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Objednatel: 

 

Obec Mačkov 

Kód obce: 536466 

IČO: 00667684 

Sídlo: Obecní úřad Mačkov  

 Mačkov čp. 75 

 388 01 Blatná     

Zastoupení: Hana Míková, starostka 

Kontakt: 724 848 204 

Email: ou.mackov@worldonline.cz 

 

 

Zpracovatel: 

Úplný název: Solutionist s.r.o. 
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Sídlo: Chaloupky 20, Zadní Kopanina, 155 00 Praha 

Zastoupení: Ing. Miroslav Kölbl 

Kontakt: Tel: +420 604 920 254 

Email: miroslav.kolbl@solutionist.cz 
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Preambule:  

Strategický plán rozvoje obce Mačkov je strategickým rozvojovým dokumentem obce, 

který představuje plán rozvoje obce do roku 2031. 

Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Mačkov v souladu 

se Strategií rozvoje Jihočeského kraje a také jako dokument pro konkrétní rozvojové aktivity a 

projekty, které se v obci připravují. 

Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy 

základní koncepční dokument obce Mačkov. 

Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti 

financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů. 

Byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický úřad apod.), 

na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. V další části 

dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle 

tohoto plánu. 

 

Hana Míková, starostka 
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1. METODIKA 

Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je 

v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie. 

Při zpracování Strategického plánu obce Mačkov (dále jen SRP) byl kladen důraz na soulad s 

těmito dokumenty: 

1. národní úroveň 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

 Návrh Dohody o partnerství a programových dokumentů OP 2021-2027 

 Národní strategický plán Leader  2014+ 

 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 

2. regionální úroveň 

 Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027 

 Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje 

 Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 

 Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018 – 2043 

 Regionální surovinová politika Jihočeského kraje  

3. místní úroveň 

 Plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Svazku měst a obcí okresu Strakonice; 

 Plán rozvoje Svazku obcí Blatenska;  

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blatensko, o.p.s. na období 

2021-2027. 

 

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle 

dané oblasti rozvoje. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Úvod 

Geograficky se jedná o malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo rozlišovací 

úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto vycházejí z 

následujících dostupných informačních zdrojů: 

- ze statistických údajů ČSÚ; 

- z údajů ÚP; 

- z údajů analýzy města Blatná; 

- z údajů analýzy města Strakonice; 

- z údajů analýzy Jihočeského kraje; 

- z údajů MAS Blatensko o.p.s.; 

- z údajů Svazku obcí Blatenska; 

- z údajů Dobrovolného svazku obcí Svazku měst a obcí okresu Strakonice; 

- z údajů obce Mačkov.  

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. Dokument by 

měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných klíčových 

oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za rozvoj daného 

území identifikovány směry dalšího rozvoje. SRP musí přinést argumenty pro navrhovaná 

opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak ohrožení daného území. 

Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na 

oblasti identifikovaného zájmu. 

Zkoumaná obec Mačkov může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě 

rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování: 

- rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji 

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky 

použitelné na rozvoj dokáží generovat, 

- rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků, 

nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z 

jiných než vlastních zdrojů.  

 

Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být: 
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- město Blatná; 

- město Strakonice;  

- obce na území MAS Blatenska o.p.s.; 

- Jihočeský kraj. 

Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném 

souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. Bylo 

by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších 

měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu občanů, 

neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z mikroregionu, území 

místní akční skupiny, případně i z okolí. 
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 Vymezené území 

2.2.1. Územní a administrativní členění 

Obec Mačkov  

Mačkov 

Status: obec 

LAU 2 (obec): CZ0316 536466 

Kraj (NUTS 3): Jihočeský (CZ031) 

Okres (LAU 1): Strakonice (CZ0316) 

Obec s rozšířenou působností: Blatná 

Pověřená obec: Blatná  

Katastrální území: Mačkov    

Katastrální výměra: 5,07 km² 

Počet obyvatel: 297 (2021) 

Zeměpisné souřadnice: 49°24′16″ s. š., 13°53′10″ v. d. 

Nadmořská výška: 454 m n. m. 

PSČ: 388 01 

Části obce: 1 

Základní sídelní jednotky 1 

Katastrální území: 1 

Adresa obecního úřadu: Obecní úřad Mačkov 

Mačkov 75 

388 01 Blatná    

Starosta: Hana Míková    

Oficiální web obce: www.mackov.cz 

Tabulka č. 1 - Základní informace o obci Mačkov 

Současnost 

Obec Mačkov je možno nalézt v Jihočeském kraji zhruba 2 km jižně od Blatné, na silnici 

vedoucí dále směrem na Čekanice a Lažany. Rozloha katastrálního území je 507,71 ha. Obec 

vlastní 74 ha lesa, 6 rybníků a 91 ha polí a luk. Nachází se v nadmořské výšce 454 m.n.m. 

Katastrální území obce Mačkov je zcela obklopeno územím města Blatná.   

http://www.mackov.cz/
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Z geomorfologického hlediska je Mačkov součástí blatenské pahorkatiny, která tvoří celek 

jihozápadní části středočeské pahorkatiny na pomezí středních, západních a jižních Čech.  

Obcí vede železniční trať ze Strakonic do Blatné, respektive do Březnice.  

Obec má 297 trvale žijících obyvatel, z toho 200 je obyvatel z Mačkova a cca 100 žije 

v Domově Petra. Zhruba pro 50 zmíněných klientů funguje obec jako opatrovník. V obce je 

97 popisných čísel. Mačkov má jednu odlehlou část zvanou Hříbárna, kde žijí 2 rodiny 

s trvalým pobytem a další 3 č.p. obývají chalupáři. Počet obyvatel je v obci více méně stálý. 

Obec nevlastní pozemky poblíž zástavby, které by byly vhodné k vybudování inženýrských 

sítí k možné výstavbě.  

 

Mapa č. 1 Mapa obce Mačkov 
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Při procházce obcí je možné navštívit např. víceúčelové hřiště a hřiště pro malé děti. V letních 

měsících je možné se příjemně osvěžit v čistém lomu Balkov, který provozuje zdejší 

automotoklub Mačkov. Na kopci zvaném Hůrka byl zbudován v roce 2017 pomník 

K.H.Borovského. K jeho vztyčení došlo 111 let od položení základního kamene, který byl 

usazen 50 let po smrti K.H.Borovského, jako připomenutí tohoto výrazného spisovatele a 

novináře. Je jediný v Jihočeském kraji. V obci funguje hospůdka, kterou rádi navštěvují 

místní i rekreanti. Hospůdku je možné najít ve víceúčelové budově spolu s obecním úřadem, 

sálem a ordinací lékaře. V obci působí několik spolků. Hasiči, automotoklub, myslivci a 

pingpongový spolek. SDH je nejstarší, založený v roce 1911. Je mu k dispozici nejen nová 

obecní hasičská stříkačka, ale také udržovaná, stará koňská stříkačka.  

Nedílnou součástí obce je Domov Petra. Jedná se o ústav sociální péče pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením. Stavba začala roku 1997. Roku 1999 byl ústav uveden do 

provozu. Zřizovatelem je Jihočeský kraj. Nabízí chráněné bydlení i ambulantní službu – 

sociálně terapeutické dílny. V areálu se kromě ubytovací části nachází bazén, který je 

dostupný i veřejnosti, vjemová místnost, sál, prádelna, kuchyně, jídelna, kurty, konírna, 

skleníky, atd. Kapacita objektu je cca 122 lůžek. Pracuje v něm cca 100 zaměstnanců. Jedná 

se o velmi pozoruhodný areál.  

Obrázek č. 1 Letecký pohled na obec Mačkov 
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Od 90. let do současnosti byly v obci provedeny následující práce:  

 rekonstrukce spojovací cesty do Hněvkova; 

 rekonstrukce chodníků a komunikací na návsi a v přilehlých ulicích; 

 oprava kapličky, včetně realizace přívodu elektřiny; 

 pořízení vybavení pro úklid obce (traktůrek, křovinořezy, kára apod); 

 modernizace a rozšíření veřejného osvětlení; 

 modernizace místního rozhlasu; 

 vybudování odradonovacího zařízení k obecnímu vodovodu; 

 zabudování filtračního zařízení k obecnímu vodovodu; 

 vybudování kanalizace do lokality rodinných domků v Mačkově; 

  výstavba budovy obecního úřadu jako víceúčelové stavby, včetně jeho vybavení; 

 vybavení sálu a hospůdky; 

 pořízení nové hasičské stříkačky a pořízení vybavení pro hasiče; 

Obrázek č. 2 Pomník K.H.Borovského v Mačkově 
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 zhodnocení rybníků (oprava požeráků, odbahnění, zpevnění hrází); 

 údržba a péče o lesy (oplocenky, nová výsadba); 

 výstavba víceúčelového a dětského hřiště; 

 rozšíření kanalizace a prodloužení vodovodu směrem k Hněvkovu; 

 výstavba chodníků a úprava vozovky; 

 přeložení vodovodního řadu „U Cihelny“; 

 pořízení budovy vodárny a skladů do obecního vlastnictví; 

 nákup dvou rybníků; 

 nákup pozemků okolo vrtu a dočišťovací stanice; 

 zbudován pomník K.H.B; 

 řada oprav na vodovodním řadu; 

 výměna kanalizačního potrubí; 

 výstavba cyklostezky směrem k městu Blatná. 

