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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Roztoky je strategickým rozvojovým dokumentem
obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2017 do roku 2026.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Roztoky v
souladu se zásadami regionální politiky Středočeského 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 Roztoky.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti
financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem
(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Roztoky
žijí, nás zajímají. Dále 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.

Ing. Lenka Peterková, starostka obce Roztoky
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I. 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 Roztoky (dále jen SPR) byl kladen důraz na
soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020



Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020



Národní rozvojové priority 2014-2020



Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň


Program rozvoje Středočeského kraje 2014-2020



Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském
kraji

3. místní úroveň


MAS Rakovnicko o.p.s..

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

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Úvod
Geograficky se jedná o velmi 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;
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z údajů ÚP;



z ad hoc šetření dotazníky;



z údajů analýzy Středočeského kraje;



z údajů analýzy města Rakovník;



z údajů městyse Křivoklát;



z údajů obce Roztoky;



z údajů MAS Rakovnicko o.p.s..

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. SPR musí přinést argumenty
pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak
ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nenese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se
jen na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Roztoky může mít, vzhledem ke své rozloze a významu, v zásadě dvě
rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
1. 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,
2. 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 okolními územními celky mohou v tomto případě být:
a) město Rakovník;
b) městys Křivoklát;
c) obce na území MAS Rakovnicko o.p.s.;
d) Středočeský 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.
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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, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Středočeský kraj
Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří Středočeský
kraj mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území
ČR a je cca 1,9x větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela
obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji kromě
Karlovarského a moravských krajů. Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z
nejstarších částí evropské pevniny. Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů
Tok (865 m n. m.) v okrese Příbram, nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n. m.) v
okrese Mělník.
Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které
k 1. 1. 2003 nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je největší správní obvod s
rozšířenou působností Příbram (8,5 % rozlohy Středočeského kraje). Nejmenší je správní
obvod s rozšířenou působností Neratovice (1 % rozlohy Středočeského kraje).
V roce 2014 bylo na území kraje 1 145 obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okrese
Příbram (121 obcí) a nejmenší počet obcí má okres Mělník (69 obcí). Statut města je
přidělen 83 obcím, Kladno a Mladá Boleslav jsou navíc statutárními městy. Středočeský
kraj, jako jediný kraj, nemá své krajské město, krajský úřad sídlí v hlavním městě Praha.
K 31. 12. 2014 měl Středočeský kraj 1 315 299 obyvatel a byl nejlidnatějším regionem
České republiky. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje byl v roce 2014 okres
Praha-východ (164 002 obyvatel). Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Prahazápad, Kladno a Praha-východ, kde dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2.
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Tabulka č. 1 - Základní informace o Středočeském kraji
Středočeský kraj

znak kraje

vlajka kraje

Sídlo:

Praha

Zeměpisné souřadnice:

50°2′ s. š., 14°42′36″ v. d.

Hejtman:

Jaroslava Pokorná Jermanová
(ANO)

Rozloha:

10 927 km²

Počet obyvatel:

1 326 857 (2016)

Hustota zalidnění:

120 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Tok (865 m)

Historické země

Čechy

Počet okresů:

12

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:

26

Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

55

ISO 3166-2:

CZ-ST

CZ-NUTS:

CZ020

RZ:

S
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Mapa č. 1 – Administrativní členění Středočeského kraje

Správní obvod Rakovník
Správní obvod Rakovník se rozkládá v západním cípu Středočeského kraje, kde sousedí
s kraji Plzeňským a Ústeckým. Hraničí s obvody Slaný, Kladno a Beroun. Území obvodu
leží na rozhraní Plzeňské pahorkatiny a Brdské oblasti. Součástí Brdské oblasti je mimo
jiných celků také Křivoklátská vrchovina, kde se nacházejí nejvyšší (přes 600 m n.m.) a
zároveň nejnižší (údolí řeky Berounky) místa obvodu. Rakovnicko se vyznačuje jedním
z nejvyšších podílů lesů v kraji.
Správní obvod Rakovník je druhý největší obvod podle rozlohy (89 628 ha), ale až osmý
největší podle počtu obyvatel (52 612). Tvoří ho 83 obcí, což je druhý nejvyšší počet v
kraji (po ORP Mladá Boleslav). Pouze tři obce mají statut města – Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, takže podíl městského obyvatelstva je podprůměrný. Pověřený obecní
úřad je kromě města Nové Strašecí, Jesenice i Křivoklát.

