723

1977

723

17

9

6

21

8

-15

-7

716

1978

716

11

4

24

34

7

-10

-3

713

1979

713

18

5

28

23

13

5

18

731

1980*

731

11

11

25

30

-

-5

-5

1 427*

1981

1 427

23

20

9

29

3

-20

-17

1 410

1982

1 410

19

11

12

40

8

-28

-20

1 390

1983

1 390

13

17

12

26

-4

-14

-18

1 372

1984

1 372

15

21

22

38

-6

-16

-22

1 350

1985

1 350

19

13

21

33

6

-12

-6

1 344

1986

1 344

16

12

27

33

4

-6

-2

1 342

1987

1 342

17

22

20

48

-5

-28

-33

1 309

1988

1 309

16

17

13

25

-1

-12

-13

1 296

1989

1 296

16

17

48

32

-1

16

15

1 311

1990

1 311

16

22

35

39

-6

-4

-10

1 301

1991**

935

12

16

35

28

-4

7

3

938**

1992

938

7

12

20

22

-5

-2

-7

931

1993

931

18

7

24

29

11

-5

6

937

1994

937

8

13

44

16

-5

28

23

960

1995

960

6

15

30

14

-9

16

7

967

1996

967

5

13

37

17

-8

20

12

979

1997

979

3

11

24

29

-8

-5

-13

966

1998

966

10

11

35

21

-1

14

13

979

1999

979

10

12

24

24

-2

-

-2

977

2000

977

9

11

31

17

-2

14

12

989

2001

1 009

8

6

30

19

2

11

13

1 022

2002

1 022

12

9

41

8

3

33

36

1 058

2003

1 058

13

13

21

17

-

4

4

1 062

2004

1 062

14

8

19

18

6

1

7

1 069

2005

1 069

10

11

22

24

-1

-2

-3

1 066

2006

1 066

10

11

48

28

-1

20

19

1 085

2007

1 085

8

12

29

17

-4

12

8

1 093

2008

1 093

8

12

43

24

-4

19

15

1 108

2009

1 108

14

10

39

21

4

18

22

1 130
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2010

1 130

18

9

33

17

9

16

25

1 155

2015

1 117

14

8

32

33

6

-1

5

1 122

* ) zvýšení počtu obyvatel z důvodu centralizace – územní změny č.1 (sloučení údajů s obcemi Srby a Třebnice)
** ) územní změna č.2 – od roku 1991 opět bez údajů za obec Srby

Pohyb obyvatelstva Třebnic od roku 1971 do 1980:
Rok

Stav 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav 31.12.

1971

384

6

4

7

32

2

-25

-23

361

1972

361

8

4

1

14

4

-13

-9

352

1973

352

6

1

6

20

5

-14

-9

343

1974

343

10

4

1

7

6

-6

-

343

1975

343

8

6

-

27

2

-27

-25

318

1976

318

10

3

12

33

7

-21

-14

304

1977

304

7

3

10

28

4

-18

-14

290

1978

290

9

2

5

26

7

-21

-14

276

1979

276

6

3

3

13

3

-10

-7

269

1980

269

1

4

-

7

-3

-7

-10

-

Zdroj: © Český statistický úřad, 2016

Pro další rozvoj osídlení řešeného prostoru existují prakticky pouze limity dané
chráněnými přírodními a krajinnými tvary všeho druhu včetně jejich ochranných
pásem. Z hlediska vnitřní stability je třeba posuzovat sídelní strukturu i v její
kompaktnosti na řešeném území.

2.2.2 Obyvatelstvo
Území okresu Domažlice představuje z hlediska společensko-historického vývoje
mimořádně aktivní oblast. Projevem etnografických odlišností chodského lidu byla i
právě sídelní struktura
pronikající do vlastního obydlí a jeho prostorového
uspořádání.V samostatném Československu a později v České republice proběhla
sčítání v letech 1921, 1930 (poprvé zjišťována fertilita žen a minulé bydliště
sčítaných), 1950, 1961 (dle trvalého pobytu), 1970, 1980 , 1991, 2001 a poslední 2011,
ze kterého budou známa data až po zpracování. Proto je nutné vycházet z výsledků
SLDB 01 včetně dat za celý okres Domažlice a brát v úvahu předpokládaný vývoj na
základě dílčích dat ČSÚ.
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Při současné aktualizaci dokumentu jsou již použita poslední známá data ČSÚ,
převážně k 31.12. 2015 včetně souhrnných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku
2011.
Pro celou oblast příhraničí je charakteristický nízký podíl rodáků (podíl obyvatel
narozených v obci současného bydliště). Tento stav je důsledkem poválečných
událostí spojených s masivním odsunem německého obyvatelstva a následným
osídlováním.
Údaje z Chytilova místopisu (Počty domů a obyvatel odpovídající stavu v roce 1921):

Podíváme-li se na následující tabulky, která zachycují vývoj počtu obyvatel od roku
1930 do roku 1950, je na první pohled patrný výrazný úbytek počtu obyvatel po II.
světové válce – po odsunu německého obyvatelstva.
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Tabulka počtu obyvatel v letech 1930 a 1950:

Počet obyvatel v roce 1930 Počet obyvatel v roce 1950
Celkem :

1963

1134

Zdroj: Statistický lexikon obcí republiky Československé 1955 / Podle správního rozděleni 1. ledna 1955,
sčítání lidu, domů a bytů 1930 a 1950

Zdroj: HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1869–2005
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Vývoj počtu obyvatel ČSR v letech 1930-1950:

Zdroj: HISTORICKÝ LEXIKON OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1869–2005

Celkový počet obyvatelstva se od roku 1950 mírně snižoval. Největší příliv obyvatel
pak proběhl v roce 1980, ovšem jen z důvodu centralizace obyvatel a sloučení
statistických dat s dalšími dvěma obcemi – Srby a Třebnice.
Změny ve vývoji počtu obyvatel nastaly až po roce 1990. V průběhu let 1991 – 2010
se zvýšil přírůstek trvale bydlících obyvatel v Meclově a jeho částech o 217 osob,
který je dán do souvislosti s novým rozvojem v minulosti částečně izolovaným
územím, typických pro příhraniční oblasti. Konkrétně se jedná o novou výstavbu
rodinných domů, rozvoj ekonomických aktivit včetně nových vazeb a pracovních
příležitostí v blízké Spolkové Republice Německo.
V nárůstu počtu obyvatel, oproti přirozené měně, měla migrace podstatně vyšší
objem, ale právě ta je velice citlivá na možnosti získat vyhovující podmínky pro
bydlení. Tyto možnosti se ve městech a obcích po roce 1990 značně zhoršily, což
pravděpodobně vedlo k přesunu proudu přistěhovalých do menších sídel. Tento trend
je patrný i v Meclově a jeho částech, kde počet obyvatel narůstal.
Domažlický okres, kam naše řešené území patří, se počtem 58 844 obyvatel (stav k 1.
3. 2001) řadí na třetí místo s nejnižším počtem obyvatel (po okresech Rokycany a
Tachov) v Plzeňském kraji. V porovnání s minulým sčítáním se zvýšil počet obyvatel
o 115, klesala úmrtnost i porodnost, snížil se počet přistěhovalých a vystěhovalých.
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I když se dynamika porodnosti v devadesátých letech výrazně snížila, patří obec
Meclov se svými částmi do skupiny menších obcí v ČR, které jsou schopny zajistit
růst počtu obyvatel z vlastních zdrojů a kde, jak již bylo zmiňováno, nedošlo mezi lety
1991 až 2011 k razantnímu poklesu počtu obyvatelstva.

Stav obyvatel
Období: 31. 12. 2015

Počet obyvatel
v tom ve věku (let) 0-14
15-64
65 a více
Průměrný věk (let)
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1

Celkem
1 122
205
761
156
39,2

Muži
560
100
380
80
39,5

Ženy
562
105
381
76
38,8

Pohyb obyvatel
Období: 2015

Celkem
Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Sňatky
Rozvody
Kód: PU-MOSZV-DEMPOHYB/3

Muži
14
8
6
32
33
-1
5
9
5

Ženy

8
5
3
13
13
3
.
.

6
3
3
19
20
-1
2
.
.

Zdroj: © Český statistický úřad, 2016
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Věkové složení obyvatel Meclova a jeho částí k 1.1. 2011
a k 31.12. 2015
900

843

800

761

700
600

Celkem

500

442
401

400

381
380

Muži

300
205

200 194
100
94
100
0

118
5662

0 - 14 15 - 64

65 +

105
100
Rok
2015

Ženy

156
8076

0 - 14 15 - 64 65 +

Zdroj: © Český statistický úřad, 2016

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem

1009

z toho ženy

Muži

Ženy

498
svobodní

216

ženatí

249

rozvedení

30

ovdovělí

14

nezjištěno

2

svobodné

156

vdané

243

rozvedené

27

ovdovělé

70

nezjištěno

2
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Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Obyvatelstvo celkem
v tom
abs.
%
muži ženy
1 124
100,0 577 547

Věk, rodinný stav,
nejvyšší ukončené vzdělání
Obyvatelstvo celkem
z celku podle věku:
z celku podle rodinného stavu:
svobodní
ženatí, vdané
rozvedení
ovdovělí
Kód: OTOB112/4

450
510
86
78

40,0
45,4
7,7
6,9

255
258
45
19

195
252
41
59

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Pohyb obyvatelstva obce Meclov a jeho čátí od roku 1971 do 2010

Počet obyvatel
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
742
750
700
Rok 1971

1427

1155

1122

1066

938

722

731

1975

1979

1980*

1991**

967

1995

989

2000

2005

2010

2015

Zdroj: © Český statistický úřad, 2016
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* ) územní změna č.1 – sloučení údajů s obcemi Srby a Třebnice /1980
** ) územní změna č.2 - již bez údajů za obec Srby / 1991

K hodnocení kvalitativních stránek populace je opět citelný nedostatek aktuálních údajů,
takže je nutné i zde vycházet z výsledků SLDB 01 včetně dat za celý okres Domažlice a brát v
úvahu předpokládaný vývoj.

Podle nejnovějších dat (aktualizace 2017) se tento příznivý vývoj mírně zhoršil a
nadále stagnuje (viz tabulka Pohyb obyvatelstva).
Zjevně nejdůležitější z kvalitativních hledisek je věková struktura obyvatelstva, která
je základním předpokladem pro další průběh jeho přirozené obměny. Poklesem této
kvality věkové struktury obyvatelstva je v prvé řadě ohrožena životaschopnost
nejmenších sídel. Dalším aspektem je vzdělanostní struktura obyvatelstva podle
nejvyššího dokončeného vzdělání. V tomto směru neexistuje objektivní měřítko, a
proto je nutno také vycházet z porovnání s vyššími územními jednotkami. Z hlediska
vlastní reprodukce lze skladbu obyvatelstva i přes klesající porodnost stále ještě
hodnotit v rámci ČR jako nadprůměrnou. Zachování alespoň stagnační úrovně bude do
značné míry záviset na migračních vztazích. Zachování kladného migračního salda je
ovšem podmíněno dalším zvýšením výstavby a rekonstrukcí bytů, především v
bytových domech.
Obyvatelstvo obce Meclov a jeho částí podle věku

32
3%

62
6%

49
5%

44
4%

125
12%

0 - 4 roky
5 - 14 let

65
6%

143
14%

15 - 19 let
20 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 - 64 let

191
20%

150
15%

65 - 74 let
75+ a nezj.

148
15%

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Výhledově musí i výstavba bytových domů dosáhnout úrovně, která by uspokojila
zájemce o tento typ bydlení, a celková situace v pohybu obyvatelstva by se
stabilizovala znovu na obecných zákonitostech, které v daných podmínkách povedou
dále ke koncentraci obyvatelstva a vyšší urbanizaci.
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Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti
v tom

352

s 1 HD

325

se 2+ HD

27

Hospodařící domácnosti
v tom

391

s 1 CD

383

se 2+ CD

8

Cenzové domácnosti

v tom

400

úplné rodiny

249

z toho se závisl. dětmi

120

neúplné rodiny

38

z toho se závisl. dětmi

16

nerodinné domácnosti

6

domácnosti jednotlivců
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

107

Domácnosti v bytech podle počtu členů a typu
domácnosti v obci
definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

v tom podle počtu členů
domácnosti
Domácnosti
Typ domácnosti
celkem
5a
1
2
3
4
více
Bytové domácnosti celkem
394 85
114
82
80
33
v
1 hospodařící
364 85
108
75
77
19
tom domácnost
2 a více
30 x
6
7
3
14
hospodařících
domácností
Hospodařící domácnosti
429 116
119
84
83
27
celkem
domácnosti jednotlivců
116 116
x
x
x
x
v
bydlící samostatně
85 85
x
x
x
x
tom spolubydlící s jinou
31 31
x
x
x
x
hospodařící
domácností
vícečlenné nerodinné
8 x
8
-
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domácnosti
rodinné domácnosti
tvořené 1 rodinou
úplné rodiny celkem
v
úplná rodina bez
tom závislých dětí
úplná rodina se
závislými dětmi
neúplné rodiny celkem
v
neúplná rodina v čele
tom muž
neúplná rodina v čele
žena
tvořené 2 a více rodinami

305
298
247

x
x
x

111
111
83

84
84
66

83
80
75

27
23
23

141

x

83

38

16

4

106

x

x

28

59

19

51

x

28

18

5

-

16

x

9

6

1

-

35

x

19

12

4

-

7

x

x

x

3

4

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem

1009

Věřící

z toho

355
církev římskokatolická

309

církev českosl. husitská

2

českobratrská církev evangel.

3

pravoslavná církev

12

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi

2

Bez vyznání

641

Nezjištěné vyznání

13
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Bozdíš - Březí - Jeníkovice - Mašovice - Mračnice - Mrchojedy - Němčice -

Třebnice

Str. 26

Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Obyvatelstvo podle pohlaví a náboženské víry v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Druh pobytu, státní občanství, způsob
bydlení, národnost,
náboženská víra
Obyvatelstvo celkem
z toho:
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani
náboženské společnosti
věřící - hlásící se k církvi, náboženské
společnosti
z toho:
Církev adventistů sedmého dne
Církev československá husitská
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského
vyznání
Starokatolická církev v ČR
bez náboženské víry
neuvedeno
Kód: OTOB111/2

Obyvatelstvo
v tom
celkem
abs.
%
muži ženy
1 124
100,0 577 547
62

5,5

31

31

90

8,0

47

43

1
59
5
1

0,1
5,2
0,4
0,1

1
31
1

28
5
-

-

-

-

-

322
650

28,6 177 145
57,8 322 328

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011
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Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání

z toho

498

v rámci obce

190

v rámci okresu

258

v rámci kraje

17

do jiného kraje

11

vyjíždějící do zam. denně mimo obec

251

Žáci vyjíždějící denně mimo obec
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

112

Národnostní skladbu obyvatelstva Meclova a jeho částí zastupují ve velmi malé míře i
menšinové národnosti.

Vyjíždějící do zaměstnání a škol v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Vyjíždějící, doba cesty
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:
do 14 minut
15 - 29 minut
30 - 44 minut
45 - 59 minut
60 - 89 minut
90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého pracoviště

Zaměstnaní
Žáci
celkem muži ženy a studenti
270 135 135
105
42
188
20
8
12
201

21
83
15
7
9
95

21
105
5
1
3
106

13
69
12
10
1
73

90
74
18
9
6
4
31

37
36
7
6
5
4
26

53
38
11
3
1
5

37
26
5
1
4
x
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Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR
Kód: OTOB115/3

17

11

6

-

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem

1009
962

česká

z toho
národnost

moravská

1

slezská

0

slovenská

12

romská

0

polská

0

německá

7

ukrajinská

2

vietnamská
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

10

Obyvatelstvo podle pohlaví a národnosti v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Druh pobytu, státní občanství, způsob
bydlení, národnost,
náboženská víra
Obyvatelstvo celkem
Obyvatelstvo podle národnosti:
z toho:
česká
moravská
slezská
slovenská
maďarská

Obyvatelstvo
v tom
celkem
abs.
%
muži ženy
1 124
100,0 577 547

741
8
-
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německá
polská
romská
ruská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno
Kód: OTOB111/2

6
2
5
356

0,5
4
2
0,2
1
1
0,4
3
2
31,7 194 162

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Počty ekononomicky aktivních obyvatel obce Meclov a jeho částí
dle odvětví
200

191

180
Zemědělství, lesnictví,
rybolov

166
160

Průmysl

140
Stavebnictví

120
105

Obchod, opravy mot.
Vozidel

100
80
60
40

Doprava, pošta a
telekomunikace

72

64

Veřejná správa, obrana,
soc. zabezpečení

49 51

42
25

20

21 22

39 42

Školství, zdravotnictví

30

0
Rok 2001

Rok 2011

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005 / 2011
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2.2.3 Bytový fond
Všeobecné statistiky ukazují se, že využití bytů roste s velikostí a významem sídla.
Základní relace mezi počtem obyvatelstva a počtem bytů se pohybují převážně na
úrovni vyšších územních celků včetně republiky.Využití bytového fondu v řešeném
území je možno hodnotit jako nepříliš dobré, a to z důvodu poměrně vysokého počtu
neobydlených bytů.
Dostupné informace o bytovém fondu jsou po stránce kvantitativní a zejména
kvalitativní však zcela nedostačující. Zde je opět tedy nutno vycházet z výsledků
sčítání v roce 2001 a další vývoj pouze odhadovat. Lze konstatovat, že ani údaje obcí o
nově postavených a zvláště pak o zaniklých bytech nejsou vždy zcela přesné.
Bytový fond
350
300

289

250
200
150
100
60

55

50

24

9

3

0
Byty v rodinných domech

289

Byty v bytových domech

60
9

Byty neobydlené v
obydlených domech

55

Byty neobydlené v
neobydlených domech

3

Byty obydlené přechodně

24

Byty sloužící k rekreaci

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Vzhledem k nadprůměrnému zastoupení rodinných domků, oproti republikovým
hodnotám, odpovídají uvedené výsledky současným českým poměrům a trendům
v této oblasti.
Domovní fond
360
310

296
266

260
210
160
96

110
60
10

5

0

43
34 41 37

21

-40

Obydlené domy

296

Bytové družstvo

0

Domy soukromých osob

266

Domy obce, státu

5

Spoluvlast. vlastníků bytů

21

Postavené do 1919

34

Postavené 1920 - 1945

96

Postavené 1946 - 1980

41

Postavené 1981 - 2001

43

Postavené 2001 - 2011

37

Zdroj: © Český statistický úřad, 2017

Obecně se konstatuje, že většina negativních rysů stavu a vývoje bytového fondu se
ostře koncentruje do malých a velmi malých sídel. V nejbližší budoucnosti je nutno
dále zvyšovat úsilí o zvýšení intenzity nové bytové výstavby i v těchto malých a velmi
malých sídlech.
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Vývoj domovního fondu
K 1.3.2001 dosáhl celkový počet domů 319, z toho obydlených 268 - v počtu 252-ti
rodinných a 11-ti bytových. Za uplynulých deset let, tj. od roku 2001, kdy ještě nejsou
známa data z posledního SLBD 2011, nicméně za situace v souvislosti s nárůstem
počtu obyvatel je patrné, že přibylo i trvale obydlených domů.
Aktualizace dokumentu a dostupná data z let 2011 – 2016 tento trend potvrzují:
celkový počet obydlených domů k 26.3. 2011 je 296 oproti 268 domů z roku 2001,
v tom 266 rodinných (obydlených) oproti 252 z roku 2001.
Domovní fond
Domy úhrnem

