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Členská základna SMOOS 

 
 

Název členské obce 
  statut 
 

                                adresa 

1 Blatná Město Náměstí TGM 322, 388 11 Blatná 

2 Strakonice Město Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

3 Vodňany Město Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany 

4 Volyně Město Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně 

5 Bavorov Město Náměstí Miru 1, 387 73 Bavorov 

6 Bělčice Obec Bělčice 17, 387 43 Bělčice 

7 Bezdědovice Obec Bezdědovice 109, 388 01 Blatná 

8 Bílsko Obec Bílsko 34, 387 73  Bavorov 

9 Bratronice Obec Bratronice 16, 388 01  Blatná 

10 Březí Obec Březí, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 

11 Budyně Obec Budyně 9,  387 73  Bavorov 

12 Buzice Obec Buzice 79,  388 01  Blatná 

13 Cehnice Obec Cehnice 76, 387 52 Cehnice 

14 Čečelovice Obec Čečelovice 32, 388 01  Blatná 

15 Čejetice Obec Čejetice 106, 386 01 Strakonice 

16 Čepřovice Obec Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice 

17 Čestice Městys Čestice 1, 387 19 Čestice 

18 Číčenice Obec Číčenice 79, 387 71 Číčenice 

19 Doubravice Obec Doubravice 43, 387 35 Doubravice 

20 Drachkov Obec Drachkov 34, 386 01 Strakonice 

21 Drahonice Obec Drahonice 100, 389 01  Vodňany 

22 Drážov Obec Drážov 41, 387 19 Čestice 
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23 Droužetice Obec Obecní úřad Droužetice, 386 01 Strakonice 