11

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
obec Roztoky
2018-2027

Mapa č. 2 - Obecně-geografická mapa Správního obvodu Rakovník

Obec Roztoky
Obec Roztoky (katastrální území a železniční stanice se jmenují Roztoky u Křivoklátu)
se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 13 km jihovýchodně od
Rakovníka a 16 km severozápadně od Berouna. Obec Roztoky leží přibližně v půli cesty
na hlavním tahu mezi Rakovníkem a Berounem.
Roztoky mají evidovanou jedinou část, která se rozkládá na katastrálním území Roztoky
u Křivoklátu. Základní sídelní jednotky jsou vytvořeny čtyři: Roztoky, Karlov, Leontýn
a Placanda.
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Mapa č. 3 - Umístění obce Roztoky

Historie a symboly obce
Roztoky byly původně osamělý dvorec křivoklátského purkrabího a lovčího Jíry z
Roztok, k němuž patřilo půldruhého lánu polí. Kdy byl dvorec založen, není známo, snad
se tak stalo někdy kolem roku 1370.
Rozvoj obce nastal po zřízení železné huti knížaty z Fürstenberka roku 1824. Na poč. 20.
stol. zde bývala textilní továrna fy Stein & syn a po 2. světové válce závod na obráběcí
stroje. Od konce 60. let 20. stol. ho vystřídala výroba pneumatického nářadí značky
Permon.
Nedílnou součástí obce Roztoky je Karlov. Nachází se asi 6,5 km jihovýchodně od
Roztok. Je zde evidováno 18 adres. Vesnici tvoří dvě části s místními názvy Karlov a
Placanda, ta se nachází u křižovatky silnic třetí třídy III/23314 a III/23613, západně od
Karlova. Centrum osady tvoří kruhový, původně knížecí hospodářský, dvůr založený
roku 1779, který je kulturní památkou.
Do katastrálního území obce patří i zámek Leontýn. Někdejší lovecký zámeček Obora (z
r. 1820) byl o 40 let později přestavěn v novogotickém slohu a pojmenován po hraběnce
Leontině z Fürstenberka. V současné době je v zámeckém areálu umístěn Domov pro
osoby se zdravotním postižením Leontýn.
Dvě stavební historické památky obce se nacházejí v těsném sousedství tohoto zámečku.
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V anglickém parku je to kaple sv. Václava z r. 1866 a na křižovatce státních silnic patrová
kaplička z r. 1893, postavená jako nejvyšší orientační bod zámku Leontýn a současně
jako rozhledna křivoklátského panství.
V Roztokách je i zajímavá zachovalá dřevěná zvonička z 19. stol. nacházející se uprostřed
obce.
Podkladem pro znak obce Roztoky se stalo modifikované erbovní znamení pana Jíry z
Roztok. Jediná dochovaná pečeť tohoto šlechtice se nachází na listině v Archivu
generalátu a konventu křižovníku s červenou hvězdou v Praze a je datována 4. 6. 1398.
Listina je uložena v I. odd. Státního ústředního archivu v Praze, pod. inv. č. 377. Jedná se
o kulatou přívěsnou pečeť v černém vosku o průměru 40 mm. V pečetním poli je pozdně
gotický štítek, v němž je vpravo obrácený stojící pták. Po odborné konzultaci s členem
Komise pro heraldiku a vexilologii při ČNR prof. Pavlem Palátem, byla zvolena barevná
modifikace toho znaku:
Ve stříbrném štítě stojí černá vrána s červenou zbrojí (zbrojí se rozumí zobák a drápy). Je
použito tzv. španělského, tedy dole zaobleného štítu. Obecní prapor je identický. Autorem
grafické části znaku a praporu je jeden z nejznámějších českých výtvarníku Jiří Louda.
Právo používat obecní znak a prapor bylo Roztokám uděleno ČNR v březnu 1992.
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Tabulka č. 2 – Obec Roztoky – základní informace
Roztoky

znak obce

vlajka obce

Status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ020C 598526

Kraj (NUTS 3):

Středočeský (CZ020)
Rakovník (CZ020C)

Okres (LAU 1):
Obec s rozšířenou působností:

Rakovník

Pověřená obec:

Křivoklát

Katastrální území:

Roztoky u Křivoklátu

Katastrální výměra:

22,21 km²

Počet obyvatel:

1 059

Zeměpisné souřadnice:

50°1′36″ s. š., 13°52′5″ v. d.