 Obrázek č. 3  Pohled na náves obce Mačkov 
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Historie obce Mačkov 

Podle kroniky stávala v místě řečeném Podolí tvrz, jejíž zbytky byly patrné ještě v roce 1924. 

Ve vztahu k ní jsou uvedeny první písemné zmínky o Mačkovu. Kdy vznikla sice není známo, 

ale roku 1382 jsou zmiňováni Bohůněk z Podolí s bratry Přibyslavem z Milčic a Petrem z 

Újezda, který držel ves Mačkov. V 16. století náležel Mačkov Kalenickým z Kalenic, z nichž 

Bohuš psal se také z Mačkova. Roku 1609 patřil Mačkov k Blatné. V té době zde bylo 10 

gruntů. Téhož roku se uvádí Mačkov jako součást majetku Václava hraběte z Pozdražova a 

jeho následovníků až do roku 1848. 

Jako první rychtáři jsou zde jmenováni Martin Šurát (1772), Šimon Meloun (1779 – 1789), 

Josef Pavlík (1789 – 1819) a Matěj Pavlík (1824 – 1834). Poté byl Mačkov spojen s obcemi 

Hněvkov a Němčice. Roku 1868 byl Mačkov oddělen od Hněvkova a Němčic a byl ustanoven 

jako samostatná obec se svým představenstvem. Prvním představeným v Mačkově je uváděn 

roku 1868 Václav Chejníček. V roce 1976 došlo ke spojení s Blatnou, kdy vznikl MNV a 

vznikl občanský výbor. Ten měl číslo 22 a jeho předsedou byl Jan Šilhavý, který tuto funkci 

vykonával ještě v roce 1979. V roce 1981 je pak na tomto místě, tedy předsedy občanského 

výboru pro obec Mačkov, uveden po volbách Josef Zach. V letech 1981 – 1990 byl předseda 

občanského výboru a od roku 1990 až do roku 2013 zastával funkci starosty obce.  

Roku 1912 byla zřízena v obci Mačkov poštovna pod poštou čekanickou. Nejprve byla 

umístěna na zastávce dráhy, pak přesunuta do čp. 35, později do čp. 44., následně do čp. 16. 

Obrázek č. 4 Víceúčelová budova s obecním úřadem a hospůdkou v Mačkově 
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Do roku 1912 byla pod poštou Blatensko. Zanikla 31. března 1939, kdy sem začal docházet 

posel z Blatné. 

V roce 1841 byla na okraji obce zbudována cihelna. Nejednalo se o první ani poslední 

cihelnu, ale přilehlý, stále stojící, komín k jedné z nich se stal výraznou zachovalou 

dominantou obce.  

 

Kronika se začala psát v roce 1924. V tu dobu bylo v Mačkově 60 popisných čísel. První 

kronikář byl Josef Pichner narozený roku 1874 v čísle popisném 11. Obyvatelstvo se živilo 

hlavně výnosem polního hospodářství. Jsou zde zastoupeny také živnosti pohostinské, 

kovářské, kolářské, tesařské,  

V centru obce na návsi stojí kaplička se zvoničkou. Podle kroniky byla kaple založena v roce 

1809 a zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Předtím stál zřejmě na tomto místě jen zvonek, 

který se připomíná již v roce 1760. Roku 1885 byla pro kapli zřízena nová korouhev, socha 

Panny Marie a socha sv. Jana Nepomuckého (zakoupeny na Svaté hoře). Původně zde byly 

také dva starožitné obrazy na plátně, a to sv. Václav a Madona s děťátkem, které obec v roce 

1926 darovala Okresnímu muzeu v Blatné. Při kapli stojí také křížek a památník obětem 1. 

světové války, který byl postaven v roce 1924 Karlem Trčkou z Blatné. Jeho svěcení 

probíhalo 24. srpna téhož roku. První zmínka o hostinci v Mačkově je již v roce 1654. V roce 

1868 byly v Mačkově tři hospody. Roku 1897 se započalo se stavbou železnice. Přičinil se o 

to svobodný pán Ferdinand Hildprant. Dokončena byla v roce 1899. 

Obrázek č. 5 Pohled na cihelnu v obci Mačkov 



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 

 

Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Mačkov 2022-2031 
 

16 

 

 

2.2.2. Partnerství a spolupráce 

Obec Mačkov je součástí:  

 Svazku měst a obcí okresu Strakonice; 

 Svazku obcí Blatenska; 

 MAS Blatensko o.p.s.; 

 Svazu měst a obcí ČR. 

Obec Mačkov není členem Sdružení místních samospráv ČR.   

  

Obrázek č. 6 Kaple v obci Mačkov 
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 Geografická a demografická charakteristika 

2.3.1. Geografické a přírodní podmínky 

Z geomorfologického hlediska náleží oblast obce Mačkov do provincie Česká vysočina, 

Česko-moravské subprovincie a geomorfologické oblasti Středočeská pahorkatina.  

Česko-moravská subprovincie je geomorfologická soustava rozkládající se v 

jihovýchodních Čechách, jihozápadní Moravě a malou částí v severním Rakousku. Zahrnuje 

geologicky velmi staré vrchoviny a pahorkatiny, z nichž nejvýznamnější je Českomoravská 

vrchovina. Nejvyšším bodem je Javořice v Jihlavských vrších. 

Česko-moravská subprovincie se dělí na 4 oblasti (dříve podsoustavy) a 16 celků. Obec 

Mačkov jako součást Česko-moravské subprovincie náleží do Středočeské pahorkatina.  Je 

s rozlohou 6 328 km² nejrozsáhlejší pahorkatinou na území Česka. Jedná se o 

geomorfologickou oblast. Nachází se na území středních a severní části jižních Čech po obou 

březích řeky Vltavy. Území se nachází v nadmořské výšce od 250 do 729 metrů a průměrná 

výšková členitost činí asi 50-150 m. 

Středočeská pahorkatina se dělí na čtyři celky a osm podcelků. Obec Mačkov je součástí 

Blatenské pahorkatiny. Blatenská pahorkatina je geomorfologický celek v jihozápadní části 

Středočeské pahorkatiny. Rozkládá se na ploše 1 047 km² na pomezí středních, západních a 

jižních Čech. 

Blatenská pahorkatina se dále dělí na dva podcelky: 

 Horažďovická pahorkatina – nejvyšší vrchol – Hřeben – 597 m 

 Nepomucká vrchovina – nejvyšší vrchol – Drkolná – 729 m 

Nejvyšším bodem je se 729 m vrch Drkolná, který se nachází v okrsku Plánická vrchovina, 

stejně jako většina ostatních nejvyšších hor. 

Obec Mačkov, jako součást Blatenské pahorkatiny spadá do Horažďovické pahorkatiny. 
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Dle biogeografického členění krajiny se obec Mačkov nachází v Blatenském bioregionu. 

Bioregion se nachází na severozápadě jižních Čech, zabírá střední a východní část 

geomorfologického celku Blatenská pahorkatina a jihozápadní okraj Březnické pahorkatiny. 

Má plochu 751 km2 a je mírně protažen ve směru Z–V. Upřesněním plocha bioregionu 

poklesla o 35 km2, jde o důsledky drobných úprav hranic. 

V bioregionu dnes převažuje orná půda, významně jsou zastoupeny kulturní bory, rybníky a 

mokré louky.  

Reliéf je tvořen pahorkatinou s výrazně vystupujícími žulovými vrchy a plochými širokými 

sníženinami mezi nimi, zcela zde chybějí zaříznutá údolí. V kotlinách má reliéf charakter 

ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 50–75 m, převažuje však charakter členité 

pahorkatiny s členitostí 75–150 m, na některých vyšších kopcích až 170 m. Nejnižším bodem 

bioregionu je okraj nivy Otavy u Štěkně (asi 380 m), nejvyšším vrch Slavník nad obcí 

Břežany s kótou 627 m. Typická výška bioregionu je 430–580 m. 

 

Ochrana přírody 

Obrázek č. 7 Horažďovická pahorkatina 
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Bioregion má relativně málo vyhlášených MZCHÚ (14), což je mj. důsledkem homogenity 

prostředí, navíc bez extrémů, a relativně silné přeměny krajiny. K důležitým chráněným 

územím patří PR Sedlická obora chránící smíšený les se starými lipami a buky. Komplex 

balvanitých pastvin a vlhkých luk hájí PP Smyslov. Zbytky bývalých pastvin jsou i v PR V 

Morávkách a PR Kocelovické pastviny. Společenstva vlhkých luk hostí PR Kovašínské louky 

a PP Malý Kosatín. Rybniční soustavy s přilehlými ekosystémy, zajišťující vhodné prostředí 

pro avifaunu, chrání PP Nový rybník u Lnář, PR Dolejší rybník, PR Hořejší rybník, PR 

Zbynické rybníky a PP Rybník Vočert a Lazy. 

