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Úvod 
 
Strategické plánování je prostředkem k mobilizaci a efektivnímu využívání všech 
zdrojů za účelem dosahování stanovených cílů. Strategické plánování řeší problémy 
dlouhodobě a komplexně a pomáhá dosáhnout konsensu v hlavních otázkách, které je 
potřeba řešit. 
  Jako metoda zpracování byla zvolena metoda strategického plánování využívaná 
ve vyspělých zemích Evropské unie, která sleduje komplexnost dokumentu (dotýká 
se všech důležitých sfér života), konsensuálnost (odráží společné zájmy různých 
zájmových skupin a občanů) a klade důraz na udržitelnost navrhovaného rozvoje v 
dlouhodobém měřítku (jako předpoklad pro rovnovážný a dlouhodobý rozvoj oblasti 
se zajištěním potřebné kvality života). Strategický plán rozvoje je koncipován jako 
dokument, který má za úkol formulovat nové klíčové problémy a ve vzájemné shodě 
jasně vytýčit a definovat globální a strategické cíle, rozvojové priority včetně opatření 
k jejich dosažení. K naplňování stanovených cílů slouží projektové záměry na 
projektových listech, které jsou takto v souladu s novou strategií rozvoje a jsou rovněž 
podkladem a podpůrným nástrojem pro zdůvodňování potřeb finančních dotací ze 
státních zdrojů, operačních programů a strukturálních fondů EU.  

  Strategie plánovaného rozvoje nemůže být pojímána normativně, tzn. nelze stanovit a 
nařídit cílový optimální či zákonitý stav, neboť současný ekonomický a sociální vývoj 
se vyznačuje neustálými změnami. Rozvojová studie by měla především vyjadřovat 
celkovou a etapově členěnou pružně reagující strategii, zaměřenou na podporu a 
stimulování žádoucích vývojových trendů. 

  K vypracování sloužila statistická datová základna příslušných úřadů, které tato data 
zpracovávají a další údaje z různých zdrojů tématicky vázané pro danou oblast analýzy 
vč. přímého terénního průzkumu. 

  Kontrolní skupina pod předsednictvím starosty obce p. Josefa Velka schvalovala 
návrh postupu prací, metodu zpracování, výstupy jednotlivých fází, zapracování 
relevantních připomínek veřejnosti a závěrečnou verzi dokumentu k předložení 
zastupitelstvu. Dostupná data posloužili k provedení SWOT analýzy území, trendů 
rozvoje, stanovení základních principů pro rozvoj, stanovení dlouhodobé VIZE 
rozvoje a stanovení klíčových oblastí rozvoje. 
 
  V kontrolní skupině byl odsouhlasen popis současného stavu oblasti, byla 
vypracována analýza SWOT – tj. zhodnocení silných a slabých stránek v území, 
příležitostí a rizik, ze které následně proběhlo stanovení vize a globálního cíle oblasti 
včetně ukazatelů úspěšnosti, výčet potřebných opatření (prioritních oblastí) a stanovení 
strategických cílů v rámci těchto opatření, včetně ukazatelů úspěšnosti.  
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  Na závěr byly zvoleny krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé priority, mj. s ohledem 
na možnost čerpání finančních zdrojů z EU, a navrženy prioritní projekty pro 
naplňování stanovených cílů. 

  Vzešlé připomínky měli k dispozici všichni členové kontrolní skupiny a projednali je 
společně vždy na setkání. Návrhy cílů a opatření v jednotlivých oblastech byly 
koordinovány v časovém předstihu za účelem eliminace rozporů, překryvů, nedostatků 
a doplňků. 

Doporučení pro další postup a realizaci  
 

  Zpracováním Strategického plánu rozvoje začíná proces, který by měl vést k naplnění 
stanovené VIZE a stanovených globálních a specifických cílů v jednotlivých klíčových 
oblastech rozvoje. Tak jako probíhal proces zpracování ve spolupráci s řadou 
odborníků a zástupců organizací a institucí, vč. zapojení veřejnosti, je třeba postupovat 
i při realizaci tohoto strategického plánování rozvoje. 
 
  Nový Strategický plán rozvoje obce Nevolice na období let 2011 - 2021 stanovuje 
hlavní směry rozvoje, hlavní cíle a pojmenovává priority, ke kterým by měly být 
přiřazeny konkrétní projekty a aktivity pro jejich naplnění. Jedná se o strategii, která 
by měla být v jednotlivých klíčových oblastech dále doplňována o informační listy, 
které budou sloužit k zajištění podkladů pro úspěšné podávání žádostí o dotace, k 
analýze současného stavu projektů a upozorňovat na případné možnosti získání 
dotačního titulu.  
 
  V rámci této připravenosti se otevírá možnost včasného vypracování relevantních 
dokumentů, např. zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení 
apod. Díky realizaci projektů bude možné naplňovat stanovené cíle rozvoje obce do 
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých priorit. Strategický plán rozvoje by měl 
být aktualizován min. jednou až dvakrát za 5 let (v návaznosti na sestavování 
rozpočtu) a to v podobě aktuálního sběru dat a doplňování informačních listů.  
 
  Vzhledem k možnostem čerpání dotací z fondů EU a dalších relevantních fondů by 
měly být projekty formulovány již s ohledem na daná kritéria čerpání. 
 
  Proto, aby Strategický plán rozvoje byl živým dokumentem, který bude účinným 
nástrojem pro řízení rozvoje oblasti, je potřeba stanovit optimální ukazatele 
(indikátory) úspěšnosti. Tyto ukazatele by měly tvořit provázaný index, který umožní 
sledovat jednotlivé stránky rozvoje z různých aspektů. Optimálně by měl vzniknout 
Informační systém v podobě databáze, do které budou vkládána data ze sledovaných 
ukazatelů. Ukazatele, nyní obsažené ve strategii rozvoje by měly být dopracovány, v 
některých případech specifikovány a doplněny do dostatečně vypovídajícího výčtu. 
Měly by k nim být přiřazeny hodnoty měření a požadované trendy a dále také zdroje 
dat. 
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  Realizaci by měl sledovat k tomu určený orgán (např. Řídící a monitorovací výbor), 
který by měl být složený ze zástupců vedení obce Nevolice. Ve složení výboru je třeba 
zajistit diverzitu názorů. 
 
  Ukazatele Strategického plánu rozvoje by měly být vyhodnocovány a výsledky 
monitoringu předkládány zastupitelstvu. Interpretaci a vyhodnocení dat je třeba zajistit 
nejen pro obec a její části, ale také pro spolupracující organizace a veřejnost.                       
   
 
  Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém vývoji a naplňování 
strategie rozvoje. 
 
  Na základě vyhodnocování by měla být provedena aktualizace dokumentu, a to 
pravidelně jednou za 5 let. Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba 
provést aktualizaci dříve než za 5 let (např. zveřejnění aktuálních dat ze SLBD 2011), 
pak by k této aktualizaci měl být vznesen oficiální podnět. 
 
 
Základní pojmy 
 
Pojem - Význam pojmu 
 
 
  Strategické vize: popis ideálního výsledného stavu rozvoje oblasti v delším časovém 
horizontu (min. 10 let) rámcově určující globální cíl a základní cesty a výsledky 
rozvojového procesu 
 
 
  SWOT analýza: analýza vnitřních silných a slabých stránek řešené oblasti a vnějších 
příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého rozvoje  
 
 
  Klíčové oblasti: oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné 
pro dlouhodobý rozvoj a vyžaduje soustředěnou pozornost 
 
 
  Strategické cíle: konkrétní cíle, formulované v rámci jednotlivých opatření, jejichž 
realizace má vést k dlouhodobému plnění globálního cíle dané klíčové oblasti 
 
 
  Globální cíle: základní žádoucí vývoj v dlouhodobém měřítku v jednotlivých 
klíčových oblastech směřující k naplnění vize 
 
 
 
  Opatření: problémové podoblasti, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů 
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Strategická vize  
 
V procesu hledání lepší budoucnosti jsme identifikovali a popsali hlavní problémy, 
které nám stěžují život v naší obci. Současně jsme však jasně určili přednosti a kladné 
stránky, kterými obec disponuje, které obohacují a zpříjemňují náš život. 
 
Společně jsme posuzovali vnější rozvojové příležitosti, které by bylo možné 
zužitkovat v náš prospěch a označili jsme rizika, která by mohla ohrozit budoucí 
příznivý rozvoj naší obce. 
 