Nadmořská výška:

275 m n. m.

PSČ:

270 23

Části obce:

1

Základní sídelní jednotky

4

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Roztoky 128
27023 Křivoklát

Starosta:

Ing. Lenka Peterková

Oficiální web obce:

www.obec-roztoky.cz
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2.2.2. Partnerství a spolupráce
Roztoky jsou členem SMO ČR, Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti, Kanalizace a voda Křivoklátsko a obcí v územní působnosti MAS
Rakovnicko o.p.s.

Kanalizace a voda Křivoklátsko
Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko je
ochrana a prosazování společných zájmů, sdružení sil a finančních prostředků při
prosazování, přípravě a realizaci projektu Kanalizace a voda Křivoklátsko. Původní X
členná základna obcí se postupně rozpadla. Projekt nebyl podpořen z dotací. Některé
obce, původně sdružené ve svazku, již využily svou část projektu k vlastní realizaci
kanalizace. V současné době je obec Roztoky jednou z 8 členů svazku.
MAS Rakovnicko o.p.s
Místní akční skupina Rakovnicko vznikla v roce 2006 jako projev zájmu aktivních
jedinců začít přenášet odpovědnost za rozvoj Rakovnicka na úroveň samotného regionu.
MAS Rakovnicko prošla nejdříve v letech 2006 a 2007 takzvaným osvojováním
schopností a tento projekt zakončila zpracováním první rozvojové strategie Rakovnicka.
Území Místní akční skupiny Rakovnicko tvoří obce, jejichž zastupitelstva schválila
působnost MAS ve správním území obce. Zastupitelstva svým usnesením vytvořila
základní předpoklad pro získávání dotací na projekty obcí, příspěvkových organizací,
zájmových sdružení, podnikatelů a fyzických osob. I obec Roztoky je jednou z těchto
obcí.
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Mapa č. 4 - Územní působnost MAS Rakovnicko 2014-2020

2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Obec Roztoky je situována na pravém břehu řeky Berounky, ve svažitém a členitém
terénu; naproti ústí Rakovnického potoka. Roztoky leží na návrší v meandru Berounky
naproti Křivoklátu. K území obce patří přilehlé oblasti CHKO Křivoklátsko, z velké části
zalesněné: jižně od Roztok Dlouhý hřeben, směrem k východu klín území vymezený
silnicemi Leontýn – Červený kříž – Karlov, a na jihu les s kopcem Tři skalky.
Zvláště významná je obec z hlediska ochrany přírody. Celé její území spadá do CHKO
Křivoklátsko a v území obce jsou i významné prvky Územního systému ekologické
stability.
Obec Roztoky leží na rozhraní klimatických regionů č.4 (mírně teplý, suchý, s průměrnou
roční teplotou 7-8,5 OC a s průměrným ročním úhrnem srážek 450-550 mm) a č.5 (mírně
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teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 7-8 OC a s průměrným ročním úhrnem
srážek 550-650, resp. 700 mm).

2.3.2. Demografická charakteristika
Počet obyvatel v obci Roztoky k 1. 1. 2017 byl 1013 osob a 44 cizinců, z toho trvale
hlášených cizinců bylo 29. Mužů v obci žilo 535 (52,8 %) a žen 478 (47,2 %). Průměrný
věk obyvatel v obci byl 42,9.
V obci Roztoky se počet obyvatel od 1971, kdy je dostupná statistika obyvatel obce
Roztoky v Databázi demografických údajů za obce ČR, pohybuje nad hranicí 1 000
obyvatel (s výjimkou let 1971, kdy byl počet obyvatel v obci 956 a roku 1978, kdy bylo
v obci k 31. 12. 989 obyvatel).