319

z toho domy obydlené

268
rodinné domy

252

bytové domy

11

domy
podle
vlastnictví

z úhrnu
obydlených
domů

domy
postavené

soukromých osob

248

obce, státu

5

SBD

0

do 1919

42

1920-1945

78

1946-1980

66

1981-2001
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

80

Domovní fond v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

z toho

Domy

Domy celkem
obydlené domy
z počtu domů vlastnictví:
fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků bytů

Počet osob
z toho
Domy
v
celkem rodinné bytové celkem
domy domy
rodinných
domech
354
339
11 1 094
935
296
283
11 1 094
935
266
5
21

264
1
14

1
3
7
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z počtu domů období výstavby
nebo rekonstrukce:
1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011
Kód: OTOB117/3

34
96
41
43
41
37

34
85
40
43
40
37

10
1
-

122
409
128
134
158
127

122
273
125
134
138
127

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Charakteristika trvale obydlených domů
Rodinné domy dosahují 95,8% z trvale obydlených, bytové 4,2%.
Nejvíce trvale obydlených domů bylo postaveno v období let 1981 – 2001 (30,1%) a
1920 - 1945 (29,3%). Z 268 domů dosáhly nejvyššího počtu domy s 1-2 podlažími
(95,9%), dále z tohoto počtu 268 domů bylo vybaveno vodovodem 259, přípojkou na
kanalizační síť 126, plynem 2, ústředním topením 196.
V posledním sledovaném období v letech 2001 – 2011 bylo postaveno celkem 24
nových rodinných domů.
Nejvyšší počet trvale obydlených domů a z toho rodinných domů byl vlastněn
fyzickými osobami. Z celkového počtu vlastníků se soukromé fyzické osoby podílely
na vlastnictví trvale obydlených domů 98%.
Bytové domy a ostatní domy byly nejvíce zastoupeny ve vlastnictví obce a státu. Obce
a stát se podílely na vlastnictví bytových domů 2% . Podíl SBD na trvale obydlených
domech na území Meclova a jeho částí je nulový.
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Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem
z toho
podle
podlaží
počet
domů
vybavených

268
1-2

255

3-4

11

5+

0

přípojkou na kanalizační síť

126

vodovodem

259

plynem

2

ústředním topením
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

196

Domovní fond v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

z toho

Domy

Domy celkem
obydlené domy
z počtu domů počet
nadzemních podlaží:
1-2
3-4
5 a více
z počtu domů technické
vybavení domů:
přípoj na kanalizační síť
vodovod
plyn
ústřední topení
průměrné stáří obydlených
domů
Kód: OTOB117/3

Počet osob
z toho
Domy
rodinné
bytové
v
celkem
celkem
domy domy
rodinných
domech
354
339
11 1 094
935
296
283
11 1 094
935

275
10
-

268
4
x

5
6
-

947
115
-

886
17
x

189
282
79
249

179
269
71
245

8
11
6
2

690
1 044
329
855

577
885
231
816

49,2

49,1

51,8

x

x
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Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Vývoj bytového fondu
Počet domů se od v roku 1980 zvýšil ze 252 na 319 v roce 2001, celkový přírůstek
činil 67 domů. Celkový počet bytů v roce 2001 je 416, obydlených 352, z toho
v rodinných domech 289. Nejdůležitějšími příčinami přírůstků bytů v trvale
obydlených domech (kromě nové výstavby) byly v odlišné metodice sčítání bytů v
roce 1991, ve vrácení bytů bytovým účelům, v rozdílné deklaraci počtu bytů v
rodinných domech a v ostatních příčinách přírůstků bytů (stavební úpravy v
restituovaných domech, přestavby nevyužívaných objektů na byty, avšak nenahlášené
na stavebních úřadech, sečtené ještě nezkolaudované byty apod.).
Z výsledků sčítání LDB 2001 vyplývá, že v Meclově a jeho částech je také určitý
počet bytů (24) sloužících k rekreačním účelům. Oblast v okolí Domažlic a CHKO
Český les je díky dobrým turistickým a přírodním předpokladům významnou rekreační
oblastí. Pro blízký region je charakteristická přímá rekreační specializace některých
sídel.
Od roku 2001 do posledního celoplošného statistického šetření Sčítání lidu, domů a
bytů z roku 2011 došlo k zásadní změně v počtu bytů sloužících k rekreaci – z 24
v roce 2001 na 15 v roce 2011.

Dokončené byty
Byty
celkem
2011
4
2012
1
2013
4
2014
3
2015
5
Kód: PU-MOSZV-BYT/1

v rodinných
domech

v bytových
domech
4
1
4
3
5

-

Zdroj: © Český statistický úřad, 2016
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Bytový fond
Byty úhrnem

416

byty obydlené

352

z toho
v tom

v rodin. domech

289

v bytov. domech

60

byty neobydlené v obydl. domech

9

byty neobydlené v neobydl.domech
z toho
podle důvodu

55
obydl. přechodně

slouží k rekreaci
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

3
24

Bytový fond v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

z toho

Byty

Byty celkem
obydlené
z toho právní důvod
užívání bytu:
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
nájemní
družstevní
neobydlené
z toho důvod
neobydlenosti:
změna uživatele
slouží k rekreaci
přestavba
nezpůsobilé k bydlení
Kód: OTOB118/3

Počet osob
z toho
Byty
v
v
v
celkem rodinných bytových celkem
rodinných
domech
domech
domech
474
405
65 1 094
935
394
332
60 1 094
935

278
38
26
80

277
6
73

1
38
19
5

819
100
69
x

817
17
x

15
7
9

15
7
9

-

x
x
x
x

x
x
x
x
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Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Obydlené byty
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Druh domu, typ bytu, počet
místností
Obydlené byty celkem
byty v rodinných domech
z
standardní byty
toho s ústředním topením a úplným
příslušenstvím
ostatní
byty se sníženou kvalitou
byty v bytových domech
z
standardní byty
toho s ústředním topením a úplným
příslušenstvím
ostatní
byty se sníženou kvalitou
byty v ostatních budovách
Kód: OTOB122/2

Obydlené s počtem osob v bytě
byty
6a
celkem 1 2 3 4 5 více
394 85 114 82 80 21
332 68 99 69 67 18
320 62 96 68 67 17

12
11
10

298 54 93 64 65 15

7

22 8 3 4 2
7 3 2
60 17 15 12 13
58 16 15 12 12

2
1
2
2

3
1
1
1

32 7

9

6

9

1

-

26 9
- 2 -

6
-

6
1

3
-

1
1

1
-

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011
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Charakteristika trvale obydlených bytů
V zejména malých sídlech je zaznamenám vysoký podíl i trvale obydlených domů /
bytů postavených před rokem 1920. Naše řešené území není v tomto ohledu vyjímkou.
Z celkového počtu 352 bytů činily byty ve vlastních domech 243, byty v osobním
vlastnictví 29. K hlavním vlastníkům trvale obydlených bytů v rodinných domech
patřily soukromé fyzické osoby. Největšími vlastníky trvale obydlených bytů v
bytových domech a v ostatních domech byly obce a stát. Do roku 2011 došlo ke změně
počtu obydlených bytů – a to ze 352 (2001) na celkový počet 394.
Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem

352

z toho
podle
právního
důvodu
užívání

243

z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností

ve vlastním domě
v osobním vlastnictví

29

nájemní

44

člena bytového družstva

0

1 místnost

17

2 místnosti

81

3 místnosti

151

4 místnosti

54

5+ místností
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

48

Obydlené byty podle počtu osob v bytě a počtu
místností v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Druh domu, typ bytu, počet
místností
Obydlené byty celkem
Byty podle počtu obytných
místností (8 m² a více)
1
2
3
4
5 a více

s počtem osob v bytě
6a
1 2
3
4
5
více
394 85 114
82
80
21
12

Obydlené
byty
celkem

8
25
80
125
141

3 2
11 4
18 34
24 44
23 25

Bozdíš - Březí - Jeníkovice - Mašovice - Mračnice - Mrchojedy - Němčice -

2
6
17
21
34

2
7
26
43

Třebnice

1
1
2
8
9

1
2
2
7
Str. 39

Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Průměrná celková plocha bytu v
m²
Průměrná obytná plocha bytu v
m²
Kód: OTOB122/2

104,1 88,8 93,1 113,0 121,1 112,8 113,6
76,4 68,0 69,1 81,5 85,0 88,4

84,5

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Úroveň bydlení
Území Meclova a jeho částí se nachází v bývalém okrese Domažlice. Ten patří
do oblasti s nejmenší hustotou zalidnění v ČR - 28 obyvatel na km2. Stav je důsledkem
událostí po II. světové válce, kdy bylo z regionu vysídleno německé obyvatelstvo.
I když přes částečnou výměnu obyvatelstva zůstala převážná část sídel zachována, již
nikdy se ale nepodařilo obnovit zdejší osídlení v původním rozsahu. Naopak vývoj
značné části území byl v důsledku blízkosti uzavřeného příhraničního pásma záměrně
potlačován. S negativními důsledky poválečného vývoje se v současnosti potýkají
všechny obce v příhraničí. Na první pohled nejviditelnější je zejména zanedbaný stav,
nevyužitá část domů a nedostatečná technická infrastruktura. Méně viditelná, ale
z hlediska vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj neméně důležitá, je i
obnova tradičního kulturního a společenského života v jednotlivých obcích. Z aktuální
dat z let 2001 – 2016 je patrná i pozitivní změna v úrovni bydlení.
Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem

352

plyn v bytě
byty
podle
vybavení

2

vodovod v bytě

341

vlastní splachov.záchod

335

vlastní koupelna, sprchový kout

336

ústřední topení

225

etážové topení

38

osob na byt
průměrný
počet

osob na obytnou místnost 8+m

2,86
2

0,9

obytné plochy na byt

59,13

obytné plochy na osobu

20,65

obytných místn. na byt
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce a
podle druhu domu a typu bytu v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

z toho podle období výstavby
nebo rekonstrukce domu
1920 1971
byty
1919
1981 2001
celkem a dříve
- 2000 - 2011
1970 1980
394
40
154
55
100
40
380
35
146
55
100
39

Obydlené
Druh domu, typ bytu

Obydlené byty celkem
z
standardní byty
toho s ústředním topením a
úplným příslu.
ostatní
byty se sníženou
kvalitou
byty v rodinných domech
z
standardní byty
toho s ústředním topením a
úplným příslu.
ostatní
byty se sníženou
kvalitou
byty v bytových domech
z
standardní byty
toho s ústředním topením a
úplným příslu.
ostatní
byty se sníženou
kvalitou
byty v ostatních budovách
z
standardní byty
toho s ústředním topením a
úplným příslu.
ostatní
byty se sníženou
kvalitou
Kód: OTOB121/3

332

27

107

55

100

38

48

8

39

-

-

1

7

4

3

-

-

-

332
320

40
35

99
93

54
54

94
94

40
39

298

27

80

54

94

38

22

8

13

-

-

1

7

4

3

-

-

-

60
58

-

54
52

-

6
6

-

32

-

26

-

6

-

26

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

1
1

1
1

-

-

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

Obydlené byty podle způsobu vytápění v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

z toho

Byty

Obydlené byty
celkem
z toho způsob
vytápění:
ústřední
z toho kotelna v
domě:
na pevná paliva
na plyn
etážové
z toho používaná
energie:
uhlí, koks, uhelné
brikety
dřevo, dřevěné
brikety
plyn
elektřina
kamna
z toho používaná
energie:
uhlí, koks, uhelné
brikety

Počet osob
Obydlené
z toho
v
v
byty
v
celkem rodinných bytových celkem rodinných
domech
domech
domech
394

332

60

1 094

935

307

295

10

867

828

235
38
25

229
36
2

6
23

673
99
71

653
91
3

6

1

5

15

1

10

-

10

31

-

4
5
45

1
22

3
5
23

12
13
102

2
60

6

4

2

14

12
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dřevo, dřevěné
brikety
plyn
elektřina
Kód: OTOB119/3

16

9

7

40

30

2
20

2
6

14

2
45

2
15

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

2.3 Sociální infrastruktura
V roce 2006 se bývalí okres zapojil do akce, která je spolufinancována Plzeňským
krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu –
„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“.
Smyslem komunitního plánu je rozvoj sociálních služeb, včas reagovat na potřeby
obyvatel regionu, vstřebávat aktuální změny a informace. Měl by fungovat jako
podpůrný nástroj pro získávání finančních prostředků určených na zajištění sociálních
služeb.
Podpora hospodářsky znevýhodněného příhraničního regionu je prioritní a týká se
oblasti zlepšení sociální infrastruktury. Je tvořena souborem občanských zařízení
poskytující služby v širším pojetí tohoto slova všem obyvatelům a návštěvníkům.
Vytváří tedy materiální podmínky pro široký okruh činností.

2.3.1 Školství
Vzdělanost je důležitým ukazatelem kvality lidských zdrojů, lepší vzdělanostní
struktura obyvatelstva bývá považována za předpoklad úspěšného sociálního
a ekonomického rozvoje.
Pro zájmovou oblast je na jedné straně oproti jiným regionům ČR charakteristická
příznivá věková struktura, projevující se jako dědictví přílivu mladších věkových
skupin při znovuosídlování pohraničí, na druhé straně je pro část oblasti typický velmi
nízký podíl rodáků, vyšší podíl obyvatel zaměstnaných v primárním sektoru, vyšší
podíl obyvatel bez náboženského vyznání a rovněž nižší úroveň vzdělanosti,
projevující se nedostatečnou kvalifikací pro nová náročnější odvětví průmyslu
a služeb.
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V Meclově se nachází Základní škola
V základní škole jsou dvě třídy:
- I. třída: 1. a 2. ročník
- II. třída: 3. , 4., 5. ročník
Učitelé: Mgr. Jiří Burda, Mgr. Dobroslava Martínková, Bc. Miloslav Antoš, Hana
Schötterlová
Školní vzdělávací program Naše škola je založen na principech činnostního učení.
Zdůrazňuje individualizované a kolektivní učení. Realizuje harmonický rozvoj
tělesných a duševních schopností každého dítěte. Žákům je učivo předkládáno tak, aby
využili co nejvíce smyslů. Tímto vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování je
podněcovaná jejich aktivita, posiluje se v nich sebedůvěra, která je vede k soustředěné
práci. Žáci se učí samokontrole a sebehodnocení, cele se účastní učení. Svým pojetím
navazuje na tradice, které lze charakterizovat těmito prvky:
• má činnostní ráz, je pozitivní vůči žákům, podněcuje žáky k tvořivé práci, řídí se
„zdravým selským rozumem“,
• při výuce využívá zkušeností žáků, klade důraz na motivaci žáků k učení, při výuce
se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí,
• zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny,
• všichni se snaží, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto,
• umožňuje účelně spojovat učivo několika předmětů do projektů, zdůrazňuje
mezipředmětové vztahy.
Mateřská škola
Mateřská škola pracuje ve dvou třídách.
Učitelky: Bc. Pavel Jakšl, Hana Součková, Hana Schötterlová, Anna Elgrová

Filosofie naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na
rodiče. Dětem vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde
se budou dobře cítit, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o
rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Chceme
položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a
potřeb, učit se zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a
jednání, a to vše společnou cestu s rodiči.
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Školní družina
Školní družina pracuje v jednom oddělení.
Vychovatel: Bc. Miloslav Antoš
Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny: Blanka Mazzaová
Kuchařky: Ladislava Švajková, Blanka Mazzaová
Místní lidové knihovny:
Místní lidová knihovna v Meclově
Knihovna v Meclově vlastní 2.288 svazků. Dvakrát do roka nám půjčuje soubory
knih (100-150 svazků) Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice.
Informace Místní knihovny v Meclově za rok 2005
Registrovaných čtenářů: 35, z toho 21 do 15 let.
Celkový počet návštěvníků: 378
Vypůjčeno: 2.102 knih
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15.30 do 18.00 hod.
---------------------------------------------------------------Místní lidová knihovna v Třebnicích
Knihovna v Třebnicích vlastní 550 svazků.
Knihovna je otevřena vždy ve středu od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Internetizace knihoven
Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje, který financuje akci
„Internetizace knihoven“, byl již zaveden do obou knihoven vysokorychlostní
internet, který mohou občané bezplatně využívat od 3. ledna 2007 vždy po celou
dobu otevření, tzn.:
- v MLK v Meclově - každé pondělí od 15.30 hod. do 18.00 hod.
- v MLK v Třebnicích - každá středa od 16.00 hod. do 18.00 hod.
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Počet obyvatel obce Meclov a jeho částí vyjíždějících do
zaměstnání a škol
190
40%

v rámci obce
v rámci okresu

11
2%

v rámci kraje

17
4%

do jiného kraje

258
54%

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Počet obyvatel obce Meclov a jeho částí vyjíždějících do
zaměstnání a škol - k 26.3. 2011

55
15%

v rámci obce

257
68%

13
3%

v rámci okresu
v rámci kraje
do jiného kraje

18
5%
32
9%

do zahraničí

Zdroj: © Český statistický úřad, 20011

Bozdíš - Březí - Jeníkovice - Mašovice - Mračnice - Mrchojedy - Němčice -

Třebnice

Str. 46

Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Vyjíždějící do zaměstnání a škol v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Vyjíždějící, doba cesty
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:
do 14 minut
15 - 29 minut
30 - 44 minut
45 - 59 minut
60 - 89 minut
90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR
Kód: OTOB115/3

Zaměstnaní
Žáci
celkem muži ženy a studenti
270 135 135
105
42
188
20
8
12
201

21
83
15
7
9
95

21
105
5
1
3
106

13
69
12
10
1
73

90
74
18
9
6
4
31

37
36
7
6
5
4
26

53
38
11
3
1
5

37
26
5
1
4
x

17

11

6

-

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011
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Počty obyvatel podle stupně vzdělání

Bez vzdělání

450

428

410

400

Základní

350

Vyučení a stř. odborné
bez mat.

