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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož cílem je zmapovat silné i slabé
stránky obce, vytyčit cíle a vizi toho, jaká by obec měla v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak
tuto představu naplnit. Zlepšení by se měla týkat všech součástí života v obci.
Strategický plán rozvoje obce Křenice je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument, který
formuluje rozvojové aktivity města pro období let 2019 – 2029.
V první části jsou charakterizovány hlavní rysy obce – základní identifikační údaje, historie, současnost
a základní infrastruktura.
Ve druhé části jsou pak pomocí SWOT analýzy definovány silné a slabé stránky obce, jeho příležitosti
i potenciální hrozby.
Třetí část je věnována definování vize města, jeho strategické oblasti a cílům.
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CHARAKTERISTIKA OBCE
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Kód obce:

556505

NUTS2:

Jihozápad

Kraj:

Plzeňský kraj

Okres:

Klatovy

Obec s rozšířenou působností:

Klatovy

PSČ obce:

340 12

Počet obyvatel k 1. 1. 2017:

210

Nadmořská výška:

425 m n. m.

Katastrální plocha:

875 ha

Zeměpisné souřadnice:

13° 12' 1'' E, 49° 30' 10'' N

Sídelní jednotky:

Kámen, Křenice Přetín

Obr. č. 2: Umístění obce Křenice a místních částí. Zdroj: Mapy.cz, 2019
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HISTORIE OBCE
První zmínka o obci Křenice (dřívější Kšenice, Kczenicz, Krzemicze, Krzenicze) pochází z roku 1339. První
tvrz zde ale pravděpodobně stála již ve 13. století. Od poloviny 14. století vlastnil tvrz nejdříve probošt
kláštera v Chotěšově, který v 15. století statek včetně rozrůstající se vsi opět prodal, tentokrát
chotěšovskému klášteru za 19 800 grošů. Součástí vsi byla kromě poddaných i zmíněná tvrz a mlýny,
z nichž byl jeden potoční a jeden přímo u tvrze, dále rybníky, lesy, pole a louky. Už v roce 1367 byl
sepsán tzv. urbář chotěšovského kláštera, ve kterém je zaznamenáno držení půdy jednotlivými sedláky,
kteří za držení půdy platili. Z tohoto dokumentu je možné vyčíst, jaká jména se v Křenicích v roce 1367
vyskytovala. V Křenicích bylo 12 lánů, z kterých se ročně odvádělo 64 grošů – polovina na sv. Jiří a druhá
polovina na svátek sv. Havla. Potomci některých rodů, které jsou v urbáři zaznamenány (Čadek, Hynčík,
Kučera, Novák, Vávra) žijí v obci dodnes.
Od poloviny 16. století je majitelem tvrzi Jetřich Valečský z Vřesovic. V té době byla v místě poplužního
dvora postavena tvrz nová, která se dochovala dodnes. V 17. století se majitelem nové tvrze stal Jan
Heřman Černín a připojil Křenice k nedalekým Ježovům. V 18. století byla tvrz přestavena na sýpku.
Kvůli této přestavbě byly zcela vybourány vnitřní prostory. Uvnitř zůstala tři dřevěná patra, která jsou
pro sýpku typická. Na bráně usedlosti je vročení 1938, což naznačuje další vývoj výstavby tohoto
objektu. Objekt byl ve vlastnictví zámožnějšího sedláka. V objektu se dále nachází zděná maštal
a stodola, která pravděpodobně pochází též z první poloviny 20. století. Po jejich výstavbě spolu
s dalšími hospodářskými prostory, bylo plánováno postavit i nový obytný dům. K tomu však již nedošlo.
Dnes se tvrz nachází v bývalém areálu zemědělského podniku na západním okraji obce. Zemědělské
družstvo užívalo stodolu a maštale. Tvrz si zachovala pouze obvodové zdivo, které je na ploše přibližně
30 x 15 m. Na jižní stěně se dochovaly zbytky sgrafitové výzdoby. V současné době je budova
v soukromém vlastnictví. Bývalá tvrz je zdevastovaná a její stav je havarijní.