24 Dřešín Obec Dřešín  24, 387 19 Čestice 

25 Hajany Obec Hajany 73, 388 01 Blatná 

26 Hlupín Obec Hlupín 54, 386 01 Strakonice 

27 Horní Poříčí Obec Obecní úřad Horní Poříčí, 386 01 Strakonice 

28 Hornosín Obec Hornosín 43, 387 42  Lnáře  

29 Hoslovice Obec Hoslovice 71, 387 19 Čestice 

30 Hoštice u Volyně Obec Hoštice 29, 387 01 Volyně 

31 Chelčice Obec Chelčice 123, 389 01  Vodňany 

32 Chlum Obec Chlum 43, 388 01  Blatná 

33 Chobot Obec Chobot, 388 01  Blatná 

34 Chrášťovice Obec Chrášťovice 75, 386 01 Strakonice 

35 Jinín Obec Jinín 41, 386 01 Strakonice 

36 Kadov Obec Kadov 65, 387 33 Kadov 

37 Kalenice Obec Kalenice 47, 387 16 Volenice 

38 Katovice Městys Husovo nám. 5, 38711 Katovice 

39 Kladruby Obec Kladruby 1, 387 16 Volenice 

40 Kocelovice Obec Kocelovice 32, 387 42 Lnáře 

41 Krajníčko Obec Krajníčko 5, 387 73  Bavorov 

42 Kraselov Obec Kraselov 26, 387 16 Volenice 

43 Krašlovice Obec Krašlovice 15, 389 01  Vodňany  

44 Krejnice Obec Krejnice 22, 387 16 Volenice 

45 Krty-Hradec Obec Krty-Hradec 76, 386 01 Strakonice 

46 Kuřimany Obec Kuřimany 1, 386 01 Strakonice 

47 Kváskovice Obec Kváskovice 1, 386 01 Strakonice 

48 Lažánky Obec Lažánky 23, 388 01  Blatná 

49 Lažany Obec Lažany 39, 388 01  Blatná 

50 Libějovice Obec Libějovice 26, 387 72 Libějovice 

51 Libětice Obec Libětice, 386 01 Strakonice 

52 Litochovice Obec Neuslužice 16, 387 01 Volyně 

53 Lnáře Obec Lnáře 74, 387 42  Lnáře  

54 Lom Obec Lom, 388 01  Blatná 

55 Mačkov Obec Mačkov, 388 01  Blatná 

56 Malenice Obec Malenice 95, 387 06 Malenice 

57 Mečichov Obec Mečichov 3, 387 36 Mečichov 

58 Měkynec Obec Měkynec, 387 73  Bavorov 

59 Milejovice Obec Milejovice 46, 387 01 Volyně 

60 Miloňovice Obec Miloňovice 1, 386 01 Strakonice 

61 Mnichov Obec Mnichov 73, 386 01 Strakonice 

62 Mutěnice Obec Mutěnice 17, 386 01 Strakonice 

63 Myštice Obec Myštice 15, 388 01  Blatná 

64 Němčice Obec Němčice 44, 387 19 Čestice 

65 Němětice Obec Němětice 20, 387 01 Volyně 

66 Nihošovice Obec Nihošovice 72, 387 01 Volyně 



67 Nišovice Obec Nišovice 18, 387 01 Volyně 

68 Nová Ves Obec Nová Ves 45, 387 19 Čestice 

69 Novosedly Obec Novosedly 6, 387 16 Volenice 

70 Osek Obec Osek 77, 386 01 Strakonice 

71 Paračov Obec Paračov 18, 386 01 Strakonice 

72 Pivkovice Obec Pivkovice 17, 387 73  Bavorov 

73 Pohorovice Obec Pohorovice 46, 389 01  Vodňany 

74 Pracejovice Obec Pracejovice 28, 386 01 Strakonice 

75 Předmíř Obec Předmíř, 387 42  Lnáře 

76 Přední Zborovice obec Přední Zborovice 5 Volyně, 38701 

77 Předslavice Obec Předslavice 17, 387 01 Volyně 

78 Přechovice Obec Přechovice 7, 387 01 Volyně 

79 Přešťovice Obec Přešťovice 36, 386 01 Strakonice 

80 Radějovice Obec Radějovice 10, 387 73 Bavorov 

81 Radomyšl Městys Maltézské nám. 82, 384 31 Radomyšl 

82 Radošovice Obec Radošovice 6, 386 01 Strakonice 

83 Rovná Obec Rovná 20, 386 01 Strakonice 

84 Řepice Obec Řepice 1, 386 01 Strakonice 

85 Sedlice Město Náměstí T.G.Masaryka 28, 387 32  Sedlice 

86 Skály Obec Skály 7, 386 01 Strakonice 

87 Skočice Obec Skočice, 387 75 Skočice 

88 Slaník Obec Slaník 55, 386 01 Strakonice 

89 Sousedovice Obec Sousedovice 41, 386 01 Strakonice 

90 Stožice Obec Stožice 63, 389 01  Vodňany 

91 Strašice Obec Strašice 8, 387 16 Volenice 

92 Strunkovice /Vol. Obec Strunkovice nad Volyňskou 26, 387 01 Volyně 

93 Střelské Hoštice Obec Střelské Hoštice 83, 387 15 

94 Škvořetice Obec Škvořetice 100, 388 01  Blatná 

95 Štěchovice Obec Štěchovice 64, 387 16 Volenice 

96 Štěkeň Městys Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň 

97 Tchořovice Obec Tchořovice 77, 388 01 Blatná 

98 Třebohostice Obec Třebohostice 8, 387 37 Třebohostice 

99 Třešovice Obec Obecní úřad Třešovice, 386 01 Strakonice 

100 Úlehle Obec Úlehle 28, 387 19 Čestice 

101 Únice Obec Hubenov 8, 386 01 Strakonice 

102 Uzenice Obec Uzenice 28, 388 01  Blatná 

103 Uzeničky Obec Uzeničky 48, 388 01  Blatná 

104 Vacovice Obec Vacovice 35, 387 19 Čestice 

105 Velká Turná Obec Velká Turná 41, 386 01 Strakonice 

106 Volenice Obec Volenice 3, 387 16 Volenice 

107 Záboří Obec Záboří 88, 387 34  Záboří 

108 Zahorčice Obec Zahorčice 48, 387 19 Čestice 

109 Zvotoky Obec Zvotoky 33, 387 16 Volenice 

Počet obcí SMOOS:   109 (6 měst, 4 městyse, 99 obcí) 



 

 

 

 

 
 

 

• Úvod 
 

SMOOS – Svazek měst a obcí okresu Strakonice byl založen v roce 1999 za účelem společného 

řešení dopravní obslužnosti a uspokojování dalších potřeb rozvoje území okresu Strakonice. 

V současné době sdružuje téměř všechny obce (109 ze 112 obcí) ze správních obvodů obcí  

s rozšířenou působností Blatná, Strakonice a Vodňany. 

Již několik let se SMOOS zaměřuje také na podporu rozvoje cestovního ruchu uvedených oblastí 

pořizováním drobné turistické infrastruktury a zajišťováním společné propagace území.  

Od roku 2006 využívá k podpoře své činnosti a k naplňování strategických cílů dotace z POV 

Jihočeského kraje. Následně dotační prostředky z Podpory činnosti mikroregionů JK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Situační analýza mikroregionu SMOOS 
Svazek měst a obcí okresu Strakonice leží v západní části Jihočeského kraje. Území svazku sousedí 

na západě s Plzeňským krajem (okresy Plzeň – Jih a Klatovy), na severu se Středočeským krajem 

(okres Příbram), na jihu a východě s jihočeskými okresy Písek, Prachatice a České Budějovice. 

Z celkové rozlohy připadá 64 % na zemědělskou půdu, 23 % pokrývají lesy a 4 % zaujímají vodní 

plochy. Horopisně náleží okres z největší části ke Středočeské žulové vrchovině, na jihozápadě k 

podhůří Šumavy, na severozápadě k Brdům a jejich jižním podhůřím, na jihovýchodě k 

pahorkatině Prachatické. Na východě do území okresu zasahuje severozápadní výběžek 

Českobudějovické pánve. Převážná část území má charakter pahorkatiny, horského rázu nabývá 

jen v jihozápadním výběžku s nejvyšším bodem okresu vrchem Zahájený (845 m n. v.), roviny 

poměrně malého rozsahu se rozkládají kolem řeky Otavy. 

Nadmořská výška území SMOOS je v severní polovině mezi 400 - 600 metry, ojediněle přes 600 

metrů, v jižní polovině mezi 500 - 700 metry. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 6 až 

7,5 °C. Vodní srážky jsou vyrovnané a jejich roční průměr je v rozpětí 550 - 650 mm/m2. Podnebí 

je vnitrozemské, poněkud chladnější a vlhčí v místech větších vodních ploch. 

Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Otava, kdysi zlatonosná a perlorodá, která protéká 

středem okresu ve směru od západu k východu. V okresním městě Strakonice se do ní vlévá řeka 

Volyňka, protékající celou jižní částí svazku obcí. Jihovýchodní částí okresu protéká Blanice a 

severozápadní částí Lomnice. Větší plochy rybníků se nacházejí v pahorkatině Blatenské, 

Strakonicko-písecké, v úvalu Strakonicko-protivínském, v pánvi Českobudějovické a pahorkatině 

Bavorovské. 

Na celém území mikroregionu převládají vyvřelé horniny (žuly, granodiority a syenitové porfyry) 

a přeměněné horniny, tzv. krystalické břidlice (hlavně ruly). Tyto horniny, zvláště pak vyvřelé, 

jsou vyhledávány jako cenný stavební materiál. Vedle stavebního kamene jsou další důležitou 

nerostnou surovinou vápence, štěrky, písky a cihlářské hlíny. 

Na území okresu je poměrně hustá silniční síť, paprskovitě se rozbíhající jak z okresního města, 

tak i z ostatních měst v okrese. Z hlavních silnic je nejdůležitější směr České Budějovice - Plzeň a 

Strážný - Vimperk - Praha. Hlavní železniční tratí procházející okresem je trať České Velenice - 

Plzeň. Tratě regionálního významu jsou: Volary - Číčenice, Číčeníce - Týn nad Vltavou. 