300
250

241
218

200

Úplné střední s
maturitou

197

Vyšší odborné a
nástavbové

146

150
100

Vysokoškolské

50
0

10

7

14 12

4

Rok 2001

24

38
0

Nezjištěné

Rok 2011

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005 / 2011

Zaměstnaní podle pohlaví a nejvyššího ukončeného
vzdělání v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Nejvyšší ukončené vzdělání
Zaměstnaní celkem
z celku podle nejvyššího ukončeného
vzdělání:
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

Zaměstnaní
v tom
celkem
abs.
%
muži ženy
539
100,0 306 233

46
301
135
14
7
29
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Kód: OTOB114/3
Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

2.3.2 Zdravotnictví
Úroveň a dostupnost zdravotní péče by měl představovat dlouhodobě standart pro
všechny obyvatele řešeného území i pro širší region.
V Meclově:
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Praktický dětský lékař
(IČO: 18231527),
Dětská poradna, č.d. 137, 34521 Meclov
Zdravotnické zařízení s oddělením PL pro děti a typem ambulance.
Zřizovatelem je Fyzická osoba.
Privátní ordinace praktického lékaře pro dospělé.
MUDr. Miroslav Plichta- praktický lékař Meclov

Meclov 137
345 21 Meclov
V blízkosti:
Lékárna
(IČO: 65571339),
Vranovská 92, 34522 Poběžovice
Zdravotnické zařízení s oddělením lékárenské a typem ambulance.
Zřizovatelem je Fyzická osoba.
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Nemocnice
Jedinou nemocnici v bývalém okrese najdeme v Domažlicích, vzdálených od
Meclova necelých 10km. Domažlická nemocnice zahájila svůj provoz 1. ledna 2006.
Stavěna byla v letech 2002 - 2005. Lůžková kapacita nemocnice je 207 lůžek.
Aktuální údaj k roku 2009 udává 326 pracovníků nemocnice. Na šestihektarovém
pozemku se nachází pět vzájemně propojených objektů se čtyřmi podlažími
nadzemními a jedním podzemním. Součástí areálu je parkoviště a heliport. Celý objekt
je zasazen do vzrostlé zeleně a návštěvníkům a pacientům je k dispozici malý park.
Oddělení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgické
Interní
LDN
Gynekologicko - porodnické
Dětské
Rehabilitace
OKBH
RDG
ARO

Lůžková oddělení tvoří dvou až třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,
které poskytuje dostatek soukromí.

2.3.3 Sociální péče
V roce 2006 se Domažlicko připojilo k akci, která je spolufinancována Plzeňským
krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu –
„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“.
Více o projektu:
„Komunitní plánování sociálních služeb je moderním nástrojem současné sociální
politiky. Jeho úkolem je zajišťování dostupnosti a společná koordinace sociálních
služeb tak, aby odpovídaly specifikům a potřebám daného regionu. Zastupitelstvo
města Domažlice na svém zasedání dne 21.září 2005 projednalo a schválilo na
základě důvodové zprávy návrh projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na
Domažlicku“. Tento projekt vypracovaný ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci
západní Čechy byl předložen do Společného regionálního operačního programu
v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Plzeňského kraje 3.2 „Podpora sociální
integrace v Plzeňském kraji“. Dne 7.2.2006 byl tento projekt zastupitelstvem
Plzeňského kraje schválen a správnímu obvodu obce s rozšířenou působností
Domažlice (kromě Svazku Kdyňsko – v současné době již samostatně komunitně
plánujícího) byla přidělena dotace na jeho realizaci.“
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Domy s pečovatelskou službou jsou v Klenčí pod Čerchovem a v Domažlicích.
Nejčastějšími službami, které pečovatelská služba zajišťuje, jsou: dovoz obědů,
nákupů, různé pochůzky, doprovod na vyšetření k lékaři, úklid v bytech klientů, praní
prádla a další činnosti.
Nová budova domu pro seniory (domov důchodců) v Domažlicích je pro 70 seniorů.
Budova byla přistavěna k současnému městskému penzionu pro 40 klientů. Vznikl tak
komplex pro celkem 110 lidí. V tomto okrese je v domovech pro seniory kritický
nedostatek míst.
MCT CZ - občanské sdružení tělesně postižených, středisko rané péče (Nový
Spálenec 25, Česká Kubice, 344 01)
Aktivity: Komplex služeb orientovaných na celou rodinu dítěte raného věku
ohroženého sociálním vyloučením v důsledku zdravotního postižení nebo vlivem
prostředí.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní -středa 14 -18 hodin.
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi. Věková kategorie klientů: děti předškolního
věku (1-6 let), kojeneckého věku (do 1 roku). Kapacita služby: 30 klientů
Rozsah služby: regionální -Domažlicko, H.Týnsko, Kdyňsko
Azylový domov pro matky s dětmi v Havlovicích.
Domov pomáhá matkám s dětmi, které nejsou schopny sami řešit svou životní situaci.
Prvotní je umístění těhotných žen, ochrana nenarozeného života. Cílem domova je
nabídka azylového ubytování, psychické podpory, pomoc v péči o dítě, pomoc při
vedení domácnosti a finančním hospodaření. Poskytované služby: ubytování, pomoc
při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivační služby, pomoc při
prosazování práv a zájmů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
poskytnutí informací.
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje - pobočka Domažlice.
Bezplatná poradna pro zdravotně postižené, půjčovna kompenzačních pomůcek,
bezbariérová PC učebna, odborná konzultace bezbariérového bydlení.
K. J. K. Bohemia o. s., sdružení pro život.
Pomoc osamělým seniorům při řešení nečekaných krizových životních situací.
Odborné služby z oblasti zdravotní, sociální a duchovenské péče. Poradenské služby.
Dovoz obědů, zajištění a doprava nákupů, osobní vztah s klientem, předčitatelské a
komunikační služby, donášku a zapůjčení literatury, knih, e-knih, MP3, kurz práce
s počítačem a internetem, trénování paměti.
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2.3.4 Kultura
Kulturní a společenský život zájmového území je značně poznamenán historickým
vývojem po 2. světové válce. Hromadný odsun německého obyvatelstva a izolace
hraničního pásma přinesl totální zánik zdejších zvyklostí a tradic. Po roce 1990 je
patrný vznik různých forem občanských sdružení a spolků na území ČR, stejně tak i v
Meclově a jeho částech, které se snaží o obnovení kulturního a společenského života.
Tyto organizace a spolky se nejen podílí na záchraně zdejších kulturních hodnot, ale
vytváří i aktivity nové. Společenský život obyvatel je také ovlivněn ročním obdobím či
historickou událostí.
Aktivity těchto občanských sdružení či iniciativ podporuje obec systémem
rozdělování finančních příspěvků prostřednictvím grantových řízení. Organizace
spravují kulturní stánky, které v posledních letech procházely četnými rekonstrukcemi.
Spektrum kulturní nabídky je na úrovni zahrnující téměř všechny formy.
Mimo jiné, obec Meclov vydává zdarma pravidelný měsíčník s názvem „Meclovský
zpravodaj“, kde najdou občané veškeré potřebné informace z fungování obce.
Celkově lze konstatovat, že základní služby společenského i komerčního charakteru
jsou zabezpečovány na úrovni odpovídající současné hladině potřeb jejich uživatelů a
reálných možností provozovatelů. Rozšíření možností v oblasti volnočasových aktivit
a zábavy přinesla výstavba zimního stadionu a renovace bazénu v Domažlicích a
výstavba Centra vodní zábavy ve Kdyni.
Plavecký bazén Domažlice:
6 plaveckých drah a malý bazén - dětské brouzdaliště. Dále je v areálu bazénu k
dispozici sauna, posilovna, solárium a masáže.
Centrum vodní zábavy Kdyně:
hlavní bazén s plochou 425 m2, který je rozdělen na 25metrový plavecký se třemi
drahami a oddělenou částí, kde jsou vodní atrakce s následným počtem míst:
•
•
•
•
•
•
•

Šíjový masážní chrlič – 1 místo
Bodové vodní masážní trysky – 6 míst
Vodní houpačka – 6 míst
Vzduchový dnový výron pro celotělovou masáž – 6 míst
Perličková masážní lavice – 10 míst
Perličkové masážní lůžko rovné – 6 míst
Perličkové masážní lůžko kruhové – 5 míst

Dominantou bazénové části je 60. metrový tobogan se silným průtokem vody řízený
semaforem.
Značným problémem je vybavenost malých a nejmenších sídel. Pro další období by
měl být připravován program pro výstavbu polyfunkčních, kulturních, zábavných a
tělovýchovných středisek zaměřený, alespoň v dostupnosti, na tyto lokality
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Aktivity, spolky, organizace a sdružení v obci:
- Sbor dobrovolných hasičů Meclov,
- Sbor dobrovolných hasičů Třebnice,
- Sbor dobrovolných hasičů Mračnice,
- Sbor dobrovolných hasičů Březí,
- Sbor dobrovolných hasičů Mašovice
- Tělovýchovná jednota ZD Meclov

2.4 Dopravní a technická infrastruktura
2.4.1 Doprava
Meclov a jeho části leží na západním okraji ČR. Svou polohou je součástí důležitých
dopravních uzlů železničních a automobilových tras se Spolkovou republikou
Německo. K významným silničním spojnicím mezinárodního významu patří silnice I.
třídy č. 26 Plzeň – Horšovský Týn – Folmava - Furth im Wald, dále silnice II. Třídy č.
196 Poběžovice – Meclov a východní částí území prochází silnice II / 193 Žlutice Domažlice.
Technický stav některých silnic a místních komunikací je neuspokojivý. Neúnosný
je zejména technický stav některých silnic III. třídy, který plně odpovídá nedostatku
finančních prostředků na jejich údržbu a obnovu. V současnosti jsou na nich
prováděny pouze nejnutnější opravy. Samostatnou kapitolu tvoří místní komunikace v
zastavěných částech sídel, jež po vícenásobných výkopových pracích při pokládání či
rekonstrukci inženýrských sítí prováděných v různých časových etapách a za použití
různorodého materiálu v mnoha lokalitách svých stavem zcela neodpovídají
technickým parametrům a bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k tomu, že ve
většině obcí došlo v posledních letech k výstavbě zařízení technické infrastruktury,
patří rekonstrukce místních komunikací a chodníků stále mezi prioritní akce.
Dle předpokladů se v období let 2001 – 2016 stav komunikací ještě více zhoršil.
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Po méně frekventovaných komunikacích je vedeno nebo navrhováno vedení dalších
cyklotras, potřebné jsou zejména dálkové trasy a rozšíření cyklostezek do atraktivních
přírodních lokalit.
Železniční doprava
Územím prochází železniční trať Staňkov - Poběžovice (v jízdním řádu pro
cestující označená číslem 182). Jedná se o jednokolejnou regionální trať. Provoz na
trati byl zahájen v roce 1900.
Staňkov (180) - Křenovy - Semošice-Peřina - Semošice - Horšovský Týn - Mašovice Meclov - Ohnišťovice - Zámělíč - Poběžovice (184)
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Autobusová doprava
Převažujícím druhem veřejné hromadné dopravy osob je autobusová doprava, kterou
zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň a. s. autobusovými linkami do všech částí řešeného
území.
Zajištění dopravní dostupnosti se stále potýká s všeobecně známým nedostatkem
financí. V důsledku toho je většina spojů soustředěna do ranních a odpoledních hodin
a slouží pro dopravu lidí do zaměstnání a škol a zpět. O sobotách a nedělích je provoz
značně omezen, zejména v malých sídlech.
400321 Domažlice - Plzeň – Praha
Cyklistická doprava
Meclov a okolí má příznivé terénní podmínky pro cyklistickou dopravu. Jednou
z možností jak zvýšit návštěvnost zájmové oblasti za relativně nízkých pořizovacích
nákladů je rozvoj cykloturistiky. Blízká oblast rekreačních center a CHKO Český les
nabízí podobně jako Šumava velmi vhodné podmínky pro rozvoj různých forem
cyklistické dopravy v čistém a zachovalém přírodním prostředí.
Pro rozvoj cykloturistiky lze využít velké množství původních cest v příhraničí,
v rozsáhlých lesních masívech Českého lesa. Využitelné jsou i málo frekventované
místní a účelové komunikace včetně silnic III. třídy.

2.4.2 Technická infrastruktura
2.4.2.1 Vodní hospodářství
Obec Meclov je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Pro zásobení obce je využíván „důl Meclov“ v samostatném čerpání přes síť obce do
věžového vodojemu Meclov 200 m3 (451,28/444,63 m n.m.). Z vodojemu je obec
zásobena gravitačně. Kvalita vody je vyhovující, ale se zvýšeným obsahem dusičnanů
(v současnosti je obsah dusičnanů ve zdroji cca 50mg/l).
Přívodní řady jsou z plastového potrubí DN 100 a DN 150 o celkové délce 0,115 km.
Rozvodná vodovodní síť je z plastového potrubí DN 80 – 150 o celkové délce 5,800
km.
Vlastníkem vodovodu a provozovatelem je CHVaK a.s. - Domažlice.
KANALIZACE, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec má vybudovanou oddílnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Kanalizace, která je
ve správě obce, má celkovou délku 4,14 km s odvedením na ČOV.
V obci Meclov se nachází ve II.b ochranném pásmu podzemního zdroje Meclov
a Horšovský Týn.
Optimální řešení vodního hospodářství obcí je také zpracováno v rámci Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
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2.4.2.2 Zásobování elektrickou energií
Pro zásobování elektřinou má rozhodující význam distribuční soustava 110 kV a. s.
Západočeská energetika se sídlem v Plzni. Tato soustava má transformační uzel
v Chrastavicích u Domažlic (110/22 kV). Vývody z tohoto uzlu propojují řešené
území s energetickou sítí. Distribuční uzly soustavy 110 kV jsou napájeny
prostřednictvím nadřazené transformace (400)/220/110 kV v Přešticích.
Hlavní vedení přívodu elektřiny na řešené území je z jižního směru u obce Třebnice,
poté se dělí na další větve. Do budoucna by rozvoj distribuční soustavy a el. stanic měl
být postupný, podle nároků a potřeb rozvoje území, většinou by se jednalo o zvýšení
výkonu současných trafostanic, případně výstavbu nových.
Mimo jiné ještě obec Meclov a jeho části (Mračnice) využívá možnosti výroby
elektrické energie fotovoltaickými články.
Pokud by se naplnil předpoklad, že ve struktuře energií pro výrobu tepla by elektřina
jako primární zdroj stagnovala (případně by dokonce její spotřeba mírně klesala), pak
by zřejmě nebyl ani vyvíjen tlak na rozšiřování zařízení na úrovni VVN. Největší
slabiny při rozvoji elektrizace všeobecně vykazují systémy nízkého napětí, původně
navrhovaných pro osvětlování a pro elektrické pohony většinou v zemědělských
usedlostech. S využíváním elektrické energie pro vaření, vytápění a přípravu teplé
užitkové vody se ve větší míře ještě neuvažovalo, proto kapacita velké části těchto sítí
umožňuje větší dodávky jen v omezené míře. Rekonstrukce distribučních sítí tak, aby
vyhovovaly potřebám elektrického vytápění a ohřevu teplé užitkové vody znamená
nejen posílení stávajících průřezů vodičů, ale i změnu vrchních vedení na kabelová a
vybudování dalších trafostanic.

2.4.2.3 Zásobování plynem a teplem
Zásobování plynem na území okresu Domažlice, kam patří i Meclov a jeho částí, je
založen na dodávce z regionálních vysokotlakých plynovodů, které jsou majetkem
Západočeské plynárenské a.s. ZČP se sídlem v Plzni.
Realizaci plynofikací, v obecné rovině, delší čas ztěžuje neustálý růst cen plynu,
který tak v důsledku odrazuje konečné uživatele od používání tohoto typu paliv. V
příštích letech se nepočítá s dalšími plynofikacemi, pokud se nezmění cena plynu nebo
nedojde ke zvýšení nákladů na topení pevnými palivy.

2.4.2.4 Využití alternativních zdrojů energie
Obec Meclov a jeho části (Mračnice) využívá možnosti výroby elektrické energie
fotovoltaickými články. Energetické nároky některých zařízení a staveb tak pokrývá
lokálně a navíc vyrobenou elektrickou energii dodává do stávající sítě VN.
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Záměrem obce Meclov je v nejbližší budoucnosti výstavba bioplynové stanice
s napojením vytápění objektů a budov v obecním vlastnictví. Další snadno dostupný a
významný potenciální zdroj energie v území tvoří zejména dřevní hmota (palivové
dříví, dřevní odpad z větví – štěpky, piliny, kůra), případně pěstované zemědělské
plodiny pro energetické účely (rychlerostoucí s velkou výhřevností), či rostlinné
zbytky z pěstování obilovin a řepky (sláma).
Využití větrné energie je možné v oblastech s celoročním průměrem rychlosti větru
vyšší než 4 m/s, tedy v územích nad 700 m n.m.

2.4.2.5 Spoje
Území pokrývá velmi kvalitní televizní a rádiový digitální signál z pozemních
vysílačů. Domácnosti tak přešly z nedávného analogového vysílání na digitální.
Přijímače, které neobsahovaly vestavěná příslušná zařízení k převodu signálu, musely
být dovybaveny takzvanými set-top-boxy, příp. televizory s tímto zařízením.
Pokrytí území mobilními telefony O2, T–Mobile a Vodafone je na dobré úrovni,
vzhledem k terénním podmínkám. Rozvíjí se pokrytí internetem za pomoci pevných
linek i bezdrátově přenášeným signálem.

2.4.2.6 Odpadové hospodářství
Nejvýznamnějším skládkovacím zařízením okresu je skládka Lazce u Horšovského
Týna (provozovatel Lazce GIS s.r.o.). Skládka je využívána k ukládání odpadu z cca
70 obcí okresu Domažlice.
Svoz komunálního odpadu, jeho nebezpečných složek a velkoobjemového odpadu je
třeba zajišťovat v pravidelných časových intervalech. Také počet a velikost sběrných
nádob a donášková vzdálenost jsou hlavními faktory ovlivňujícími kvalitu sběru
komunálního odpadu. Tyto podmínky jsou základním předpokladem úspěšného sběru
komunálního odpadu a předpokladem snížení množství černých skládek vznikajících v
okolí sídel. Bohužel i přes toto opatření se často nachází nemalé hromady vyhozeného
odpadu u silnic, lesních cest a jiných zákoutích.
Důležité je zapojení všech občanů do systému nakládání s odpady v souladu s obecně
závaznými vyhláškami obcí o nakládání s komunálním odpadem a neustálá osvěta
obyvatel.
Sběr nebezpečných složek TKO prováděn mobilním svozem.
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2.5 Ekonomika
2.5.1 Ekonomická základna a její vývoj
Obec Meclov a jeho části lze označit za oblast, jejíž hospodářské zaměření je
předurčováno přírodním (zemědělským) rázem krajiny a historií. Ten neumožnil
rozvoj těžkého průmyslu a typické zázemí tvoří především lehký průmysl a drobná
výroba včetně služeb, mimo jiné i s vazbami na ekonomicky silné Bavorsko.
Po roce 1989 začalo v České republice docházet k významným ekonomickým a
sociálním změnám, které se projevují jak ve změně hospodářské struktury (přesun
ekonomicky aktivního obyvatelstva z priméru a sekundéru do terciéru), tak také v
rostoucí meziregionální diferenciaci hospodářské výkonnosti.
Významnou dynamiku změn v této souvislosti prodělal také okres Domažlice, kam
řešené území patří, v poválečném období periferní a částečně uzavřený region, který se
po otevření hranic s Německem stal polohově exponovaným regionem.
Prostřednictvím přeshraničních ekonomických a sociálních vztahů je propojován velmi
významně i s hospodářskou strukturou Německa.
Rozvojové šance řešené oblasti proto nejsou závislé pouze na vnitřním ekonomickém
a sociálním potenciálu, ale především na příhraniční poloze, které po roce 1989
přinesli a mohou přinášet i dále do budoucna řadu možností, významně ovlivňující
hospodářský vývoj.
Počet podnikatelských subjektů za obec Meclov a jeho části
Zemědělství, lesnictví, rybolov

90

90

Průmysl

80

Stavebnictví

70
63

60

Doprava a spoje

50

Obchod, prodej, pohostinství,
opravy mot. Vozidel

40

37

34
30
20
10

Ostatní obchodní služby

31

27

26

25

29

27

24

18
10

Školství a zdravotnictví
6 5

8

0
Rok 2001

Veřejná správa, obrana,
sociální pojištění

Rok 2016

6

4

Ostatní veřejné, sociální a
osobní služby

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005 / 2016
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Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Období: 31. 12. 2016

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví,
rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační
činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno
Kód: PU-MOSZV-ORGNACE/2

234

110

26

13

24
37

13
19

43

17

7

4

20

8

1

1

13
9

6
1

13

4

1

.