Obr. č. 2: Tvrz ze 13. století v obci Křenice. Zdroj: https://www.hradyzriceniny.cz/f_krenice.htm, 2019
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SOUČASNOST OBCE
Obec Křenice se nachází v Plzeňském kraji v okresu Klatovy. Křenice se nachází 17 km severovýchodně
od okresního města Klatovy a 31 km jižně od krajského města Plzně. Dalšími většími městy v okolí jsou
Švihov (7,5 km), Přeštice (15 km) nebo Staňkov (15 km).
Křenicemi protéká potok Merklínka, na níž je na severu obce rybník Strašný. Obec leží ve Švihovské
vrchovině, důkazem čehož je několik vrcholů v katastru obce – nejvyšší je Míškovec (503 m.n.m.), dále
Hůrka (491 m.n.m.), Hrádek (491 m.n.m.), Chlumec (489 m.n.m.), Holý vrch (483 m.n.m.) a Oulík (457
m.n.m.).
Křenice se skládají ze třech místních částí – největší jsou Křenice, dále Přetín, který se nachází 1 km
jihozápadně od Křenic a Kámen, vzdálený od Křenic 1,5 km jihovýchodně. Křenice se skládají ze třech
katastrálních území, jenž jsou pojmenovaná po jednotlivých místních částech – Křenice, Přetín a Kámen
u Křenic. V největších Křenicích se z občanské vybavenosti nachází obecní úřad, požární zbrojnice,
knihovna, fotbalové hřiště, dětské hřiště, požární nádrž, kaple Panny Marie, pomník padlých
za I. světové války a autobusová zastávka. Ve Přetíně je též požární zbrojnice a nádrž, kaple sv. Václava,
pomník padlých za I. světové války, dětské hřiště a autobusová zastávka. V nejmenší části Kámen je
požární nádrž, drobná kaplička a autobusová zastávka.
Obcí prochází silnice III. třídy III/1826. Obec je obsluhována pouze autobusovou dopravou, železniční
zastávka je nejblíže v necelých 8 km vzdáleném Švihově.
Křenice spadají do působnosti několika spolků, sdružujících obce. Jsou to mikroregiony, konkrétně
mikroregion Šance pro jihozápad a také Běleč, z.s.p.o. Dále je obec členem Místní akční skupiny
POŠUMAVÍ, zapsaný spolek. V rámci tohoto členství Křenice v minulém dotačním programovém
období (2007–2013) získaly finanční prostředky na výstavbu dětského hřiště.

Obr. č. 3: Letecký snímek obce Křenice. Zdroj: Oficiální stránky obce Křenice, 2019
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ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Obec Křenice má na adrese www.krenice.cz zřízeny internetové stránky, kde jsou zveřejňovány
povinné informace a informace pro občany, jako jsou například úřední hodiny nebo zápisy z jednání
zastupitelstva obce. Stránky spravuje společnost Elisa Computer s.r.o. Internetové stránky plánuje
obec realizovat nové, protože je potřeba zlepšit jejich vzhled, aktualizovat a rozšířit informace v nich
obsažené.
Ve všech třech obcích je zřízen bezdrátový místní rozhlas. Tímto je zajištěna kvalita zvuku a tím
i dostupnosti a srozumitelnosti hlášených informací.

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA
Co se týče hospodaření s vodou, funguje ve všech třech obcích dešťová kanalizace. Kanalizace
v Křenicích a v Přetíně ústí do místního potoka, který se následně vlévá do potoka Merklínka. Potok je
ve správě Povodí Vltavy, závod Berounka. V obci Kámen kanalizace ústí z části do místní strouhy
a z části do požární nádrže. Splašková kanalizace ani čistírna odpadních vod v obcích není zřízena.
V obcích není zaveden veřejný vodovod, jednotlivé nemovitosti si tak přístup k pitné a užitkové vodě
zajišťují samy prostřednictvím soukromých studen nebo vrtů.

ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA
V obcích proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení. V současné době je svícení zajištěno
prostřednictvím LED světel, které optimálně svítí i šetří energii a tedy i obecní rozpočet. Rozvody jsou
provedeny kabeláží.
V obci Přetín a Kámen jsou rozvody elektrické energie vedeny vzduchem. Totéž platí o obci Křenice,
pokládka kabeláže do země by měla proběhnout během roku 2019. Tato infrastruktura je v majetku
společnosti ČEZ Distribuce.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Obcí Křenice i místními částmi vede silnice III. třídy, která propojuje všechny místní části. V obcích
se dále nachází místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace. Obecně
lze říci, že místní komunikace jsou ve špatném stavu a vyžadují postupnou opravu. Dle pasportu
místních komunikací jsou ve špatném stavu v největší míře místní komunikace IV. třídy a účelové
komunikace. Povrchy jsou většinou pouze opravovány štěrkem, který se vymílá a je potřeba
ho průběžně doplňovat. Část komunikací byla před časem potažena asfaltovým povrchem, nicméně
i na těchto částech se v současnosti tvoří výtluky, protože povrch postupně mizí. Co se týče údržby
komunikací, probíhá postupné doplňování poškozených povrchů štěrkem. Zimní údržba
je zabezpečena protahováním komunikací.
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Křenice jsou s okolními obcemi spojeny pravidelnými autobusovými spoji z Chudenic do Švihova.
Autobus zajíždí do všech třech místních částí.
Obcí neprochází žádná železniční linka, nejbližší vlaková zastávka je ve Švihově. Na švihovské nádraží
jezdí pravidelně výše zmíněný autobusový spoj.

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SOCIÁLNÍ INRASTRUKTURA
Následující odstavce se zaměří na občanskou vybavenost a sportovní a kulturní sdružení v jednotlivých
místních částech obce Křenice. Nutno podotknout, že v obci žije dohromady 211 obyvatel, občanská
vybavenost není tedy nijak zvlášť bohatá a obyvatelé tedy za většinou služeb dojíždí do větších měst.
Přesto se obec snaží poskytovat maximum služeb a podpory spolkům v rámci svého rozpočtu.
KŘENICE
V obci Křenice se nachází obecní úřad, který sídlí v č. p. 48 spolu s knihovnou, která zabírá jednu
místnost. Budova byla postavena v roce 1848 jako jednotřídní školní budova. Pro současný havarijní
stav této budovy byl obecní úřad přestěhován do č. p. 14, což je budova bývalé prodejny smíšeného
zboží.
Asi nejvýznamnější památkou v obci je již
zmíněná stará tvrz s usedlostí. Jak už bylo
řečeno,
bývalého

budova

se

nachází

zemědělského

v areálu
družstva

a v současné době je v soukromých rukou.
Tvrz je v havarijním stavu, což je způsobeno
dlouhou absencí její údržby a také střídáním
majitelů za celou éru její existence.
Dominantu Křenic tvoří barokní kaple Panny
Marie z roku 1873. tato kulturní památka
stojí na vrchu nad vesnicí a je od ní krásný
výhled, jak na obec, tak na celé okolí.
Z drobných památek je možné ještě v obci

Obr. č. 4: Kaple Panny Marie nad obcí Křenice. Zdroj:
Mapy.cz, 2019

potkat pomník padlých za I. světové války
a také drobný kříž na jihozápadním okraji obce.
Co se týče sportovního vyžití, disponují Křenice fotbalovým hřištěm a kabinami, které využívají
sportovci při trénincích a zápasech. Fotbalové hřiště je nejvíce využíváno Tělovýchovnou jednotou
Sokol Křenice a jeho fotbalovým družstvem mužů a mládeže. Konají se tu zde i sportovní a kulturní akce
v letních období. V obci je i nové dětské hřiště, které bylo postaveno z dotačních prostředků. V rámci
projektu bylo osazeno několik herních prvků (houpačky, houpadla, prolézačky, pískoviště apod.) a bylo
vybudováno odpočinkové místo s lavičkami, stolem a odpadkovým košem. To vše vzniklo
na nevyužívané oplocené zahradě, patřící a sousedící s obecním úřadem.
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V obci je dále požární zbrojnice, jenž využívá místní Sbor dobrovolných hasičů a požární nádrž, která se
nachází za požární zbrojnicí.