Na základě vyhodnocení našich silných a slabých stránek, zvážení možných 
příležitostí a rizik jsme dospěli k představě o tom, jak by naše obec měla vypadat a 
čeho bychom chtěli dosáhnout v nadcházejícím období 5 – 10 let, s výhledem do 
budoucna. Za tímto účelem jsme se dohodli na vizi budoucnosti a 5-ti prioritních 
oblastech rozvoje obce.   
 
 
Naší vizí je vytvořit: 
 

- přitažlivé místo nejen k bydlení, ale i pro turisty a návštěvníky – a to díky svým 
kulturním, tradičním a přírodním charakterem a výhodnou polohou díky blízkosti 
centra Chodska - města Domažlice  s aktivním  rozvojem cestovního ruchu zejména 
pro volno-časové aktivity a sportování. 
 
- fungující dopravní a technickou infrastrukturu odpovídající charakteru a přednostem 
tohoto území.  
 
- dostačující bytový fond pro příliv lidí do obce, poklidné bydlení v příjemném 
prostředí nenarušené průmyslovou infrastrukturou se zachovalou přírodou.  
 
- udržovanou, chráněnou a ekologicky stabilní  produkční krajinu s pokračující aktivní 
angažovaností obyvatel na dění v obci, na samotné údržbě a citlivé ochraně krajiny 
včetně ochrany čistého ovzduší. 
 
- zajištění sociálních a kulturních potřeb a technické infrastruktury  pro  místní občany 
s ohledem na rozvíjející se bytový fond. 
  
- trvale udržitelný rozvoj  zemědělství s důrazem na krajinotvorbu a další ekologické 
aspekty. 
 
- rozvíjející se infrastrukturu ve shodě s regionálním plánováním jako předpoklad pro 
úspěšné zapojení se do globální infrastruktury EU. 
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,,Jsme odhodláni společně usilovat o zlepšení životních podmínek našich obyvatel 
díky charakteru a výhodné poloze naší obce, s cílem rozvíjet se dále a současně je 
naším záměrem lépe využít přírodní a kulturní potenciál území ke zvýšení atraktivity 
pro bydlení i pro návštěvníky cestovního ruchu s ohledem na zachovalé životní 
prostředí.“ 

 
Prioritní oblasti: 
 
 
Technická infrastruktura – ochrana životního 
prostředí 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Cestovní ruch 
 
Podpora průmyslu, malého a středního podnikání, 
pracovních příležitostí přímo v obci 
 
Podpora bydlení  a  občanské vybavenosti  
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Popis klíčových oblastí a zhodnocení jejich 
stavu  
Základní údaje 

  Obec Nevolice se nachází v Plzeňském kraji, tři kilometry jižně od Domažlic v 
průměrné výšce 477 metrů nad mořem. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je 
okresní město Domažlice.  
Od roku 1850 byla obec Nevolice samostatnou obcí; v roce 1960 byla začleněna pod 
Místní národní výbor Stráž; v roce 1990 se opět osamostatnila. 
Kaple na návsi, vystavěná v roce 1879 je zasvěcena sv. Martinovi – patronovi 
zemědělců. Na místě kaple dříve stávala obecní pastouška. Pomník památce padlých v 
1. světové válce byl postaven 30. května 1926. 
 
Lokalizace: 
NUTS I: Česká republika 
NUTS II: Jihozápad 
NUTS III: Kraj Plzeňský 
NUTS IV: Okres Domažlice 
 
Adresa: 
Obec Nevolice  
Nevolice čp. 4  
34401 Domažlice  
IČO: 00572187  
 
 
Obecní úřad Nevolice  
 
Obec s rozšířenou působností: Domažlice 
 
Obec s pověřeným obecním úřadem: Domažlice 
 
Katastrální plocha: 255 ha 
 
 
 
Jedná se o správní celek s 1 částí a 1 katastrálním územím s úřadem se sídlem 
v Nevolicích.1  
                                                
1 Současné územně správní uspořádání České republiky platí od 1.1.2003. Tvoří je kraje (vyšší územně 
samosprávné celky), okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a obvody obcí s pověřeným obecním 
úřadem. 
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Pozice obce na obecné geografické mapě: 

 
 
Mapa katastrální:  
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Mapa satelitní: 

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

- Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru 
Domažlicko 
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Úřady:    
- Finanční úřad / Domažlice  
- Katastrální úřad / Domažlice  
- Pozemkový úřad / Domažlice  
- Celní úřad / Domažlice  
- Okresní soud / Domažlice  
- Územní vojenská správa / Domažlice  
- Úřad práce / Domažlice  
- HZS PK ÚO / Domažlice  
- Veterinární správa / Domažlice  
- ORP / Domažlice  
- SÚS / Domažlice 

 
 
  Obec Nevolice se nachází v malebné krajině jako součást historického Chodska. 
Rozkládá se necelé tři kilometry jižně od Domažlic v průměrné výšce 477 metrů nad 
mořem. Celková katastrální plocha obce je 255 ha, z toho orná půda zabírá padesát 
procent. Najdeme zde i zemědělsky využívanou půdu, louky a pastviny. Obec je 
vzdálená přibližně 8 km vzdušnou čarou od hranic se Spolkovou republikou Německo. 
 
  Počet obyvatel Nevolic se od roku 1970 mírně snižoval. Pozitivní změny ve vývoji 
počtu obyvatel nastaly až po roce 1991.  V průběhu let 1991 - 2001 se zvýšil přírůstek 
trvale bydlících obyvatel v Nevolicích o 23 osob, který je dán do souvislosti 
s vymezením ploch, určených pro novou výstavbu rodinných domů. K dalšímu 
mírnému nárůstu počtu obyvatel dochází až mezi léty 2001 – 2011 a počtem k 1.1. 
2011 (174 obyvatel).  
Z hlediska vlastní reprodukce lze skladbu obyvatelstva i přes klesající porodnost stále 
ještě hodnotit v rámci ČR jako nadprůměrnou. Zachování alespoň stagnační úrovně 
bude do značné míry záviset na migračních vztazích. Zachování kladného migračního 
salda je ovšem podmíněno dalším zvýšením výstavby. 
V souhrnu se nabízí označení dostupnosti služeb sociální sféry na území obce za 
nedostatečné a nezajištěné - ovšem s ohledem na velikost sídla a polohu (těsná blízkost 
města Domažlice, vzdáleného pouhé 3km ). 
  Pro zájmovou oblast je na jedné straně oproti jiným regionům ČR charakteristická 
příznivá věková struktura, projevující se jako dědictví přílivu mladších věkových 
skupin při znovuosídlování pohraničí v minulosti a dostupnost vybudování vlastního 
bydlení v současnosti.  
 
Školství   
 
Obec nemá vlastní Základní ani Mateřskou školu - děti dojíždějí do blízkých Domažlic 
nebo do nedalekého Mrákova (viz tabulka)*. 
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Vyjíždějící do zaměstnání a škol  
 

Vyjíždějící do zaměstnání  73 
v rámci obce  2 
v rámci okresu  58 
v rámci kraje  9 

z toho 

do jiného kraje  2 
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  66 
*Žáci vyjíždějící denně mimo obec  30 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005 

 

Kultura a sport   

Celkově lze konstatovat, že základní služby společenského i komerčního charakteru 
jsou zabezpečovány na úrovni odpovídající současné hladině potřeb jejich uživatelů a 
reálných možností provozovatelů. Kulturní a společenský život zájmového území je 
značně poznamenán historickým vývojem po 2. světové válce. Hromadný odsun 
německého obyvatelstva a izolace blízkého hraničního pásma přinesl částečný zánik 
zdejších zvyklostí a tradic. Po roce 1990 je patrný vznik různých forem občanských 
sdružení a spolků, které se snaží o obnovení kulturního a společenského života. Tyto 
organizace a spolky se nejen podílí na záchraně zdejších kulturních hodnot, ale vytváří 
i aktivity nové. Společenský život obyvatel je také ovlivněn ročním obdobím či 
historickou událostí. 

Dětský den a hravé odpoledne v Nevolicích: 
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  Ke kulturním akcím a sportovnímu vyžití je v Nevolicích zatím využíván zastaralý a 
již dosluhují areál se dvěma hřišti, parkovištěm, travnatou plochou a již značně 
chátrajícím provizorním přístřeškem. Proto je jednou z priorit obce rekonstrukce / 
přebudování tohoto areálu na víceúčelové sportovní centrum s možností pořádání 
sportovně – kulturních akcí, které mají v obci mnohaletou tradici. Jedná se především 
o každoroční akce ve spolupráci s SDH Nevolice, zaměřené na děti a mládež – Dětské 
dny, Rozloučení s prázdninami apod. 
 