Počtem přes 70 tis. obyvatel (včetně osob s dlouhodobým pobytem) se řadí na čtvrté místo v 

kraji, ale hustotou obyvatelstva 68 obyvatel na km2 zaujímá třetí místo za okresy České 

Budějovice a Tábor. V dlouhodobém vývoji obyvatelstva od roku 1990 můžeme vysledovat dva 

základní trendy. Období do roku 2004 je charakterizováno pozvolným poklesem počtu bydlících 

obyvatel ze 71,9 tis. na 69,4 tisíc. Od roku 2005 se pak situace obrací a počet obyvatel se zvyšuje. 

To však jen do roku 2008, protože od roku následujícího opět pozvolna klesal a od roku 2014 

obyvatel okresu znovu přibývá. V prvé etapě byl hlavní příčinou poklesu počtu obyvatel negativní 

vliv přirozené měny, kdy počty zemřelých převyšovaly počty narozených v některých letech o více 

než 300 osob. Vliv stěhovaní, resp. jeho salda, byl také převážně negativní, ale rozdíly zde nebyly 

tak výrazné. Změna po roce 2005 byla ovlivněna zejména stěhováním. Počty přistěhovalých 

překročily počet vystěhovalých v jednotlivých letech o 300 až 500 osob. Tento pozitivní vliv byl 

mimo to ještě posílen v letech 2007 a 2008 kladným saldem přirozené měny. Pokles počtu 

obyvatel, který začal rokem 2009 je způsoben záporným saldem migrace i přirozené měny. O 

zvyšování počtu obyvatel po roce 2013 se zasloužilo především kladné saldo migrace. 

Četné archeologické nálezy, uložené v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, svědčí o 

výskytu sídlišť na území okresu již před naším letopočtem. Nejstarší historické prameny uvádějí 

existenci obcí již v polovině 11. stol. (Krejnice, Škůdra, Zvotoky), nejrozsáhlejší osidlování okresu 

(zakládání obcí) nastalo v průběhu 13. - 14. století. Hrady a tvrze, z nichž řada již zanikla, jsou 

dokladem poddanského charakteru středověkých měst a obcí. Mezi významné kulturní památky 

patří hrad ve Strakonicích, kdysi sídlo pánů Bavorů, později maltézských rytířů, vodní hrad a 

zámek v Blatné, dochovaný hradební systém včetně zbytků bašt, příkopů, hradeb města Vodňany, 

zřícenina hradu Helfenburk, některé tvrze a zámky, chráněné území „Žižkovo bojiště u Sudoměře 

" - dějiště Žižkova vítězství dne 25. března 1420 a mnoho dalších. Lidovou architekturu od 

poloviny 19. století připomínají v řadě obcí selská stavení s typickými štíty, dílo zedníka a lidového 

stavitele Jakuba Bursy. 

Podle výsledků sčítání lidu 2011 bylo v okrese téměř 34 tisíc ekonomicky aktivních osob, tj. 11 

% ekonomicky aktivních kraje.  Ve struktuře zaměstnaných podle odvětví je významné především 

silné zastoupení odvětví průmyslu – zde pracuje až 32 % zaměstnaných. Naopak ve službách je 

zaměstnáno pouze 56 % osob (nejméně v kraji). Nízký podíl zaměstnaných je především v odvětví 

ubytování, stravování a pohostinství, podprůměrná je ale i doprava a skladování. S výše uvedenými 



relativními hodnotami korespondují i počty jednotek ve statistickém Registru ekonomických 

subjektů, ve kterém je v okrese evidováno přes 16 tisíc subjektů. 

Okres můžeme rozčlenit na tři mikroregiony (ORP) - Blatensko, Vodňansko a Strakonicko. 

Každá oblast má svá specifika a můžeme zde najít nejednu historickou památku a zvláštnost. 

Blatensko - půvabná krajina, oblast rybníků s rybníkem Labuť - největším v okrese. Vodňansko - 

krajina rybníků a lesů, které určují ráz této krajiny. Hladina rybníků předpovídá přitažlivou 

atmosféru výlovů, které jsou hojné a pestré na zvyky udržované jedinou střední rybářskou školou 

v České republice. Volyňsko spadající do ORP Strakonice - kopce a lesy, které otevírají průchod 

jen řece Volyňce, pyšnící se celou řadou staveb lidové architektury (Čestice - venkovský barokní 

zámek, Dobrš - renesanční tvrz či Malenice s vodním hamrem). Strakonicko – jeho nejvýraznějším 

krajinotvorným prvkem je řeka Otava. Někdejší proslulost města výrobou fezů a motocyklů dnes 

připomíná již jen muzejní expozice. Strakonice však stále platí za město dudáků. Pravidelně se zde 

konají Mezinárodní dudácké festivaly, na které se sjíždějí hudebníci a národopisné soubory z 

různých koutů Evropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybrané ukazatele za okres Strakonice 
údaje za rok 2018 jsou průběžně aktualizovány 
Měřicí 
jednotka 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rozloha1) km2 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 

Počet obcí1) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

z toho měst 6 6 6 6 6 7 7 7 7 

Počet částí 
obcí1) 

263 263 263 263 263 263 263 263 263 

Počet 
obyvatel1) 

osoby 70 879 70 765 70 657 70 514 70 653 70 683 70 697 70 760 70 738 

ženy 35 831 35 783 35 673 35 595 35 736 35 735 35 701 35 725 35 712 

Obyvatelé ve věku1) 

0–14 let % 14,2 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,4 15,5 15,6 