6

5

3
1

3
1

7

4

14
.

9
.

Zdroj: © Český statistický úřad, 20016
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Obec Meclov a jeho části - počet podnikatelských subjektů podle právní
formy

1

Státní organizace

6

Obchodní společnosti

5

Živnostníci

34

186

Akciové společnosti
Svobodná povolání

1

Zemědělští podnikatelé

1

Ostatní právní formy

18

Družstevní organizace

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Obec Meclov a jeho části - počet podnikatelských subjektů podle
právní formy - stav k 31.12. 2015

Státní organizace

1

Obchodní společnosti

22
157

Živnostníci
Akciové společnosti

10
1
1
15

Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Družstevní organizace

Zdroj: © Český statistický úřad, 2016
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Podnikatelské subjekty podle právní formy
Období: 31. 12. 2016

Registrované
podniky
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva
Kód: PU-MOSZV-ORGPF/3

Podniky se
zjištěnou aktivitou
234
110
189
89
157

68

22

13

10
45
15
1
1

8
21
10
1
1

Zdroj: © Český statistický úřad, 20016

Výkonnost ekonomiky je nejčastěji charakterizována pomocí hrubého domácího
produktu přepočteného na 1 obyvatele. Tento komplexní ukazatel se v ČR začal
sledovat pouze na krajské úrovni (propočty za okresy jsou zatíženy velkou chybou).
Pro porovnání hospodářské výkonnosti území je možné pouze za celý okres
Domažlice v rámci Plzeňského kraje a je proto použit ukazatel daně z příjmů
fyzických a právnických osob ze závislé činnosti přepočtený na 1 obyvatele.
Nepočítáme-li okres Plzeň-město, kde je koncentrována významná část ekonomických
aktivit celého Plzeňského kraje, můžeme konstatovat, že okres Domažlice patří vedle
okresů Tachov, Plzeň – sever a Plzeň – jih k okresům Plzeňského kraje s nejnižší
daňovou výtěžností a tedy relativně nízkou výkonností ekonomiky. Jednou z příčin
této relativně nízké daňové výnosnosti je hospodářská struktura tohoto regionu.
V porovnání s hospodářskou strukturou Plzeňského kraje a celého národního
hospodářství můžeme konstatovat, že oblast Meclova a jeho částí i přes rostoucí
význam lehkého průmyslu a významné postavení zemědělství, je další hybnou
ekonomickou silou nabídka služeb a obchodu. Naopak rozvojové šance, které nejsou
dosud plně využívány, leží v oblasti služeb v cestovního ruchu.
Ani samotná obec nezůstává na okraji ekonomického dění v místě působnosti a je
aktivně zapojena do nabídky služeb na svém území – formou provozu vlastní firmy:
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Služby Meclov s.r.o.
NÁZEV:

Služby Meclov s.r.o.

IČO:

29092434

DIČ:

CZ29092434

ADRESA:

137, Meclov 34521

2.5.2 Trh práce
K dílčímu hodnocení je opět citelný nedostatek údajů za malé obce, takže je nutné i
zde vycházet z výsledků a dat za celý okres Domažlice a brát v úvahu i předpokládaný
vývoj.
Charakteristickým rysem územní struktury (ostatně typické pro celé západní
pohraničí ČR) je velmi nerovnoměrné rozmístění pracovních příležitostí mezi města a
venkovské obce ve vztahu k rozmístění práceschopného obyvatelstva. Zde se
projevuje zejména vyšší koncentrace ekonomických aktivit ve větších sídlech.
Trh práce můžeme charakterizovat jako vývoj vztahů mezi poptávkou po pracovních
místech a nabídkou pracovních míst.
Trh práce v okrese Domažlice se dlouhodobě vyznačuje obecnou nerovnováhou,
danou převahou disponibilních pracovních sil nad počtem pracovních příležitostí. Před
rokem 1989 (v době plné zaměstnanosti obyvatelstva) byla tato nerovnováha řešena
vyjížďkou za prací mimo okres nebo migrací. V současném období se nerovnováha na
trhu práce projevuje zvyšující nezaměstnaností.
Vývoj nezaměstnanosti v 90. letech můžeme rozdělit na dvě období. V letech 1990 –
1996 se nezaměstnanost pohybovala kolem 1 – 2%. Počínaje rokem 1997 dochází k
jejímu růstu, na konci 90. let se pohybovala v rozmezí 5 - 6 %. Tento stav trval až do
přelomu let 2008 – 2009, kdy došlo ke globální ekonomické krizi, díky které míra
nezaměstnanosti prudce stoupla z 6 % na 10% (v průměru za celý okres). Důsledkem
globální finanční a ekonomické krize ve světě nezaměstnanost v roce 2009 dosahuje
nejvyšších hodnot za posledních 10 let.
Celková situace v zaměstnanosti kraje – údaje do roku 2016
Počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním dosáhl v Plzeňském kraji ve 3.
čtvrtletí roku 2015 celkem 286 900 osob. V porovnání se stejným obdobím
předchozího roku vzrostla celková zaměstnanost v kraji o 8 100 osob. Z tohoto počtu
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bylo 36,6 % osob zaměstnáno v průmyslu, 11,1 % v maloobchodě a velkoobchodě, 7,3
% v dopravě a skladování, 7,1 % ve
stavebnictví, a 6,7 % ve zdravotní a sociální péči (uvádíme pouze prvních pět
nejčetnějších oblastí). Míra zaměstnanosti v Plzeňském kraji ke konci 3. čtvrtletí 2015
činila 58,5 %, v meziročním srovnání tak došlo k nárůstu o 1,5 %. Míra zaměstnanosti
mužů činila 68,2 % ( + 2,2 %) a míra zaměstnanosti žen pak byla 49,2 % (+ 0,9 %).
Ke konci 3. čtvrtletí 2015 registrujeme v Plzeňském kraji celkem 142 942
ekonomických subjektů, což je meziroční nárůst o 1 005. Z toho bylo 111 294
fyzických osob (meziroční nárůst o 577), 15 545 obchodních společností (meziroční
nárůst o 510), rovněž zde evidujeme 411 družstev, tedy o 16 méně než před rokem.
Mezi nejčastější činnosti (podle klasifikace CZ – NACE) výše zmíněných
ekonomických subjektů patří především velkoobchod a maloobchod (22,3 %), průmysl
(12,9 %), stavebnictví (11,3 %), profesní, vědecké a technické činnosti (9,3 %),
zemědělství (6,2 %) a ubytování, stravování a pohostinství (6,0 %).
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Plzeňském kraji v 1. – 3. čtvrtletí roku
2015 činila 24 945,- Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané). V porovnání se
stejným obdobím předešlého roku došlo k nárůstu průměrné měsíční mzdy o 810,- Kč.
Meziročně tak tato průměrná mzda vzrostla o 3,4 %. Pokud zohledníme inflaci,
průměrná mzda reálně vzrostla o 3,0 %. Plzeňský kraj je podle výše této mzdy na
pomyslném čtvrtém místě v rámci všech krajů ČR. Lépe jsou na tom pouze kraj
Hlavní město Praha (33 343 Kč), Středočeský kraj (25 987 Kč) a Jihomoravský kraj
(25 122 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 22 149
Kč.
Zdroj: Úřad práce České republiky / Krajská pobočka v Plzni / ČSÚ
2017
PROGNÓZA VÝVOJE TRHU PRÁCE NA ROK 2016
Z dosavadního vývoje můžeme usuzovat, že i nadále bude setrvávat rozpor mezi
nabídkou a poptávkou pracovní síly. Ve vývoji počtu volných míst můžeme oproti
předešlému roku předpokládat mírný nárůst. Vývoj v roce 2016 bude úzce závislý na
vývoji celé ekonomiky, bude velice záležet, v jaké kondici se budou v následujících
měsících nacházet (nejenom) strategičtí zaměstnavatelé v regionu. Na základě tohoto
vývoje se bude odvíjet jejich případná poptávka po pracovní síle. Očekávat však i
nadále můžeme požadavky zaměstnavatelů na obsazení míst pro strojírenské techniky,
strojní inženýry, seřizovače a obsluhu strojů, řidiče,
programátory, prodavače, obchodní zástupce, kuchaře, průmyslové techniky a
zedníky.
Na ekonomickou situaci v Plzeňském kraji má více než jinde v ČR vliv sousedního
Německa. Projevuje se jednak kontrakty mezi českými a německými firmami a dále
nabídkou pracovních příležitostí pro naše občany v Německu. Největší poptávka je o
profese dělník, zedník, svářeč, CNC obráběč, kuchař, obsluhují personál – číšník,
servírka, prodavačka,
řidič kamionu, řidič vysokozdvižného vozíku, tesař, lékař, zdravotnický personál.
Řádově pracuje v Německu 36 961 občanů ČR, z toho 4 197 v Sasku a 21 631 v
sousedním Bavorsku.
Zdroj: Úřad práce České republiky / Krajská pobočka v Plzni – 2017
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2.5.2.1 Nabídka pracovních sil a volných pracovních míst
Největší podíl mezi zájemci o práci tvoří lidé s vyučením a dále se základním
vzděláním. Nepatrný vzestup podílu uchazečů se středoškolským vzděláním (jak s
maturitou tak bez ní) je do značné míry ovlivněn velmi nízkou poptávkou
zaměstnavatelů v době hospodářské recese.
Významným ukazatelem hodnocení disponibilních pracovních sil je také věková
struktura uchazečů o práci a délka jejich vedení v evidenci. Jedná se o klíčový pohled
na problematiku nezaměstnanosti, neboť dlouhodobá nezaměstnanost výrazně
determinuje možnosti snížení míry nezaměstnanosti jako celku (s rostoucí délkou
vedení v evidenci rostou problémy s uplatněním nezaměstnaných na trhu práce).
K dalším problémům na straně nabídky pracovních sil (disponibilních pracovních
sil), které brání jejich uplatnění na pracovním trhu patří:
a) rostoucí diferenciace mezi kvalifikační strukturou absolventů středních škol a
kvalifikační poptávkou na trhu práce. K hlavním příčinám této situace patří
nevhodná nabídka vzdělání s dominantní převahou ekonomických a
humanitních oborů a dále pak absence zaměstnavatelů při formování přípravy
mládeže na povolání a nízký stupeň odpovědnosti rodičů.
b) zdravotní stav uchazečů o zaměstnání, tj. změněná pracovní schopnost či jiné
zdravotní omezení, což výrazně snižuje šance uplatnit se na trhu práce.
c) nízká úroveň dopravní obslužnosti, která se negativně projevuje zvláště u firem
s nabídkou míst ve vícesměnných provozech
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem

1009

Ekonomicky aktivní celkem

556

zaměstnaní

535

v tom

z toho

pracuj. důchodci

15

ženy na mat. dov.

5

nezaměstnaní

21

Ekonomicky neaktivní celkem

447

z toho

nepracuj. důchodci

187

žáci, studenti, učni

169

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity
v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Ekonomická aktivita
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní
v
zaměstnaní
tom v tom zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
pracující studenti a učni
pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
v tom hledající první zaměstnání
ostatní nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
v
nepracující důchodci
tom ostatní s vlastním zdrojem obživy
osoby v domácnosti, děti
předškolního
věku, ostatní závislé osoby
žáci, studenti, učni
Nezjištěno
Kód: OTOB113/3

Obyvatelstvo
v tom
celkem
abs.
%
muži ženy
1 124
100,0 577 547
607
54,0 340 267
539
48,0 306 233
508

45,2 297 211

6
13
12
68
23
45
482
199
20

0,5
2
4
1,2
7
6
1,1
- 12
6,0
34 34
2,0
11 12
4,0
23 22
42,9 215 267
17,7
86 113
1,8
1 19

103

9,2

50

53

160
35

14,2
3,1

78
22

82
13

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 20011
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Nezaměstnanost a volná pracovní místa v letech
2009 - 2011
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2009

uchazeči
VPM

2010

2011

Zdroj: Úřad práce Domažlice/2011

Zdroj: Úřad práce České republiky / Krajská pobočka v Plzni - 2017

Nejčastěji nabízená volná pracovní místa najdeme v kategorii „Řemeslníci a
opraváři“, konkrétně „Obsluha strojů a zařízení, montéři“. Naopak nejmenší poptávka
je na úřadu práce v Domažlicích po „Řídící pracovníci v oblasti správy podniku„.
K nejčastěji nabízeným volným pracovním místům patří následující profese / místa:
• Obsluha strojů a zařízení, montéři
• Pracovníci ve službách a prodeji
• Pracovníci ve službách a prodeji
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Stručná charakteristika stavu a vývoje poptávky zaměstnavatelů po pracovní síle
(volná pracovní místa)
Kraj evidoval k 31. 12. 2015 celkem 8 458 volných pracovních míst. Jejich počet byl o
478 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 531 vyšší než ve stejném měsíci minulého
roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,2 uchazečů, z toho nejvíce
v okresech Plzeň - jih (2,9), Plzeň – město a Klatovy (shodně 2,5). Z celkového počtu
nahlášených volných míst bylo 694 vhodných pro osoby se zdravotním postižením
(OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 4,4 OZP. Volných pracovních míst
pro absolventy a mladistvé bylo
registrováno 2 292, na jedno volné místo připadalo 0,4 uchazečů této kategorie.
Z hlediska vzdělání bylo v Plzeňském kraji evidováno nejvíce volných pracovních
míst pro uchazeče se základním vzděláním (41,9 % VPM), středním odborným
vzděláním (s výučním listem) (35,9 % VPM) a ÚSO s maturitou (6,5 % VPM), naopak
nejméně míst měly úřady práce pro uchazeče s doktorským, vyšším odborným,
bakalářským a středním nebo středním odborným (bez maturity i výučního listu)
vzděláním. Dále pro uchazeče s nižším středním a vysokoškolským vzděláním.
Poptávka po pracovní síle se postupně během celého roku 2015 zvyšovala. Tento
příznivý vývoj byl jednoznačně důsledkem oživování ekonomiky. Nejvíce
zaměstnavatelé v našem regionu hledají řidiče převážně nákladních automobilů,
elektrotechniky, kuchaře, montážní dělníky, obchodní zástupce, prodavače,
programátory, řídící pracovníky, seřizovače a obsluhu strojů, specialisty v oblasti
průmyslového inženýrství,
strojírenské techniky, svářeče, zámečníky a zedníky.
Přes výše uvedené skutečnosti zaznamenáváme na trhu práce i nadále výrazný převis
nabídky pracovní síly nad její poptávkou. K 31. 12. 2015 jsme v Plzeňském kraji
evidovali 18 587 nezaměstnaných osob, ale jen 8 458 volných pracovních míst, na
jedno pracovní místo tak připadá 2,2 nezaměstnaných. Pro srovnání, v době největšího
ekonomického růstu jsme ke konci května 2008 evidovali 12 460 nezaměstnaných a
14 921 volných míst, na jedno místo tak připadalo 0,8 nezaměstnaných. I přes výše
uvedené skutečnosti registrujeme několik profesí, kde se nedaří volná místa obsazovat
dlouhodobě. Klasickým příkladem jsou např. řidiči nákladních automobilů, zdravotní
sestry, obchodní zástupci či zedníci. Hlavním důvodem těžké obsaditelnosti těchto
míst jsou především vysoké nároky zaměstnavatelů, náročnost dané práce a zároveň
nedostatečná odměna za takovou práci.
V posledních letech stále silněji pociťujeme nedostatek uchazečů v oblasti technických
profesí. Malý zájem o studium technických oborů a nedostatek jak vyučených, tak
středoškoláků technických profesí je intenzivně prezentován téměř při každém jednání
se zaměstnavateli na různých seminářích a jednáních se zástupci firem i zástupci
samosprávy.
Zdroj: Úřad práce České republiky / Krajská pobočka v Plzni - 2017
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Zdroj: Úřad
práce České republiky / Krajská pobočka v Plzni - 2017

2.5.3 Průmysl
Struktura ekonomické základny řešeného území je podmíněna jednak charakterem
krajiny při převažujícím venkovském osídlení a jednak řadou složitých historických
událostí, jejichž následky byly rozdílné společensko - ekonomické trendy
v jednotlivých historických obdobích. Poptávka po pracovní síle se postupně během
celého sledovaného období zvyšovala. Tento příznivý vývoj byl jednoznačně
důsledkem oživování ekonomiky.
Ekonomicky nejvýznamnější pro celou oblast je orientace na podniky v kategorii
malých a středních, dále také na služby a obchod. Tento příznivý rozvoj je ovlivněn
především výhodnou polohou vůči Německu.
Počáteční útlum způsobený restrukturalizací hospodářství po roce 1990 opadl
a naopak je od druhé poloviny devadesátých let patrný narůstající počet nových firem
a podniků (viz výpis z evidence FÚ Domažlice níže), využívajících zejména nově
nabytých konjukturálních faktorů geografické polohy v blízkosti ekonomicky silného
Bavorska. V Meclově mají svou pobočku LB Minerals s.r.o., německá společnost
vyrábějící nábytek Niehoff, velkosklad s prodejnou elektroniky firmy K+B
elektromarket, sídlí zde firma Profiko a Meclovská zemědělská a.s.
Firem v obci Meclov: 68,
Živností v obci Meclov: 253
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Část dalších firem a podniků na území (v evidenci FÚ Domažlice):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adevi, s.r.o.
AZ-CZECH s.r.o.
Dseky s.r.o.
ELSYMA s.r.o.
HP SUPER s.r.o.
HPV s.r.o.
Kontisped s.r.o.
Meclovská zemědělská, a. s.
Niehoff Nábytek k.s.
Niehoff Verwaltungs Holding s.r.o.
Niehoff Real s.r.o.
Odbytové družstvo Meclov, družstvo
Solar Meclov s.r.o.
Služby Meclov s.r.o.
Solarpark Meclov s.r.o.
Zdroj: Finanční úřad Domažlice / 2011

Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem

1009

Ekonomicky aktivní celkem

z toho
podle
odvětví

556

zemědělství, lesnictví, rybolov

105

průmysl

191

stavebnictví

64

obchod,opravy motor. vozidel

42

doprava, pošty a telekomunikace

25

veřejná správa, obrana, soc. zabez.

21

školství, zdravot., veter. a soc. činn.