Stav objektu – sportovního areálu: 
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Poloha areálu v obci: 
 

 
 

 
Navrhované rozdělení areálu:  
I. / 01  - Víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem  
II. / 02  - Dětské hřiště včetně zázemí sportovního centra 
III. / 03 - Víceúčelové hřiště s umělým travním povrchem 
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Z archivu akcí a událostí v obci Nevolice: 
 

 
Cvičení SDH a Vodní svět 

23. 10. 2011 
 

 
Rockové akce 
28. 10. 2011 - Walda gang + Sifon - KD Mrákov (Radio spot)  

20. 10. 2011 
 

 
Pozvánka 
Místní akční skupina Český les, o. s. Vás srdečně zve ve spolupráci s obcí Draženov dne 
28. 10. 2011 od 10 hodin na slavnostní otevření Klubu lidových řemesel v Draženově v 
historickém statku U Podestátů. 
 

 
Info 
Aktualizace rockové akce 

5. 9. 2011 
 

 
Pozvánka 
MS LŠTĚNÍ ZVE MYSLIVECKOU A STŘELECKOU VEŘEJNOST NA 
STŘELECKÝ DEN NA BROKOVOU STŘELNICI LŠTĚNÍ 

5. 9. 2011 
 

 
Pozvánka 
Všechny zájemce o dotace z Programu rozvoje venkova ČR OSA IV LEADER zveme na 
semináře. 

15. 8. 2011 
 

 
  
" Dětský den v Nevolicích " 

27. 6. 2011 
 

 
Hasičské soutěže.  

11. 5. 2011 
 

Léto s kovbojem 
Pionýrská skupina Kolo Koloveč pořádá LETNÍ TÁBOR, tentokrát na téma LÉTO 
S KOVBOJEM 

2. 5. 2011 
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 Velikonoce a koncert skupiny Borraco 

2. 5. 2011 
 

 
 "Železná středa" 

17. 4. 2011 
 

 
 Masopust. 

23. 3. 2011 
 

 
 Hasičský bál. 

10.3. 2011 
 

Plánované akce 
Masopust, Setkání důchodců, Vepřové hody od pivovaru Krušovice a Zelený čtvrtek 
(zelené pivo) 

24. 2. 2011 
 

Fotogalerie 
Živý betlém, Zima (vzpomínkové foto) a Ohňostroj v Domažlicích 

18. 1. 2011 

Aktivity, spolky, organizace a sdružení podporované obcí: 

 Sbor Dobrovolných Hasičů – SDH Nevolice 

Historie spolku hasičů v Nevolicích se začala psát roku 1915. Nevoličtí s jeho 
založením nepospíchali, i když v sousedních obcích již byly spolky hasičů ustavené 
kolem roku 1880. 

Neodhodlali se k založení sboru ani po požárech, které naši obec zachvátily roku 
1875, kdy vyhořela čtvrtina zdejších stavení. Další požáry postihly Nevolice v dubnu 
1885. Tehdy v rozmezí čtyř dnů padly za oběť čtyři domy. Dva roky nato v květnu 
zničil oheň celkem pět nevolických hospodářství. 

Přesto trvalo dalších 14 let, než byl v Nevolicích ustaven hasičský sbor. Zásluhu na 
tom měl tehdejší řídící školy v sousední Stráži, Matěj Knížek. 

Prvním starostou sboru byl zvolen Václav Vondrovic a za tři tisíce korun byla 
zakoupena stříkačka. Sbor byl už od svých začátků velice aktivní, neboť jedině tak si 
lze vysvětlit fakt, že už v roce 1922 hostil sjezd župy Domažlické. 

Druhá stříkačka už byla daleko modernější a přišla Nevolické v r. 1936 na 31 500 
korun. Kmotrou jí byla Dorota Vaňková, která na její zakoupení věnovala tisíc korun. 
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Podle záznamů se 12. července 1936 zúčastnili předání stříkačky zástupci všech 
sousedních sborů, vyhrávala Smolovská hudba a vypilo se celé nákladní auto piva. 

Hasiči vyvíjeli pestrou činnost 

Nevolický sbor už v té době neměl nouzi o šikovné ženy. Dokonce účinkovaly při 
natáčení filmu ´První pomoc při ohni´, které se uskutečnilo 10. října 1937 na jedné z 
místních zahrad. Postaraly se tak o velkou propagaci nevolických hasičů. 

Hasiči plnili své úkoly i během válečných let, kdy měl sbor trubače. Josef Soukup si 
tehdy musel vyvěsit na dům ceduli ´Hasičská poplachová služba – trubač´, a to v 
českém i německém jazyce. 

Sbor byl aktivní i v dalších letech, například v roce 1950 zasahovali hasiči u 13 
požárů. Tehdy bylo na valné hromadě stanoveno vůbec poprvé provádění 
preventivních prohlídek a název Hasičský sbor vystřídal nový – Místní jednota českého 
sboru hasičského. 

Sbor po celou dobu své existence sloužil lidem, zachraňoval majetek i životy v obci i 
okolí, v historii měl sbor nejvíce členů v letech 1935–1948, kdy členská základna 
čítala přes šest desítek hasičů. 

Hasiči v Nevolicích nejen hasili, ale starali se i o pořádání plesů, zábav, koncertů, 
jezdilo se na zájezdy, pořádány byly dětské akce. Největší úspěchy sklízely divadelní 
hry, které režíroval vzdělavatel sboru Václav Šleis. Představení pak znamenala velký 
přínos pro hasičskou kasu. 

Není určitě bez zajímavosti, že ve 20. letech si Tomáš Baťa každoročně kupoval 
vstupenku na hasičský bál do Nevolic. 
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Doprava 

  Nevolice leží na jihozápadním okraji ČR. Svou polohou je v blízkosti důležitých 
dopravních uzlů železničních a automobilových tras se Spolkovou republikou 
Německo. K významným silničním spojnicím mezinárodního významu patří silnice I. 
třídy č. 26 Plzeň – Horšovský Týn – Folmava - Furth im Wald a dále silnice č. 22 
Domažlice – Kdyně – Klatovy - Strakonice. 

 

 
Technický stav  
silnic a místních komunikací na území Nevolic je však neuspokojivý - plně odpovídá 
nedostatku finančních prostředků na jejich údržbu a obnovu. V současnosti jsou na 
nich prováděny pouze nejnutnější opravy. Samostatnou kapitolu tvoří místní 
komunikace v zastavěných částech sídel, jež po vícenásobných výkopových pracích 
při pokládání či rekonstrukci inženýrských sítí prováděných v různých časových 
etapách a za použití různorodého materiálu v mnoha lokalitách svých stavem zcela 
neodpovídají technickým parametrům a bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k 
tomu, že výhledově bude docházet k výstavbě zařízení technické infrastruktury, patří 
rekonstrukce místních komunikací a chodníků stále mezi prioritní akce. 
 
 
Autobusová doprava 
 
  Převažujícím druhem veřejné hromadné dopravy osob je autobusová doprava, kterou 
v řešeném území zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň a. s. autobusovými linkami: 
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 - č. 400220 / Domažlice - Pasečnice - Pelechy  
 - č. 400230 / Domažlice - Tlumačov - Mrákov - Domažlice.  
 - č. 400300 / Mrákov, Mlýneček - Mrákov, Štítovky - Domažlice – Kdyně 
 - č. 400360 / Domažlice - Tlumačov - Mrákov - Kdyně – Klatovy 
 
 
 Podobně jako v celé ČR došlo v minulosti k výraznému omezení počtu linek i jejich 
frekvence. U většiny sídel tak bylo zachováno pouze základní autobusové spojení - 
většina spojů soustředěna do ranních a odpoledních hodin a slouží pro dopravu lidí do 
zaměstnání a škol a zpět. O sobotách a nedělích je provoz omezen. Avšak i přes tato 
uvedená fakta je možné autobusové spojení v Nevolicích, oproti mnoha jiným obcím 
v ČR, označit jako velmi dobré. 
 
 
Železniční doprava 
 
  Některé autobusové spoje na území obce mají přímou návaznost na spoje železniční, 
neboť v těsném sousedství řešeného území se nachází významná železniční spojnice 
Plzeň – Domažlice pokračující do SRN. Tato trať č. 180 sloužila v minulých letech 
převážně pro nákladní železniční dopravu, v dnešní době je využívána i pro osobní 
dopravu pro mezinárodní rychlík (Praha – Plzeň – Regensburg – München). Trať tvoří 
jednu z větví tzv. 3. železničního koridoru vedeného z Polska přes Ostravu, Prahu a 
Plzeň s rozvětvením na Cheb – Nürnberg a Českou Kubici – München. Významný je i 
místní osobní spoj (Domažlice-  Furth im Wald). 