 

2.3.2. Demografická charakteristika 

K 31. 12. 2020 byl počet obyvatel obce Mačkov 297, z toho 111 mužů (37,37 %) a 186 žen 

(62,62 %).  Bližší demografickou statistiku uvádíme níže v tabulkách: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 291 295 293 299 297 

v tom  

podle 

pohlaví 

muži 99 101 104 110 111 

ženy 192 194 189 189 186 

v tom  

ve věku 

(let) 

0-14 42 46 41 42 38 

15-64 212 211 215 219 216 

65 a více 37 38 37 38 43 

Průměrný věk 40,9 41,0 41,6 41,8 42,7 

Tabulka č. 2 - Celkový počet obyvatel v obci (vždy k 31.12.) 

 

Počet obyvatel obce Mačkov byl od roku 2016 rostoucí, jen v roce 2020 došlo k poklesu 

počtu obyvatel.  Největší podíl na změně počtu obyvatel měl počet přistěhovalých a počet 

vystěhovalých. Bližší informace o pohybu obyvatelstva v obci Mačkov jsou k nalezení 

v tabulce č. 5. 
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Tabulka č. 5 ukazuje vývoj a původ přírůstku a úbytku obyvatel v obci Mačkov v letech 

2016–2020. Z tabulky je patrné, že nejvyšší nárůst obyvatel obce Mačkov byl v roce 2019, 

kdy se do obce přistěhovalo celkem 16 občanů, vystěhovalo se 9 občanů, zemřelo 5 občanů a 

narodili se 2 noví občánci. Nejvyšší počet vystěhovalých činil 9 osob a bylo to paradoxně 

právě v roce 2019. Počet vystěhovalých se projevil v poklesu počtu obyvatel v roce 2020. 

V roce 2018 se v obci narodilo nejvíce dětí za období 5 let, a to 3. V témže roce však také 

nejvíce osob zemřelo, a to celkem 5.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Živě narození 2 2 3 2 1 

Zemřelí 4 4 5 3 3 

Přistěhovalí 10 9 4 16 4 

Vystěhovalí 6 3 4 9 4 

Přírůstek  

(úbytek) 

přirozený -2 -2 -2 -1 -2 

stěhováním 4 6 - 7 - 

celkový 2 4 -2 6 -2 

Tabulka č. 3 - Vývoj a původ přírůstku a úbytku obyvatel obce Mačkov 
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Vývoj počtu obyvatel v obci Mačkov ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Veřejné  

databáze Českého statistického úřadu a pro potřeby SRP je sledován od roku 2000. 

 

Z grafu je zřejmé, že z dlouhodobého pohledu je vývoj počtu obyvatel velmi kolísavý. 

Nejvíce obyvatel měla obec Mačkov v roce 2019, a to 299. Nejnižší počet obyvatel měla obec 

v roce 2000, a to 273. Nejvyšší přírůstek obyvatel byl zaznamenán v roce 2001, kdy v obci 

přibylo celkem 20 obyvatel.  Největší úbytek obyvatel pak obec zaznamenala v roce 2011, 

kdy oproti předchozímu roku ubylo v obci celkem 9 osob.   Z celkového pohledu posledních 

20 let je znázorněná lineární spojnice trendu v důsledku celkového vývoje počtu obyvatel 

rostoucí. 
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Vývoj počtu obyvatel v obci Mačkov v letech 2000-2020

Graf č.  1 Vývoj počtu obyvatel v obci Mačkov v letech 2000-2020 



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 

 

Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Mačkov 2022-2031 
 

22 

2.3.3. Vzdělanostní struktura 

Popis vzdělanostní struktury obce Mačkov vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.  

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 262 82 180 

z toho podle stupně vzdělání bez vzdělání 97 7 90 

základní včetně neukončeného 38 10 28 

střední vč. vyučení (bez maturity) 57 36 21 

úplné střední (s maturitou) 47 17 30 

nástavbové studium 2 1 1 

vyšší odborné vzdělání 3 2 1 

vysokoškolské 14 7 7 

Tabulka č. 4 - Obyvatelstvo obce Mačkov podle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB 2011) 

 

Nejvíce obyvatel obce Mačkov je bez vzdělání (37,02 %).  Střední vzdělání bez maturity má 

57 obyvatel (21,75 %), úplné střední s maturitou pak 17,94 %. Základní vzdělání včetně 

neukončeného má 14,50 %, vysokoškolské vzdělání 5,34 % obyvatel obce a vyšší odborné 

vzdělání má 1,15 % obyvatel obce. Nástavbovým studiem disponují 2 občané obce, což je 

0,07 % obyvatel. 
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 Ekonomický potenciál 

2.4.1. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů 

V obci Mačkov je dle zjištění 46 registrovaných podniků. Převládají podniky či činnosti 

spadající do oblasti Stavebnictví, Profesní, vědecké a technické činnosti a Ostatních činností 

(cca 17 %) a dále činnosti v oblasti Zemědělství, lesnictví, rybářství (cca 11 %), 

Velkoobchodu a maloobchodu; opravy a údržby motorových vozidel (cca 9 %), Ubytování, 

stravování a pohostinství (cca 7 %), Průmyslu a v oblasti Veřejné správy a obrany; povinného 

sociálního zabezpečení (cca 4 %). Detailní rozbor lze vidět v tabulce č. 7 na straně 30. 

Hodnoty jsou uvedeny ze všech registrovaných podnikatelských subjektů. 
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Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 

 Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Celkem 46 26 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 5 4 

B-E Průmysl celkem 2 . 

F Stavebnictví 8 6 

G Velkoobchod a maloobchod; 

opravy a údržba 

motorových vozidel 

4 2 

H Doprava a skladování . . 

I Ubytování, stravování 

a pohostinství 

3 1 

J Informační a komunikační činnosti . . 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 1 1 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 1 . 

M Profesní, vědecké 

a technické činnosti 

8 3 

N Administrativní a 

podpůrné činnosti 

. . 

O Veřejná správa 

a obrana; 

povinné sociální zabezpečení 

2 1 

P Vzdělávání . . 

Q Zdravotní a sociální péče 1 1 

R Kulturní, zábavní 

a rekreační činnosti 

1 1 

S Ostatní činnosti 8 5 

X nezařazeno . . 

Tabulka č. 5 Přehled podnikatelských subjektů na území obce Mačkov dle převažující činnosti 
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Podle ČSÚ bylo v obci Mačkov do 31. 12. 2020 evidováno 26 aktivních podnikatelských 

subjektů. Typově se v obci Mačkov nachází nejvíce Fyzických osob (22), zejména pak 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona (21). Detailní rozdělení podle skupin je 

znázorněno v tabulce č. 8. 

 

Podnikatelské subjekty podle právní formy 

 Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Celkem 46 26 

Fyzické osoby 39 22 

Fyzické osoby 

podnikající dle 

živnostenského zákona 

38 21 

Fyzické osoby 

podnikající dle jiného 

než živnostenského zákona 

. . 

Zemědělští podnikatelé 1 1 

Právnické osoby 7 4 

Obchodní společnosti . . 

akciové společnosti . . 

Družstva . . 

Tabulka č. 6 Podnikatelské subjekty na území obce Mačkov podle právní formy 
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2.4.2. Ekonomická aktivita obyvatel 

Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Mačkov vychází z dostupných dat Veřejné 

databáze ČSÚ - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu k datu 26. 3. 2011. 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 106 51 55 

v tom Zaměstnaní 97 46 51 

z toho podle postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 82 38 44 

zaměstnavatelé - - - 

pracující na vlastní účet 10 6 4 

ze zaměstnaných pracující důchodci 18 3 15 

ženy na mateřské 

dovolené 

5 - 5 

Nezaměstnaní 9 5 4 

Ekonomicky neaktivní celkem 191 48 143 

z 

toho 

nepracující důchodci 120 20 100 

žáci, studenti, učni 42 18 24 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 9 5 4 

Tabulka č. 7 Přehled ekonomické aktivity obyvatel obce Mačkov 

Z celkového počtu obyvatel bylo dle zjištění ekonomicky aktivních 106 obyvatel, což je 37,32 

% z celkového počtu obyvatel v roce sčítání, z toho 97 zaměstnaných a 9 nezaměstnaných. 

Ekonomicky neaktivních bylo 191 obyvatel, tedy 67,25 %, v tom jsou zahrnuti nepracující 

důchodci, žáci, učni, studenti. Aktivita nebyla zjištěna u 9 obyvatel. 
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2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel 

registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje 

podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném 

věku. Obec Mačkov náleží do Jihočeského kraje, okresu Strakonice. Analýza dat z let 2015-

2020 ukazuje, vývoj nezaměstnanosti v obci Mačkov. 

 

Období Obyvatelstvo 

15-64 

Uchazeči o 

zaměstnání 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob v % 

Volná 

místa 

Podíl 

nezaměstnanosti 

v ČR v % 

2020 216 5 2,3 - 2,9 

2019 219 4 1,9 - 3,1 

2018 215 3 1,4 - 3,8 

2017 211 4 1,4 - 5,2 

2016 212 2 0,9 - 6,2 

2015 212 8 3,7 - 7,5 

Tabulka č. 8 Nezaměstnanost v obci Mačkov v letech 2015-2020 (vždy k 31.12.) 
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 Zemědělství  

Dle ČSÚ má obec Mačkov katastrální výměru 508,15 ha, z celkové výměry obce  

tvoří: 54,51 % zemědělská půda (z toho 41,98 % orná půda); nezemědělská půda tvoří 45,49 

%, z toho 69,84 % lesní pozemek, 8,39 % vodní plocha, 2,71 % zastavěná plocha a nádvoří  

a 19,05 % ostatní plocha. 