15–64 let % 69,6 68,9 68,2 67,4 66,7 66,0 65,2 64,6 64,1 

65 let a 
více 

% 16,2 16,7 17,4 17,9 18,4 18,9 19,4 19,9 20,4 

Průměrný 
věk 
obyvatel1) 

roky 41,2 41,5 41,7 42,0 42,2 42,4 42,6 42,8 43,0 

muži 39,7 40,0 40,3 40,6 40,7 40,9 41,2 41,3 41,5 

ženy 42,6 42,9 43,1 43,4 43,6 43,8 44,0 44,2 44,4 

Živě 
narození 

osoby 728 715 710 677 718 713 720 784 698 

Zemřelí osoby 743 751 786 776 711 822 760 792 802 

Přistěhoval
í 

osoby 936 804 886 887 957 1 013 1 013 1 009 1 067 

Vystěhovalí osoby 1 020 882 918 931 825 874 959 938 985 

Sňatky 298 297 285 272 316 301 350 329 326 

Rozvody 180 185 133 185 155 158 168 164 138 

Na 1 000 obyvatel 

přirozený 
přírůstek/ú
bytek 

‰ -0,2  -0,5  -1,1  -1,4  0,1 -1,5  -0,6  -0,1  -1,5  

přírůstek/ú
bytek 
stěhováním 

‰ -1,2  -1,1  -0,5  -0,6  1,9 2,0 0,8 1,0 1,2 

celkový 
přírůstek/ú
bytek 

‰ -1,4  -1,6  -1,5  -2,0  2,0 0,4 0,2 0,9 -0,3  

Uchazeči o 
zaměstnání
v evidenci 
úřadu 
práce1) 

osoby 3 954 3 408 3 682 3 967 3 359 2 776 2 352 1 664 1 521 

dosažitelní 3 907 3 356 3 623 3 904 3 317 2 725 2 281 1 437 1 286 

ženy 1 779 1 639 1 806 1 928 1 598 1 355 1 139 806 767 

se 
zdravotním 
postižením 

670 609 639 688 634 575 526 408 345 

Podíl 
nezaměstn
aných 
osob(na 
obyvatelstv
u ve věku 
15–64 let)1) 

% 7,93 6,88 7,49 8,20 7,05 5,84 4,94 3,15 2,84 

Pracovní 
místa v 
evidenci 
úřadu 
práce1) 

místa 372 330 209 207 247 464 666 1 125 1 342 

Uchazeči 
celkem na 1 
pracovní 
místov 
evidenci 
úřadu 
práce1) 

10,6 10,3 17,6 19,2 13,6 6,0 3,5 1,5 1,1 

Počet 
registrovaný
ch 
subjektů1) 

15 966 16 047 16 092 16 033 16 142 16 380 16 504 16 671 16 746 

z toho 
fyzické 
osoby 

12 614 12 710 12 750 12 937 13 270 13 447 13 497 13 616 13 629 

Stavební 
práce "S" 

mil. Kč,b. c. 2 417 1 961 1 425 1 925 1 176 3 422 1 389 808 



provedené 
na území 
okresu 
(podniky s 
20 a více 
zaměstnanci
) 

Zahájené 
byty 

150 177 128 95 120 93 113 129 164 

Dokončené 
byty 

171 196 154 123 96 82 113 104 

Děti v 
mateřských 
školách 

osoby 2 314 2 371 2 437 2 460 2 460 2 439 2 456 2 443 2 439 

Žáci 
základních 
škol 

osoby 5 389 5 469 5 523 5 740 5 864 6 037 6 173 6 268 6 333 

Lékaři na 1 
000 obyvatel 

osoby 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,3 3,2 3,5 

Průměrné 
procento 
dočasné 
pracovní 
neschopno
sti 

% 4,729 4,407 4,470 4,673 4,855 5,378 5,864 5,886 6,261 

Příjemci 
důchodů 
celkem 

osoby 20 163 20 618 20 565 20 544 20 665 20 792 20 986 20 997 21 109 

z toho 
starobních 
(sólo)4) 

11 169 11 748 11 694 11 682 11 863 12 131 12 339 12 421 12 612 

Průměrný 
měsíční 
důchod 

Kč 9 743 10 136 10 311 10 464 10 549 10 815 10 883 11 235 11 761 

starobní 
(sólo)4) 

10 011 10 455 10 673 10 857 10 977 11 267 11 361 11 749 12 313 

Registrované 
trestné činy 

1 742 1 606 1 556 1 638 1 362 1 252 1 005 998 1 060 

Dopravní 
nehody 
celkem5) 

265 321 283 288 375 422 464 451 478 

Požáry 
celkem 

98 97 76 87 96 168 89 98 110 

1) stav k 31. 12. 

2) počet obyvatel k 1. 1. 2001 (s promítnutím výsledků SLDB 2001) 

3) počet obyvatel byl navázán na výsledky SLDB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky 

4) bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým; od roku 2010 se invalidní důchod vyplácený ke dni dovršení věku 65 let mění na starobní důchod; od roku 2010 není 
(podle metodiky MPSV) započten poměrný starobní důchod  

5) od roku 2009 změna pravidel v hlášení dopravních nehod Policii ČR 

6) od roku 2014 ve věku 15–64 let 

7) vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje před rokem 2013 plně srovnatelné 

8) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob 
23)6)7)7)8) 

Počtem 70 553 obyvatel (včetně osob s dlouhodobým pobytem) se řadí na čtvrté místo v kraji, ale 

hustotou obyvatelstva 68 obyvatel na km2 zaujímá třetí místo za okresy České Budějovice a Tábor. 

V dlouhodobém vývoji obyvatelstva od roku 1990 můžeme vysledovat dva základní trendy. 

Období do roku 2004 je charakterizováno pozvolným poklesem počtu bydlících obyvatel ze 71,9 

tis. na 69,4 tisíc. Od roku 2005 se pak situace obrací a počet obyvatel se zvyšuje. To však jen do 

roku 2008, protože od roku následujícího opět pozvolna klesá. V prvé etapě byl hlavní příčinou 

poklesu počtu obyvatel negativní vliv přirozené měny, kdy počty zemřelých převyšovaly počty 

narozených v některých letech o více než 300 osob. Vliv stěhovaní, resp. jeho salda, byl také 

převážně negativní, ale rozdíly zde nebyly tak výrazné. Změna po roce 2005 byla ovlivněna 



zejména stěhováním. Počty přistěhovalých překročily počet vystěhovalých v jednotlivých letech o 

300 až 500 osob. Tento pozitivní vliv byl mimo to ještě posílen v letech 2007 a 2008 kladným 

saldem přirozené měny. Pokles počtu obyvatel, který začal rokem 2009 je způsoben záporným 

saldem migrace i přirozené měny.  