 

 
Cyklistická doprava 
  Obec Nevolice a okolí má příznivé terénní podmínky pro cyklistickou dopravu. 
Jednou z možností jak zvýšit návštěvnost zájmové oblasti za relativně nízkých 
pořizovacích nákladů je rozvoj cykloturistiky. Blízká oblast turistických a rekreačních 
center spolu s CHKO Český les nabízí podobně jako Šumava velmi vhodné podmínky 
pro rozvoj různých forem cyklistické dopravy v čistém a zachovalém přírodním 
prostředí. Pro rozvoj cykloturistiky lze využít velké množství původních cest. 
Využitelné jsou i málo frekventované místní a účelové komunikace.  
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Technická infrastruktura 
 
  VEŘEJNÝ VODOVOD obec nemá.  
  Zdrojem vody pro domy a objekty v obci jsou tak pouze domovní studny. Hlavní 
prioritou pro nejbližší období je vybudování vodovodního řadu z blízkého vodojemu 
Smolov, který je v majetku města Domažlic. Hlavním důvodem pro jeho vybudování 
je velké množství dusičnanů v podzemních vodách / studních - v severní části obce je 
místy obsah dusičnanů až 1.650 mg v 1 litru vody. V letním období zaznamenávají 
některé rodiny v jihozápadní části obce nedostatek vody ve studních.  
 
  Zásobování pitnou vodou se bude i nadále opírat o snahu získat finanční prostředky 
na výstavbu vodovodu. Tento problém řeší i navrhovaný Územní plán – v podobě 
doplnění vodovodních systémů.  
 
  . 
KANALIZACE, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
  V současné době je v obci v provozu neúplná síť jednotné kanalizace, zaústěna do 
melioračního kanálu ústícího do Nevolického potoka. Většina objektů je do této 
kanalizační sítě napojena přes septiky, žumpy nebo novější domovní ČOV. 
 
  Výstavba a rozšíření veřejného vodovodu spolu s rekonstrukcí a výstavbou částí 
kanalizačního řadu (mimo jiné také pro další postupný rozvoj sítě pro obsluhu nových 
rozvojových ploch a prodloužení kanalizace k nově budovaným rodinným domům v 
západní části obce) s odvedením na ČOV Domažlice by v budoucnu měli opět 
představovat jednu z prioritních investičních akcí 

Zásobování elektrickou energií 

  Pro zásobování elektřinou má rozhodující význam distribuční soustava 110 kV a. s. 
Západočeská energetika se sídlem v Plzni. Tato soustava má transformační uzel v 
Domažlicích (110/22 kV) – vývod Folmava (a záložní vývod Pocinovice). Tyto 
vývody propojují Nevolice s energetickou sítí. Distribuční uzly soustavy 110 kV jsou 
napájeny prostřednictvím nadřazené transformace (400)/220/110 kV v Přešticích.  

  Hlavní vedení přívodu elektřiny na řešené území je ze severní strany a pokračuje dále 
do obce Spálenec, kde se dělí na větve: Folmava – Čerchov a Všeruby. 

  Pokud by se naplnil předpoklad, že ve struktuře energií pro výrobu tepla by elektřina 
jako primární zdroj stagnovala (případně by dokonce její spotřeba mírně klesala), pak 
by zřejmě nebyl ani vyvíjen tlak na rozšiřování zařízení na úrovni VVN. Největší 
slabiny při rozvoji obecní elektrizace vykazují systémy nízkého napětí. 

  Distribuční sítě nízkého napětí byly původně navrhovány pro osvětlování a pro 
elektrické pohony v zemědělských usedlostech. S využíváním elektrické energie pro 
vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody se ve větší míře ještě neuvažovalo, 
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proto kapacita velké části těchto sítí umožňuje větší dodávky jen v omezené míře. 
Rekonstrukce distribučních sítí tak, aby vyhovovaly potřebám elektrického vytápění a 
ohřevu teplé užitkové vody znamená nejen posílení stávajících průřezů vodičů, ale i 
změnu vrchních vedení na kabelová a případné vybudování dalších trafostanic. 

Zásobování plynem a teplem 

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

- v okolí nejsou žádné větší zdroje tepla, proto nejsou možné centralizované       
     dodávky tohoto druhu. 

 

Spoje 

  Území pokrývá velmi kvalitní televizní a rádiový digitální signál z pozemních 
vysílačů. Domácnosti tak přešly z nedávného analogového vysílání na digitální. 
Přijímače, které neobsahovaly vestavěná příslušná zařízení k převodu signálu, musely 
být dovybaveny takzvanými set-top-boxy, příp. televizory s tímto zařízením.    

  Pokrytí území mobilními telefony O2, T–Mobile a Vodafone je na dobré úrovni, 
vzhledem k terénním podmínkám. Rozvíjí se pokrytí internetem za pomoci pevných 
linek i bezdrátově přenášeným signálem.  

  Územím obce neprochází trasa žádného dálkového kabelu. 

 

Odpadové hospodářství 

   Nejvýznamnějším skládkovacím zařízením okresu je skládka Lazce u Horšovského 
Týna (provozovatel Lazce GIS s.r.o.). Skládka je využívána k ukládání odpadu z cca 
70 obcí okresu Domažlice. Druhým zařízením sloužícím k ukládání komunálního 
odpadu z obcí okresu Domažlice je skládka Libkov provozovaná městem Kdyně. Je 
zde ukládán především komunální odpad z okolních obcí a doplňkově také některé 
odpady ostatní. 
 
  Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizováno fungujícím systémem 
svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. 
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vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i  separovaný sběr, sběr a svoz 
nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. V obci se třídí 
odpad a jsou zde kontejnery na sklo, plasty a nově na papír. 
 
 
Ekonomická základna  
 
    Oblast Nevolic lze označit za zemědělskou, jejíž hospodářské zaměření je 
předurčováno přírodním rázem krajiny a historií Chodska (rozvoj byl v minulosti 
záměrně potlačován vzhledem k poválečnému politickému vývoji – uzavření hranic a 
přebudovaní na tzv. „železnou oponu“ s několika kilometrovou zónou podléhající 
přísné ostraze). Neumožnil rozvoj těžkého průmyslu a typické průmyslové zázemí 
dnes tvoří především lehký průmysl. Průmyslové podniky jsou soustředěny 
v sousedních Domažlicích. V Nevolicích nemá sídlo žádná firma nebo podnik.  
 
 
 
Seznam živnostníků sídlících v obci dle evidence Finančního úřadu Domažlice: 
 
 
Pavel Čadek ,                           č.p. 23, Nevolice 
Vladimír Čadek ,                     č.p. 23, Nevolice 
Anna Čadková ,                       č.p. 23, Nevolice 
Josef Forst ,                             č.p. 45, Nevolice 
Josef Hána ,                             č.p. 53, Nevolice 
Jaroslav Hinterholzinger ,       č.p. 62, Nevolice 
Lenka Hinterholzingerová ,    č.p. 62, Nevolice 
Ing. Marie Konopová ,            č.p. 24, Nevolice 
Ing. Milan Podestát ,               č.p. 57, Nevolice 
Jan Růžek ,                              č.p. 44, Nevolice 
Pavel Schweiner ,                    č.p. 63, Nevolice 
Miroslav Šála ,                        č.p. 32, Nevolice 

 
 
  V obci se nachází restaurace a obchod, které v minulosti provozovala družstevní 
organizace Jednota. Ta v roce 1990 restauraci, přesněji „Hostinec“, zrušila a v r. 1992 
zrušila i prodejnu smíšeného zboží. V roce 1992 Sbor Dobrovolných Hasičů zakoupil 
výčepní pult a uvedl tak hostinec opět do provozu. Prodejnu smíšeného zboží 
zakoupila obec (v  majetku Obecního úřadu Nevolice). Posléze převedena do 
pronájmu soukromé osobě a od dubna 1993 znovu otevřena. V obci není žádný hotel 
ani penzion.  
 



Strategický plán rozvoje obce Nevolice 

                                                       na období let 2011 -  2021                                                   Str. 23 

3

5

1

0

9

7

2

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dle převažující činnosti

Podnikatelské subjekty za obec Nevolice

Zemědělství, lesnictví, rybolov

Průmysl

Stavebnictví

Doprava a spoje

Obchod, prodej, pohostinství,
opravy mot. Vozidel

Ostatní obchodní  služby

Veřejná správa, obrana,
sociální pojištění

Školství a zdravotnictví

Ostatní veřejné, sociální a
osobní služby

 
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005 

 

Nevolice - počet podnikatelských subjektů podle právní formy
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Státní organizace Obchodní společnosti Živnostníci
Akciové společnosti Svobodná povolání Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy

 
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005 

  

   



Strategický plán rozvoje obce Nevolice 

                                                       na období let 2011 -  2021                                                   Str. 24 

 

Aktuální nezaměstnanost v obci je nižší,  než-li je průměr okresu, kraje i ČR. 
 