22

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005
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Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické
činnosti
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Odvětví ekonomické činnosti
Zaměstnaní celkem
z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství
průmysl
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
doprava a skladování
ubytování, stravování a pohostinství
informační a komunikační činnosti
peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké
a technické činnosti
a administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
vzdělávání
zdravotní a sociální péče
nezjištěno
Kód: OTOB114/3

Zaměstnaní
v tom
celkem
abs.
%
muži ženy
539
100,0 306 233
72
166
49

13,4
30,8
9,1

49
89
44

23
77
5

51

9,5

27

24

28
20
2
11

5,2
3,7
0,4
2,0

22
10
2
5

6
10
6

20

3,7

8

12

19

3,5

13

6

18
24
47

3,3
4,5
8,7

4
6
25

14
18
22

Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011
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2.5.4 Zemědělství
Řešené oblast se týká správního celku s 9 částmi a 9 katastrálními územími s úřadem
se sídlem v Meclově. Katastrální plocha činí 3 195 ha.
Z celkové rozlohy dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2005 je:
• 68,8% zemědělské půdy z celkové výměry
• 81,4% orné z této zemědělské půdy
• 16,8% trvalých travních porostů ze zemědělské půdy
Orná půda je na ploše o rozloze 1 790 ha.
Zbytek tvoří (z celkové výměry):
• vodní plochy – 1,2%,
• zastavěné a ostatní – 6,9%,
• lesy – 23,1%
I když došlo v minulých letech vlivem probíhajících změn k výraznému útlumu
zdejšího zemědělství, převažuje stále v určitých částech řešeného území zemědělská
prvovýroba. Tento stav je dán především dřívější výraznou zemědělskou specializací,
jenž přetrval částečně i do současnosti.
Všeobecně se při restrukturalizaci zemědělské výroby na začátku devadesátých let
rozpadla řada zemědělských podniků na řadu menších firem a soukromých farem.
Restrukturalizace byla tehdy provázena výrazným poklesem počtu pracovníků v tomto
sektoru (z cca 9 tisíc v roce 1989 na cca 3 tisíce pracovníků v roce 2001).
Pokles počtu pracovníků v zemědělství byl v průběhu devadesátých let provázen i
poklesem podílu orné půdy na celkové rozloze zemědělské půdy. I přes tento výrazný
pokles se stále řadí Meclov a jeho části mezi oblasti s výrazným podílem
zaměstnanosti v zemědělství (viz následující graf).
Největší zemědělskou firmou v obci je:

Meclovská zemědělská, a. s.
Zabývá se zemědělskou činností v oblasti jak rostlinné, tak živočišné výroby. Se svojí
obhospodařovanou výměrou je firma jedním z největších zemědělských podniků v
Plzeňském kraji.
Nosným odvětvím podniku je chov dojného skotu (holštýnské plemeno). Mimo jiné
také provozuje služby v oblasti nákladní motorové dopravy a provozuje čerpací stanici
LPG.
Meclovská zemědělská, a. s. vznikla 30. 4. 1996 na základě transformace ZD Meclov.
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Původní JZD Meclov vzniklo sloučením bývalých JZD Meclov, JZD Srby a JZD
Třebnice v průběhu 60 a 70. let minulého století. V roce 1997 začala společnost
obhospodařovat cca 800 ha zemědělské půdy v okolí obce Dolní Metelsko. V srpnu
roku 2003 pak společnost získala v dražbě majetek společnosti ZIR Hostouň, s. r. o. ,
provozující zemědělskou činnost na pozemcích kolem Hostouně u Horšovského Týna a
začala zde hospodařit cca na 600 ha zemědělské půdy. V současné době (2009) tak
Meclovská zemědělská, a. s. užívá cca 4.200 ha zemědělské půdy, v působnosti 7
obecních (městských) úřadů a celkově v 30 katastrálních územích.
Roční obrat firmy se pohybuje okolo 200 mil. Kč a zaměstnává cca 130 osob.
Základní kapitál společnosti je 128.083 tis. Kč, je tvořen zaknihovanými akciemi na
jméno o nominální hodnotě 1000 Kč.
V otázce dotací je třeba říci, že po vstupu do EU se výše dotací rapidně zvedly. Je
více možností získat podpory nejen na samotnou údržbu krajiny jako celospolečenskou
objednávku, ale také investice do výroby jak rostlinné, tak živočišné. Na druhé straně
se stále zvyšují náklady do výroby, ceny nových strojů, náhradních dílů, lidské práce,
nafty, výše nájmů, ceny osiv, sadby, plemenného materiálu, krmných směsí a
speciálních přípravků, zooveterinární péče (s koncentrací zvířat se zvyšuje i podíl
veterinárních zákroků).
Obec Meclov a jeho části - druhy pozemků v ha / %

Ostatní plochy
179
3,32%
Zastavěné plochy
42
0,78%
Vodní plocha
37
0,69%
Lesní půda
739
13,70%
Trvalé travní
porosty
369
6,84%

Ovocné sady
2
0,04%

Zemědělská půda
2198
40,76%

Zahrady
37
0,69%

Orná půda
1 790
33,19%
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Zdroj: © Český statistický úřad, 2005

Druhy pozemků (ha)

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Kód: PU-MOSZV-01/4

31. 12. 2015
3 197,70
2 183,42
1 772,52
36,94
2,12
371,83
1 014,28
736,54
37,30
35,05
205,39

31. 12. 2016
3 197,73
2 167,02
1 761,94
38,02
2,12
364,94
1 030,71
735,80
40,16
34,87
219,88

Zdroj: © Český statistický úřad, 2016

2.5.4.1 Územní předpoklady pro rozvoj
Ekonomický rozvoj lze zabezpečit především vytvořením nových ploch pro
podnikání i bydlení, a dále realizací účelných projektů. Informace o projektech
vycházejí z šetření ohledně možností disponibilních fondů a využití v realizaci
projektů.
Největším rizikem u některých těchto projektů jsou vedle nedostatečného zasíťování
infrastrukturou především nedostatek finančních prostředků pro jejich realizaci.

2.6 Cestovní ruch
2.6.1 Infrastruktura cestovního ruchu
Pro obec Meclov a jeho části je z turistického hlediska zásadní bezprostřední blízkost
měst Horšovský Týn a Domažlice - center Chodska – co by nejvýznamnějších
středisek cestovního ruchu se zachovalými a opravenými historickými jádry a
kulturními památkami.
Z geografického hlediska je také velmi výhodná blízkost Českého lesa (CHKO) a
jeho okolí. Tyto podmínky umožňují rozvoj pro turistiku (nejlepší podmínky zde má
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především pěší a naučná turistika a cykloturistika, atraktivní se stává také tvz.
hipoturistika a agroturistika). Celý region je turisticky zajímavý a disponuje
atraktivním potenciálem pro rozvoj některých výše uvedených forem cestovního
ruchu. Oblast je také bohatá na historii a folklór, kde se udržují tradice.
Okres Domažlice, kam spadá i naše řešené území, se díky svým (jak již bylo
zmíněno) přírodním předpokladům a hlavně kulturně historickému bohatství řadí k
velmi atraktivním a velmi vyhledávaným oblastem cestovního ruchu a rekreace v celé
České republice. Z tohoto důvodu lze cestovní ruch považovat za jednu z prioritních
rozvojových oblastí.
Rozvoj rekreační návštěvnosti vysokým podílem přispívá k zhodnocení přírodních a
kulturních hodnot území, umožňuje další rozšiřování pracovních příležitostí pro místní
obyvatelstvo a v konečném důsledku také vyšší daňové příjmy obcím, které mohou
podpořit další rozvoj.

2.6.1.1 Ubytovací a stravovací zařízení
Přímo v obci Meclov není žádný hotel, penzion ani ubytovna, pouze restaurace.
Nejbližší ubytovací zařízení se nachází v části Bozdíš.
Restaurace u Pejsa
Meclov 87, 345 21

Nejvýznamnější ubytovací a stravovací zařízení v okolí:
Hotel Šumava

5,2 km - vzdušně

Hotel Šumava se nachází na náměstí města Horšovský Týn.
Hotel disponuje 26 místy v jedno, dvou a čtyř lůžkových pokojích. Návštěvníkům je
nabízeno stravování v restauraci s vyhlášenou kuchyní. V Hotelu je k dispozici
salónek s kapacitou až 35 míst je určen pro pořádání seminářú, pracovních porad,
školení, recepcí a dalších akcí.
Penzion Postřekov 7,5 km - vzdušně
Penzion nabízí příjemné, komfortní a přitom cenově přijatelné ubytování. Je
provozován pouze část roku, a to mimo topnou sezónu. Tedy zejména přes léto, ale i v
teplých jarních a podzimních měsících. Celková kapacita penzionu je 21 míst ve dvoua třílůžkových pokojích. Ty jsou vybaveny nočními stolky, šatní skříní, stolem,
sociálním zařízení na pokoji - WC, umyvadlo, sprchový kout s teplou a studenou
vodou. Pro všechny pokoje je společná kuchyňka vybavená sporákem, troubou,
rychlovarnou konvicí a lednicí. Dále je všem ubytovaným k dispozici společenská
místnost s televizorem a velká společná terasa s posezením u stolů.
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Stravování: v obci se nachází hostinec; nejbližší restaurace je vzdálena 2 km
Penzion U Chodského Hradu 8,6 km - vzdušně
Penzion se nachází přímo v centru Domažlic. Celková kapacita penzionu je 40 lůžek.
Penzion U Chodského Hradu nabízí příjemně okouzlující ubytování v plně zařízených
pokojích i apartmánech se satelitní televizí, Wi-Fi internetem, s vlastní kuchyňkou
včetně itineráře a základních kuchyňských spotřebičů. Snídaně jsou podávány formou
studených bufetových stolů. Možnost dokoupení obědů a večeří v okolních
restauracích. V penzionu mohou dále klienti využít recepci, jídelnou a venkovní
terasu.
Stravování: v přízemí objektu k dispozici potraviny SPAR, obědy i večeře ve
vybraných restauracích s příjemnou atmosférou z tradičního meny české, chodské i
mezinárodní kuchyně
.
Apartmán(y) Domažlice 8,8 km – vzdušně
Objekt se nachází v okrajové části města Domažlice, které se nalézá nedaleko hranice
s Německem. Apartmán stojí na velkém a oploceném pozemku. Jedná se o velký
rodinný dům, jehož větší část obývají majitelé a ta menší je k dispozici klientům. Obě
části mají samostatné vchody a jsou na sobě naprosto nezávislé. Hlavním vchodem ze
zadní části domu se vchází na chodbu (skříňka) v přízemí, z které je přístupné
samostatné WC, sociální zařízení (sprchový kout, umyvadlo, žebřinový radiátor,
toaletní skříňka) a velká společenská místnost (rozkládací rohová sedačka, stůl, 4x
židle, krbová kamna, obývací stěna, TV, rádio) s kuchyní. Z obývacího pokoje vedou
točité schody do podkroví, kde je přístupný pokoj A (lůžka, noční stolek, skříň,
lampička, konferenční stolek, 2x židle) a pokoj B (lůžka, skříň, 2x křeslo, konferenční
stolek, noční stolek, lampička). Oba pokoje mají společný balkón s posezením (stůl, 2x
židle). Kolem objektu je zatravněný pozemek, na kterém mohou klienti využít
venkovní posezení (zahradní nábytek) pod pergolou, zahradní krb a otevřené ohniště.
U vedlejšího domu si lze za poplatek pronajmout tenisový kurt. Možnost zapůjčení
pěti horských kol za poplatek.
Stravování: vlastní vybavená kuchyně - kuch. linka (dřez, T+S), lednice, 2 pl. el.
vařič, rychl. konvice, mikrovlnná trouba
Zdroj dat: Turistické informace – okres Domažlice / 2011

Všeobecně zde existuje zhruba následující struktura návštěvníků s dominantní
motivací účelu pobytu:
- osoby projíždějící územím (tato klientela minimálně využívá nabídky ubytování a
zatěžuje dopravní infrastrukturu)
- pohyb obyvatel za rekreací, aktivní sportovní činností (využívají především vlastní
chalupy a chaty)
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- návštěvy z jiných regionů České republiky nebo ostatního zahraničí, především ze
sousedního Bavorska (využívají ubytovací zařízení na území jako výchozí bod pro
pobyt, ale i pro výjezdy do okolí)

2.6.1.2 Sportovní vybavenost
Sportovní zařízení v Meclově nabízí sportovní vyžití pro všechny. Je zde možnost
využití kryté haly i venkovních prostor, ovšem zařízení jsou již zastaralá
a nevyhovující. Proto je jedním z dalších rozhodujících záměrů obce tuto skutečnost
napravit. Jednou z priorit obce rozšíření a rekonstrukce / přebudování těchto areálů na
moderní sportovní centra pro pořádání sportovně – kulturních akcí, které mají v obci
mnohaletou tradici.
Organizace působící v obci: Tělovýchovná jednota Meclov, Billiard Club Meclov
Obec má také příznivé terénní podmínky pro cyklistickou dopravu. Jedná se o jednu
z možností, jak zvýšit návštěvnost zájmové oblasti a za relativně nízkých pořizovacích
nákladů pokračovat v rozvoji cykloturistiky. Celé území a blízká oblast Českého lesa
nabízí velmi vhodné podmínky pro rozvoj různých forem této dopravy v čistém
a zachovalém přírodním prostředí. Využitelné jsou i málo frekventované místní
a účelové komunikace včetně silnic III. třídy.
V posledních letech došlo v důsledku rostoucí popularity cykloturistiky jak v ČR, tak
v EU, k velkému rozvoji cyklotras a cyklostezek, které mají velký význam pro rozvoj
cestovního ruchu.
Řešeným územím již prochází:
Cyklotrasa č. 2141 - Bavorsko-česká stezka přátelství
PRŮBĚH CYKLOTRASY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0.00 km
Horšovský Týn,
3.50 km
Mašovice,
6.50 km
Meclov,
10.50 km Otov,
13.50 km Vlkanov,
17.00 km Mnichov,
22.50 km Šidlákov,
27.00 km Rybník,
30.50 km Švarcava (CZ / SRN)
Stadlern – Weding – Muggenthal – Neunburg – Wölsendorf – Naaburg
(kilometráž celkem: 90 km)

Obtížnost: střední
Značení: silniční
Komunikace: silnice, místní a účelové komunikace
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Povrch: asfalt, zpevněný i nezpevněný povrch
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly

K tomu, aby se zdejší oblast stala pro milovníky cykloturistiky ještě žádanější, je
nutné dobudování problémových úseků, vytvoření doprovodného informačního
systému a služeb. Dnes již nezbytná je propagace území se všemi nabízenými
turistickými produkty.

2.6.1.3 Informační systém
Na řešeném území není žádné informační středisko, avšak v blízkém okruhu jich
nalezneme hned pět (uvedeny dále).

Informační centra v okolí:
 Městské kulturní a informační středisko Poběžovice,
nám. Míru 210, 34522 Poběžovice
 Regionální informační centrum Horšovský Týn,
ul. 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn
 Městské informační centrum Domažlice,
nám. Míru 51, 344 01 Domažlice
 Informační centrum Bělá nad Radbuzou,
Městská knihovna, 345 26 Bělá nad Radbuzou
 Informační středisko Klenčí pod Čerchovem,
345 34 Klenčí pod Čerchovem 118
Pro rekreační pobyty mají obyvatelé a návštěvníci k dispozici turistické stezky
s informačními mapami a naučnými tabulemi, včetně tabulí místopisných.

2.6.2 Kulturně historické předpoklady
Okres Domažlice, kam spadá i naše řešené území, se díky svým (jak již bylo
zmíněno) přírodním předpokladům a hlavně kulturně historickému bohatství řadí k
velmi atraktivním a velmi vyhledávaným oblastem cestovního ruchu a rekreace v celé
České republice.
Za hlavní atraktivitu celé oblasti je pokládáno přírodní prostředí v okolí,
charakterické svojí zachovalostí. V půvabně zvlněné krajině s blízkými lesy a
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vrcholovými partiemi Českého lesa snadno nalezne předmět svého zájmu široký okruh
návštěvníků. Neopakovatelnost krajinného prostředí je podtržena i relativně velmi
nízkým stupněm narušení.
Zdejší území je vhodné jak pro rekreaci, tak pro střednědobé letní rekreační pobyty,
ovšem s ohledem na formy rekreace, které nesměřují k nadměrnému zatížení území
návštěvností. Případné budování rekreačních anebo rozšiřování sportovních center
spolu s ubytovacími zařízeními a odstavnými parkovišti je třeba provádět mimo
ochranářsky nejcennější partie. Při rozvoji těchto složek je potřeba zohlednit tvorbu a
ochranu životního prostředí a respektovat územní systém ekologické stability.