Dle údajů z roku 2018 věkové rozložení obyvatelstva do určité míry určuje také velikost obce, 

nejmladší věková skupina je nejvíce zastoupena ve středních obcích, naopak lidé z kategorie 65 a 

více let nejčastěji žijí v nejmenších obcích do 200 obyvatel. Při porovnání obou pohlaví je patrné, 

že muži žijí častěji než ženy žijí v malých obcích, naopak ve větších obcích a městech převažují 

ženy.  

 

Podle výsledků sčítání lidu 2011 bylo v okrese téměř 34 tisíc ekonomicky aktivních osob, tj. 11 % 

ekonomicky aktivních kraje.  Ve struktuře zaměstnaných podle odvětví je významné především 

silné zastoupení odvětví průmyslu – zde pracuje až 32 % zaměstnaných. Naopak ve službách je 

zaměstnáno pouze 56 % osob (nejméně v kraji). Nízký podíl zaměstnaných je především v odvětví 

ubytování, stravování a pohostinství, podprůměrná je ale i doprava a skladování. S výše uvedenými 

relativními hodnotami korespondují i počty jednotek ve statistickém Registru ekonomických 

subjektů, ve kterém je v okrese evidováno 16 tisíc subjektů. Počet uchazečů o zaměstnání 

evidovaných na ÚP k 31. 12. 2018 byl 1342 obyvatel, to je celkem 2,84 %. Podíl nezaměstnaných 

mužů 2,82 % a podíl nezaměstnaných žen 2,85 % z celkového počtu žen.  

 

Vzdělání obyvatel okresu je zajištěno pomocí 33 mateřských škol, 29 základních škol, 2 gymnázií, 

9 středních odborných škol a učilišť. Dále jsou v okrese tři vyšší odborné školy, kde je zapsáno 

přes 300 žáků. 

(zdroj ČSÚ, //www.czso.cz/csu/xc/charakteristika_okresu_st) 

 

Sociální služby zde zajišťuje 5 domovů pro seniory s bezmála 400 místy. V okrese pak bydlí přes 

20 tis. důchodců, z nichž 57 % jsou důchodci starobní. Ti měsíčně pobírají v průměru 10,8 tis. Kč. 

Zdravotnické služby poskytuje především nemocnice ve Strakonicích. V Nemocnici Strakonice, a. 

s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14 500 pacientů z 

různých koutů naší republiky, zejm. Strakonicka, Prachaticka, Písecka a Klatovska. Lékaři zde 



provedou cca. 5 000 operačních zákroků, téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných 

zákroků a 9 000 hemodialýz. Ročně se zde narodí 700 - 800 dětí. Sanitky strakonické nemocnice 

ročně převezou téměř 20 tisíc pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz 

ročně. Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 10 ha plochy a 

má zajímavý dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších 

zaměstnavatelů regionu, zaměstnává přes 550 lidí – z toho 110 lékařů, z nich téměř 70% s nejvyšší 

kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje 

rozsáhlou modernizací a obnovou. 

(zdroj: http://www.nemocnice-st.cz/index.php/nemocnice/sluzby) 

 

B. SWOT analýza území SMOOS 
Následující tabulka zahrnuje silné a slabé stránky regionu, příležitosti k rozvoji a možné hrozby.   

 

Silné stránky Slabé stránky 

Silná sounáležitost obyvatelstva s územím 

Hustá silniční síť, dobré napojení na 

železnici 

Rozsáhlé turistické trasy a cyklostezky 

Klidné prostředí a atraktivní krajina 

Kvalitní životní prostředí  

Bohatá kulturní tradice regionu  

Dostatek historických, kulturních a 

přírodních památek 

Vysoká míra zapojení obyvatelstva do 

společenského a kulturního života  

Existence škol a školek v menších obcích 

Tradice řemeslné výroby, regionální výrobky  

Velké množství rodinných a malých farem 

Silně zakořeněná tradice v zemědělské 

tradici 

Velké plochy lesních porostů 

Výhodná poloha území MAS Strakonicko 

poblíž hranic s Horním Rakouskem a 

Bavorskem 

Zachovalá výroba místních specialit a 

tradičních regionálních produktů 

Území chudé na nerostné suroviny 

Nedostatečná plynofikace území 

Chybějící kanalizační a vodovodní síť 

v některých obcích 

Záporný přírůstek obyvatel 

Nedostatečná kapacita a kvalita ubytovacích 

služeb 

Nedostatek pracovních příležitostí v malých 

obcích 

Nedostatečná kvalita života v obcích regionu 

Nedostatečná občanská vybavenost v obcích 

regionu 

Nedostatečná vybavenost budov pro sociální 

péči 

Špatný stav mnohých kulturních památek 

Chátrající zemědělské areály typu 

brownfields 

Nevhodná druhová skladba lesních porostů 

Nedostatečné technické vybavení v lesnictví  

Nedostatek pracovních příležitostí na 

venkově 

Nedořešená síť hippostezek a cyklostezek 

Špatný stav komunikací na venkově 

http://www.nemocnice-st.cz/index.php/nemocnice/sluzby


Existence venkovských muzeí a 

informačních center 

Existence rozvojových ploch pro využití 

v průmyslu ve Strakonicích 

  

 

Nedostatek ubytovacích kapacit a jejich 

nedostatečná kvalita 

  

  