K 1.9. 2011 – obec Nevolice - 3,5% ( 3 uchazeči o zaměstnání ) 
 
 

Současná struktura ekonomické základny řešeného území je podmíněna jednak 
charakterem zdejší krajiny při převažujícím venkovském osídlení a jednak řadou 
složitých historických událostí, jejichž následky byly rozdílné společensko - 
ekonomické trendy v jednotlivých historických obdobích.  
 

 
 

Ekonomicky aktivní podle odvětví 
 

Obyvatelstvo celkem  163 
Ekonomicky aktivní celkem  85 

zemědělství, lesnictví, rybolov  13 
průmysl  22 
stavebnictví  2 
obchod,opravy motor. vozidel  11 
doprava, pošty a telekomunikace  10 
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  7 

z toho 
podle 
odvětví 

školství, zdravot., veter. a soc. činnost  2 
 

Zdroj: © Český statistický úřad, 2005 
 
 
 
Zemědělství 
 
   Katastrální plocha činí 256  ha.  
 
   Z celkové rozlohy dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2005 je: 
 
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 88,3 
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 56,5 
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 41,0 
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 10,1 
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,8 
Podíl lesů z celkové výměry (%) 0,9 
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zabezpečení

Školství, zdravotnictví

  
Zdroj: © Český statistický úřad, 2005 

 

Největší firmou v oblasti zemědělství působící také na  území Nevolic ( nachází se zde 
farma ) je: 

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov  

Sídlo je obci Mrákov, vzdáleném necelých 6 km od okresního města Domažlice a 3 km 
od Nevolic. Podnik se zaměřuje na zemědělskou a přidruženou výrobu. V současné 
době podnik hospodaří na 2 470 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 960 ha luk. 
V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování řepky, pšenice a ječmene ozimého, 
ječmene jarního, máku a kukuřice. 

Značná část produkce slouží jako krmivová základna pro relativně rozsáhlý chov 
skotu. Zaměření - hlavně na výrobu mléka, které produkují 2 stáda holštýnského skotu. 
Chov - cca 900 dojných krav, k tomu odpovídající počet telat, jalovic a hovězího žíru. 

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 
15. května 1975 na základě rozhodnutí slučovací schůze konané dne 13.12. 1974 a po 
schválení radou ONV Domažlice dne 4.4. 1975 – usnesení č.111 došlo ke sloučení JZD 
Stráž, JZD Tlumačov a JZD Mrákov v jeden ekonomický celek s právní formou 
družstvo. 

VKK Starý Klíčov – na farmě je ustájeno 700 krav červeného holštýnského plemene 
s užitkovostí 8 500 litrů 
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Tlumačov – na farmě je ustájeno 230 černých holštýnských krav, s užitkovostí 8 800 
litrů. 

Stráž – farma zaměřená na odchov mladého dobytka od savých telat po vysokobřezí 
jalovice a zástav býků. V novém teletníku je cca 160 savých telat a 140 telat na 
rostlinné výživě. 

Nevolice – na farmě je celkem 450 býků ve výkrmu. 

Štítovky – 270 ks jalovic, částečně na pastevním odchovu.  

Doplňujícími činnostmi je kovovýroba, výroba pilinových ekobriket, prodej pohonných 
hmot, mazadel, olejů, opravy strojů, nákladních automobilů, tesařské práce, nákladní 
doprava, stavební činnost, ubytování a stravování.  

 

Územní předpoklady pro rozvoj  

  Ekonomický rozvoj lze zabezpečit především vytvořením nových ploch pro 
podnikání i bydlení, a dále realizací účelných projektů. Informace o projektech 
vycházejí z  šetření ohledně možností disponibilních fondů a využití v realizaci 
projektů.  

   Největším rizikem u některých těchto projektů jsou vedle nedostatečného zasíťování 
infrastrukturou především nedostatek finančních prostředků pro jejich realizaci. 

  Rozvojové šance, které nejsou dosud plně využívány, leží v oblasti služeb v 
cestovního ruchu. Obec Nevolice nemá dostatečné zázemí pro řízený sport a rekreaci, 
proto je jedním z dalších rozhodujících záměrů obce tuto skutečnost napravit. Ke 
sportovnímu, ale také kulturnímu vyžití je zatím využíván zastaralý a již dosluhují 
areál se dvěma hřišti a provizorním přístřeškem. Proto je jednou z priorit rekonstrukce 
/ přebudování tohoto areálu na víceúčelové sportovní centrum s možností pořádání 
sportovně – kulturních akcí, které mají v obci mnohaletou tradici. 
 
  Obec má také příznivé terénní podmínky pro cyklistickou dopravu. Jedná se o jednu 
z možností, jak zvýšit návštěvnost zájmové oblasti a za relativně nízkých pořizovacích 
nákladů pokračovat v rozvoji cykloturistiky. Celá blízká oblast Českého lesa nabízí 
podobně jako Šumava velmi vhodné podmínky pro rozvoj různých forem této dopravy 
v čistém a zachovalém přírodním prostředí. Využitelné jsou i málo frekventované 
místní a účelové komunikace včetně silnic III. třídy. 
   V posledních letech došlo v důsledku rostoucí popularity cykloturistiky jak v ČR, tak 
v EU, k velkému rozvoji cyklotras a cyklostezek, které mají velký význam pro rozvoj 
cestovního ruchu. 

Řešeným územím již prochází: 
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Cyklotrasa č. 2014 

Domažlice – Stráž – Pelechy – Stará Huť – Domažlický průsmyk – Myší vrch – Ovčí 
vrch – Hochstrasse – Furth im Wald – Daberg – Schachten – Neuign – Všeruby 
přechod – Hájek – Všerubský průsmyk – Starec – Kout na Šumavě – Mrákov – 
Smolov – Domažlice (kilometráž 56 km) 

Obtížnost:střední 
Značení: silniční 
Komunikace: silnice místní a účelové komunikace 
Povrch: asfalt, zpevněný i nezpevněný povrch 

Zdejší území je vhodné jak pro rekreaci, tak pro střednědobé letní i zimní rekreační 
pobyty, ovšem s ohledem na formy rekreace, které nesměřují k nadměrnému zatížení 
území návštěvností. Případné budování rekreačních a sportovních center spolu 
s doprovodnou infrastrukturou je potřeba zohlednit tvorbu a ochranu životního 
prostředí a respektovat územní systém ekologické stability.  

  Většinu půdy zabírá půda orná spolu s trvalými travními porosty. Nelesní zeleň je 
zastoupena polními remízky, porosty stromů, které lemují silnice, dále jsou to zbytky 
alejí v polích a rozptýlené stromy v okolí. 

 
Ochrana přírody a krajiny 
 
   Obec Nevolice svým územím spadá do povodí řeky Radbuzy s odvodněním do 
Nevolického potoka, který protéká biokoridorem jižně od obce. Dále se zde nachází 
umělá nádrž v centru obce. V Územním plánu obce je navrženo její prověření 
funkčnosti, případně se doporučuje rekonstruovat na přírodní (retenční) nádrž nebo 
jako požární zdroj vody. 
 

  Výhledově je potřebné, aby zemědělské i nezemědělské činnosti plnily potřeby péče 
o krajinu. Nedílnou součástí přírody a okolí jsou živočichové, kterým je z hlediska 
ochrany přírody měla být také věnována patřičná ochrana. Území Nevolic je 
ekologicky stabilní, neboť má relativně značný podíl přírodě blízkých, 
polopřirozených ekosystémů. Smyslem územního systému ekologické stability 
(ÚSES) je zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů a stabilizačně působit na 
antropicky narušenou krajinu.  