Tabulka č. 3 - Počet obyvatel v obci Roztoky 2005-2016 (vždy k 31.12)
Rok
Počet
obyvatel
Rok
Počet
obyvatel

2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 000 1 008 1 023 1 105 1 009 1 113
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 125 1 122 1 123 1 100 1 059 1072
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Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Roztoky v letech 1971-2015

Vývoj počtu obyvatel v obci Roztoky v letech
1971-2015 (stav k 31.12.)
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V průběhu posledních 10 let se počet obyvatel v obci Roztoky zvyšoval, a to díky
migračnímu přírůstku. V roce 2008 se do obce přistěhovalo 80 osob. V roce 2014 se
z obce vystěhovalo 18 osob a o rok později 34 občanů – i přes tyto migrační ztráty součet
migračního přírůstku v letech 2005-2015 činí 72 osob.
Tabulka č. 4 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Roztoky
2005-2015
2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
Přírůstek
-2
-2
-2
2
1
-8
-9
-4
0
-5
-7
přirozený
Přírůstek
-3
10
17
80
3
12
3
1
1
-18
-34
migrační
Přírůstek
-5
8
15
82
4
4
-6
-3
1
-23
-41
celkový

2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Roztoky vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
Nejvíce obyvatel obce Roztoky má střední vzdělání bez maturity (48,8%). Úplné střední
vzdělání s maturitou má více než čtvrtina obyvatel obce (26,9 %). Základní vzdělání má
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15,7 % obyvatel obce. Vysokoškolské vzdělání má 7,9 % obyvatel obce. Vyšší odborné
a nástavbové vzdělání má 2,8 %. Vzdělání nebylo zjištěno u 6,0 % obyvatel.
Tabulka č. 5 - Vzdělanostní struktura obce Roztoky podle SLBD 2011
Abs.

%

927

100,00 %

146

15,7 %

324

48,8 %

249

26,9 %

26

2,8 %

vysokoškolské

73

7,9 %

nezjištěné vzdělání

56

6,0 %

Obyvatelstvo 15leté a starší
bez vzdělání, základní vč.
neukončeného
vyučení a stře. odborné
bez maturity
v tom
podle
úplné střední s maturitou
stupně
vyšší odborné a
vzdělání
nástavbové

2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Roztoky vychází z dostupných dat
Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. Podle tohoto zdroje bylo v
obci Roztoky 1074 obyvatel, což je údaj, který se liší od uvedených počtů obyvatel
v jiných částech Strategického rozvojového plánu. Důvodem odlišných údajů jsou
rozdílné statistické prameny, které jsou různě aktuální.
V obci Roztoky bylo podle těchto dat celkem 485 ekonomicky aktivních obyvatel, tj. více
než polovina obyvatel obce (45,2 %), celorepubliková hodnota ekonomicky aktivních
obyvatel v témže období činila 48,7 %.
Ze 485 ekonomicky aktivních obyvatel obce Roztoky bylo celkem zaměstnáno 457
obyvatel (tj. celkem 94,2 %), což je více, než činí celorepubliková hodnota. Z obce vyjíždí
za prací 41 % obyvatel, tato hodnota je vyšší než hodnota za Českou republiku.
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Tabulka č. 6 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a dojížďka do zaměstnání, 2013
Z toho: zaměstnaní
Ze zaměstnaných:
Počet
obyvatel
1074

Ekonomicky aktivní
obyvatelstvo
Abs.
%
485
45,2 %

Roztoky
ČR
celkem 10 436 560 5 080 573

48,7 %

vyjíždějící za prací
mimo obec
Abs.
%
188
41 %

Celkem
Abs.
v%
457
94,2 %
4 580 714

90,2 %

1 137 176

24,8 %

2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Roztoky bylo k 31. 12. 2016 bylo evidováno 237 registrovaných podniků, 118
podniků bylo se zjištěnou aktivitou.
Nejčastěji v obci podnikaly fyzické osoby (85,7 % z celkového počtu registrovaných
podniků), konkrétně pak fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona (dále
ŽZ). Podíl právnických osob mezi registrovanými podniky činil 14,3 %.
Tabulka č. 7 - Podnikatelské subjekty v obci Roztoky v roce 2016

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající podle ŽZ
Fyzické osoby podnikající podle jiného než ŽZ
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva

Registrované
podniky
237
203
186
5
5
34
12
1
.

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
118
108
95
2
4
10
7
1
.

Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2016 v obci Roztoky nejvíce
subjektů v oblasti velkoobchodu a maloobchodu. Druhým nejčastějším zaměřením v
podnikatelské sféře byl průmysl, a na třetí pomyslné příčce nejčastějších činností bylo
stavebnictví.
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Graf č. 2 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Roztoky
k 31.12.2016

Podnikatelské subjekty v obci Roztoky
k 31.12.2016
19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a…
Průmysl celkem
Stavebnictví
2
Činnosti v oblasti nemovitostí
17
5
Ostatní činnosti
16
7
Ubytování, stravování a pohostinství
14
9 13
Zemědělství, lesnictví, rybářství
5 10
Profesní, vědecké a technické činnosti
3 6
Doprava a skladování
2 5
Peněžnictví a pojišťovnictví
44
Vzdělávání
33
Zdravotní a sociální péče
12
Kulturní, zábavní a rekreační činnost
Veřejná správa a obrana, povinné sociální… 12
22
Administrativní a podpůrné činnosti
0

10
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Tabulka č. 8 - Vybrané ekonomické subjekty v obci Roztoky
Obsah činnosti

DOMOV
PRO
ZDRAVOTNÍM
LEONTÝN

OSOBY
SE Domov pro duševně a mentálně
POSTIŽENÍM postižené. Zřizovatelem je Hl.
město Praha.
Výrobce pneumatického a
hydraulického nářadí.
Hotel, restaurace, fitness
centrum, bowling, tenisové
kurty, sál.
Kempy, rekreační střediska;
chaty, chalupy.
Jízdní kola, cyklistické potřeby –
prodej.

PERMON s.r.o.
HOTEL ROZTOKY
CHATOVÁ OSADA VIŠŇOVÁ
VANĚČEK STANISLAVCYKLOSERVIS
MIRA CONSTRUCTION SPARES

Stavební stroje - prodej, servis.

AKM OIL s.r.o.

Tuhá paliva, topné oleje –
dodávka.
Skládky, zneškodnění odpadů.
Oleje, maziva.
Zemědělská výroba.

KARLOW-KARLSHOF a.s.
KRAUS VLADIMÍR
JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO
V RAKOVNÍKU
PM Střechy PAVEL MATĚJOVIČ

TOLMAN A TOLMAN s.r.o.
STAVEBNINY ROZTOKY
CYKLO JEDLIČKA
PŮJČOVNA LODÍ KOZOHORSKÝ
REKREAČNÍ STŘEDISKO LUDMILA
AUTOSERVIS KROB
TRUHLÁŘSTVÍ VRÁNA
FKF TĚNĚ
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Pokrývačské práce, tesařské
práce, dřevostavby, klempířské
práce.
Potraviny, smíšené zboží –
maloobchod. Drogistické zboží –
maloobchod.
Tesařské práce, dřevostavby.
Klempířské práce, Stavební
práce – drobné.
Výroba čistících prostředků.
Stavební materiál – prodej;
nákladní doprava - lehká,
střední, těžká.
Obchod a půjčovna kol.
Půjčovna lodí.
Rekreační objekt.
Autoservis.
Truhlářství.
Malá vodní elektrárna.
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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. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti.
Obec Roztoky náleží do Středočeského kraje. Situaci na trhu práce ve všech okresech
Středočeského kraje v průběhu roku 2016 bylo možno z hlediska vývoje nezaměstnanosti
považovat za stabilizovanou. Z pohledu celorepublikové úrovně se podíl nezaměstnaných
osob ve Středočeském kraji dlouhodobě pohybuje v první polovině nejnižších hodnot
nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob v obci Roztoky je nižší než podíl
nezaměstnaných osob v rámci České republiky.

Tabulka č. 9 - Nezaměstnanost v obci Roztoky
Dosažitelní
uchazeči
Obyvatelstvo Volná
15-64
15-64
místa