Turistické mapy s vyznačením památek a kulturních zařízení:
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2.6.3 Střediska cestovního ruchu a rekreace
Za hlavní atraktivitu je pokládána zejména bohatost na historii a folklór Chodska, kde
se udržují tradice a zachovalé přírodní prostředí v blízkosti. Dominantní funkcí by
měla být především další občanská vybavenost pro potřeby celé oblasti s významem
kulturně společenským a sloužícím cestovnímu ruchu.
V řešeném území se nalézají tyto nemovité kulturní památky:
Meclov:
· č. 46079 / 4-2141 – kostel Archanděla Michaela
Březí:
· č. 42156 / 4-2142 – kaple Panny Marie, náves
Třebnice:
· č. 37229 / 4-2243 – kostel sv. Jiljí
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Památky v Horšovském Týně:
•
•
•
•
•
•

Státní hrad a zámek Horšovský Týn
Kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Apolináře
Kapucínský klášter
Historické náměstí s měšťanskými domy
Naučná stezka „Sedmihoří“
Cyklotrasa „Přátelství“ - Horšovský Týn / Švarcava / Nabburg (SRN)

Památky v Poběžovicích:
Zámek
Poběžovický zámek stojí na mírné vyvýšenině v severovýchodní části současného
městského areálu. Jádro panského sídla tvoří dvoupatrové budovy seskupené kolem
malého čtvercového nádvoří. Zdivo objektu pochází převážně ještě z gotického
vodního hradu, vybudovaného ve druhé polovině 15. století Dobrohostem z
Ronšperka. V té době byl hrad opevněn hlubokými příkopy a obehnán hradbami
předhradí. Renesanční přestavby uskutečněné Švamberky v 16. století i barokní úpravy
sídla, které probíhaly za Matyáše Bohumíra Wunschwitze koncem století 17., se
dotkly především slohové úpravy fasád a drobnějších přestaveb. Také poslední
majitelé do středověkého organizmu stavby příliš nezasahovali. Z iniciativy
podivínského hraběte Jana Evangelisty Coudenhove Kalegi (+1965) byla roku 1923
vystavěna spojovací brána mezi zámkem a objektem bývalého předhradí a v roce 1937
dostavěna horní část zámecké věže. Po roce 1945 zámek krátce využívá útvar
Pohraniční stráže. Později byl pustnoucí objekt ponechán osudu a od 80tých let určen
k demolici. Zásadní obrat k lepšímu nastal teprve v roce 1989, kdy bylo z iniciativy
Městského
NV
započato
s
jeho
nákladnou
rekonstrukcí.
Po opravách, které zámku navrátí důstojnou podobu významného šlechtického sídla,
bude objekt využíván městem. Svoje prostory zde získá také muzejní expozice
Panevropského hnutí, které dál šíří ušlechtilé myšlenky svého zakladatele Richarda
Mikuláše Coudenhove Calergi. V interiéru zámku si zaslouží mimo jiné pozornost i
zrestaurované fragmenty nástěnných renesančních fresek. O jejich záchranu mají
zásluhu i japonští návštěvníci, kteří do Poběžovic přijíždějí, aby si připomněli pobyt
Micku Aoyamy, manželky předposledního majitele zdejšího zámku.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (fara, Sv. Jan Nepomucký)
Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen kolem roku 1500
Dobrohostem z Ronšperka. Ve druhé polovině 17. století proměnila stavbu vyhořelého
kostela barokní přestavba. Svatyně měla původně v průčelí dvě věže. Kolem roku
1900 byla věž napravo od vstupu snesena a celý objekt opraven. Interiér kostela, krytý
dřevěným kazetovým stropem, obsahuje zařízení, které pochází ze 17.-19. století.
Hlavní oltář zdobí raně barokní socha Panny Marie. Nechybí zde ani hlavní český
patron – Svatý Václav. Kostel měl sloužit i jako pohřební místo držitelům a majitelům
Ronšperka. V presbyteriu jsou zachovány mimo náhrobních desek Dobrohosta z
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Ronšperka (+1506) a Petra ze Švamberka (+1575) dva náhrobníky rodiny von
Coudenhove aj. Zajímavý je i obraz Svatého Mikuláše, který sem byl přenesen z
nedalekého kostela v Šitoboři, jehož založení se datuje už do 13. století. (Kostel v
nedaleké Šitboři je už od konce 20. stol. zříceninou) Poběžovická barokní fara byla
postavena koncem 17. století, stojící rovněž na horním náměstí, byla zpočátku
využívána i jako škola. Vedle fary se nachází i detailně propracovaná socha Svatého
Jana Nepomuckého, údajně dílo Jana Brokofa z roku 1682 .
Židovské poutní místo
Poběžovice (Ronšperk) obývala nejméně od 16. století početná židovská komunita.
Nejvíce židovských rodin sídlilo v dnešní Masarykově ulici. Zde se také nacházela
synagoga – nově vybudovaná r. 1806, židovská škola i knihovna. (Velkou část knih
daroval židům i Heinrich Coudehove Kalergi, věren svému heslu „pochop a přestaneš
nenávidět“). Synagoga byla vypálena zdejšími nacisty v listopadu roku 1938, kdy už
byl Ronšperk součástí Třetí říše – po Mnichovské dohodě. Většina poběžovických
židů také zahynula v důsledku holocaustu. V podzemí zničené svatyně se dosud
nachází mikve – židovská očistná lázeň. Tu zásoboval zázračný pramen, který údajně
posiloval mužskou plodnost. Poslední záznam o jeho účinnosti pochází z roku 1744,
kdy se do něj mnohokrát ponořil rabín Israel ben Elizer. Kolik měl pak dětí, už se neví.
Záznam o jeho oběti byl na kulatém kameni, který ze studny vyzdvihli při čištění
studny za I. republiky. Kámen i se záznamem se bohužel ztratil. V místech
významného židovského místa stávala dílna podniku Chodovia, dnes jsou zde byty.
Na židovské osídlení města upomíná ještě starý židovský hřbitov, založený počátkem
17. století v polích západně od Poběžovic. Zbývá tu několik desítek náhrobků –
nejstarší objevený při úklidu místa na přelomu 20. stol. a 21. stol. pochází z roku 1634.
Většina náhrobků však byla použita při různých stavbách (např. školy - budova z r.
1936) i odnesena soukromníky. I tak si hřbitov, umístěný v hezké krajině, zaslouží
pozornost.
Památky v Domažlicích:
Chodský hrad
Chodský hrad v Domažlicích, dnes Muzeum Chodska, založený společně s městem
českým králem Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého hradu, kde sídlil
královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud, se zachovala pouze štíhlá
válcová věž. Po velkém požáru v srpnu 1592 zůstal hrad zpustošený a v troskách.
Barokní přestavba v letech 1726-27 a úprava roku 1830 daly hradu dnešní podobu.
Domažlická věž
Kostel Narození Panny Marie s nejznámější dominantou města, štíhlou válcovou
věží, která je od svislé osy vychýlena o celých 60 cm. Z jejího ochozu, který se
nachází 56 m nad náměstím, si mohou návštěvníci prohlédnout Domažlice i jeho okolí
včetně pohraničních pásem Českého lesa a Šumavy.
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V okolí:
Klenčí pod Čechovem
•
•
•
•
•

pamětní síň Jindřicha Šimona Baara
výroba chodské keramiky
Výhledy - pomník J. Š. Baara
Přírodní zajímavosti: CHKO Český Les s mnoha lokalitami a horou Čerchov
(1042 m.n.m.), na vrcholu s rozhlednou
Zámek: Trhanov

Chráněná krajinná oblast Český les
byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 70 ze dne 12. ledna 2005.
CHKO Český les se nachází na území Plzeňského kraje, zasahuje do území okresů a
obvodu obcí s rozšířenou působností Domažlice a Tachov. Je nejmladší CHKO v
České republice.
Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá
hospodářská činnost v území dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého
obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené
lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana tohoto území nepřipadala v úvahu právě
z důvodů existence hraničního pásma, i když si ochrana přírody uvědomovala
přírodovědecký význam celé oblasti.
S uvolněním příhraniční oblasti začaly vyvstávat silné tlaky na komerční využití
území. Cílem bylo zabránit živelné výstavbě a s ní spojené devastaci krajiny.
Vyhlášením CHKO ve vymezeném území vyvstala ochraně přírody jedinečná možnost
ovlivnit potenciální negativní aktivity a dosáhnout optimálního využívání krajiny při
zohlednění svébytnosti kraje.
Posláním CHKO Český les je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména
ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického
charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání
krajiny a jejích přírodních zdrojů.
Chráněnou krajinnou oblast tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa, rozkládající
se od Broumova po Folmavu v celkové délce 65 km, rozdělená Kateřinskou kotlinou
na menší, zhruba třetinovou severní a dvoutřetinovou jižní část. Rozkládá se na ploše
necelých 470 km².
Na jejím území dnes nalezneme NPR Čerchovské hvozdy, NPP Na požárech, 16
přírodních rezervací a 5 přírodních památek. Celková plocha zvláště chráněných
území v CHKO je 805,9 ha, tj. 1,7 % plochy CHKO. Do oblasti Českého lesa zasahují
rovněž čtyři evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.
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NPR Čerchovské hvozdy
byla stanovena vyhláškou MŽP č. 192/2000 Sb. ze dne 27. června 2000.
Oblast Čerchovských hvozdů je (na rozdíl od jiných částí Českého lesa) poměrně
častým cílem turistů. Je zde řada známých turistických tras a v zimě upravovaných
běžeckých tratí. Centrem turistického ruchu je vrchol Čerchova. Zalesněný horský
masiv vystupuje do výšky 1.042 m a je nejvyšší horou téměř 100 km dlouhého pásma,
které se rozprostírá od Všerubského průsmyku až k Dyleni na Chebsku.
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Rekreační středisko Babylon
Někdejší dřevařská obec, dnes letovisko a lokalita rekreace a cestovního ruchu, leží
necelé 3km od České Kubice.
Babylon je malebná obec ležící v okouzlující krajině Chodska, kraje s bohatou
historií, nádhernými architektonickými památkami, nenapodobitelným folklórem
a čarokrásnou panenskou přírodou. Obec je nejvýznamnějším turistickým
a rekreačním letoviskem Chodska. Její turistické a rekreační zázemí poskytuje
každoročně útočiště tisícům rekreantům z celé Evropy.
Základ pro rekreační využití Horního Pařezovského rybníka - Babylonu položili již na
přelomu 19. a 20. Století hrabata Stadionové, kteří vlastnili Pařezovské rybníky
(Dolní, Horní - Babylon, Černý a další menší) i zdejší lesy (na západ Vejslava, na
východ Okrouhlík). Na hrázi Babylonu nechali postavit hospůdku s rybářskou chýší známou Baštírnu a několik kabin na břehu rybníka. Tento dřevěný objekt, ač značně
přebudovaný, se zde udržel až do nedávné doby. Již na počátku 20. století měl rybník
písečné pláže. Zdejší letovisko získávalo rychle popularitu, vznikaly první hotely
a penziony.
Zdroj: web portál obce Babylon
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2.7 Životní prostředí
2.7.1 Ochrana přírody a krajiny
Čtyřicetiletá nepřístupnost blízké příhraniční oblasti veřejnosti a omezené
hospodářské využití poskytlo části přírody možnost částečně nerušeného rozvoje.
Většinu půdy zabírá zemědělská, v menší míře pak trvalé travní porosty a lesy.
Nelesní zeleň je zastoupena polními remízky, porosty stromů, které lemují silnice, dále
jsou to zbytky alejí v polích a v neposlední řadě se na nelesní zeleni podílí rozptýlené
stromy v obcích a krajině.
Výhledově je potřebné, aby zemědělské i nezemědělské činnosti plnily potřeby péče
o krajinu. Při provozování zemědělské prvovýroby je doporučeno respektovat
přirozený reliéf krajiny, dané geomorfologické a hydrologické podmínky, dodržovat
pravidla protierozní ochrany a protierozní pěstební zásady. Nedílnou součástí přírody
a okolí jsou živočichové, kterým by z hlediska ochrany přírody měla být také
věnována patřičná ochrana.

2.7.2 Ochrana ovzduší
Kvalitu ovzduší na řešené území lze jednoznačně označit slovy za dobrou,
v porovnání se sídelními aglomeracemi a průmyslovými oblastmi ČR je nadprůměrná.
Krátkodobé imisní koncentrace škodlivin mohou lokálně převýšit imisní limity
převážně v podzimních a zimních měsících, při plném provozu problémových
lokálních topenišť a spalovacích zařízení v oblastech s méně příznivými rozptylovými
podmínkami. Proto zejména v inverzních polohách je třeba prioritně přecházet na
příznivější paliva, např. zemní plyny, bioplyn, využití biomasy (spalování dřeva ve
zplyňovacích kotlích, použití štěpky) a další zdroje alternativní energie, příp.
elektrickou energii a v dnešní době již hojně využívaná tepelná čerpadla s nulovou
produkcí škodlivých látek.
U mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO IV), způsobujících liniové
znečištění, dochází ke zvyšování koncentrací škodlivých látek u silně frekventovaných
komunikací v důsledku zvyšování provozu, zejména kamionové dopravy. U sídel takto
v minulosti postižených intenzivní průtažnou dopravou proběhlo vybudování obchvatů
či úpravy průtahů.
Dlouhodobé měření kvality ovzduší provádí Okresní hygienická stanice Domažlice.
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Obydlené byty podle způsobu vytápění v obci
Období: 26.3.2011
Území: Obec Meclov

definitivní výsledky podle obvyklého pobytu

z toho

Byty

Obydlené byty
celkem
z toho způsob
vytápění:
ústřední
z toho kotelna v
domě:
na pevná paliva
na plyn
etážové
z toho používaná
energie:
uhlí, koks, uhelné
brikety
dřevo, dřevěné
brikety
plyn
elektřina
kamna
z toho používaná
energie:
uhlí, koks, uhelné
brikety
dřevo, dřevěné
brikety
plyn
elektřina
Kód: OTOB119/3

Počet osob
Obydlené
z toho
v
v
byty
v
rodinných
bytových
celkem
celkem
rodinných
domech
domech
domech
394

332

60

1 094

935

307

295

10

867

828

235
38
25

229
36
2

6
23

673
99
71

653
91
3

6

1

5

15

1

10

-

10

31

-

4
5
45

1
22

3
5
23

12
13
102

2
60

6

4

2

14

12

16

9

7

40

30

2
20

2
6

14

2
45

2
15
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Značky použité v tabulkách
- ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
i. d. individuální (důvěrný) údaj
i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj

Zdroj: © Český statistický úřad, 2011

2.7.3 Ochrana vod
Závažné změny ve vodním hospodářství nastaly v posledních letech, kdy sice došlo
ke snížení přísunu znečištění ze zemědělství, avšak nové zatížení nastalo v souvislosti
s přílivem obyvatel a komerční činností, takže v delším časovém horizontu musí dojít
k ochraně a v některých místech i ke zlepšení kvality v drobných tocích i v
podzemních vodách a studních. Rozvoj nových progresivních technologií
čistírenských přináší podstatně účinnější likvidaci odpadních vod u drobných
znečišťovatelů.
Bozdíš
- v katastru obce se nenachází významné vodní zdroje, pouze jednotlivé drobné vodní
zdroje k individuálnímu zásobování vodou
Březí
· Meclovská zemědělská a.s. - farma Březí - vlastní vodní zdroj - ochranné pásmo
kopané studny - 883/2007 ŽPHT/No ze dne 17.12.2007
Jeníkovice
- v katastru obce se nenachází významné vodní zdroje, pouze jednotlivé drobné vodní
zdroje k individuálnímu zásobování vodou
Mašovice
· - místní část Mašovice se nachází ve II.b ochranném pásmu podzemního zdroje sv.
Anna, zdroj pitné vody pro Horšovský Týn VLHZ - 1358/82 - 28.12.1982.
· Meclovská zemědělská a.s. - farma Mašovice - vlastní vodní zdroj - kopaná studna
KS1+ KS2 - 518/2007 ŽPHT ze dne 12.12.2007
· Základní škola Adélka - vodní zdroj pitné vody - 878/2007 OUDO 15988/2000 ze
dne 10.12.2000
Meclov
· - místní část Meclov se nachází v II.b ochranném pásmu podzemního zdroje sv.
Anna, zdroj pitné vody pro Horšovský Týn VLHZ - 1358/82 - 28.12.1982
· - ochranné pásmo I. a II. stupně pro zrušený živcový důl - důl Meclov - zdroj pitné
vody pro Meclov
· LB MINERALS s.r.o. - ochranné pásmo vrtu - MU HT 10091/2009 ze dne 3.9.2009
· Niehoff Real s.r.o. - zdroj pitné vody - kopané studny - ŽPHT-849/94 - ze dne
26.5.1994
Mračnice
· K+B elektro - vrt - 471/2007 ŽPVH ze dne 3.12.2007
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Mrchojedy
- v katastru obce se nenachází významné vodní zdroje, pouze jednotlivé drobné vodní
zdroje k individuálnímu zásobování vodou
Němčice
· Meclovská zemědělská a.s. - farma Němčice - vlastní vodní zdroj kopané studny 511/2007 ŽPVH ze dne 6.11.2007
Třebnice
· CHVaK a.s. - vrt o vydatnosti1,5 l/s pro veřejné zásobování, ze kterého se čerpá do
vodojemu Třebnice 1x100 m3 (511,20/509,00 m n.m.) - 86/1984 z 13.4.1984
· Meclovská zemědělská a.s. - farma Třebnice - vlastní vodní zdroj vrt - 517/2007 ze
dne 10.12.2007
- dále se zde nacházejí jednotlivé drobné vodní zdroje k individuálnímu zásobování
vodou
Čistota jejich vod je obvykle průměrná.

2.7.4 Ochrana půd
V oblasti je podíl zemědělských zorněných půd na úrovni Plzeňského kraje a ČR.
Produkční úrodnost zdejších půd je průměrná. Vzhledem k dynamice členitého reliéfu,
může zde být podíl zemědělských půd ohrožen vodní erozí. Proto při nových
pozemkových úpravách půdy je třeba k záchraně produkčního potenciálu koncepčně
vytvářet systémy protierozních opatření prostřednictvím biotechnických úprav
svažitých pozemků - pásy trvalé zeleně, meze, terasy a protierozní osevní postupy.
Velkoplošné narušení krajinné struktury vzniklo v agrarizovaných zemědělských
plošinách Podčeskolesí zblokováním zorněných zemědělských půd do velkých honů
při značně redukci rozptýlené trvalé zeleně. K závažnému ohrožení území
velkoplošnou těžbou nerostných surovin nedochází.
Ochrana nerostných surovin, vlivy těžby:
V řešeném území je zastoupen dobývací prostor (DP):
60240 Mračnice
živcová surovina 27994929
LB MINERALS, s.r.o., HorníBříza
V území se dále uplatňují chráněná ložisková území (CHLÚ):
09150000 Meclov III.
živcové suroviny
26440000 Ohnišťovice
živcové suroviny
16210000 Meclov I.
živcové suroviny
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00117650 Česká geologická služba – Geofond
26190000 Bozdíš
živcové suroviny
21320000 Luženice
cihlářská surovina
16200000 Meclov
živcové suroviny
Nachází se zde tato výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin:
B 3162100 Meclov-západ 316210003
živcové suroviny / dosud netěženo
B 3162100 Meclov-západ 316210002
živcové suroviny / dosud netěženo
B 3162100 Meclov-západ 316210001
živcové suroviny / dosud netěženo
Nachází se zde tato nebilancovaná ložiska nerostných surovin:
N 5220300 Mašovice u Meclova 522030001
živcové suroviny / dosud netěženo
N 5220300 Mašovice u Meclova 522030002
živcové suroviny / dosud netěženo
V řešeném území se nacházejí tyto hlavní důlní díla:
6189 Šurf Meclov č.2 Horšovský Týn
radioaktivní suroviny jiné / 2000 Meclov
6190 Šurf Meclov č.1 Horšovský Týn
radioaktivní suroviny jiné / 2000 Mašovice u Meclova
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3. SWOT analýza
SWOT analýza je metoda zpracování analytické části rozvojových strategií, je
metodou kvalifikovaného utřídění znalostí o zájmové oblasti (potenciálu). Obvykle
a také v případě této Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí navazuje na
situační analýzu.
Principem této metody je definování silných a slabých stránek, jež popisují hlavní
rysy současného stavu a vnitřní podmínky. Na tuto první část pak navazuje definice
rozvojových příležitostí a rizik, hodnotících současné i budoucí perspektivy a možný
vliv vnějších podmínek.
Provedení SWOT analýzy představovalo druhý krok, kdy byla situace vyhodnocena
pracovní skupinou stanovením slabých a silných stránek a současně byly označeny
hlavní vnější rozvojové příležitosti a identifikována možná rizika.
Analýzou SWOT byl vytvořen přechodový můstek ke strategické části dokumentu,
zabývající se řešením hlavních rozvojových problémů.
Ze SWOT analýzy, MISE a stanovené VIZE vzejdou tzv. „klíčové oblasti“, jež jsou
pro rozvoj regionu významné. Z tohoto důvodu jsou na klíčové oblasti stanoveny tzv.
globální a specifické cíle, ukazatele a konkrétní opatření.
SWOT analýza:
S - Strengths = silné stránky
W - Weaknesses = slabé stránky
O - Opportunities = příležitosti
T - Threats = rizika, hrozby

SILNÉ STRÁNKY
- Výhodná geografická poloha všeobecně
- Kvalitní životní prostředí
- Blízkost hranic se SRN
- Blízkost Českého lesa
- Blízkost obce s rozšířenou působností (Horšovský Týn)
- Podnikatelská základna v katastru obce
- Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace
- Blízkost měst Domažlice a Horšovský Týn
- Blízkost dalších turisticky zajímavých lokalit
- Rozvojové plochy – pro výstavbu rodinných domů
- Součást a členství ve Svazku obcí Domažlicko
- Podmínky pro provozování a rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky a hypoturistiky
- Vytvořená cyklotrasa s napojením na sousední Německo
- Existující potenciál pro rozšíření kvalit ve volnočasových aktivitách
- Zdárné získávání dotačních titulů
- Otevřenost pro příchod investorů
- Vzrůstající zájem občanských zájmových sdružení a spolků o dění v místě
působnosti a okolí
- Potenciál pro rozvoj v oblasti ubytování
- Existence mateřské a základní školy
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- Zázemí a zájem občanů o rozvoj sportovních aktivit dětí a občanů
- Zájem o využívání alternativních zdrojů energie