  Kvalitu ovzduší na řešené území lze jednoznačně označit slovy velmi dobrá, v 
porovnání se sídelními aglomeracemi a průmyslovými oblastmi ČR je nadprůměrná. 
Dlouhodobé měření kvality ovzduší provádí Hygienická stanice Domažlice ve 
spolupráci s referátem životního prostředí Domažlice na měřicích stanicích Domažlice, 
Díly, Kdyně, Koloveč a Železná. V průběhu posledních 10 let došlo ve sledovaném 
území díky modernizaci technologií, plynofikaci zdrojů, ale také útlumem výroby k 
poklesu polétavého prachu o 30 %, u oxidu siřičitého o více než 20 %, u oxidů dusíku 
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o téměř 70 %. Množství oxidu uhelnatého ale vzrostlo více než 7 krát. Krátkodobé 
imisní koncentrace škodlivin mohou lokálně převýšit imisní limity převážně v 
podzimních a zimních měsících, při plném provozu problémových lokálních topenišť a 
spalovacích zařízení v oblastech s méně příznivými rozptylovými podmínkami. Proto 
zejména v inverzních polohách je třeba prioritně přecházet na příznivější paliva, např. 
zemní plyny, bioplyn, využití biomasy (spalování dřeva ve zplyňovacích kotlích, 
použití štěpky) a další zdroje alternativní energie, příp. elektrickou energii a v dnešní 
době již hojně využívaná tepelná čerpadla s nulovou produkcí škodlivých látek. 

  Závažné změny ve vodním hospodářství nastaly v posledních letech, kdy sice došlo 
ke snížení přísunu znečištění ze zemědělství, avšak nové zatížení nastává v souvislosti 
s přílivem obyvatel, takže v delším časovém horizontu musí dojít k ochraně a 
v některých místech i ke zlepšení kvality v drobných tocích i v podzemních vodách a 
studních. Rozvoj nových progresivních technologií čistírenských může přinést 
podstatně účinnější likvidaci odpadních vod u drobných znečišťovatelů. Čistota jejich 
vod je obvykle průměrná až podprůměrná (velké množství dusičnanů v podzemních 
vodách – studních je až 1.650 mg v 1 litru vody). Přednostně tam, kde povrchové toky 
tvoří recipient pro odpadní vody sídel, je nutné prioritně zajišťovat ČOV. 
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Strategické cíle obce Nevolice 
 

Technická infrastruktura – ochrana životního prostředí 
 

1) zušlechťování, rozšiřování, využívání a ochrana vodních zdrojů 
 výstavba vodovodního řádu, oprava kapacit vodovodních řádů a 

kanalizačních sítí, v budoucnosti propojení kanalizace na ČOV v 
Domažlicích 

- zvýšení zabezpečenosti systému zásobení pitnou vodou, výstavba, 
rekonstruování a dobudování vodovodní a kanalizační sítě včetně 
nových lokalit 

- odstranění lokálních zdrojů znečištění (domácí septiky) 
 revitalizace vodních ploch (toků), protipovodňová ochrana 

- revitalizace vodních ploch, toků a děl, zlepšení jejich technického 
stavu (místní nádrž a vodoteč)  

- zabezpečení protipovodňové ochrany, snížení vodních erozí 
 
      2)   vytvoření a rekonstrukce inženýrských sítí                                  

ochrana ovzduší 
 

3)    trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v souladu se zachováním 
      zdravého životního prostředí 
 ochrana a racionální využívání půdy 

- hodnocení stávajícího stavu erozní ohroženosti půd spádového 
území, zpracování návrhu opatření, jeho postupná realizace 

- využívání územního plánování v rámci ochrany před nežádoucím 
zastavováním 

 péče o ekologicky cenná území, vzhled krajiny 
- zapracování potřebných regulativ ochrany krajinného rázu 

 posilování ekologické stability  
- zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin  
 

4) revitalizace krajiny 
 ekologická stabilizace vodního režimu krajiny 
 postupné odstraňování starých a rizikových ekologických zátěží 

- kontinuální vyhodnocování rizik starých ekologických zátěží 
 obnova a zvyšování ekologické stability krajiny a její biodiverzity 

  
5) podpora aktivní účasti veřejnosti (jednotlivci, spolky) na rozhodování a podílení 

se na ochraně samotného životního prostředí, na údržbě a tvorbě veřejné zeleně 
(projekty na ekologickou výchovu) 

 
Zúčastněné subjekty: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, správy chráněných oblastí, podnikatelská sféra (např. 
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ekologičtí zemědělci/ firmy), Povodí Vltavy s. p., Zemědělská vodohospodářská 
správa, Státní fond životního prostředí, Západočeská energetika, ČEZ, Západočeská 
plynárenská, EU, veřejnost. 

 

Dopravní infrastruktura – dopravní obslužnost 
 

1) využití, rekonstrukce a rozšíření místních komunikací– bezpečnost chodců a 
parkovací místa pro osobní automobily v obci 

2) dobudování dopravních propojení, vybudování místních komunikací pro nové 
lokality, budování turistické infrastruktury (cyklotrasy, pěší trasy, naučné 
stezky) 

3) budování informační sítě na regionálním základu, další propojení s 
„nadregionálními“ informačními systémy (veřejná správa, cestovní ruch, 
podnikatelský sektor)  

4) volné možnosti podnikání související s blízkostí města Domažlice  
 
 

Zúčastněné subjekty: EU, Ministerstvo pro místní rozvoj,  Ministerstvo dopravy, 
Správa a údržba silnic, Krajský úřad PK, Ředitelství silnic a dálnic ČR Plzeň. 

 

 

Cestovní ruch, kultura 
 

1) zatraktivnění obce pro turistiku, agroturistiku, využitím a podporou jedinečnosti 
kulturních tradic, historických památek a přírodních dispozic, budování 
turistické infrastruktury 

  
 funkční systém organizace cestovního ruchu 

- využití silných stránek pro rozvoj obce 
- rozvoj cestovního ruchu na principech trvale udržitelného rozvoje, 

využití přírodní a kulturní hodnoty krajiny a okolí, včetně 
agroturistiky 

- podpora podnikatelů a navázání oboustranné spolupráce obec – 
podnikatel v cestovním ruchu 

- zainteresování občanské aktivity a zájmových sdružení či spolků na 
projektech v oblasti cestovního ruchu a kultury 

- zvýšení a vytvoření komplexní sítě cyklotras a turistických stezek, 
přizpůsobení značení standardu EU 

 ucelený systém propagace a informační dostupnosti týkající se cestovního 
ruchu 

 zvýšení kvality sportovišť a jejich rozšiřování 
 zkvalitňování, rozšiřování produktů/ služeb 



Strategický plán rozvoje obce Nevolice 

                                                       na období let 2011 -  2021                                                   Str. 31 

- kontrola kvality služeb, certifikace služeb, propagace služeb obce (v 
prostorách Obecního úřadu) 

 opravy historických památek, celková revitalizace životního prostředí 
- vícezdrojové financování oprav včetně státních prostředků, citlivá 

revitalizace a rozvoj kultury 
2) prohloubení (obnova) kulturních tradic, kulturního povědomí, podpora místních 

a občanských aktivit v tomto směru 
 

3) začleňování města do evropské struktury 
 

4)  vytvoření vztahů a nalezení vhodného zahraničního partnera  
 
Zúčastněné subjekty: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, EU, 
Euroregion Šumava – Jihozápadní Čechy, CHKO Český les, Krajský úřad PK, obecní 
úřad, Klub českých turistů, umělecké, kulturní a podnikatelské asociace, hospodářské 
komory, agrární komory, veřejné knihovny, občané, spolky, podnikatelé. 
 
 

Podpora průmyslu,  malého a středního podnikání a pracovních příležitostí 
 
 budování infrastruktury pro rozvoj malého a středního podnikání 
 vhodné infrastrukturní podmínky – rozvojové plochy 
 výhodné podmínky pro investory 
 navázání tradic v průmyslové a tradiční výrobě 
 uplatnění absolventů v oboru 
 možnost zaměstnání přímo v obci bez dojíždění 
 

 

Podpora bydlení a sociální vybavenosti 
 
Vstup investorů do obce a s tím spojené zajištění pracovních příležitostí, integrace, 
uplatnění ohrožených skupin občanů povede spolu s ekonomickou a infrastrukturní 
perspektivou obce k zabránění trendu odlivu lidí z obce za prací. V Nevolicích jsou 
výhodné podmínky pro bydlení zejména díky zachovalé přírodě a blízkosti města 
Domažlice, což vyhledává hlavně mladší část populace zejména rodiny s malými 
dětmi. Záměrem obce je výstavba obytných zón a s tím spojená technická a dopravní 
infrastruktura jako jsou vodovodní, kanalizační a dopravní sítě. Nevolice disponují 
rozvojovými plochami pro obytné zóny i pro investory.    
 