Podíl
nezaměstnaných
osob

Česká republika
Podíl
nezaměstnaných
osob

46

808

15

5,7 %

7,4 %

47

808

43

5,8 %

7,5 %

37

784

25

4,7 %

6,2 %

31

784

26

4,0 %

6,2 %

27

753

9

3,6 %

5,2 %

prosinec
28
2016

753

7

3,7 %

5,1 %

Obec Roztoky

Období
červen
2014
prosinec
2014
červen
2015
prosinec
2015
červen
2016

2.5. Podmínky pro zemědělství
Obec Roztoky má katastrální výměru 2221,4 ha, z celkové výměry obce tvoří 22 % orná
půda. Na území obce se nachází celkem 1 420 ha lesních pozemků. Lesnatost území je
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mimořádně vysoká, lesy pokrývají 63,9 % celkové rozlohy a nacházejí se hlavně na jihu
a na východě řešeného území a také v rozsáhlém prostoru mezi Roztoky a Karlovem.
Podle Lesního hospodářského plánu spadá převážná většina lesů v obci do kategorie
„hospodářský les“, pouze území nacházející se v I. zóně CHKO Křivoklátsko a v přírodní
rezervaci Červený kříž náleží mezi kategorii „lesy zvláštního určení“. V druhovém
složení jsou v převážné míře zastoupeny dub, buk, habr, lípa, smrk a borovice.

Tabulka č. 10 - Druhy pozemků v obci Roztoky
Druhy pozemků (ha)

31.12.2014

31.12.2015

Celková výměra

2221,4

2220,85

Zemědělská půda

647,34

646,38

Orná půda

488,78

488,53

Chmelnice

.

.

Vinice

.

.

Zahrada

14,76

14,74

Ovocný sad

7,24

7,24

Trvalý travní porost

136,57

135,87

Nezemědělská půda

1574,06

1574,47

Lesní pozemek

1425,01

1424,26

Vodní plocha
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha

24,19

24,19

19,08

19,05

105,78

106,97

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
V současné době procházejí územím obce tyto silnice:


II/201 Manětín-Unhošť;



II/236 Zdice-Slaný;



III/23314 Slap-Karlov;



III/2367 Karlov-Otročiněves;
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II/23611 Karlov-Červený Kříž;



III/23613 Žebrák-Placanda;



III/23617 Leontýnský zámek-Nižbor;



III/23620 Roztoky centrum-nádraží;



III/23621 Roztoky-Karlova Ves-(Karlov).

Stěžejní dopravní osou obce Roztoky je silnice II/236. Veřejná doprava v obci je zajištěna
vlaky Českých drah. Občané a návštěvníci mohou využít frekventovaných spojů, jak
směrem na Rakovník, tak také do Berouna a následně do Prahy či Plzně.
Doprava v mikroregionu Křivoklátska je provozována Autobusovou dopravou Kohout.
Územím obce prochází železniční trať č.174 Beroun – Rakovník.
Mapa č. 5 - Silniční síť v okolí obce Roztoky u Křivoklátu
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2.6.2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Roztoky jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu, který je ve správě firmy RAVOS, s.r.o.
Obec jeho část v roce 2002 odkoupila od firmy Permon. Zdrojem pitné vody jsou 2
vsakovací studny na pravém břehu řeky Berounky (povrchová voda je upravována na
stávající jednostupňové úpravně vody s kapacitou 2l/s) a vrt Beraník (podzemní voda je
upravována provzdušněním ve vodojemu, zdroj se nachází nad obcí nad silnicí Roztoky
– Nižbor).
Kanalizace a čistění odpadních vod
V Roztokách je vybudována kanalizační síť (kombinace jednotné – původní kanalizace a
oddílné splaškové kanalizace), která je ve správě společnosti RAVOS, s.r.o. Odpadní
voda je čištěna na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod s odstraňováním dusíku
a fosforu.
Elektrická energie
V současné době je elektrická energie do obce dopravována z rozvodny TR Lišany
prostřednictvím venkovního vedení 22 kV, které rozvádí elektrickou energii do 11
distribučních trafostanic.
Z venkovního vedení 22kV jsou dále napájeny čtyři odběratelské trafostanice.
Seznam cizích odběratelských trafostanic s evidovaným číselným označením:


Roztoky Permon I - RA_2144;



Roztoky Permon II - RA_2146;



Roztoky ČSD - RA_2145 – u nádraží;



Roztoky Lesy - RA_2147 – pila za nádražím.

V zájmovém území se nachází rovněž malá vodní elektrárna – Roztoky MVE RA_0080
– bývalý areál závodu Permon.
Seznam distribučních trafostanic ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. s evidovaným
číselným označením:


Višňová – kemp RA_2087;
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Roztoky – Leontýnský ústav RA_3024;



Karlov Obec - RA_3025;



Karlov Norkárna - RA_3026;



Roztoky Hrobce - RA_2188



Roztoky Hotel – RA_0081;



Roztoky Obec – RA_3041;



Roztoky Sídliště - RA_3042;



Roztoky Škola – RA_3043;



Roztoky Zdejcina – RA_3044;



Roztoky Štola - RA_3073.