SLABÉ STRÁNKY
- Nedostatečně dovybavená zařízení pro sportovní vyžití
- Nevyhovující stav místních komunikací a dopravní infrastruktury
- Nevyhovující technický stav některých objektů
- Vzdělanostní struktura – mezi absolventy škol (chybějící praxe a zkušenosti)
- Absence většího sportovního a společenského zázemí
- Neuspokojivé vztahy mezi obyvatelstvem
- Chybí kontinuita přirozeného historického vývoje
- Špatný stav technické infrastruktury v přilehlých částech
- Sociální infrastruktura, zařízení a jejich dostupnost
- Činnost státní policie
- Chybí podnikatelské aktivity (zejména v oblasti cestovního ruchu)
- Nedořešené územní a majetkoprávní vztahy
- Chybějící občanská vybavenost (kluby seniorů a dospívající mládeže)
- Nevyhovující technický stav kulturních a historických památek
- Malá hustota osídlení v poměru k počtu sídel
- Zvyšující se věkový průměr obyvatelstva
- Propagace území na nadregionální úrovni

PŘÍLEŽITOSTI
- Podpora investorských záměrů
- Podpora malých a středních podnikatelů
- Využití rozvojových ploch
- Zkvalitňování životní úrovně obyvatel – kvalitní občanská vybavenost
- Využití kvalitního přírodního potenciálu s ohledem na šetrný turismus
- Využívání dotačních titulů
- Zvýšení počtu obyvatelstva (v realizaci obytných zón)
- Rozvoj bytového fondu, zázemí pro bydlení
- Zlepšení technické infrastruktury
- Zlepšení dopravní infrastruktury
- Budování sociálních služeb občanské vybavenosti
- Zlepšování propagace území
- Rozvoj spolupráce s okolními organizacemi vč. mezinárodní spolupráce
- Vytváření podmínek ke zvýšení kvality života ve venkovských sídlech
- Využití prostorového a územního plánování
- Využívání moderního strategického plánování
- Rozvoj informačních a komunikačních sítí
- Využívání členství v rámci mikroregionu – společné projekty, propagace
- Obnova historických a krajinných prvků
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OHROŽENÍ
- Neuskutečnění hlavních rozvojových záměrů a plánovaných investičních akcí
v důsledku nezískání dostatečného množství finančních prostředků (dotací) na
vlastní realizaci projektů
- Nezájem investorských a podnikatelských aktivit
- Snížení reálné úrovně příjmů veřejných rozpočtů
- Legislativní neujasněnost - dopad na samosprávu
- Nezájem obyvatel o dění v území
- Demografie - stárnutí a úbytek obyvatel
- Struktura obyvatelstva (sociálně slabé skupiny)
- Nesplňování standardních definic Evropské unie v technické infrastruktuře (zejména
v přilehlých částech území)
- Nedostatečná prezentace a propagace území
- Dlouhodobá nezaměstnanost – stagnace nabídky pracovních míst
- Absence vzdělanostní struktury (vzdělání SŠ, VŠ)
- Pomalý postup pozemkových úprav katastrů
- Nepříznivá bezpečnostní situace - Vandalismus

Strategická část
Rozvojové oblasti, opatření a aktivity
Oblast: Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva – občanská vybavenost (rozvoj bytového
fondu)
Oblast: Podpora malého a středního podnikání
Oblast: Technická a dopravní infrastruktura
Oblast: Udržitelná ochrana životního prostředí – podpora alternativních zdrojů energie
Oblast: Podpora rozvoje cestovního ruchu

4. Strategická část
4.1 Vize
Formulace rozvojové vize je úvodním krokem při tvorbě strategické části dokumentu.
K naplnění této vize by mělo směřovat zpracování samotné strategie a z ní vyplývající
realizace konkrétních rozvojových projektů. Rozvojová vize bude definována na
základě závěrů vyplývajících z analytické části dokumentu. Tato část byla završena
formulací SWOT analýzy.
Za důležitá fakta shrnutá v situační a SWOT analýze lze považovat výhodnou
geografickou polohu – turisticky atraktivní oblast Chodska, blízké kvalitní přírodní
prostředí a dopravní dostupnost s napojením na SRN. Území je charakteristické
různorodou hospodářskou strukturou s významným počtem malých a středních
podniků a firem. Mezi limitující faktory rozvoje a hlavní problémy lze zahrnout menší
hustotu osídlení na počet sídel (u venkovských částí), nedostatek finančních
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prostředků a nedostatečnou úroveň občanské vybavenosti. Z toho vyplývá nutnost
čerpání dotačních titulů za pomoci EU a státu.
Vzhledem k částečně rozdrobené sídelní struktuře, především ve venkovských
částech oblastí spadající pod obec Meclov, se jeví problémem nedostatečná úroveň
dopravní a technické obslužnosti. Pro celé území je pak patrná určitá nesounáležitost
místních obyvatel s místem žití. Rozvojové aktivity ve sledovaném území by měly
směřovat k utužení vazeb mezi obyvateli, k podpoře malých a středních podnikatelů,
podpoře služeb cestovního ruchu, podpoře bytového fondu a dlouhodobé stabilizace
obyvatelstva – občanská vybavenost. Cesta k dosažení spočívá v informovanosti
v rámci možností čerpání dotačních titulů a v podpoře celkového rozvoje s ohledem na
udržitelnou ochranu životního prostředí včetně dalšího využívání alternativních zdrojů
energie.
Na základě shrnutých závěrů a společných debat řešitelského týmu byla formulována
vize obce Meclov a jeho částí:
„Území, které bude nadále aktivně využívat své rozvojové předpoklady spočívající ve
strategické poloze, směřující k dalšímu ekonomickému a sociálnímu rozvoji,
využívající turistický potenciál v návaznosti na přírodní, kulturní a historické
bohatství celé oblasti a nebránící se novým inovačním postupům a metodám
hledající zdárná řešení ke svému udržitelnému rozvoji.“

4.2 Rozvojové oblasti, opatření a aktivity
Na základě výstupů analytické části a formulace rozvojové vize byly vymezeny
rozvojové oblasti. Celkem bylo definováno pět rozvojových oblastí Územní strategie
rozvoje:

1. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva –
občanská vybavenost (rozvoj bytového
fondu)
2. Podpora malého a středního podnikání
3. Technická a dopravní infrastruktura
4. Udržitelná ochrana životního prostředí –
podpora alternativních zdrojů energie
5. Podpora rozvoje cestovního ruchu
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Po definování rozvojových oblastí byla v každé z těchto oblastí navržena jednotlivá
opatření, která vystihují základní problémové okruhy a vyžadují mimořádnou
pozornost při další práci.
Pro realizaci stanovených cílů jsou uvedeny konkrétní aktivity, které jsou inspirací
pro formulaci a realizaci konkrétních projektů.

4.2.1. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva –
občanská vybavenost a rozvoj bytového fondu
Opatření: Občanská vybavenost
Společenský a kulturní život je v některých oblastech vzhledem k návratu a
obnově původních tradic na poměrně dobré úrovni. Přesto je však nezbytně nutné
podporovat zapojení obyvatel do řešení veřejných věcí a do spolupráce mezi občany.
Vzhledem k charakteru obce Meclov a jeho částí je důležité podporovat projekty, které
budou zaměřeny na další rozšiřování a na organizaci společných akcí v oblasti kultury,
sportu a volného času Zajistit dostatečnou a strukturovanou nabídku kulturních,
sportovních a volnočasových aktivit zejména pro všechny vrstvy obyvatel i pro
návštěvníky. Zvýšit zájem občanů, podpořit jejich otevřenost k různým trendům a
aktivně je zapojit do kulturního a sportovního dění ve své obci. V oblasti sportu
vytvářet podmínky pro zkvalitnění sportovní úrovně. Důraz by měl být kladen také
zejména na zvyšování spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a spolky.
V souvislosti s rostoucím podílem obyvatel v poproduktivním věku bude do
budoucna důležité věnovat zvýšenou pozornost péči o tyto skupiny obyvatel.
Aktivity
•
•
•
•
•
•

Dobudovat infrastrukturu sportovních a kulturních zařízení a dalších zařízení
pro trávení volného času
Průběžně modernizovat jednotlivá zařízení tak, aby odpovídala nejnovějším
trendům technologického vývoje a byla bezbariérová
Udržet stabilizovaný stav kulturních a sportovních objektů
Navazování trvalých přeshraničních vztahů v menších komunitách, tzn. mezi
obcemi, zájmovými organizacemi, kulturními institucemi apod.
Pořádání společných akcí v oblasti vzdělávání, kultury a sportu a jejich
opakováním vytvářet nové tradice
Podporovat akce zaměřené jednak na okruh kvalifikovaných pracovníků (např.
management, veřejná správa apod.), jednak na děti a mládež a spolky (SDH,
sportovní oddíly apod.)
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Opatření: Rozvoj bytového fondu a občanské vybavenosti
Podporovat rozvoj jak z hlediska nárůstu obyvatel, tak i kvality bydlení a života.
Připravovat a určit nové pozemky pro následnou výstavbu nových obytných zón a
ploch s využitím komunitního plánování. Rozvíjet stávající občanskou vybavenost a
bydlení a dosáhnout vyvážené a funkční struktury ve všech jeho částech.
Aktivity
•
•
•
•
•

Zkvalitnit a rozšířit bytový fond
Modernizovat a inovovat objekty a technologie
Zajistit zasíťování rozvojových ploch pro výstavbu nových rodinných domků
Podpořit výstavbu obytných zón a bytových domů
Zajišťovat bezbariérové přístupy do objektů veřejné správy a občanské
vybavenosti

Opatření: Zajištění vyhovující dopravní obslužnosti všech sídel
Vzhledem k částečně rozptýlené a nevyvážené sídelní struktuře celého území je
dopravní obslužnost, zejména ve spádových oblastech, limitujícím faktorem rozvoje.
Díky této skutečnosti se celá oblast potýká s určitými problémy při zajištění kvalitní
dopravní obslužnosti a proto je nutné tuto situaci s pomocí navržených aktivit daným
způsobem řešit.
Aktivity
•
•
•

Podpora dopravní infrastruktury (v návaznosti na rozvoj bydlení)
Zlepšit a zkvalitnit stav místních komunikací a chodníků
Zajištění odpovídajícího vybavení z hlediska dopravní obslužnosti
modernizace

–

Opatření: Podpora školství a vzdělanostní úrovně obyvatelstva
Zajistit optimální stav, kvalitu, nabídku a dostupnost školních a mimoškolních
zařízení všech stupňů, včetně zařízení pro celoživotní vzdělávání. Zvyšování celkové
úrovně vzdělanosti je jedním z předpokladů ekonomického rozvoje daného území.
Podpora vzdělanosti, schopnosti ovládat cizí jazyky a pracovat s moderní výpočetní
technikou by se měla zaměřit jak na nejmladší generaci, tak rovněž by měla
systematicky směřovat na všechny věkové skupiny obyvatelstva.
Aktivity
•
•
•

Modernizace stávajících předškolních a školních zařízení
Podpora systému celoživotního vzdělávání
Pomoc při rozvoji potřebných rekvalifikačních kurzů
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Opatření: Zkvalitňování sociální péče a její dostupnost
Klást důraz na specifické skupiny občanů, kteří potřebují zvýšenou podporu. V
souvislosti s rostoucím podílem obyvatel v poproduktivním věku bude do budoucna
důležité věnovat zvýšenou pozornost péči o tyto skupiny obyvatel.
Aktivity
•
•
•

Podpora dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, určených všem skupinám
obyvatel
Zaměřit se na specifické skupiny občanů, kteří potřebují zvýšenou podporu
Zachovat stávající spektrum péče při respektování moderních technologií

4.2.2. Podpora malého a středního podnikání
Opatření: Vytváření předpokladů pro lokalizaci nových drobných investorů
Systémově řešit podmínky pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a
zaměstnanosti. Navrhované aktivity podporují proces přípravy rozvojových ploch, tj.
od zpracování prvotních studií využitelnosti daných lokalit až po samotnou výstavbu
technické infrastruktury.
Aktivity
•

•
•

Příprava vybraných perspektivních rozvojových ploch (vyjasnění
majetkoprávních vztahů, studie proveditelnosti, vybudování technické
infrastruktury)
Revitalizace hospodářsky využitelných objektů a areálů
Propagace a marketing na přilákání nových investic (zmapování a propagace
využitelných ploch, navázání spolupráce s institucemi zajišťujícími služby
v oblasti lokalizace nových investorů)

Opatření: Podpora získávání kapitálových zdrojů a rozvoj informovanosti
Možnost získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů je důležité nejen pro
rozvoj podnikání a podporu obecních rozpočtů, ale i pro činnost zájmových spolků
a dalších organizací. Je nutné zaměřit se na informovanost pro cílové skupiny
o možnosti využívání těchto zdrojů, která spočívá zejména v navázání spolupráce
s úřady a institucemi.
Pro získání financí z veřejných zdrojů financování je nezbytné nejen vyhledat možný
dotační titul, ale zároveň zpracovat konkrétní projekt zdůvodňující potřeby pro získání
dotace a zajistit prostředky potřebné na vlastní dofinancování celkového rozpočtu
projektu. Pro tento proces je důležité osvojení zpracování projektů a navázání kontaktů
s možnými externími zpracovateli.
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Aktivity
•

•

Informování o možnostech financování z veřejných zdrojů (semináře,
shromažďování a distribuce informačních materiálů) a podpora při získávání
těchto financí
Rozvoj rekvalifikačních programů (ve spolupráci s poradenskými
a vzdělávacími institucemi)

Opatření: Podpora malého a středního podnikání
Malé a střední podniky tvoří významnou součást ekonomické základny. Přednosti
malých a středních podniků spočívají zejména v jednodušší řídící struktuře, ve vyšší
schopnosti reagovat na požadavky trhu a vytvářet nové pracovní příležitosti.
Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků by měla spočívat v usnadnění
přístupu ke zdrojům informací, ve zvýšení znalostí a získávání zkušeností a dále
v prohloubení spolupráce s partnery.
Aktivity
•

•
•

Podpora poradenské činnosti pro malé a střední podniky (ve spolupráci
s poradenskými firmami a dalšími institucemi) a podpora přístupu malých
a středních podniků k získávání dotačních titulů
Podpora přeshraniční spolupráce malých a středních podniků
Podpora zázemí pro rozvoj malého a středního podnikání v rámci možností
obce

Opatření: Zaměstnanost
Systémově řešit podmínky pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí
a zaměstnanosti s rostoucí nabídkou pracovních příležitostí odpovídajících struktuře
a kvalitě pracovní síly tak, aby nezaměstnanost výrazně nepřekračovala přirozenou
míru.
Aktivity
•
•
•

Zapojení mladých lidí a především absolventů do podnikání a jejich stabilizace
v regionu
Podpora aktivit s propojením na cestovní ruch (cykloturistika, hipoturistika,
agrofarmy apod.)
Podpora přímého prodeje

Opatření: Rozvoj spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem
Aktivity
•

Podpora spolupráce ekonomicky aktivních podniků a obce na společných
projektech
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Opatření: Rozvoj a zlepšení situace ekonomicky aktivních subjektů
V zájmovém území se nabízí možnost rozvoje cestovního ruchu a s tím souvisejících
doprovodných služeb, např. rozvoj farem zaměřujících se na agroturistiku,
hipoturistiku, cykloturistiku v součinnosti s enviromentální výchovou. Tyto aktivity
jsou také vhodné k udělování dotačních titulů za přispění EU.
Zlepšení koordinace a spolupráce podnikatelských subjektů mezi sebou a veřejným
sektorem by mohla napomoci společné prezentaci (výstavy, trhy, internet, informační
servery apod.)
Aktivity
•
•
•
•

Podpora nových podnikatelských záměrů
Podpora zemědělských aktivit s propojením na cestovní ruch (hipoturistika,
agrofarmy apod.)
Podpora ekologické produkce
Podpora přímého prodeje

4.2.3. Technická a dopravní infrastruktura
Opatření: Řešení dopravní problematiky
Všeobecně největším problémem zůstává zhoršený technický stav zejména
komunikací nižších tříd a místních komunikací. Většina aktivit v rámci řešení dopravní
problematiky se věnuje pouze komunikacím tříd vyšších a projektům zahrnujících
územně celý okres nebo jeho převážnou část. Konkrétní aktivity navrhující řešení
dopravní situace v jednotlivých sídlech budou uvedeny rovněž v projektových listech.
Aktivity
•
•
•
•
•

Zlepšování technického stavu všech typů veřejných komunikací
Vytvoření přístupových komunikací k obytným zónám
Celkové zajištění dopravní obslužnosti v odlehlejších lokalitách (částech)
Zkvalitnění dopravní infrastruktury v řešeném území
Vymezení a budování nových cyklotras a cyklostezek včetně jejich
kategorizace a podpory cyklodopravy

Opatření: Technická infrastruktura
Zlepšit kvalitu inženýrských sítí v obci Meclov a především v jeho částech tak, aby
docházelo k minimálním poruchám a ztrátám při přepravě médií do objektů a vytvořit
dostatečnou fungující technickou infrastrukturu v celém řešeném území.
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Aktivity
• Realizovat opatření vedoucí ke snížení energetických ztrát v objektech
• Rekonstruovat a rozvíjet jednotlivé inženýrské sítě s využitím moderních
materiálů a technologií zejména v přilehlých částech

4.2.4. Udržitelná ochrana životního prostředí –
podpora alternativních zdrojů energie
Opatření: Ochrana životního prostředí
Rozvíjet efektivně fungující obec Meclov a jeho části v souladu s udržitelným
rozvojem. Udržet stávající osídlení a dosáhnout vyvážené a funkční struktury ve všech
jeho částech. Podporovat rozvoj jak z hlediska nárůstu obyvatel, tak i kvality bydlení a
života. Prosazování ekologického způsobu vytápění, omezit počet lokálních topenišť.
Maximálně využít všechny možnosti z nabídky podpory alternativních zdrojů energie.
Aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokračovat v záměrech využívání alternativních zdrojů energie
Odstraňování starých ekologických zátěží
Podpora třídění odpadů – funkční odpadové hospodářství
Podporovat šetrný turismus
Podporovat enviromentální výchovu
Chránit a racionálně využívat půdu
Péče o ekologicky cenná území, vzhled krajiny
Revitalizace vodních ploch a toků s ohledem na protipovodňová opatření

Opatření: Rozvoj využívání alternativních zdrojů energie
Míra využívání alternativních energetických zdrojů by měla odpovídat možnostem a
zdrojům v území a zohledňovat životní prostředí. Proto je do budoucna nutné klást
důraz na rozvoj využívání alternativních zdrojů energie zejména v oblastech s
příznivými přírodními předpoklady a upřednostňovat projektové záměry, které
nenarušují ráz krajiny a jsou pouze lokálního charakteru (solární panely na střechách
objektů / domů, bioplynové stanice,).
Aktivity
•
•