Druhy pozemků (ha) 

 31. 12. 2019 31. 12. 2020 

Celková výměra 509,18 508,15 

Zemědělská půda 277,77 276,99 

Orná půda 117,69 116,27 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 7,89 7,87 

Ovocný sad - - 

Trvalý travní porost 152,20 152,84 

Nezemědělská půda 231,41 231,16 

Lesní pozemek 161,46 161,46 

Vodní plocha 19,40 19,40 

Zastavěná plocha a nádvoří 6,27 6,27 

Ostatní plocha 44,28 44,03 

Tabulka č. 9 Druhy pozemků na území obce Mačkov 

Na území obce Mačkov zaujímá zemědělská půda 54,51 % celkové katastrální výměry. 

Mačkov tak lze řadit ke spíše zemědělsky obhospodařované krajině s vysokými krajinnými  

a přírodními hodnotami. Tyto zemědělské pozemky jsou zejména obhospodařované 

společností Zemědělství Blatná a.s. a některými dalšími zemědělskými podnikateli  

a společnostmi, např. Statek Blatná a.s. nebo Zemědělské družstvo Záboří. 

Společnost Zemědělství Blatná a.s. se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou a hospodaří  

v okolí města Blatná. Hlavním výrobním zaměřením živočišné výroby je produkce mléka  

a hovězího masa.  Hlavním výrobním produktem rostlinné výroby je produkce obilovin, řepky 

a objemných krmiv pro skot. 
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 Dopravní a technická infrastruktura 

2.6.1. Dopravní infrastruktura 

 

Silniční doprava 

Územím obce Mačkov, respektive jejím centrem, vede jediná komunikace III. třídy. Jedná se 

o komunikaci č. 1731, která začíná od křižovatky se silnicí III/1733 u Horažďovického 

předměstí a vede přes Mečichov, Nahošín, Doubravice, Lažany, Čekanice, Mačkov do Blatné, 

kde se napojuje na silnici I. třídy č. 20.  

Podél západní hranice katastru ve komunikace III. třídy č. 1399,  která vede z Třebohostic, od 

křižovatky se silnicí II/139, přes Nahošín, Bratronice, Záboří, Lažánky, Blatenku do Blatné, 

kde se také napojuje na silnici I. třídy č. 20. 

Silnice I/20, která vede přes území města Blatná, je česká silnice I. třídy, jeden z páteřních 

silničních tahů v zemi. Spojuje města Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Plzeň, Písek a České 

Budějovice. Po celé délce je po ní vedena evropská silnice E49. Celková délka silnice je 214 

kilometrů.   

Mapa č. 2  Mapa silniční sítě obce Mačkov 
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Z definované dopravní sítě je zřejmé, že spádové město Blatná je z výčtu silnic dopravně 

velmi dobře dostupné pro obyvatele obce Mačkov. Ze samotné Blatné je pak možno 

prostřednictvím silnice 1. třídy I/20 a dalších komunikací 2. a 3. třídy se dále dopravit do 

Písku nebo Plzně.   

Mimo komunikace II. a III. třídy doplňují silniční síť v obci Mačkov další místní a účelové 

komunikace.  

Železniční doprava 

Územím obce Mačkov prochází železniční trať označována jako trať č. 203. Jedná se o 

jednokolejnou regionální trať vedoucí z Březnice přes Blatnou do Strakonic. Provoz na trati 

byl zahájen v roce 1899. Osobní dopravu objednává Jihočeský kraj a provoz zajišťují České 

dráhy. Na trati je doprava organizována podle předpisu o zjednodušeném řízení drážní 

dopravy D3 a dirigující dispečer sídlí ve stanici Blatná. 

Z Blatné, vzdálené od obce Mačkov cca 2 km, je možné po železnici pokračovat po železniční 

trati č. 192 do Nepomuku.  

  

Obrázek č. 8 Část železniční tratě mezi Mačkovem a Sedlicí 
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Autobusová doprava  

Na území obce Mačkov se nachází tři obousměrné autobusové zastávky. V centru obce 

najdeme autobusovou zastávku „Zastávka Mačkov“ , kde je možné využít autobusového spoje 

č. 380170. Autobusový spoj 380170 dopraví obyvatele obce Mačkov do spádového města 

Blatná, nebo do Strakonic.  

Další autobusovou zastávkou je zastávka „Mačkov, železeniční přejezd“, kterou dopravně 

obsluhují spoje č. 380020 vedoucí z Třebohostic do Blatné a spoj 380800 vedoucí 

z Horažďovic do Blatné.  

Třetí autobusovou zastávkou je zastávka „Mačkov, jízdárna“, na které zastavuje autobusový 

spoj 380170, který dopraví obyvatele do Doubrovic, či Blatné.   

 

Z dobře dopravně dostupného spádového města Blatná se lze dále z autobusového nádraží 

dopravit do Písku, Strakonic či Příbramy. 

Mapa č. 3 - Mapa autobusových zastávek v obci Mačkov 
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Cyklistika  

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do 

oblasti sportovní a rekreační. Užívání jízdních kol neohrožuje životní prostředí a podporuje 

rozvoj místního hospodářství.  

Přímo obcí Mačkov vede cyklotrasa označovaná, jako cyklotrasa 312. Cyklotrasa vede 

z Horažďovic do Blatné a její délka je 31 km. V rámci katastru obce Mačkov je cyklisty 

možné využít i místní a účelové komunikace. 

V závěru lze tedy celkově konstatovat, že obec Mačkov patří vzhledem ke své poloze k obcím 

s relativně dobrou dopravní dostupností. Svou polohou v blízkosti spádového města Blatná, 

dobrou dopravní dostupností do okresního města Strakonice umožňuje občanům dále cestovat 

do okolí Jihočeského kraje i do dalších koutů ČR.  

2.6.2. Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Část obce Mačkov je zásobována vodou z obecního vodovodu a část obce čerpá vodu z 

lokálních zdrojů - studní. Ústav sociální péče pro mládež čerpá vodu ze 3 vrtů na vlastním 

pozemku. 

Zdrojem požární vody jsou vodní nádrže v sídle obce.  

Kanalizace a čistění odpadních vod 

Stávající kanalizace v obci Mačkov je jednotná převážně o průměru DN 400. Stávající 

objekty v obci jsou na kanalizaci napojeny přes domovní žumpy, septiky a domovní ČOV.  

V obci bude provedena nová kanalizace a čistírna odpadních vod navržená v blízkosti 

Velkého mačkovského rybníka. 

Ústav sociální péče má svoji novou čistírnu odpadních vod. Po pročištění je voda vypouštěna 

do kanalizace obce a svod dešťové vody do otevřené stoky. 
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Plynofikace 

Obec Mačkov je napojena na dálkový plynovod, který prochází katastrem obce. Z regulační 

stanice je vybudován rozvod DN 100 - 65 po obci. Zásobována je i část obce za železniční 

tratí a ústav sociální péče.  

Zásobování elektrickou energií 

Obec Mačkov je zásobována elektrickou energií z venkovních linek 22kV napájeného z 

kmenového vedení Hněvkov - Blatná. V katastru obce se nachází celkem 3 sloupové nebo 

příhradové distribuční trafostanice.  

Nakládání s odpady  

Svoz komunálního odpadu je v obci Mačkov zajišťován v souladu s obecně závaznou 

vyhláškou obce a jeho skládkování je prováděno mimo území obce. Dvakrát do roka je 

organizován svoz nebezpečného odpadu. Na svoz objemného odpadu má každý víkend obec 

otevřený kontejner. 

.  
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2.6.3. Bydlení 

Podle ČSÚ je v obci Mačkov celkem 85 domů, z toho 81 je rodinných domů, 1 je bytový dům 

a 3 ostatní budovy. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce níže.  

 

Domovní fond 

 Celkem rodinné 

domy 

bytové 

domy 

ostatní 

budovy 

Domy úhrnem 85 81 1 3 

Domy obydlené 59 55 1 3 

z toho podle vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 53 52 - 1 

obec, stát 2 - - 2 

bytové družstvo - - - - 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 

1 1 - - 

z toho podle období 

výstavby nebo rekonstrukce 

domu 

1919 a dříve 8 7 - 1 

1920 - 1970 24 23 - 1 

1971 - 1980 8 7 1 - 

1981 - 1990 4 4 - - 

1991 - 2000 6 5 - 1 

2001 - 2011 8 8 - - 

Tabulka č. 10 Domovní fond v obci Mačkov (SLDB 2011) 

 

2.6.4. Školství 

Mateřské a základní školství  

V oblasti vzdělávání a výchovy se v obci Mačkov nenachází žádná mateřská ani základní 

škola.  