PŘETÍN
Většina občanské a kulturní vybavenosti Přetína je situována do centra obce. Na návsi se proto nachází
požární zbrojnice, nádrž, kulturní zařízení, dětské hřiště, kaple, pomník i autobusová zastávka.
Místní

část

Přetín

má

svou

jednotku

Sboru

dobrovolných hasičů a též, jak už bylo zmíněno výše,
svou požární zbrojnici s požární nádrží. V obci se též
nachází

oplocené

dětské

hřiště

s trampolínou,

skluzavkou, prolézačkami a odpočinkovým zákoutím
s lavičkou a stolem. V Přetíně na návsi stojí kaple sv.
Václava a pomník padlých za I. světové války, stejně
jako ve Křenicích. Na návsi se též nachází kulturní
zařízení s občerstvením – Bowling Přetín, kde má sídlo
i místní stejnojmenný bowlingový spolek.
Na severu od vsi se nachází rozlehlý rodinný statek –

Obr. č. 5: Kaple sv. Václava na návsi v Přetíně.
Zdroj: Chodsko.net, 2019

Chumecký mlýn – zabývající se rostlinnou a
živočišnou výrobou, který provozuje i malý penzion. Stavba je skutečně bývalým mlýnem (dnes již
nefunkčním), který byl postaven před rokem 1764 v údolí potoka Merklínka.

KÁMEN
Místní část Kámen je spíše malou osadou zdálenou 1,5 km
jihovýchodně od Křenic. V obci je malá kaplička u hlavní silnice,
požární nádrž a autobusová zastávka. U vjezdu do obce je též malý
křížek. Na okraji vesnice se nachází soukromý ranč, který nabízí
občerstvení. Průjezd obcí lemuje vzrostlá lipová alej.

V obcích funguje hned několik spolků, všechny jsou finančně
podporovány ze strany obce. Jsou to TJ Sokol Křenice, v rámci
něhož funguje fotbalové družstvo mužů a mládeže, které hraje IV.
třídu, dále Sbor dobrovolných hasičů Křenice a Přetín, Myslivecké
sdružení Křenice a Spolek Bowling Přetín. Sbory dobrovolných
hasičů využívají požární zbrojnice, přičemž jedna se nachází
v Křenicích a druhá v Přetíně. Ve všech třech místních částech jsou
požární nádrže. V Křenicích je fotbalovým družstvům k dispozici
fotbalové hřiště včetně kabin pro sportovce. Spolek Bowling

Obr. č. 6: Kaplička na návsi
v Kameni. Zdroj: Obec Křenice,
2018

Přetín využívá pro svá setkání kulturní zařízení v Přetíně.
Jak už bylo zmíněno výše, obec se spolky snaží finančně podporovat, spolupráce je však vzájemná
a spolky pomáhají obci s různými kulturními a společenskými akcemi.
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OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE
V obci Křenice žilo k 31. 12. 2017 celkem 211 obyvatel. Níže jsou k dispozici grafy, které zobrazují vývoj
počtu obyvatelstva od roku 1971. Prudký pokles počtu obyvatel v 90. letech je způsobem
osamostatněním obce Biřkov od Křenic. Dále je patrný mírný pokles počtu obyvatel do roku 2005.
Od tohoto roku má počet obyvatel stoupající tendenci. Celkový přírůstek obyvatelstva je ovlivněn
převážně migračním přírůstkem, který je výraznější než přirozený přírůstek.
Pokud jde o věkové rozložení obyvatel, průměrný věk je k 31. 12. 2017 41,5 roku, věkový průměr
mužů činí 37,7 let, u žen je to 45,8 let.
V obci je převážná většina obyvatel v produktivním věku a to mezi 15 – 59 lety, jedná se přibližně o 116
osob. Poté je zde značná část obyvatel ve věku 60 a více let, jejichž počet činí 56. Z genderového
pohledu máme možnost zjistit, že v obci Křenice žije o něco více mužů než žen, tento rozdíl ale není
příliš velký.
Co se týče pracovních příležitostí, není v obci ani místních částech žádná. Občané nejčastěji dojíždí
za prací do větších měst, jako jsou Klatovy, Přeštice, Plzeň, Stod, Staňkov, Holýšov atd. Několik občanů
soukromě podniká v zemědělství, stavebnictví, lesnictví, technické nebo řemeslné výrobě, poskytuje
zemní práce nebo pohostinství. Sama obec zaměstnává sezónní pracovníky, kteří udržují veřejné
prostranství a zeleň od jarních do podzimní měsíců. Obec na tyto práce zaměstnává občany, kteří jsou
vedeni na Úřadu práce. Mimo těchto obec zaměstnává na drobné udržovací práce další občany na
dohodu o provedení práce.
600