Příležitosti Hrozby 

Vhodné podmínky pro lesnickou a lesnickou 

činnost, rozvoj CR 

Rozvoj nezemědělského podnikání v obcích 

Záchrana kulturních památek a jejich využití 

v CR 

Investice do rozšiřování ubytovacích kapacit 

Návrat obyvatelstva k venkovskému způsobu 

života 

Ekologické hospodaření, šetrné ke krajině   

Obnova druhové skladby lesů 

Podpora malého a středního podnikání 

Investice a propagace regionálních produktů, 

tradic a zvyků 

Vytvoření destinačního managementu 

Prevence kriminality 

Zvyšování kvality života v obcích  

Doplněné mobiliáře obcí 

Podpora komunitního života 

Podpora vzniku, rozvoj a modernizace 

infrastruktury pro volnočasové aktivity 

Obnova památek a historicky významných 

objektů movitých i nemovitých 

Revitalizace brownfields 

Rekonstrukce a modernizace veřejného 

osvětlení 

Využití potenciálu řeky Otavy 

Podpora zachování tradic 

Stárnutí obyvatel 

Celkově nedostatek finančních prostředků na 

investice  

Nadměrné rušení škol a školských zařízení 

v menších obcích 

Nezájem o tradiční řemeslné výrobky, 

bioprodukty z farem 

Nedostatek finančních prostředků na 

udržování a opravy kulturních památek 

Omezení výroby, zánik velkých 

zaměstnavatelů 

Nedostatečná obecní infrastruktura 

Malý zájem o trvalé bydlení na venkově 

Malý zájem o podnikání na venkově 

Silné klimatické změny (velká dlouhodobá 

sucha x silné přívalové deště) 

 

 

 

 



C. Návrhová část rozvoje území SMOOS 
Návrh rozvoje regionu (Vize) jsou nejobecnější a také nejdéle platnou, společně sdílenou, 

představou o budoucí podobě regionu, jeho vnitřní struktuře a vnějším nasměrování, kolem 

kterých bude organizován další rozvoj území Svazku měst a obcí okresu Strakonice a spolupráci 

členských obcí. 

Mikroregion navazující na kulturní, přírodní a historické bohatství, využívající vlastní 

turistický potenciál, s kvalitní a dostupnou nabídkou služeb pro turistickou rekreaci a 

odpočinek místních obyvatel. 

Mikroregion s rozvinutou infrastrukturou, zajišťující základní životní potřeby obyvatel a 

podnikatelů i v malých obcích.  

Mikroregion s dostatkem pracovních příležitostí, podporující malé a střední podnikání, 

trvale udržitelné hospodaření v zemědělství, lesnictví a rybářství, zaměřený na využívání 

obnovitelných zdrojů energie. 

Mikroregion podporující zdravý život všech obyvatel, spokojené bydlení, dostupné 

zdravotní a sociální služby i pro seniory, rozvoj vzdělanosti, školství, kultury a sportu.  

STRATEGICKÉ PRIORITNÍ OBLASTI, CÍLE A OPATŘENÍ 

Priorita: EKONOMIKA, TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ  

Cíl: 1.1 Rozvoj podnikání a optimalizace trhu práce  

Opatření: podpora zavádění nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  

            podpora spolupráce mezi subjekty na trhu práce v regionální ekonomice  

            podpora rozvoje podnikání v tradičních a perspektivních odvětvích  

            podpora tvorby pracovních míst v hospodářsky slabých regionech a na venkově  

            podpora snižování byrokratických překážek při realizaci podnikatelských záměrů  

            podpora rozvoje inovací a zavádění nových technologií, posilování internetové 

konektivity  

           podpora informovanosti o plochách a zónách pro podnikání  

 

Cíl:1.2 Rozvoj školství, vzdělávání a celoživotního učení  

Opatření: realizace opatření strategického dokumentu MAP, spolupráce s projektem   

           udržení a rozvoj středního a vyššího odborného školství v regionu  

           podpora rozvoje celoživotní učení  
           podpora rozvoje technického a přírodovědného vzdělávání  

           informační a osvětová činnost pro veřejnost  

 

Priorita: INFRASTRUKTURA, MOBILITA A DOSTUPNOST  

Cíl: 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti a dostupnosti sídel  

Opatření: podpora opatření na zlepšení dopravní obslužnosti  



     podpora zkvalitnění infrastruktury pro silniční, železniční a cyklo dopravu  

     podpora zvyšování bezpečnosti dopravy v regionu  

 

Cíl: 2.2 Rozvoj technické infrastruktury a vybavenosti obcí  

Opatření: podpora dobudování kvalitní vodovodní a kanalizační sítě v obcích  

    podpora optimalizace forem čištění odpadních vod  

    podpora technické vybavenosti obcí  

    podpora zavádění chytrých technologií  

 

Priorita: SLUŽBY, SPOLUPRÁCE, ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST A CESTOVNÍ RUCH  

Cíl: 3.1 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb a veřejné správy  

Opatření: podpora dostupnosti zdravotní péče  

     podpora dostupnosti sociálních služeb a informovanosti v sociální oblasti  

     podpora aktivit sociálního začleňování  

     podpora dostupnosti dalších služeb (pošta, knihovny, bankovní služby, samoobsluhy, atd.)  

     zkvalitňování výkonu veřejné správy  

 

 Cíl:3.2 Zvyšování životní úrovně a bezpečnosti obyvatel  

Opatření: podpora aktivit pro zvyšování životní úrovně obyvatel  

     podpora bezpečnosti obyvatel, prevence rizik  

     podpora udržení nízké kriminality a nízké intenzity sociopatogenních jevů  

     podpora zavádění prorodinných opatření  

     rozvoj nových ploch pro bydlení  

 

 Cíl: 3.3 Rozvoj zdrojů, vybavenosti a služeb pro volný čas, kulturu, sport a spolkovou činnost  

Opatření: podpora aktivit na zvýšení kvality a vybavenosti pro volný čas  

       podpora kulturních a sportovních aktivit  

       podpora aktivit spolků  

       podpora udržení a rozvoje tradic  

 