Plynofikace
Obec Roztoky není plynofikována.

2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Podle Statistického lexikonu obcí 2013 je v obci Roztoky 228 domů, 193 rodinných, 466
bytů a obydlených bytů 389. Aktuálně informace z běžně dostupných zdrojů nejsou
k dispozici. Podle informací z obecního úřadu od roku 2014 přibylo v obci od 1.1. 2014
8 nových čísel popisných, 1 nové číslo evidenční a 1 číslo evidenční bylo zrušeno.

Roztoky

obydlené

celkem

celkem

rodinné

Tabulka č. 11 - Počty domů, bytů v obci Roztoky podle Statistického lexikonu obcí 2013
Domy
Byty
Obec, část obce,
základní sídelní
jednotka
228

193

466

389

Karlov

18

17

24

15

Leontýn

11

5

9

3

Placanda

6

6

7

6

Roztoky

193

165

426

365
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2.7.2. Školství
V obci Roztoky je Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky. Počet žáků
navštěvující Základní školu a Mateřskou školu V Zahrádkách, Roztoky je uveden
v tabulce č. 12.
Tabulka č. 12 - Počty žáků v Základní škole a Mateřské škole V Zahrádkách, Roztoky
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
POČTY ŽÁKŮ V ZŠ A DĚTÍ V MŠ
ŠKOLNÍ ROK

ZŠ

MŠ

2014/2015

70

49

2015/2016

61

50

2016/2017

56

49

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Roztoky ordinují dvě praktické lékařky:


MUDr. Eva Kasalická - středa 11.00 hod. - 12.00 hod.;



MUDr. Jana Žváčková - pátek 11.00 hod. - 12.00 hod.

V obci Roztoky působí Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí o.p.s.
V obci Roztoky se nachází Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Leontýn,
který poskytuje pobytové sociální služby lidem s různým druhem zdravotního postižení.
Organizace DOZP Leontýn je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Kapacita
zařízení je 84 klientů. 75 míst je určeno pro klienty s mentálním postižením a 5 míst pro
osoby s nízkofunkčním autismem. V organizaci pracuje 70 zaměstnanců, z toho přímou
pomoc a podporu uživatelům poskytuje 53 pracovníků v sociálních službách a středního
zdravotnického personálu.
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2.7.4. 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.
V obci Roztoky je základní škola pro 1.- 5. ročník, mateřská škola, Domov pro osoby se
zdravotním postižením, dva hotely, pět restaurací, dva obchody s potravinami, půjčovny lodí,
kemp, tábořiště, rekreační středisko a sportoviště, které zajišťují základní potřeby občanů a
návštěvníků v rámci rozvíjejícího se cestovního ruchu.
Velký význam pro obec a okolí má jedna ze tří okresních výjezdových základen Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje, která zde byla zřízena v roce 2008. Velmi významně
občanskou vybavenost doplňuje také Jednotka Sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO
II/1, (JSDH v pohotovostním režimu, pohotovost drží 1 družstvo o zmenšeném početním

stavu 1+3 (velitel + 3 hasiči), která operuje v okolí s výjezdem do 5 minut. Hospodářská
základna obce je významná zejména zásluhou podniku Permon, kterou doplňují provozovny
drobných a středně velkých podnikatelů.

Tabulka č. 13 - Instituce občanské vybavenosti
Instituce občanské vybavenosti
Výskyt v obci
Pošta

Ne

Škola a mateřská škola

Ano

Zdravotnické zařízení

Ano, 2x týdně

Zdravotnická
záchranná
Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb

služba Ano
Ano

Knihovna

Ano

Prodejna potravin

Ano

Zásahová jednotka SDH kategorie JPO II

Ano

Restaurace

Ano

Hřiště

Ano

Ubytování

Ano
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2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Roztoky poskytuje svým občanům informace několika způsoby: a to pomocí
webových stránek obce http://www.obec-roztoky.cz/, úřední deskou a zpravodajem
Roztocké listy, sms zpravodajem.