S tímto nárůstem populace přichází na řadu  kvalitní zajištění sociální vybavenosti        
(kvalita sportovně – kulturního zázemí pro využití volného času) pro efektivní rozvoj 
celé obce 

 výstavba infrastruktury pro budování všech typů bydlení (rodinné domy, 
řadové domy atd.) 
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 všeobecně celková podpora bydlení 
 podpora pro investory 
 výstavba víceúčelového hřiště 
 zvýšení kvality sportovišť 

 
Obec díky  vlastním pozemkům podpoří všechny druhy bydlení. 
 
Zúčastněné subjekty: Katastrální úřad, Pozemkový fond, Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení, programy podpory bydlení, Krajský úřad PK, 
obecní úřady, banky, Regionální rozvojové agentury, Úřad práce, hospodářská 
komora, agrární komora. 
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SWOT analýza  

 
  SWOT analýza je metoda zpracování analytické části rozvojových strategií, je 
metodou kvalifikovaného utřídění znalostí  o zájmové oblasti (potenciálu).  Principem 
této metody je definování silných a slabých  stránek, jenž popisují hlavní rysy 
současného stavu a vnitřní podmínky. Na tuto první část navazuje definice 
rozvojových příležitostí a rizik, hodnotících současné i budoucí perspektivy a možný 
vliv vnějších podmínek.  
  Provedení SWOT analýzy představuje první krok, kdy bude situace vyhodnocena 
pracovní skupinou stanovením slabých a silných stránek a současně by měly být 
označeny hlavní vnější rozvojové příležitosti a identifikována možná rizika. 
 Analýzou SWOT byl vytvořen přechodový můstek ke strategické části dokumentu, 
zabývající se řešením hlavních rozvojových problémů. 
  Ze SWOT analýzy a stanovené VIZE vzejdou tzv. „klíčové oblasti“, jenž jsou pro 
rozvoj významné. Z tohoto důvodu jsou na klíčové oblasti stanoveny tzv. globální a 
specifické cíle, ukazatele a konkrétní opatření. 
 

SWOT analýza:   

S   - Strengths = silné stránky 
W - Weaknesses = slabé stránky 

O  - Opportunities = příležitosti 
T  - Threats = rizika, hrozby 

 
 
Silné stránky: 
 
Vlastní obecní úřad 
Blízkost okresního města Domažlice 
Péče o vzhled obce 
Dobré sousedské vztahy 
Příliv mladé generace 
Příznivý demografický vývoj 
Zájem občanů o dění v obci 
Spolupráce obecního úřadu s SDH 
Přírodní podmínky 
Životní prostředí 
Nízká míra nezaměstnanosti 
Tradice a folklór Chodska 
Vyznačená turistická trasa v obci a cyklotrasa v blízkosti obce 
Dobrá dopravní dostupnost 
Rozvojové plochy všeobecně 
Výhodná poloha v blízkosti hranic se SRN 
 Připravenost projektů pro rozvoj obce 
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Slabé stránky: 
 
Nízké příjmy obce 
Stav technické infrastruktury 
Absence vodovodu 
Kanalizace, ČOV 
Energetické rozvody 
Stav dopravní infrastruktury 
Stav místních komunikací 
Parkovací místa a chodníky 
Finanční prostředky pro dobudování a rozšiřování obytné zóny 
Sportovní zařízení – zastaralé sportoviště pro sport a volnočasové aktivity 
Nedostatek vlastních památek pro přilákání turistů 
Nedostatečně rozvinutá turistická infrastruktura pro CR 
Absence ubytovacích a stravovacích kapacit 
Absence zahraničního partnera 
Technika pro údržbu prostranství v obci 
Nedostatek možností podpory pro podnikání 
 
Příležitosti: 
 
Podpora rozvojových ploch  
Další rozvoj obytné zóny 
Podpora výstavby rodinných domků v obci 
Rozvoj cyklostezek a naučných stezek  
Investice v oblasti podpory cestovního ruchu  
Rekonstrukce / výstavba sportovního areálu v obci  
Možnosti v oblasti agroturistiky 
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků apod. 
Přeshraniční spolupráce 
Využití rozvojových ploch k rekreaci a pracovním příležitostem  
Zvýšení zájmu o rozvojové plochy a tím nárůst obyvatel 
Možnost rozšíření stávající cyklotrasy a turistické trasy 
Zajištění pozemků pro rozvoj malého a středního podnikání 
Získání dotačních titulů  

 
 
Rizika: 
 
Celkový nedostatek finančních prostředků 
Nízký příliv turistů zaviněný nedostatečnou infrastrukturou pro turisty 
Nízký příliv nových obyvatel zaviněný nedostatečnou sociální a technickou 
infrastrukturou  
Možnost negativního vlivu díky návštěvnosti CR na stav životního prostředí 
Nebezpečí poškození přírody a krajiny podnikatelskými subjekty 
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Projekty 
 
  Územní strategie rozvoje obce Nevolice vymezila 5 hlavních prioritních oblastí, na 
které je třeba v budoucnu zaměřit hlavní pozornost. 
 
  Identifikace a výběr vhodných projektů by se proto měly přednostně týkat těchto 
vybraných oblastí, neboť pouze realizací takto vybraných projektů lze postupně 
dosáhnout cílů, které si obec stanovila. 
 
  Následující přehled projektových záměrů není zdaleka úplný, ale představuje první 
náměty na možné projekty. Tato část strategického dokumentu je tedy otevřená a bude 
postupně doplňována vhodnými projekty tak, aby bylo dosaženo cílů a naplnění vize, 
které si obec ve své strategii stanovila. 
 
  Pro dosažení celkových strategických cílů je tedy nutné podpořit a realizovat hlavně 
společné projekty, popř. projekty s dopadem na celé spádové území, které se týkají 
vybraných prioritních oblastí. Následující projektové záměry jsou prezentovány ve 
formě informativního projektového listu. Tématicky se týkají všech pěti prioritních 
oblastí, které tvoří priority obce. 
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Projektové listy: 
 
Informační list o projektu č.1 /  
 
Prioritní oblast: Technická a dopravní infrastruktura 
 
 

Projekt: ,,Nevolice - vodovod‘‘ 
 
 
Žadatel 
(nositel projektu) 

 
Obec Nevolice,  Nevolice čp. 4, 34401 Domažlice 

 
Lokalizace 
projektu  

 
Veškeré práce budou prováděny v katastru obce, na které má investor veškerá 
práva. 

 
Cíl (e) projektu 
(měřitelné) 
 

 
Cílem projektu je umožnění dalšího postupu zlepšování a budování technické 
infrastruktury obce. Projekt přímo navazuje na dosavadní záměr obce 
v postupném dobudování, rekonstrukci a rozšíření technické  infrastruktury. 

 
Popis projektu 
(situace – problém, 
který projekt řeší) 
 
 

 
Hlavním důvodem pro vybudování vodovodu je velké množství 
dusičnanů v podzemních vodách - v severní části obce je místy obsah 
dusičnanů až 1.650 mg v 1 litru vody. V letním období zaznamenávají 
některé rodiny v jihozápadní části obce nedostatek vody ve studních. 
Obec již v roce 2010 získala od vodoprávního úřadu stavební 
povolení na tuto investiční akci. 

 
Harmonogram 
realizace 

 
2011 – 2012 

 
Celkové náklady 
projektu (v Kč) 

 
/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH 

 
Připravenost projektu 
k realizaci      
 územní rozhodnutí 
 stavební povolení 
 analýza N/U, popř. 

studie 
proveditelnosti 
(podnikatelský 
záměr) 

 připravenost ke 
spolu-financování 

(vlastní zdroje, 
úvěr, ostatní 
zdroje) 

 

Stavební povolení 
 
 
Projektová dokumentace, Studie proveditelnosti, Finanční a 
ekonomické hodnocení 
 
 
 
Vlastní zdroje, spolufinancování EU 
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Informační list o projektu č.2 / 
 

Prioritní oblast: Dlouhodobá stabilizace obyvatelstva, občanská vybavenost 
 
 

Projekt: „Víceúčelové sportovní centrum“ 
 
 
Žadatel 
(nositel projektu) 

 
Obec Nevolice,  Nevolice čp. 4, 34401 Domažlice 

 
Lokalizace 
projektu  

  
Nevolice 

 
Cíl (e) projektu 
(měřitelné) 
 

 
Cílem projektu je záchrana a obnova zastaralého sportovního areálu, 
který by zlepšil a rozšířil nabídku sportovního a volnočasového zázemí 
pro občany, kluby a spolky v Nevolicích. 