Cíl: 3.4 Rozvoj spolupráce, společného plánování a realizace rozvoje regionu  

Opatření: podpora spolupráce dobrovolných svazků obcí a MAS  

      podpora spolupráce na plánování a realizaci rozvoje regionu  

      podpora udržitelného rozvoje venkovských oblastí  

      příprava a realizace společných rozvojových projektů  

      podpora meziregionální a přeshraniční spolupráce  

 

Cíl: 3.5 Rozvoj cestovního ruchu  

Opatření: podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu  

     podpora spolupráce v oblasti marketingu a managementu cestovního ruchu 

     spolupráce s turistickou oblastí v území SMOOS  

     podpora rozvoje produktů a služeb cestovního ruchu  

 

Priorita: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ  

Cíl: 4.1 Zajištění ochrany přírody, péče o krajinu a vzhled obcí  

Opatření: podpora aktivit ochrany přírody a krajiny  



 

   tvorba, obnova a údržba veřejných prostranství  

   podpora obnovy a rekonstrukcí rybníků, vodních nádrží a mokřadů 

   podpora udržení regionu bez ekologických zátěží  

   podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty  

 

Cíl: 4.2 Zkvalitňování nakládání s odpady  

Opatření: podpora aktivit obcí na zvýšení kvalitního nakládání s odpady  

   podpora informovanosti a osvěty v oblasti nakládání s odpady  

   podpora prevence vzniku odpadů  

   podpora rekonstrukce či dobudování technické infrastruktury pro efektivní a účelné nakládání s   

odpady  

 

Cíl: 4.3 Rozvoj udržitelného zemědělství a lesnictví  

Opatření: podpora udržení a dalšího rozvoje zemědělské a lesnické činnosti  

    podpora rozvoje zemědělské a lesnické infrastruktury  

    realizace komplexních pozemkových úprav  

 

Cíl: 4.4 Uchování kulturního dědictví  

Opatření: podpora uchování kulturního dědictví  

 

 

D. Rozvojové projekty mikroregionu 

Cíl 1.1 Rozvoj podnikání a optimalizace trhu práce  

Spolupráce s JHK  a ÚP na podporu podnikání.  

Realizace záměrů na podporu drobného a středního podnikání a vytváření podmínek pro jejich 

rozvoj.  

 

Cíl 1.2 Rozvoj školství, vzdělávání a celoživotního učení  

 podpora implementace MAP   

  Aktualizace investičních priorit v oblasti vzdělávání (v rámci MAP).  

  Organizace vzdělávacích akcí pro představitele obcí, škol a dalších subjektů.  

  Podpora atraktivity technických a řemeslných oborů.  

  Podpora VU3V 

 

Cíl 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti a dostupnosti sídel  

Zajištění informovanosti obcí o možných dotacích na budování, rekonstrukce, opravy a údržbu 

místních komunikací.  

Zajištění dopravní obslužnosti v území okresu Strakonice 

Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v majetku obcí, tím i zachování stávající 

dopravní obslužnosti pro všechna sídla regionu, zvýšení bezpečnosti a parametrů regionálně 

významných komunikací a železničních přejezdů, revitalizace nádražních budov ČD.  

 

Cíl 2.2 Rozvoje technické infrastruktury a vybavenosti obcí  

Podpora zajištění údržby a oprav budov v majetku obcí, včetně zateplení.  

 



Dobudování ČOV a rozšíření kanalizačních sítí na splaškovou a dešťovou vodu  

Doplňování, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů na území regionu.  

Vytvoření podmínek pro zajištění dostupnosti zdravotnických zařízení, lékáren a stanovišť RZS s 

využitím stávajících obecních objektů.  

 

Cíl 3.1 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb a veřejné správy  

Spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ Strakonice/Blatná/Vodňany na zajištění 

informovanosti, komunitního plánování sociálních služeb, podpora vytvoření společné 

komunikační platformy v oblasti sociálních a doprovodných služeb v regionu  

Zapojení se do procesu komunitního plánování sociálních služeb  

Akce na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním 

vyloučením  

 

Cíl 3.2 Zvyšování životní úrovně a bezpečnosti obyvatel  

Organizace akcí na podporu prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, v územích s 

vysokou kriminalitou, kumulací sociálních problémů, menšin, cizinců atd.  

Podpora akcí vedoucích k zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením na 

trhu práce vzděláváním, poradenstvím atd.  

Rozšíření a aktualizace digitálního povodňového plánu ochrany obcí před povodněmi  

 

Cíl 3.3 Rozvoj zdrojů, vybavenosti a služeb pro volný čas, kulturu, sport a spolkovou 

činnost  

Budování nových sportovišť, tělovýchovných a kulturních zařízení, kluboven a dětských hřišť, 

rekonstrukce stávajících zařízení v majetku obcí 

Podpora zájmových nebo kulturních akcí, hasičských soutěží apod.  

 

Cíl 3.4 Rozvoj spolupráce, společného plánování a realizace rozvoje regionu  

Aktivity spolupráce na místní a regionální úrovni – činnost obcí, svazků obcí a místních akčních 

skupin a dalšími subjekty působícími v regionu při přípravě a realizaci akcí/projektů v regionu.  

Aktivity meziregionální a přeshraniční spolupráce, spolupráce se sousedními českými i 

přeshraničními regiony, výměna zkušeností s realizací projektů a návrhů.  

 

Cíl 3.5 Rozvoj cestovního ruchu 

Údržba stávajícího a rozšíření nového značení cyklostezek, vybavení těchto stezek odpočívadly a 

mobiliářem  

Aktivity na rozvoj doplňkových služeb v regionu zejména v oblasti pěší turistiky a cykloturistiky 

(odpočívadla, mobiliář, informační tabule, mapy, apod.)  

Spolupráce s destinačními společnostmi při společné propagaci, řízení a rozvoji cestovního ruchu 

v regionu  

 

Cíl 4.1 Zajištění ochrany přírody, péče o krajinu a vzhled obcí  

Obnova, výsadba, úprava a údržba zeleně, alejí, veřejných prostranství, parků, center a okolí v 

obcích regionu.  