Dosažitelnost spádového města Blatná nabízí možnost umístit děti do široké nabídky 

mateřských i základních škol právě v tomto městě, a to i v závislosti na dojížďce rodičů do 

zaměstnání. Mateřskou školu tak lze nalézt v Blatné, ale také v Sedlici, Záboří, Bělčicích či 

Strakonicích.  
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Spádové město Blatná nabízí také širokou nabídku základního školství. Mimo to se v Blatné 

nachází ještě Základní umělecké škola. Další základní školy lze nalézt, stejně jako mateřské 

školy, ve Strakonicích, Sedlici, či v Záboří nebo Bělčicích  

Střední a další vyšší vzdělání  

Vzhledem ke spádovosti obce Mačkov k městu Blatná, je předpoklad, že se i zde nabízí 

nabídka středoškolského města. V Blatné se nachází: Střední odborné učiliště STS a Střední 

ekonomická škola. Další nabídku středoškolského studia naleznou mladí lidé ve Strakonicích, 

kde lze studovat Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu 

řemesel a služeb; Euroškolu Strakonice, střední odbornou školu s.r.o., či Gymnázium a také 

v Písku či Březnici. 

Střední odborné učiliště služeb, Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního 

hospodářství a ekologie či Gymnázium lze studovat také ve Vodňanech.  

Střední školu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky nebo Střední průmyslovou 

školu najdeme ve Volyni.  

Další rozsáhlou nabídku středoškolského vzdělání je možné nalézt v krajském městě České 

Budějovice.  

České Budějovice také nabízejí velkou nabídku vysokoškolského vzdělání. Zájemci tak zde 

mohou studovat Vysokou školu technickou a ekonomickou, Vysokou školu evropských a 

regionálních studií nebo Jihočeskou univerzitu.  

Jihočeský kraj také nabízí zájemcům o filmové obory studium na Filmové akademii 

Miroslava Ondříčka v Písku.  

2.6.5. Zdravotnictví a sociální péče 

Do obce dojíždí 1x týdně obvodní lékař. Za veškerými zdravotními službami občané tak 

dojíždějí do spádového města Blatná, Strakonic, Písku či do Českých Budějovic.  

V Blatné tak mohou obyvatelé Mačkova využít služeb několika praktických lékařů pro 

dospělé, stomatologů, či dětských lékařů. Širokou nabídku odborných ordinací nabízí zdejší 

poliklinika, kde lze nalézt očního lékaře, pediatra, rehabilitaci, gynekologii, interní ambulanci, 

ORL, neurologii a chirurgii. Zde lze využít i služeb lékáren.  

I v nedaleké Sedlici najdou občané Mačkova základní zdravotní péči – praktického lékaře pro 

dospělé či stomatologii.  
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Nejbližší nemocnice jsou ve Strakonicích či Písku. 

Největší nabídku komplexních zdravotních služeb nabízí Nemocnice České Budějovice. Její 

služby využívají klienti z celého jihočeského regionu. Nemocnice poskytuje základní, 

specializovanou a vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech.  

V oblasti sociálních služeb najdeme v obci Mačkov ústav sociální péče Domov PETRA 

Mačkov. Domov PETRA Mačkov je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem. 

Poskytuje sociální služby (pobytové, ambulantní) osobám s mentálním a kombinovaným 

postižením. Jedná se o domov pro osoby se zdravotním postižením. Dále nabízí chráněné 

bydlení a jako ambulantní službu pak sociálně terapeutické dílny. 

Provoz Domova byl zahájen v roce 1999. Komplex mnoha budov byl citlivě zasazen do 

přívětivé jihočeské krajiny nedaleko Blatné, kde zajišťuje klientům příznivé podmínky pro 

život, bydlení, práci, terapeutické aktivity i rehabilitaci. Poskytuje komplexní péči pro 126 

klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízí pobytové, ošetřovatelské i lékařské 

služby. 

 

Další sociální služby zajišťují okolní spádová města jako je Blatná, Vodňany nebo Strakonice. 

V těchto městech tak nejdeme Domov seniorů, Centrum sociální pomoci, Alzheimercentrum 

Obrázek č. 9 Domov PETRA Mačkov 
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Prácheň, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Hospic sv. Jana N. Neumanna, 

Azylové domy, Terénní služby apod.  

2.6.6. Občanská vybavenost 

Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do tohoto 

pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky, dále také 

lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním 

z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení. 

Instituce občanské vybavenosti Výskyt v obci 

Pošta NE 

Mateřská škola NE 

Základní škola  NE 

Zdravotnické zařízení  NE 

Zásahová jednotka SDH  ANO 

Knihovna NE 

Obchod NE 

Hřiště  ANO 

Hřbitov NE 

Tabulka č. 11 Instituce občanské vybavenosti v obci Mačkov 

Obec Mačkov patří z hlediska občanské vybavenosti mezi relativně málo vybavené obce. 

Vzhledem k velmi dobré dopravní dostupnosti a malé vzdálenosti do spádového města Blatná 

a dalších měst v kraji, najdou obyvatelé všechnu chybějící či nadstandardní občanskou 

vybavenost právě zde. Obec Mačkov se nachází cca 2 km od Blatné, cca 23 km od Strakonic, 

cca 23 od Písku, cca 25 od Březnic či cca 75 km od Českých Budějovic. 
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2.6.7. Informovanost, komunikace a prezentace obce 

Obec Mačkov poskytuje svým občanům informace několika způsoby:  

 pomocí webových stránek obce https://www.mackov.cz;  

 úřední deskou; 

 místním rozhlasem; 

 SMS rozhlas; 

 emailem. 

 

 Volný čas v obci 

Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným 

územím, přispívat ke zvýšení vzdělanosti, nabízet širokou škálu volnočasových  

a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj. 

  

Obrázek č. 10  Vázání věnců v obci Mačkov 

https://www.mackov.cz/
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V obci Mačkov působí tyto organizace: 

 Automotoklub Mačkov; 

 Myslivecké sdružení Červánky; 

 Ping-pong klub; 

 SDH - sbor dobrovolných hasičů Mačkov byl založen v roce 1995. 

Obec Mačkov či dobrovolníci z řad občanů obce jsou pořadateli či spolupořadateli 

nejrůznějších sportovních, kulturních a společenských akcí jako např. Stavění májky, 

Mikuláš, MDŽ, Pálení čarodějnic, Výlov rybníka, Loučení s létem, Nohejbalový turnaj, 

Vázání věnců, Besedy, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Společné bruslení, 

apod. 

 

 Životní prostředí v obci 

Prvky ÚSES 

Systém ekologické stability je na území obce Mačkov tvořen plochami a koridory lokálního 

ÚSES. Na území obce se nenacházejí žádné územní systémy ekologické stability regionálního 

nebo nadregionálního významu.   

Seznam lokálních biocenter v území obce Mačkov:  

Název skladebné části ÚSES: Balkov Pořadové číslo v OG: BC 136 

Funkce skladebné části ÚSES: Biocentrum lokální - částečně funkční 

Název sklad.části ÚSES: Velký Mačkovský 

rybník  
Pořadové číslo v OG: BC 116 

Funkce skladebné části ÚSES: Biocentrum lokální - částečně funkční 

Seznam lokálních biokoridorů v území obce Mačkov:  

Název skladebné části ÚSES: Potok u 

Mačkova 
Pořadové číslo v OG: BC 330 

Funkce skladebné části ÚSES: Biokoridor lokální - částečně funkční 

Název skladebné části ÚSES: Potok u 

Mačkova  
Pořadové číslo v OG: BC 333 

Funkce skladebné části ÚSES: Biokoridor lokální - částečně funkční 

Název skladebné části ÚSES: Balkov  Pořadové číslo v OG: BC 361 

Funkce skladebné části ÚSES: Biokoridor lokální - částečně funkční 
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Obrázek č. 11  - Mačkovský rybník 

Obrázek č. 12 - Mačkovský rybník 
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Obrázek č. 13 - Příroda v okolí Mačkova 



Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 

 

Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Mačkov 2022-2031 
 

42 

3. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE 

Strategická vize rozvoje obce Mačkov popisuje základní strategickou orientaci obce, která 

deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. do 

roku 2032) dosáhnout. 

Obec Mačkov se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji zhruba 2 km jižně od Blatné. 

Za významnou může být považována poloha obce a její dostupnost, kterou zajišťují 

autobusové a vlakové spoje a pozemní komunikace, které obcí prochází. Na obecní návsi se 

nachází kaplička se zvoničkou, při níž stojí křížek a památník obětem 1. světové války. 

Jedním z primárních rozvojových cílů je rozvoj občanské vybavenosti a podpora životního 

prostředí. 

 

Vize: 

Obec Mačkov: 

 Malebné prostředí nabízející kvalitní a stabilní zázemí pro život mladých i seniorů. 

 Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí. 

 Pestrý spolkový život a kultura v obci. 

 Obec s potenciálem dalšího rozvoje v oblastech bydlení, služeb, lesnictví, spolkového 

života a turistiky.  

 

Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje občanské vybavenosti, infrastruktury 

obce, životního prostředí, turistického ruchu, spolkového a komunitního života. 
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 SWOT analýza 

Tabulka č. 12 - SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Poloha v rámci Jihočeském kraje. 

 Dobrá dostupnost Blatné (místní 

centrum vybavenosti). 

 Zeleň a kvalita životního prostředí. 