Podporovat individuální projekty s ohledem na životní prostředí
Využívání obnovitelných zdrojů energie s ohledem na ráz krajiny
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4.2.5. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Opatření: Rozvoj marketingu cestovního ruchu
Cestovní ruch je významným nástrojem pro možný další rozvoj ekonomiky území
obce. Celá blízká oblast má dostatek přírodních a kulturně historických atraktivit spolu
s funkčními turistickými základnami Chodska - navíc umocněné geografickou polohou
v blízkosti hranic se SRN s existencí blízkých hlavních silničních a železničních tahů.
Současná úroveň marketingu a organizovanosti cestovního ruchu ve sledovaném
území potřebuje zlepšit. V úvodní fázi je nutné vyvinout aktivitu v tomto směru a např.
zpracovat koncepční dokument rozvoje v oblasti cestovního ruchu a následně se
zaměřit na účinnou prezentaci území všemi možnými formami. Je třeba zahájit
spolupráci jednotlivých subjektů podílejících se na již funkčních turistických
aktivitách.
Aktivity
•

•

•
•
•
•

Podpora zpracování akčního plánu cestovního ruchu a rekreace, který bude
přesně definovat cílové skupiny návštěvníků a navrhne ve spolupráci mezi
obcemi a podnikateli konkrétní opatření na podporu cestovního ruchu
Podpora marketingového regionu a jeho institucionalizace (tzn. profesionální
management, který bude mít na starosti aktivity v oblasti propagace cestovního
ruchu, monitorování změn v oblasti cestovního ruchu, aktualizaci informačního
systému, bude koordinovat spolupráci mezi jednotlivými obcemi a mezi obcemi
a podnikateli v cestovním ruchu, iniciovat a případně též řídit projekty
cestovního ruchu atd.)
Podporovat vytváření koncepčních dokumentů a materiálů v oblasti cestovního
ruchu
Aktivní spolupráce v oblasti propagace a informačního systému cestovního
ruchu
Podílení se na tvorbě propagačních materiálů (od sběru informací až po
vytvoření grafického návrhu a tisk)
Internetová propagace cestovního ruchu

Opatření: Rozvoj a koordinace služeb v oblasti cestovního ruchu a rozvoj nových
forem cestovního ruchu
V souvislosti se vzděláváním v cestovním ruchu lze hovořit o nových trendech
a nových produktech v této oblasti. Území nabízí, vzhledem ke svým přírodním
a kulturním atraktivitám, předpoklady pro rozvoj ekoagroturistiky, cykloturistiky
a dalších forem cestovního ruchu
Pro systémovou podporu cestovního ruchu s ohledem na šetrný turismus je nutné
vytvořit odborné zázemí. Proto je potřebné se intenzivně věnovat poradenství
a dalšímu vzdělávání, zejména ve spolupráci s poradenskými organizacemi (nejen
s místními) a podnikateli.

Bozdíš - Březí - Jeníkovice - Mašovice - Mračnice - Mrchojedy - Němčice -

Třebnice

Str. 99

Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Aktivity
•

•

•

Podpora poradenství a dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu
(seznámení s novými trendy v cestovním ruchu, s otázkami kvality v cestovním
ruchu atd.) ve spolupráci s poradenskými organizacemi a podnikateli
v cestovním ruchu
Podpora vytváření a realizace nových turistických produktů, programových
nabídek a návazných nových služeb cestovního ruchu v oblastech jako např.
venkovská a poznávací turistika (stavící především na obnově tradic)
a sportovně-rekreační turistika .
Podporovat rozvoj agroturistiky, ekoagroturistiky, pěší turistiky, cykloturistiky
a cyklodopravy s ohledem na šetrný turismus

Opatření: Rozvoj infrastruktury v cestovním ruchu
Kvalita infrastruktury cestovního ruchu není na dostatečné úrovni. Ubytovací
a stravovací kapacity jsou nejvíce soustředěny v tradičních turistických centrech mimo
řešené území. V mnoha případech je nutno zlepšit jejich vybavenost a nabídku.
Především však také zajistit širší zázemí pro kulturní, sportovní a rekreační vyžití.
Aktivity
•
•
•
•
•

Budování nových cyklostezek a naučných tras
Značení významných přírodních a kulturních pamětihodností
Rozšíření, rekonstrukce či výstavba nových sportovních a rekreačních zařízení
pro letní a zimní sezónu i s ohledem na nepříznivé počasí
Rekonstrukce a opravy doprovodné infrastruktury pro účely cestovního ruchu
Rozšíření a zkvalitnění sítě stravovacích a ubytovacích kapacit
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Seznam zrealizovaných akcí v období let 2012 2017
Prioritní oblast:
I. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva, občanská vybavenost
Projekt:

Výměna oken v ZŠ Meclov

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov
k. ú. Meclov
Cílem projektu byla výměna nevyhovujících dřevěných oken
v budově Základní školy v Meclově.

V Meclově se nachází budova Základní školy. Škola je dvoutřídní
pro I. až V. ročník a využívá inovativní metody v učení žáků.
Popis projektu
(situace – problém, Vzhledem k nevyhovujícímu stavu objektu bylo třeba zajistit
který projekt řeší) výměnu oken za nová, plastová. Zateplení objektu nebylo třeba.

Harmonogram
realizace

2014 - 2015

Celkové náklady
projektu (v Kč)

Do 0,5 mil. Kč

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

projektová dokumentace, energetický audit ne starší dvou let,
energetický štítek budovy, vyjádření stavebního úřadu, vyjádření
KÚ PK – odbor životního prostředí

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje popř. bankovní
úvěr
Doporučené programy: Operační program Životního prostředí,
osa III. Realizace úspor energie, popř. při opětovném spuštění
Zelená úsporám pro veřejné budovy
Projekt se realizoval z vlastních zdrojů.
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Informační list o projektu

Prioritní oblast:
I. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva, občanská vybavenost
V. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Projekt:

Rekonstrukce a opravy kapličky v Mračnicích

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov
k. ú. Meclov,
Cílem projektu byla záchrana historického objektu, která je
dominantou místní části Mračnice.

Jednalo se o rekonstrukci a opravu kapličky v místní části
Mračnice. Tato sakrální stavba úplně zchátrala. Realizací
Popis projektu
(situace – problém, projektu se zachránilo místní kulturní dědictví a tím zlepšil
který projekt řeší) vzhled veřejného prostranství. Kaple se nachází přímo u místní
komunikace. Vzhledem k rozsahu poškození došlo téměř
k výstavbě nové kaple, musela se však dodržet původní předloha,
proběhla řada řemeslných prací, rekonstruovala se zvonice s
osazením zvonu a celá střecha s krovem.
2016
Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)

cca 0,7 mil. Kč

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

Projektový záměr, položkový rozpočet, projektová dokumentace
s technickou zprávou a výkresy
Vyjádření stavebního úřadu, stavební povolení
Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje
Doporučené programy:
Akce byla spolufinancována z programu MMR

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Informační list o projektu

Prioritní oblast:
I. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva – občanská vybavenost
V. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Projekt:

Rekonstrukce víceúčelového zařízení v Třebnicích

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov

k. ú. Meclov,
Cílem projektu byly opravy kulturního domu v Třebnicích, který
slouží jako zázemí pro kulturní, společenské a částečně sportovní
vyžití . (ping - pong apod.)
Jednalo se o rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu –
kulturního domu, které slouží jako multifunkční zařízení pro
Popis projektu
(situace – problém, volnočasové aktivity. Stavební činnosti představovaly zejména
který projekt řeší) výměnu oken za plastová a opravu střechy. Objekt má také
dostatečné vybavení.
Harmonogram
realizace

2015

Celkové náklady
projektu (v Kč)

Do 0,5 mil. Kč

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Projektový záměr, položkový rozpočet, projektová dokumentace
Vyjádření stavebního úřadu
Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje

Doporučené programy: prostřednictvím Místní akční skupiny,
Zateplení lze financovat z Operačního programu Životního
prostředí (je třeba mít energetický audit)
Vzhledem k dílčím opravám se projekt realizoval postupně
z vlastních zdrojů.
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Informační list o projektu

Prioritní oblast:
I. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva, občanská vybavenost
Projekt:

Zateplení objektu a výměna oken Mateřské školy Meclov

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov
k. ú. Meclov
Cílem projektu bylo zateplení nevyhovujícího objektu MŠ
v podobě výměny oken a zateplení obvodového pláště budovy. .

Jednalo se o zděný nepodsklepený objekt s jedním nadzemním
podlažím, zastřešený sedlovou střechou. Půdorys tvoří dva
Popis projektu
(situace – problém, obdélníky stavebně k sobě přilehlé. MŠ byla postavena v roce
který projekt řeší) 1976, přístavba jídelny je z roku 2006. Projekt řešil zateplení
obvodového pláště a výměnu oken.
Harmonogram
realizace

2015

Celkové náklady
projektu (v Kč)

cca do 1,3 mil. Kč

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

projektová dokumentace, energetický audit né starší dvou let,
energetický štítek budovy, vyjádření stavebního úřadu, vyjádření
KÚ PK – odbor životního prostředí

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje popř. bankovní
úvěr
Doporučené programy: Operační program Životního prostředí,
osa III. Realizace úspor energie
Projekt byl realizován z výše uvedeného programu za přispění
EU a SFŽP.
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Seznam navrhovaných akcí v období let 2017 – 2020

Projektová příprava
Prioritní oblast:
I. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva, občanská vybavenost
V. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Projekt:

,,Víceúčelové sportovní a kulturní centrum‘‘ Obec Meclov

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu

Obec Meclov

k. ú. Meclov, p. č. 102/1, 498/1, 498/2 , 101/1 a 100/1 v majetku
obce
Cílem projektu je zlepšení sportovního, kulturního,
Cíl (e) projektu
(měřitelné)
společenského a volnočasového zázemí pro obyvatele a turisty
v podobě Víceúčelového kulturní a společenského centra.
Jedná se o vytvoření nového víceúčelového sportovního centra v
obci Meclov v areálu místní Mateřské a Základní školy Meclov,
Popis projektu
(situace – problém, které bude sloužit ke sportovnímu a relaxačnímu vyžití ve
který projekt řeší) volném čase pro děti, mládež a dospělé – tedy všem obyvatelům a
např. i návštěvníkům obce. Realizace projektu spočívá ve
výstavbě víceúčelového hřiště s umělým povrchem a výstavbě
víceúčelové budovy pro sportovní vyžití - tělocvičny.
Leden 2017 – prosinec 2020
Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)

cca do 40 mil. Kč komplet

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

Studie proveditelnosti, projektový záměr, projektová
dokumentace na víceúčelové hřiště, položkový rozpočet na hřiště,
soulad s Územním plánem, jedna z hlavních priorit v Územní
strategii rozvoje,

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Dále je třeba zpracovat PD na tělocvičnu, položkový rozpočet
víceúčelové budovy- tělocvična, vyjádření stavebního úřadu –
stavební povolení
Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje popř. bankovní
úvěr, možno etapizovat,
Doporučené programy: ROP NUTS II Jihozápad 2. popř. 3. osa,
programy MŠMT, možnost dotace KÚ PK na víceúčelová hřiště,
variantní řešení: nafukovací sportovní hala
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Informační list o projektu

Prioritní oblast:
V. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Projekt: Výstavba míst pasivního odpočinku na Meclovsku
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov

k. ú. Meclov
Cílem projektu je zlepšení povědomí oblasti a zvýšení cestovního
ruchu v lokalitě, zatraktivnění, přilákání turistů a možnost
odpočinku pro místní obyvatele a turisty.
Tento projekt nahrazuje výstavbu naučné stezky po Meclově a
zaměřuje na výstavbu míst pasivního odpočinku. V úvahu
Popis projektu
(situace – problém, připadá i umístění cedule zaměřenou na historii, osídlení,
který projekt řeší) atraktivity apod. Kromě Meclova se vhodná místní část se nabízí
Třebnice, kde bude docházet k úpravě návsi, mohou se přidat i
další části dle rozsahu projektu. Součástí projektu může být
doprovodný mobiliář, značení apod.
2017 - 2019
Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)

cca do 600 tis. Kč

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

Žádná, je třeba zpracovat položkový rozpočet, popř. vhodná
cenová nabídka s technickou zprávou
Vyjádření stavebního úřadu, pokud možno mít vyřešeny
majetkoprávní vztahy ( v opačném případě min. nájemní smlouvu
na 5 let)
Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje
Doporučené programy: Program rozvoje venkova, Státní
zemědělský intervenční fond, LEADER Místní akční skupina

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Informační list o projektu

Prioritní oblast:
I. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva, občanská vybavenost
V. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Projekt:

Rekonstrukce a opravy kaple v Mrchojedech a Němčicích

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov

k. ú. Meclov,
Cílem projektu je oprava a tím záchrana historických objektů kaplí. Jedna z nich je dominantou u návsi v místní části
Mrchojedy, druhá se nachází v místní části Němčice.
Jedná se o rekonstrukce a opravy kapliček v místních částech
Mrchojedy a Němčice. Realizací projektu by se zachránilo místní
Popis projektu
(situace – problém, kulturní dědictví a tím zlepšil vzhled veřejných prostranství. Na
který projekt řeší) mrchojedskou kapli je již podána žádost o dotaci, v Němčicích je
třeba zpracovat technickou zprávu a nacenění.
Harmonogram
realizace

2017

Celkové náklady
projektu (v Kč)

cca do 0,5 mil. Kč

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

Projektový záměr, položkový rozpočet, projektová dokumentace
popř. cenová nabídka s technickou zprávou

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Vyjádření stavebního úřadu, pokud možno mít vyřešeny
majetkoprávní vztahy (min. nájemní smlouvu na 5 let)
Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje
Program MMR: V současnosti je podána žádost na kapli
v Mrchojedech a čeká se na její schválení.
Kapli v Němčicích je třeba uvést do stavu připravenosti a
zrekonstruovat buď vlastními prostředky či za pomoci dotace.
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Informační list o projektu

Prioritní oblast:
I. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva, občanská vybavenost
II. Podpora malého a středního podnikání
Projekt:

Židovská synagoga – Bydlení pro seniory

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov
k. ú. Meclov,
Cílem projektu je rekonstrukce židovské synagogy pro účely
ubytování pro seniory.

Jedná se o rekonstrukci budovy – bývalé synagogy. Původní
záměr byl za účelem vytvoření turistické ubytovny v obci a tím
Popis projektu
(situace – problém, zkvalitnění služeb pro turisty popř. projíždějící. Nyní se uvažuje
který projekt řeší) spíše o využití ubytování pro seniory. Prvním krokem pro
uskutečnění realizace projektu je zpracování variantní studie
proveditelnosti a zhodnocení současného stavu objektu.
Harmonogram
realizace

2017 - 2022

Celkové náklady
projektu (v Kč)

Nejsou známy

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

Projektový záměr popř. studie proveditenosti, položkový
rozpočet, projektová dokumentace
Vyjádření stavebního úřadu
Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje, bankovní úvěr
Doporučené programy: Národní podpora rozvoje bydlení, dotace
MMR, Program rozvoje venkova, Státní zemědělský intervenční
fond, Místní akční skupina, v případě větší investice IROP

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Informační list o projektu

Prioritní oblast:
I. Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva – občanská vybavenost
Projekt:

Opravy obytných domů

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov
k. ú. Meclov,
Cílem projektu jsou opravy a rekonstrukce obytných domů.

V tomto projektu je jedná o rekonstrukci bývalé německé školy
s třemi bytovými jednotkami. Tato budova se nachází přímo
Popis projektu
(situace – problém, v Meclově. Druhá budova je v Třebnicích a má pět bytových
který projekt řeší) jednotek. Prvním krokem pro uskutečnění realizace projektu je
zpracování variantní studie proveditelnosti a zhodnocení
současného stavu objektu.
2017 – 2020
Harmonogram
realizace
Celkové náklady
projektu (v Kč)
Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

Bude PD a položkového rozpočtu
Projektový záměr, položkový rozpočet, projektová dokumentace
Vyjádření stavebního úřadu
Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje, bankovní úběr

Doporučené programy: MMR, Státní fond rozvoje bydlení

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Informační list o projektu

Prioritní oblast:
III. Technická a dopravní infrastruktura
IV. Udržitelná ochrana životního prostředí
Projekt:

Úprava návsi Třebnicích a v Meclově

Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu
Cíl (e) projektu
(měřitelné)

Obec Meclov
k. ú. Meclov,
Cílem projektu je vyřešit nevyhovující technický stav veřejného
prostranství a zároveň vyřešit lokální odvodnění.

Realizací projektu by se provedla úprava návsi a veřejného
prostranství. V Třebnicích je již zpracovaná projektová
Popis projektu
(situace – problém, dokumentace ke stavebnímu povolení. V současnosti se hledá
který projekt řeší) variantní řešení ke snížení nákladů projektů. V Meclově je třeba
provést projektovou přípravu.
Harmonogram
realizace

2017 Třebnice
2019 Meclov

Celkové náklady
projektu (v Kč)

Třebnice: dle PD a položkového rozpočtu, 4,5 mil. Kč, v úvahu
připadá varianta cca 2,5 mil. Kč
Meclov: ve fázi přípravy

Připravenost
projektu k realizaci
• územní
rozhodnutí
• stavební
povolení
• analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
• připravenost ke
spolufinancování

Položkový rozpočet, projektová dokumentace, variantní řešení
Vyjádření stavebního úřadu,
Připravenost ke spolufinancování, vlastní zdroje

Doporučené programy: dle možnosti na dílčí části: Program
rozvoje venkova, Státní zemědělský intervenční fond, programy
Mze..např. na mobiliář, zeleň

(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)
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Územní strategie rozvoje obce Meclov a jeho částí do roku 2022

Seznam dalších navrhovaných projektů období 2017 – 2020
Stará budova obecního úřadu – najít využití rekonstrukce, pořídit fotodokumentaci,
popř demolice, dům je křivý a vypadá to na porušení statiky..doporučuje se prohlídka.
ČOV v Třebnicích vč. kanalizace - v současnosti na PD pracuje Ing. Jahn z CHVAKu,
možnost čerpání dotace z Mze či OPŽP.
Oprava rybníka v Němčicích ( žádost podána na MZe) a a oprava rybníka v
Jeníkovicích (připravují ke staveb. povolení) – MZE dotace 80%
Opravy křížků v k.u.Meclova - lze možnost čerpat prostředků SZIF, zmapovat a
sepsat technickou zprávu
Opravy místních komunikací v okolí ZŠ a MŠ - zpracovává se PD, připravit na podání
žádosti, seznam příloh, dle PD se určí celkové náklady, úsek zhruba 200 metrů. Po
předání PD možnost čerpat dotace MMR.
Oprava hřbitovní zdi - je třeba zajistit technickou zprávu s rozpočtem, připravit
podání žádosti z dotací MMR apod.
Úprava veřejného prostranství v Meclově – zde je třeba zajistit podklady, technickou
zprávu s rozpočtem, vyjádření stavebního úřadu. Jde o téměř centrální část v Meclově
označovanou také jako „vingl“.
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