Rekonstrukce a opravy návesních rybníčků a požárních nádrží v obcích regionu.  

Zvyšování podílu zeleně v obcích a zkvalitnění její struktury  

 

 



Cíl 4.2 Zkvalitňování nakládání s odpady  

Budování nových a rozšíření stávajících sběrných míst v rámci odpadového hospodářství obcí.  

Akce na zajištění efektivního sběru a třídění všech využitelných složek komunálních odpadů 

povinných dle stávajících a připravovaných právních norem v oblasti OH.  

Pokračování akcí vedoucích k optimalizaci sběrné sítě (nádoby, další sběrné prostředky) s 

ohledem na plnění zákonných povinností pro využití komunálních odpadů  

Společný koordinační plán svozu odpadů ze sběrných dvorů a sběrných míst s ohledem na jejich 

aktuální naplněnost.  

 

Cíl 4.3 Rozvoj udržitelného zemědělství a lesnictví  

Budování lesních a polních cest – aktivity zajišťující zkvalitnění lesní a polní sítě cest, výstavby a 

rekonstrukce lesních a polních cest, propojení obcí sítí cest pro pěší a cyklisty (lesní a polní 

cesty).  

Rozvoj efektivního a k přírodě šetrného zemědělství, podpora investic v zemědělských podnicích.  

Neproduktivní investice v lesích – aktivity zajišťující posílení rekreační funkce lesa, budování a 

údržba návštěvnické infrastruktury v lesích  

 

Cíl 4.4 Uchování kulturního dědictví  

Akce na zajištění údržby a následné využití potenciálu památkově chráněných objektů a 

sakrálních staveb v našem mikroregionu.  

Podpora realizace tradičních akcí v obcích – masopustní průvody, posvícenské akce, dožínky atd.  

Podpora dudáckých souborů 

 

 

Zdroje financování 

Vlastními zdroji financování se rozumí finanční prostředky pocházející z rozpočtů jednotlivých 

obcí. Objem těchto prostředků je různý. Ve většině případů jsou obce mikroregionu SMOOS 

převážně malé a tomu odpovídá jejich rozpočet.  

Po vstupu ČR do EU v květnu 2004 se otevřela široká paleta možností financování investičních 

projektů z cizích zdrojů. Pokud tyto zdroje utřídíme, je možné je zařadit takto: 

Veřejné zdroje financování: 

• Fondy EU 

• Státní rozpočet ČR 

• regionální zdroje - JK, města, obce 

Ze strukturálních fondů (SF) jsou podporovány Operační programy (OP). ČR je příjemcem OP, ke 

kterým patří například: OP Doprava, OP PIK, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, Integrovaný 

regionální operační program, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP VVV,  atd. Jednotlivé 



OP implementují příslušná ministerstva ČR. Bližší informace o OP jsou uvedeny na internetové 

adrese www.strukturalni-fondy.cz. Dále mohou obce žádat o finanční podporu z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), prostřednictvím  Programu rozvoje venkova ( 

PRV). 

Jihočeský kraj každoročně vypisuje několik grantových programů zaměřených na cestovní ruch, 

kulturu, sport, ale i drobnou infrastrukturu – vodovody, kanalizace, místní komunikace apod. 

Aktuální stav grantových programů je zveřejňován na oficiálních stránkách Jihočeského kraje  

www.kraj-jihocesky.cz. 

V poslední době se v Jihočeském kraji pohybuje několik finančních skupin podporovaných zdroji 

zahraničního kapitálu, které nabízejí městům partnerství veřejného a soukromého sektoru za 

účelem realizace projektů ve veřejném zájmu.  

Další možností financování je úvěr. Jedná se o formou dočasného postoupení peněžních prostředků 

věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v 

průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok.  

V České republice existují základní dva druhy úvěrů. Prvním jsou bankovní úvěry, které poskytují 

bankovní instituce. Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka. Bankovní úvěry 

mají větší požadavky na bonitu klienta a zajištění úvěru a naopak jsou výhodnější, co se týče 

úrokových sazeb. Druhým typem úvěrů jsou nebankovní, které může žadatel získat jak od 

společností, které se jejich poskytováním zabývají primárně, tak od dalších právnických osob i 

fyzických osob, pokud se jedná přímo o investory. Dohled nad nebankovními úvěry provádí Česká 

obchodní inspekce. Výhoda nebankovních úvěrů spočívá v menší náročnosti na bonitu klienta a 

zajištění úvěru – malé krátkodobé půjčky jsou poskytovány bez ručitele a požadavku na příjem. 

Naopak mezi nevýhody nebankovních úvěrů patří vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení. 

Mezi poskytovatelem úvěru a cílovým klientem obvykle figuruje i zprostředkovatel, který má za 

povinnost sjednat klientovi úvěr od investora (poskytovatele). Tento prostředník pracuje obvykle 

za úplatu. 

Využití výsledku projektů 

Výsledky realizace projektů budou veřejně prospěšné, budou využitelné pro návštěvníky regionu i 

pro občanskou veřejnost ze členských obcí SMOOS. Prostřednictvím občanských aktivit 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%99itel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dlu%C5%BEn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Splatnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Banka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebankovn%C3%AD_p%C5%AFj%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Investor


poskytnou možnost všem dotčeným subjektům v regionu podílet se na výsledcích projektu. Vůči 

žádnému z nich nebude uplatňována jakákoli diskriminace. Výsledky projektu budou využity 

k přípravě dalších záměrů pro rozvoj okresu Strakonice. Zároveň bude podpořena spolupráce obcí 

SMOOS, zkvalitněna veřejná správa a dojde k zlepšení kvality života obyvatel mikroregionu. 

Přínosem je i společný postup členských obcí a novinkou bude v projektech SMOOS i vtažení 

veřejnosti do organizace volnočasových aktivit jako nadstavby projektů. Projekty nebudou mít ani 

přímý, ani okamžitý finanční efekt. Dlouhodobě však ovlivní rozvoj území. 

 

  

 

 
 