 Dobrá dopravní obslužnost. 

 

 Infrastruktura v obci. 

 Občanská vybavenost. 

 Nabídka komerčních služeb. 

 Stav místních pozemních komunikací. 

 

Příležitosti Rizika 

 

 Turistický a rekreační potenciál. 

 Lokální identita, vztah obyvatel  

k obci a okolí. 

 Rozvoj v oblasti komunitního života. 

 Rozšíření spolkových  

a volnočasových aktivit. 

 Využití dotačních fondů. 

 Meziobecní spolupráce obcí.  

 Zachování tradičního rázu obce. 

 Budování cyklotras, turistických tras  

s ohledem na životní prostředí  

a okolní krajinu. 

 

 

 

 

 

 Nedostatek financí. 

 Vysoká administrativní zátěž. 

(dotačního řízení, v podnikání,  

v místní samosprávě). 

 Nízká podpora státu malých obcí. 

 V případě většího přílivu obyvatel do 

obce může nastat horší sociální 

identifikace obyvatelstva s místem 

bydliště. 
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 Cíle a priority 

Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který odpovídá 

výše uvedené strategické vizi. 

Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí 

situaci. A je stanoven takto: Obec Mačkov, obec pro spokojený život a budování zázemí 

pro rodinu v malebném prostředí. Rozvoj obce s dobrou občanskou vybaveností, 

fungující technickou infrastrukturou, bohatým spolkovým životem. 

Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím 

stanoviskům: 

 současný profil regionu, 

 strategická vize regionu, 

 globální cíle regionu, 

 SWOT analýzy, 

 aktuální problémy obce, 

 aktuální návrhy samosprávy obce. 

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových os. 

Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného globálního 

cíle. 

Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého by 

mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od 

vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz. 

Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro přijímání 

rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách. 

Strategickým cílem obce Mačkov je rozvíjet její potenciál. 

Strategické cíle: 

 Podpora spolkového a komunitního života. 

 Rozvoj infrastruktury obce. 

 Rozvoj občanské vybavenosti. 

 Podpora životního prostředí.  

 Rozvoj a podpora turistické infrastruktury. 
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Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v obci  

s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj 

technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj občanské 

vybavenosti.  

Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které 

jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní 

oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti 

rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace 

na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, 

kdo bude garantem a realizátorem). 

 

Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních 

oblastí rozvoje:  

 

Tabulka č. 13 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Mačkov 

PRIORITA 1. 

Občanská vybavenost 

1.1 Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

1.2 Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů 

1.3 Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť a sportovišť 

1.4 Výstavba a oprava hasičského zázemí 

1.5 Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

PRIORITA 2. 

Infrastruktura obce 

2.1 Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

2.2 Výstavba a údržba ČOV 

2.3 Výstavba a rekonstrukce vodovodu 

2.4 Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

2.5 Výstavba a rekonstrukce chodníků 

2.6 Rozšíření inženýrských sítí 

2.7 Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 
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PRIORITA 2. 

Infrastruktura obce 

2.8 Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

2.9 Tvorba projektových dokumentací 

2.10 Oprava, rozšíření a vybudování vrtu, vodárny a dočišťovací 

stanice 

2.11 Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu 

2.12 Výstavba a údržba radarového systému 

2.13 Výstavba a údržba kamerového sytému 

PRIORITA 3. 

Turistický ruch 

3.1 Informační a orientační systém obce 

3.2 Výstavba a údržba turistických a cyklistických stezek 

PRIORITA 4. 

Životní prostředí 

4.1 Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

4.2 Podpora ekologických aktivit v obci 

4.3 Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

4.4 Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

4.5 Revitalizace rybníků a vodních ploch 

4.6 Revitalizace území a ochrana životního prostředí 

4.7 Systém třídění odpadů 

PRIORITA 5. 

Komunitní a spolkový 

život 

5.1 Podpora spolků 

5.2 Podpora hasičů 

5.3 Podpora jednorázových společenských akcí 

5.4 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů 

5.5 Digitalizace kronik 

5.6 Výstavba a údržba kluboven 
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost 

  

 

Strategický cíl: 

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat 

mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly 

zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci. 

 

Popis priority 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov. Toto opatření povede nejen  

ke zlepšení estetického vzhledu objektu a zvýšení kvality života v obci, ale také k významné 

úspoře zejména v případě zateplování vybraných budov. Mezi záměry obce je např. obnova  

a rekonstrukce obecního úřadu a přestavby starých obecních budov. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:  

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v letech 2024-2032. 

 

Popis priority 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů  

V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů. Toto 

opatření povede k rozvoji bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci 

kvalitní život.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2: 

 Projektová dokumentace 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

 

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov 

PRIORITA 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů 

 

PRIORITA 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů 

 

PRIORITA 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů 

 

PRIORITA 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů 

 

PRIORITA 1.2: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních bytů 
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 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v roce 2027. 

 

 

Popis priority 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť  

a sportovišť  

Cílem této priority je výstavba dětských hřišť a sportovišť. Toto opatření povede  

ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám s malými 

dětmi trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu. Mezi záměry obce Mačkov je např. 

výstavba dětských hřišť a výstavba sportovní haly. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3: 

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

  

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 

 

PRIORITA 1.3: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť 
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Popis priority 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí  

Cílem této priority je výstavba a oprava zázemí určeného pro potřeby sboru dobrovolných 

hasičů v obci Mačkov. Toto opatření povede k zajištění kvalitního zázemí hasičské 

jednotky a ke zvýšení požární bezpečnosti v obci. Záměrem je např. výstavba hasičské 

zbrojnice. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v roce 2025. 

 

 

Popis priority 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

V rámci této priority je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby. Toto 

opatření povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na území 

obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5: 

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

  

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

 

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava hasičského zázemí 

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

 

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

 

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

 

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

 

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

 

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 

 

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 
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 Kolaudace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v roce 2027. 

 

PRIORITA 2. Infrastruktura obce 

 

Strategický cíl: Vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury 

v obci. Předmětem tohoto záměru je zejména rekonstrukce a modernizace místních 

komunikací a cest včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel 

a návštěvníků obce (chodníků).  

 

 

Popis priority 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

Cílem tohoto opatření je vybudování a rekonstrukce kanalizační sítě. Kanalizace je důležitým 

prvkem v infrastruktuře obci, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší se životní prostředí 

v daném území.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:  

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

  

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 
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Popis priority 2.2: Výstavba a údržba ČOV  

Cílem tohoto opatření je výstavba a následná údržba čističky odpadních vod, která bude 

sloužit k čištění odpadních vod z obce v souladu s platnou legislativou. ČOV je důležitým 

prvkem v infrastruktuře obce, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší se životní prostředí 

v daném území.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

 

Popis priority 2.3: Výstavba, rozšíření a rekonstrukce vodovodu 

V rámci tohoto opatření je cílem vybudování a rekonstrukce vodovodu v obci Mačkov. Toto 

opatření povede k zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, ke zvýšení 

zabezpečení stability dodávky pitné vody a zlepšení pokrytí dodávek pitné vody zbývajícím 

obyvatelům obce. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru  

 Realizace 

 Kolaudace 

PRIORITA 2.2: Výstavba a údržba ČOV 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a rekonstrukce kanalizace 

PRIORITA 2.3: Výstavba, rozšíření a rekonstrukce vodovodu 

 

PRIORITA 2.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu 

 

PRIORITA 2.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu 

 

PRIORITA 2.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu 

 

PRIORITA 2.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu 

 

PRIORITA 2.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu 

 

PRIORITA 2.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu 
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 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

 

Popis priority 2.4: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a obnova sítě místních komunikací a cest. Toto 

opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu a zvýšené mobilitě občanů  

i návštěvníků obce Mačkov a následnému zvýšení kvality života v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v letech 2023–2024. 

 

 

Popis priority 2.5: Výstavba a rekonstrukce chodníků  

V rámci této priority je cílem výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků v obci. 

Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace, zvýšení bezpečnosti chodců a ke zlepšení 

celkového vzhledu obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5: 

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

PRIORITA 2.4: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

 

PRIORITA 2.3: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest 

PRIORITA 2.5: Výstavba a rekonstrukce chodníků 

 

PRIORITA 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků 

 

PRIORITA 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků 

 

PRIORITA 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků 

 

PRIORITA 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků 

 

PRIORITA 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků 
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 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2024. 

 

Popis priority 2.6: Rozšíření inženýrských sítí  

V rámci této priority je cílem rozšíření stávajícího pokrytí inženýrských sítí, kterým se zvýší 

kultura bydlení a zlepší kvalita životní úrovně v obci. Například se jedná o rozšíření 

vodovodního řadu.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

Popis priority 2.7: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

V rámci této priority je cílem modernizace veřejného osvětlení. Dále vybudování veřejného 

osvětlení nového typu v místech, kde doposud veřejné osvětlení nebylo. Toto opatření povede 

k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a soukromého majetku  

a k dobré orientaci v obci. 

  

PRIORITA 2.6: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.5: Rozšíření inženýrských sítí 

 

PRIORITA 2.7: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

 

PRIORITA 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

 

PRIORITA 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

 

PRIORITA 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

 

PRIORITA 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.7: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2025. 