500

400

300

200

100

0

-100
počet obyvatel

celkový přírůstek

Graf č. 1: Demografický vývoj obyvatelstva v obci Křenice od r. 1971, Zdroj: vlastní zpracování dat
z Českého statistického úřadu, 2019
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Genderové rozložení obyvatel obce Křenice
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Graf č. 2: Genderové rozložení obyvatel obce Křenice k 31. 12. 2017, Zdroj: vlastní zpracování dat
z Českého statistického úřadu, 2019
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11%
34%
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Graf č. 3: Věková struktura obyvatel obce Křenice k 31. 12. 2017, Zdroj: vlastní zpracování dat z Českého
statistického úřadu, 2019
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KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
V následujících odstavcích se zaměříme na kulturní zajímavosti a památky, dále na přírodní a turistické
atraktivity a v neposlední řadě činnost spolků a kulturní život v obci Křenice.
V obcích Křenice, Přetín a Kámen je řada objektů, chalup a usedlostí se zachovalým výrazem lidové
architektury, jako je např. v Křenicích č. p. 15 z poloviny 18. století – poloroubená přízemní chalupa se
sedlovou střechou, zdobnými prvky a zápražím. Další takovou památkou je nemovitá kulturní památka
u č. p. 4, což je roubený špýchar v kožichu olepený hlínou. V Přetíně u č. p. 5 se nachází také kulturní
památka – vesnická usedlost z 19. století se zděným špýchárkem a pavláčkou.
Jak už bylo zmíněno výše, v Křenicích a místních částech se nachází několik kulturních památek. Lze
obecně říci, že všechny, které byly v zanedbaném stavu, obec postupně opravila nebo opravuje, aby
tak zajistila jejich reprezentativní vzhled a zároveň zachovala tyto památky pro další generace.
V obci Křenice stojí kaple Panny Marie, jenž se nachází na kopci nad obcí a tvoří tak její dominantu.
Kaple byla postavena roku 1873 a prošla v nedávné době zdařilou rekonstrukcí. V Přetíně na návsi stojí
kaple sv. Václava. V kapli byly restaurovány sochy na oltáři, byla opravena střecha a vnitřní interiér.
V každé místní části je možné setkat se s drobnou sakrální architekturou, jako jsou drobné kříže nebo
boží muka.
Křenicemi, Přetínem i Kamenem prochází cyklotrasa č. 2099. Tato trasa vede z Drslavic u Klatov přes
Chudenice a Křenice až do Švihova. Nejbližší turistické trasy vedou na od Křenic východně (Ježovy,
Biřkov) a západně (Chudenice, Těšovice, Ptenín).
Mimo turistické trasy a stezky leží nedaleko od Přetína pravěké hradiště Přetín, jenž je umístěno
na vrchu Chlumec asi jeden kilometr severozápadně od Přetína. Hradiště bylo objeveno manžely
Baštovými v roce 1987, kdy zde prováděli povrchový průzkum, během něhož našli zlomek pravěké
keramiky. Díky tomuto nálezu byly následně provedeny další průzkumné práce, které určily původ
a stáří tohoto hradiště. Z původního pravěkého opevnění se dochoval přibližně jeden metr vysoký
kamenný val, který vede okolo vrcholové plošiny kopce.
K nejbližším přírodním zajímavostem (přibližně 4 km od obce Přetín) patří také Arboretum Americká
zahrada. Tato národní přírodní památka se nachází v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek
nad sousední obcí Chudenice.