 
Popis projektu 
(situace – problém, 
který projekt řeší) 
 
 

 
Jedná se o vytvoření/stavbu víceúčelového sportovního centra v obci 
Nevolice na místě dvou stávajících hřišť s chátrajícím provizorním 
přístřeškem, která bude sloužit ke sportovnímu a relaxačnímu vyžití ve 
volném čase pro děti, mládež a dospělé. 
Projekt má tři části: 1  - Víceúčelové hřiště s umělým sportovním 
povrchem, 2  - Dětské hřiště včetně zázemí sportovního centra a 3 - 
Víceúčelové hřiště s umělým travním povrchem 
 

 
Harmonogram 
realizace 

 
2012 

 
Celkové náklady 
projektu (v Kč) 

 
5 000 000,- Kč vč. DPH 

 
Připravenost projektu 
k realizaci      
 územní rozhodnutí 
 stavební povolení 
 analýza N/U, popř. 

studie 
proveditelnosti 
(podnikatelský 
záměr) 

 připravenost ke 
spolu-financování 

(vlastní zdroje, 
úvěr, ostatní 
zdroje) 

 
 
Doporučení: 
 
Vyjádření stavebního úřadu, projektová dokumentace, položkový 
rozpočet, studie proveditelnosti 
V září 2011 vydán MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního 
plánování územní souhlas 
 
 
Vlastní zdroje, hledání možností spolufinancování EU, ČR 
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Informační list o projektu č.3 / 
 

Prioritní oblast: Technická a dopravní infrastruktura 
 
 

Projekt: „Prodloužení kanalizace k nově budovaným rodinným domům v 
západní části obce“ 

 
 
Žadatel 
(nositel projektu) 

 
Obec Nevolice,  Nevolice čp. 4, 34401 Domažlice 

 
Lokalizace 
projektu  

 
Veškeré práce budou prováděny v katastru obce, na které má investor 
veškerá práva.  
 

 
Cíl (e) projektu 
(měřitelné) 
 

 
Cílem projektu je umožnění dalšího postupu zlepšování a budování technické 
infrastruktury obce.  
 

 
Popis projektu 
(situace – problém, 
který projekt řeší) 
 
 

 
Projekt řeší připojení nově budované obytné zóny v západní části obce na 
kanalizační síť tak, aby odpovídala běžných hygienický normám, standardům 
a ochraně životního prostředí. Přímo navazuje touto další etapou na 
dosavadní záměr obce v postupném dobudování, rekonstrukci a rozšíření 
technické  infrastruktury. 

 
Harmonogram 
realizace 

 
2012 

 
Celkové náklady 
projektu (v Kč) 

 
 / bude doplněna /,- Kč vč. DPH 

 
Připravenost projektu 
k realizaci      
 územní rozhodnutí 
 stavební povolení 
 analýza N/U, popř. 

studie 
proveditelnosti 
(podnikatelský 
záměr) 

 připravenost ke 
spolu-financování 

(vlastní zdroje, 
úvěr, ostatní 
zdroje) 

 

 

Stavební povolení 
 
Projektová dokumentace, Studie proveditelnosti, Finanční a 
ekonomické hodnocení 
 
 
Vlastní zdroje, spolufinancování EU, 
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Informační list o projektu č.4 / 
 

Prioritní oblast: Technická a dopravní infrastruktura 
 
 

Projekt: „Napojení kanalizace na ČOV Domažlice“ 
 
 
Žadatel 
(nositel projektu) 

 
Obec Nevolice,  Nevolice čp. 4, 34401 Domažlice 
 

 
Lokalizace 
projektu  

 
Katastr. území: Nevolice a Domažlice 
 

 
Cíl (e) projektu 
(měřitelné) 
 

 
Cílem projektu je umožnění dalšího postupu zlepšování a budování technické 
infrastruktury obce s ohledem na životní prostředí. 

 
Popis projektu 
(situace – problém, 
který projekt řeší) 
 
 

 
Obecní kanalizace není zakončena ČOV; v současné době (rok 2011) 
probíhá v rámci akce "Čistá Berounka" rekonstrukce a rozšíření ČOV 
Domažlice.  
Je zahájeno jednání se zástupci města Domažlice o možnosti napojení 
kanalizace na ČOV Domažlice 
 

 
Harmonogram 
realizace 

 
Přípravné práce: 2012 - 2014  
Termín realizace: 2015 – 2016 
 

 
Celkové náklady 
projektu (v Kč) 

 
/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH 
 

 
Připravenost projektu 
k realizaci      
 územní rozhodnutí 
 stavební povolení 
 analýza N/U, popř. 

studie 
proveditelnosti 
(podnikatelský 
záměr) 

 připravenost ke 
spolu-financování 

(vlastní zdroje, 
úvěr, ostatní 
zdroje) 

 
 

Stavební povolení 
 
Projektová dokumentace, Studie proveditelnosti, Finanční a 
ekonomické hodnocení 
 
 
Vlastní zdroje, hledání možností spolufinancování EU 
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Informační list o projektu č.5 / 
 

Prioritní oblast: Technická a dopravní infrastruktura 
 
 

Projekt: „Chodník při silnici 111/1904 Nevolice“ 
 
 
Žadatel 
(nositel projektu) 

 
Obec Nevolice,  Nevolice čp. 4, 34401 Domažlice 
 

 
Lokalizace 
projektu  

 
Veškeré práce budou prováděny v katastru obce, na které má investor 
veškerá práva.  

 
Cíl (e) projektu 
(měřitelné) 
 

 
Cílem projektu je umožnění dalšího postupu zlepšování dopravní 
infrastruktury obce – opravy komunikací a chodníků.  
Projekt přímo navazuje na dosavadní činnost obce v postupném 
budování infrastruktury. 

 
Popis projektu 
(situace – problém, 
který projekt řeší) 
 
 

 
Oprava chodníku řeší vybudování chybějících a opravy nevyhovujících 
částí chodníků. Ty jsou po častých opravách a pokládkách 
inženýrských sítí rozlámané a nerovné, značně vyspravované a 
z hlediska celkového stavu již nevyhovující nebo úplně chybí.  
Vybudování a opravy jsou stejně jako v dalších případech, navrženy 
v souladu se současnými trendy a technologiemi v této oblasti.  
 

 
Harmonogram 
realizace 

 
realizace těchto aktivit je možná až po vybudování technických sítí v 
obci 

 
Celkové náklady 
projektu (v Kč) 

 
/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH 

 
Připravenost projektu 
k realizaci      
 územní rozhodnutí 
 stavební povolení 
 analýza N/U, popř. 

studie 
proveditelnosti 
(podnikatelský 
záměr) 

 připravenost ke 
spolu-financování 

(vlastní zdroje, 
úvěr, ostatní 
zdroje) 

 
 
 
 
Projektová dokumentace, položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
Vlastní zdroje, spolufinancování EU 



Strategický plán rozvoje obce Nevolice 

                                                       na období let 2011 -  2021                                                   Str. 41 

 

Informační list o projektu č.6 / 
 

Prioritní oblast: Technická a dopravní infrastruktura 
 
 

Projekt: „Rekonstrukce stávající místní komunikace v obytné zóně 
Nevolice“ 

 
 
Žadatel 
(nositel projektu) 

 
Obec Nevolice,  Nevolice čp. 4, 34401 Domažlice 

 
Lokalizace 
projektu  

 
Veškeré práce budou prováděny v katastru obce – západní část, na 
které má investor veškerá práva.  

 
Cíl (e) projektu 
(měřitelné) 
 

 
Cílem projektu je umožnění dalšího postupu zlepšování dopravní 
infrastruktury obce – opravy komunikací a chodníků.  
Projekt přímo navazuje na dosavadní činnost obce v postupném 
budování infrastruktury. 

 
Popis projektu 
(situace – problém, 
který projekt řeší) 

 
Oprava komunikace v západní části obci - oprava povrchu, který je v 
současnosti značně poškozen a má již po své životnosti. Stejně jako 
v mnoha jiných případech, nebyla komunikace již delší doby opravena 
jako celek a této skutečnosti odpovídá i její současný stav. Záměrem je 
tedy kompletní položení nového povrchu k obytné zóně. 

 
Harmonogram 
realizace 

 
realizace těchto aktivit je možná až po vybudování technických sítí v 
obci 

 
Celkové náklady 
projektu (v Kč) 

 
/ bude doplněna /,- Kč vč. DPH 

 
Připravenost projektu 
k realizaci      
 územní rozhodnutí 
 stavební povolení 
 analýza N/U, popř. 

studie 
proveditelnosti 
(podnikatelský 
záměr) 

 připravenost ke 
spolu-financování 

(vlastní zdroje, 
úvěr, ostatní 
zdroje) 

 
 
 
 
Projektová dokumentace, položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
Vlastní zdroje, spolufinancování EU 

 
 