 

 

Popis priority 2.8: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

V rámci této priority je cílem tvorba a úprava územního plánování obce Mačkov. Toto 

opatření povede ke zkvalitnění a usnadnění rozhodování veřejné správy o území.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.8: 

 Schválení rozhodnutí o pořízení 

 Výběr projektanta 

 Vypracování návrhu 

 Posouzení návrhu zastupitelstvem 

 Vydání územního plánu/studie 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2023. 

 

 

Popis priority 2.9: Tvorba projektových dokumentací  

V rámci této priority je cílem vytvoření nových projektových dokumentací k investičním 

projektům obce. Toto opatření povede ke komplexnímu rozvoji obce. 

  

PRIORITA 2.8: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

 

PRIORITA 2.7: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

 

PRIORITA 2.7: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

 

PRIORITA 2.7: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

 

PRIORITA 2.7: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

 

PRIORITA 2.7: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

 

PRIORITA 2.7: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

 

PRIORITA 2.7: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

 

PRIORITA 2.7: Tvorba a úprava územní studie a územního plánu 

PRIORITA 2.9: Tvorba projektových dokumentací 

 

PRIORITA 2.8: Tvorba projektových dokumentací 

 

PRIORITA 2.8: Tvorba projektových dokumentací 

 

PRIORITA 2.8: Tvorba projektových dokumentací 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.9: 

 Výběr investičního projektu 

 Výběr projektanta 

 Vypracování návrhu 

 Posouzení návrhu zastupitelstvem 

 Projektová dokumentace 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2032. 

 

 

Popis priority 2.10: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu,  vodárny a čistící 

stanice 

V rámci tohoto opatření je cílem oprava, rozšíření a vybudování vrtu, vodárny a dočišťovací 

stanice. Toto opatření povede k zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě  

a množství, ke zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.10: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru  

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2030. 

 

Popis priority 2.11: Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu  

V rámci této priority je cílem výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu obce Mačkov. Toto 

opatření povede zejména ke zvýšení informovanosti občanů. 

  

PRIORITA 2.10: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící 

stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

 

PRIORITA 2.9: Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny a čistící stanice 

PRIORITA 2.11: Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu 

 

PRIORITA 2.10: Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu 

 

PRIORITA 2.10: Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu 

 

PRIORITA 2.10: Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.11: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2026. 

 

 

Popis priority 2.12: Výstavba a údržba radarového systému  

V rámci této priority je cílem výstavba a následná údržba radarového systému k monitorování 

rychlosti vozidel v obci. Toto opatření povede k zajištění bezpečnosti všech účastníků 

silničního provozu.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.12: 

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizování v letech 2022-2026. 

PRIORITA 2.12: Výstavba a údržba radarového systému 
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Popis priority 2.13: Výstavba a údržba kamerového systému  

Cílem této priority je vybudování kamerového systému v obci Mačkov. Smyslem opatření je 

zvýšit bezpečnost obyvatel i návštěvníků a tím zvýšit kvalitu života v obci. Záměrem obce je 

umístění kamerového systému na obecních budovách za účelem monitoringu prostranství  

i samotných budov. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.13: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele  

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2024.  

  

PRIORITA 2.13: Výstavba a údržba kamerového systému 
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PRIORITA 3. Turistický ruch 

 

Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit, 

související infrastruktury a doplňkových služeb.  

 

 

Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce  

Cílem této priority je vybudování informačního a orientačního systému v obci Mačkov. 

Smyslem opatření je zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky  

a návazně tak zvýšit turistický ruch skrze napojení obce na informační systémy používané  

v rámci ČR. Mezi záměry obce je např. pořízení informační tabule.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1: 

 Projektová dokumentace 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2024. 

 

 

Popis priority 3.2: Výstavba a údržba turistických a cyklistických stezek  

Cílem této priority je výstavba a údržba stezek pro turisty a cyklisty. Toto opatření povede ke 

zvýšení atraktivity obce pro turisty i místní obyvatelstvo. Vybudovaná infrastruktura bude 

sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel.  

  

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

PRIORITA 3.2: Výstavba a údržba turistických a cyklistických stezek 

 

PRIORITA 3.2: Výstavba a údržba turistických a cyklistických stezek 

 

PRIORITA 3.2: Výstavba a údržba turistických a cyklistických stezek 

 

PRIORITA 3.2: Výstavba a údržba turistických a cyklistických stezek 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2: 

 Projektová dokumentace 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace informačního a orientačního systému obce 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz  

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2024.  
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PRIORITA 4. Životní prostředí 

 

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci. 

Hlavním cílem je úprava veřejných prostranství, úprava a výsadba zeleně v intravilánu obce  

a revitalizace vodních ploch.  

 

 

Popis priority 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství  

V rámci této priority je cílem úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně 

v obci  

a vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

 Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2022–2032. 

 

Popis priority 4.2: Podpora ekologických aktivit v obci  

V rámci této priority je cílem podpořit ekologické aktivity v obci Mačkov. Realizace tohoto 

opatření povede především k aktivnímu zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany 

přírody a péče o životní prostředí a tím dojde ke snížení ekologické zátěže vytvářené 

samotnými obyvateli obce.  

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

 

 

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

 

 

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

 

 

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

 

 

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

 

 

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

 

 

PRIORITA 4.1: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství 

 

 

PRIORITA 4.2: Podpora ekologických aktivit v obci 

 

PRIORITA 4.2: Podpora ekologických aktivit v obci 

 

PRIORITA 4.2: Podpora ekologických aktivit v obci 

 

PRIORITA 4.2: Podpora ekologických aktivit v obci 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2: 

 Výběr zhotovitele 

 Tvorba návrhu 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vyhotovení návrhu 

 Schválení zastupitelstvem 

 Realizace 

Opatření bude realizováno v roce 2025. 

 

 

Popis priority 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů  

V rámci této priority je cílem výsadba a údržba lesů obce Mačkov. Jedná se zejména o novou 

výsadbu, o přirozenou obnovu dřevin a pravidelnou údržbu na pozemcích obce. Cílem tohoto 

opatření je zvýšení biodiverzity, zalesnění, snížení uhlíkové stopy obce a celkově zvýšení 

kvality života v obci také skrze výsadbu parků.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032.  

  

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 

 

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba parků a obecních lesů 
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Popis priority 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce  

V rámci této priority je cílem posílit energetickou soběstačnost vybudováním vlastních zdrojů 

obnovitelné energie (např. vodní, větrné, solární aj.) a tím posílit i lokální ekonomiku. Toto 

opatření povede ke snížení závislosti na dodávkách energie a k možnosti využít volné peněžní 

prostředky v jiných oblastech. Preferováním místně dostupných obnovitelných zdrojů energie 

dojde ke snížení emise skleníkových plynů i dalšího znečištění.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:  

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Výběr zhotovitele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v roce 2024. 

 

 

Popis priority 4.5: Revitalizace rybníků a vodních ploch  

V rámci tohoto opatření je cílem revitalizace rybníků a vodních ploch. Opatření povede  

k zadržení vody v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení 

sedimenty, zlepšení environmentálních a estetických funkcí území.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.5: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

 

PRIORITA 4.4: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce 

PRIORITA 4.5: Revitalizace rybníků a vodních ploch 

 

 

PRIORITA 4.5: Revitalizace rybníků a vodních ploch 

 

 

PRIORITA 4.5: Revitalizace rybníků a vodních ploch 

 

 

PRIORITA 4.5: Revitalizace rybníků a vodních ploch 
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 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032. 

 

 

Popis priority 4.6: Revitalizace území a ochrana životního prostředí  

V rámci této priority je cílem revitalizace území spojené s ochranou životního prostředí. Toto 

opatření povede ke zlepšení podmínek života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení 

estetické hodnoty krajiny.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.6: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele 

 Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

 Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032. 

 

Popis priority 4.7: Systém třídění odpadů  

V rámci této priority je cílem zkvalitnění sběru tříděného odpadu a návazně snížení uhlíkové 

stopy a ekologické zátěže na životní prostředí vytvářené obyvateli obce.  Jedním ze záměrů 

obce Mačkov je např. vybudování a modernizace sběrných dvorů a údržba kompostárny. 

  

PRIORITA 4.6: Revitalizace území a ochrana životního prostředí 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.7: 

 Projektová dokumentace  

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032. 
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PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život 

 

Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život, 

atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a rozvoj 

spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím spolupráce 

místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité formování 

vztahu k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce a neziskové 

organizace se podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má 

mezigenerační kontinuitu.  

 

 

Popis priority 5.1: Podpora spolků  

Cílem této priority je odpovídající podpora nestátních neziskových organizací (NNO) 

působících v obci. Společenské kontakty v rámci spolkové činnosti jsou dobrým 

předpokladem udržování sousedských vztahů.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1: 

 Finanční podpora 

 Podpora propagace činnosti spolků 

 Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032. 

 

 

Popis priority 5.2: Podpora hasičů  

V rámci této priority je cílem podpora jednotky požární ochrany. Toto opatření povede  

k zajištění kvalitního zázemí a vybavení pro sdružení dobrovolných hasičů, které se stará  

o bezpečnost obyvatel.  