Přestože má obec relativně nízký počet obyvatel, což může působit obtíže a rizika v rámci rozvoje obce,
funguje zde řada převážně sportovních spolků s aktivní členskou základnou. Díky tomu je v obci aktivní
společenský a kulturní život, občané se účastní nejrůznějších akcí pořádaných buď těmito spolky, obcí
nebo ve spolupráci obou zmíněných.
V několika odstavcích se zmíníme o fungování křenických spolků, jejich zázemí a činnosti. Přímo v obci
Křenice působí TJ Sokol Křenice, v rámci něhož funguje fotbalové družstvo mužů a mládeže. Spolek je
dotován z obecního rozpočtu v podobě každoročního příspěvku na činnost i příspěvky na nákup
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pomůcek pro děti. Obec v posledních 5 letech kompletně zrekonstruovala sportovní kabiny
u fotbalového hřiště, zakoupila dvě nové střídačky, plechovou garáž na uskladnění materiálu,
především branek a v neposlední řadě zakoupila 4 bezpečné branky pro děti. Obec také vykoupila
pozemky pod fotbalovým hřištěm, kabinami a tribunou. Fotbalové mužstvo hraje IV. okresní třídu.
Obec plánuje opravit budovu č. p. 48, kde tak vznikne mimo jiné multifunkční zařízení pro mladé
fotbalisty a dále také klubovna pro hasiče.
V obci fungují dva Sbory dobrovolných hasičů – SDH Křenice a SDH Přetín. Oba sbory mají vlastní
požární zbrojnici, k dispozici požární nádrže. Jak bylo zmíněno výše, budou v Křenicích v č. p. 48
opraveny prostory, které budou k dispozici jako klubovna pro hasiče. Sbory dobrovolných hasičů
nefungují jakožto jednotky požární ochrany, ale v současné době jako sportovní spolek, který se účastní
soutěží v požárních útocích a fungují též jako pomoc obci při mimořádných událostech a při organizaci
různých společenských akcích.
Dalším spolkem, který je sportovním je Spolek Bowling Přetín. Na návsi v Přetíně je zázemí tohoto
spolku, kde jsou dispozici, samozřejmě i pro veřejnost, dvě bowlingové dráhy, stolní tenis, stolní fotbal
a šipky.
Pokud jde o kulturní a společenské akce, je jich v obci na výběr mnoho a jsou hojně navštěvované
občany i návštěvníky obce. V následujícím odstavci jsou popsány kulturní a společenské akce postupně
podle toho, jak se konají v každém roce.
Nový rok v obci začíná tradičním novoročním setkáním na návsi v Křenicích, které se koná přímo
1. ledna, kde se opékají špekáčky. V zimních měsících, zpravidla v únoru nebo březnu, probíhají
na návsi v Přetíně vepřové hody. Křeničtí dobrovolní hasiči v březnu pořádají tradiční hasičský bál. Dále
30. dubna jsou ve všech třech obcích stavěny máje, každý rok v červnu se koná oslava Dne dětí, kde
děti mohou využít různé atrakce a poté s rodiči opékají špekáčky. Druhý týden v červenci se koná
fotbalový turnaj „Memoriál Josefa Voráčka“, jenž je pořádán na fotbalovém hřišti v Křenicích. V srpnu
2019 je plánováno setkání rodáků všech tří obcí. Poslední týden v září se koná v Přetíně pouť, jíž
předchází rybářské závody s opékáním klobás. V neděli po pouti se koná mše svatá v kapli sv. Václava
v Přetíně s občerstvením. První týden v říjnu se koná pouť v Křenicích, po pouti v neděli se též koná
mše svatá, tentokrát ale v kapli Panny Marie v Křenicích. Opět je zde pro přítomné k dispozici
občerstvení. Na 1. advent se ve všech obcích rozsvěcují vánoční stromečky.
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SWOT ANALÝZA

SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Růst počtu obyvatel v obci
Nízký odliv mladých lidí do měst
Soudržnost občanů
Příkladná spolupráce a
komunikace obce se spolky
Činorodost spolků a SDH

•
•

Zlepšování kvality života obyvatel
s pomocí obce
Udržování obecní zeleně
Zajištění provozu obchodu se
smíšeným zbožím
Zlepšení dopravní infrastruktury
Zvyšování turistických příležitostí
v obci

•

•
•

•
•
•
•

Slabá dopravní obslužnost
Špatný stav místních
komunikací
Absence pracovních
příležitostí
Absence obchodu se
smíšeným zbožím

Migrace mladých lidí do jiných
měst
Omezené pracovní příležitosti
Nedostatek financí na rozvoj
obce
Stárnutí populace
Nezájem obyvatel o život v obci

HROZBY

PŘÍLEŽITOSTI
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VIZE
Obec Křenice má výhodné umístění v rámci měst s širší občanskou vybaveností, která do jisté míry
v obci chybí, což je způsobeno zejména její velikostí a nízkým počtem obyvatel. Křenice jsou v dobré
dojezdové vzdálenosti větších měst, jako je Švihov nebo Klatovy a další a přesto leží v krásné přírodě.
Obec může být i nadále potenciálně lákavým místem pro nové občany, mladé lidi a rodiny s dětmi, kteří
mají v úmyslu bydlet na klidném venkově a přesto relativně snadno dojíždět za prací. Obec má v tomto
směru co nabídnou v podobě bohatého kulturního dění v obci i možnostem pro sportovní vyžití dětí i
dospělých.

Obr. č. 7: Rybník Strašný u hranic katastru obce. Zdroj: mapy.cz, 2019
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STRATEGICKÉ OBLASTI
Strategické oblasti vymezují konkrétní témata, kterými je zapotřebí se v souvislosti s rozvojem obce
zabývat. Vymezení těchto oblastí slouží k logickému uspořádání strategického plánu rozvoje a tím
i k jednoduššímu definování programových cílů. Na základě informací z analytické části dokumentu
byly zvoleny následující strategické oblasti k zajištění rozvoje obce při zachování jeho trvalé
udržitelnosti.

infrastruktura

strategické
oblasti
bydlení a
volný čas

životní
prostředí
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STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
Níže uvedené strategické cíle reflektují výsledky SWOT analýzy. K jednotlivým záměrům jsou přidaná
vhodná opatření, jejichž naplnění napomůže k dosažení daných cílů.
Definovaných strategických cílů by mělo být dosaženo do konce plánovaného období, to znamená do
roku 2029.

STRATEGICKÁ OBLAST: INFRASTRUKTURA
Strategický cíl 1: Oprava místních komunikací a chodníků
Opatření 1.1: oprava MK p. č. 732/1 v k. ú. Přetín
Opatření 1.2: oprava MK p. č. 523 a část p. č. 43 v k. ú. Křenice
Opatření 1.3: oprava MK p. č. 541/3 v k. ú. Křenice
Opatření 1.4: oprava MK p. č. 719/1 v k. ú. Přetín
Opatření 1.5: oprava chodníku v Přetíně
Strategický cíl 2: Oprava vodohospodářské infrastruktury
Opatření 2.1: oprava a čištění požární nádrže v obci Kámen
Opatření 2.2: oprava a čištění požární nádrže v obci Přetín
Opatření 2.3: rekonstrukce kanalizace v obcích

STRATEGICKÁ OBLAST: BYDLENÍ A VOLNÝ ČAS
Strategický cíl 3: Nové stavební pozemky
Opatření 3.1: příprava stavebních pozemků v obci Křenice (rozparcelování a
zasíťování)
Strategický cíl 4: Podpora volnočasových aktivit v obci
Opatření 4.1: oprava tribuny u fotbalového hřiště v obci Křenice
Opatření 4.2: transformace obecního úřadu na multifunkční zařízení – prostor pro
mladé fotbalisty, klubovna pro hasiče
Opatření 4.3: oprava knihovny
Opatření 4.4: realizace odpočinkových přístřešků pro občany a turisty na návsích
v obcích Křenice a Přetín
Opatření 4.5: vybudování víceúčelového hřiště v obci Křenice
Opatření 4.6: nová autobusová čekárna v obci Kámen
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Strategický cíl 5: Komunikace s občany a turisty
Opatření 5.1: nové internetové stránky obce

STRATEGICKÁ OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl 6: Prostory pro ukládání odpadů
Opatření 6.1: vybudování nového prostoru pro kontejnery na tříděný odpad v obcích
Křenice, Přetín a Kámen
Strategický cíl 7: Péče o obecní zeleň
Opatření 7.1: prořezávka stromů v obcích Křenice, Přetín a Kámen
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Tento strategický plán rozvoje obce Křenice zpracovaný na období 2019 – 2029 byl projednán
a schválen zastupitelstvem obce Křenice dne 1.3.2019

…………………………………………….
Jana Vlčková, starostka
Obec Křenice
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