  

PRIORITA 5.1: Podpora spolků 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2: 

 Finanční podpora 

 Podpora propagace činnosti spolku 

 Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032. 

 

 

Popis priority 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí  

Cílem tohoto opatření je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem je podpořit 

soudržnost obyvatel obce, udržování sousedských vztahů, posílení pocitu lokální identity, 

lokálního patriotismu.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3: 

 Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

 Personální zajištění organizačního týmu 

 Zajištění průběhu akce 

 Propagace akce 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032. 

 

 

Popis priority 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů  

Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně pro děti, mládež a seniory. 

Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času 

a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou tyto aktivity 

významné z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i fyzického zdraví.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.4:  

 Vytipování vhodných volnočasových aktivit 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

PRIORITA 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí 
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 Personální zajištění volnočasových aktivit 

 Zajištění průběhu volnočasových aktivit 

 Propagace akce 

Opatření bude realizováno v letech 2023-2032. 

 

 

Popis priority 5.5: Digitalizace kronik 

Cílem této priority je převedení kronik obce Mačkov do digitální podoby. Smyslem opatření 

je zpřístupnit kroniky pro širokou veřejnost a tím zvýšit informovanost obyvatel i návštěvníků  

obce a zároveň zajistit uchování kronik pro budoucí generace. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.5: 

 Projektová dokumentace 

 Výběr dodavatele  

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Realizace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2024. 
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Popis priority 5.6: Výstavba a údržba  kluboven 

V rámci této priority je cílem výstavba a následná údržba kluboven. Toto opatření povede 

k zajištění zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel obce a pro místní spolky a tím ke 

zlepšení komunitního života v obci a prevenci vzniku sociálně patologických jevů.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.6: 

 Projektová dokumentace 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Realizace 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v roce 2024. 

 

  

PRIORITA 5.6: Výstavba a údržba kluboven 

 

Graf 1 – Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 
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Graf 4 – Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 

2021-2027PRIORITA 5.6: Výstavba a údržba kluboven 

 

Graf 5 – Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 

2021-202PRIORITA 5.6: Výstavba a údržba kluboven 

 

Graf 6 – Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 

2021-202PRIORITA 5.6: Výstavba a údržba kluboven 

 

Graf 7 – Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 

2021-202PRIORITA 5.6: Výstavba a údržba kluboven 

 

Graf 8 – Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 

2021-2027PRIORITA 5.6: Výstavba a údržba kluboven 

 

Graf 9 – Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 
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 Vzor projektového listu 

Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně používán 

pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument v celém 

projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly. 

Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány údaje  

k dílčímu projektu. 

3.3.1. Projektový list 

Tabulka č. 14 - Vzor projektového listu 

Karta projektu č.1 
Název projektu:   

Investor / nositel projektu Obec Mačkov 

Odpovědná osoba   

Zařazení projektu do SP   

Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy 

projektu)   

Připravenost projektu 

Investiční záměr   

Projektová dokumentace   

Doklady dle staveb. zákona   

Výběrové řízení   

Smlouva o dílo se zhotovitelem   

Odhad celkových nákladů   

Předpokládaná doba realizace   

Možnosti financování 

Dotační   

Z rozpočtu obce   

Z darů   

Z jiných zdrojů   

Ostatní – poznámky a připomínky 
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4. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ 

 Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty 

Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k jejich 

naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o možnostech daného 

území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře posloužit analýza finančních 

možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce, identifikace běžných a investičních 

výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a identifikace volných prostředků. Dále je 

třeba posoudit schopnost obcí sdružovat prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem 

identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových 

projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy 

možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě 

platí, že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou 

mít vliv na škálu realizovatelných činností. 

V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné 

straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové 

fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů 

tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní 

očekávání. 
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 Základní možnosti podpor 

4.2.1. Programy pro programové období 2021-2027 

Pro programové období 2021-2027 jsou připraveny nové programy, které budou 

spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy 

programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. 

 

4.2.2. Národní operační programy  

1. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem 

průmyslu a obchodu; 

2. OP Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy; 

3. OP Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

Graf č.  2 Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 2021-2027 

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-jan-amos-komensky
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-zamestnanost
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-doprava
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-zivotni-prostredi
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6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

7. OP Fond spravedlivé transformace, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

9. OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství 

 

4.2.3. Programy přeshraniční spolupráce 

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj 

 

4.2.4. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce  

1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;  

4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

 

Programy byly vymezeny v návaznosti na 5 tematických okruhů stanovených na národní 

úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů 

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/integrovany-regionalni-operacni-program
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-fond-spravedlive-transformace
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-technicka-pomoc
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-rybarstvi
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/interreg-v-a-ceska-republika-polsko
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/2-interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republ
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/interreg-v-a-rakousko-ceska-republika-(2021-2027
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/program-preshranicni-spoluprace-ceska-republika
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/program-preshranicni-spoluprace-ceska-republika
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/program-spoluprace-svobodny-stat-sasko-ceska-rep
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-nadnarodni-spoluprace-interreg-central-eur
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-danube-(2021-2027)
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-europe-(2021-2027)
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-espon-(2021-2027)
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/program-interact-(2021-2027)


Solutionist s.r.o.  Strategický rozvojový plán 

 

Chaloupky 20, Praha 5 

info@solutionist.cz Mačkov 2022-2031 
 

73 

a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné 

problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, 

důkladné  

a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů. 

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními 

partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového 

sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo 

usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011     pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR. 

 

 Doplňkové možnosti 

V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2021–2027, 

převážně z prostředků Evropského společenství. 

Obec Mačkov má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev 

České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto programy 

jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech. 

Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory 

nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. 

www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech financovaných 

z Evropské unie). 

Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních 

projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro 

určitou cílovou skupinu obyvatel. 

  

https://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A9396B86098ACA1FC1257ACD003EC9A4/$FILE/867%20uv121128.0867.pdf
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5. DATABÁZE PROJEKTŮ 

Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“, 

který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých 

členů samosprávy obce.  

 

Tabulka č. 15 - Databáze projektů 

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU 
NÁKLADY  

V KČ 
PRIORITA 

1.  Obnova a rekonstrukce obecního úřadu 1 000 000 

Priorita 1 – 

Občanská 

vybavenost 

2.  Zateplení a fasády obecních budov 1 000 000 

3.  Výstavba a oprava obecních bytů 2 000 000 

4.  Výstavba dětských hřišť 400 000 

5.  
Průběžná péče o historické a drobné sakrální 

stavby, pomníky 

500 000 

6.  Opravy, rekonstrukce, vybudování hřiště, haly 500 000 

7.  Opravy, rekonstrukce, vybavení hřišť 5 000 000 

8.  
Opravy, likvidace, přestavby starých obecních 

budov 

3 000 000 

9.  Rekonstrukce, výstavba hasičské zbrojnice 1 000 000 

10.  Vybudování kanalizace 20 000 000 

Priorita 2 – 

Infrastruktura 

obce 

11.  Vybudování vodovodu 20 000 000 

12.  Rozšíření inženýrských sítí 5 000 000 

13.  Výstavba místních komunikací 4 000 000 

14.  Oprava místních komunikací 1 500 000 

15.  Výstavba chodníků  2 000 000 

16.  Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení 1 000 000 

17.  Územní studie 100 000 

18.  Územní plán 200 000 

19.  Projektová dokumentace  500 000 

20.  
Oprava, rozšíření, vybudování vrtu, vodárny, 

dočišťovací stanice 

50 000 

21.  Oprava místního rozhlasu  300 000 

22.  Výstavba ČOV 15 000 000 

23.  Radarový systém 200 000 

24.  Kamerový systém 100 000 

25.  Informační a orientační systém obce 50 000 
Priorita 3 – 

Turistický 

ruch 

26.  Turistické stezky 500 000 

27.  Cyklostezky 10 000 000 

28.  Informační tabule 100 000 

29.  Podpora ekologických aktivit v obci 5 000 Priorita 4 – 

Životní 

prostředí 
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ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU 
NÁKLADY  

V KČ 
PRIORITA 

30.  Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti 

obce v souladu s koncepcí trvalé udržitelnosti 

života v obci 

1 000 000 

Priorita 4 – 

Životní 

prostředí 

31.  Údržba zeleně 500 000 

32.  Výsadby parků 300 000 

33.  Revitalizace rybníků a toků 1 000 000 

34.  Revitalizace území 300 000 

35.  Likvidace odpadů, údržba kom. kompostárny 100 000 

36.  Lesy, obnova a revitalizace  8 000 000 

37.  Vybudování sběrných dvorů, modernizace 50 000 

38.  Podpora spolků 500 000 

Priorita 5 – 

Spolkový a 

komunitní 

život 

39.  Podpora hasičů 800 000 

40.  Podpora jednorázových společenských akcí 200 000 

41.  
Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a 

seniorů 

30 000 

42.  Digitalizace kronik 100 000 

43.  Výstavba kluboven 300 000 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument byl zpracován v roce 2021 společností Solutionist s.r.o. zastoupenou  

Ing. Miroslavem Kölblem. 

Za Solutionist s.r.o.: 

Ing. Miroslav Kölbl 
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