2.8. 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.
V obci Roztoky působí Požární jednotka obce II, SDH Roztoky a TJ Roztoky.
V obci Roztoky se hlavní měrou na pořádání volnočasových aktivit podílí Sbor
dobrovolných hasičů a TJ Roztoky z.s. a dále Dagmar Pavlíčková se svou hudební školou
či jako členka spolku Děti Křivoklátska působícího na území Křivoklátska.
Kanoistický klub Rakovník, každoročně pořádá Křivoklátské slalomy, které se konají
v obci na uměle vybudované slalomové dráze na jezu řeky Berounky.

Spolek -

"společnost života středověkého W-ARLET" se svými ukázkami historického šermu
účastní mnoha akcí, které se pořádají v obci či okolí.
V obci Roztoky se konají tyto kulturní a sportovní akce: Masopust, tradiční pálení
čarodějnic, Staročeské máje i se zábavou. Obec pořádá koncerty vážné hudby členů České
filharmonie konané v kostele na Křivoklátě. Konají se zde taneční koncerty kapel z okolí,
vernisáže výtvarných prací, dětský den, vodácké závody, fotbalová utkání, Posvícenská
zábava v Hotelu Roztoky, Drakiáda, rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem
a na závěr roku tradiční Plovoucí naděje – předštědrovečerní pouštění hořících svíček po
řece za doprovodu živé hudby s pásmem vánočních koled a vůní svařeného vína.
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2.9. Cestovní ruch
Obec Roztoky jako součást okresu Rakovník náleží do turistické oblasti: 02 Střední
Čechy – 02, turistického regionu: Střední Čechy – západ.
V této oblasti nalezneme řadu turistických cílů, oblast se vyznačuje krásnou přírodou,
atraktivními historickými památkami, možnostmi pro vodáky a dalšími zajímavými
turistickými cíli. Mezi nejatraktivnější turistické cíle patří:


Hrad Křivoklát - původně lovecký hrad českých knížat a králů s nádhernou hradní
kaplí, královským a rytířským sálem a expozicí gotického umění. Knihovna,
vězení a mučírny s mučícími nástroji, vyhlídkové ochozy.



Křivoklátsko - chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO s
mohutným komplexem lesů, malebným údolím řeky Berounky a oblíbenými
letovisky.

Turistické zajímavosti nalezneme také v Rakovníku a blízkých obcích, např. Kounov
(Kounovské kamenné řady). V Berouně je k dispozici Aquapark Beroun.

2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce
Roztoky a jejich okolí jsou ideálním místem pro rekreaci. Po řece Berounce vede
Vodácká naučná stezka. Pod roztockým jezem je při pravém břehu nově zbudovaný
umělý kanál pro vodní sporty. Nedaleko něho jsou hospůdky U Jezzu a U Mostu,
Rekreační středisko Ludmila a Hotel Roztoky. Na pravém břehu Berounky je v provozu
jedno vodácké tábořiště. Rekreační areál Višňová nabízí ubytování v chatkách,
karavanech, prostor pro stanování a rozdělání ohně, základní hygienické zázemí a
občerstvení. Roztokami procházejí také zajímavé cyklotrasy a turistické naučné stezky,
např. známá Svatojakubská cesta vedoucí ze Železné na česko – německém hraničním
přechodu a končící v Praze - Zbraslavi.
Cykloturistika:


cyklostezka č.0045 (Roztoky-Pod Sirskou horou);



cyklostezka č.0050 (Beroun-Zdejcina-Karlova Ves);



cyklostezka č.0053 (Pod Kolnou-Otročiněves);
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cyklostezka č.303 (Hořovice Rakovník, Nový mlýn).

Rekreační zařízení v obci Roztoky
V obci Roztoky jsou k dispozici tato rekreační zařízení:
Tabulka č. 14 - Rekreační zařízení v obci Roztoky
Název rekreačního zařízení
Typ
Odkaz
HOTEL ROZTOKY

Hotel

Hotel Roztoky

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍVYDROVÁ KVĚTOSLAVA

Penziony, ubytování v Ubytování Vydrová

NA KOPEČKU – MILOUŠ
KOPECKÝ

Penziony, ubytování v Ubytování Křivoklát

CHATOVÁ OSADA

Kempy,

VIŠŇOVÁ – HÁJEK

střediska

U PŘÍVOZU – VIŠŇOVÁ NA

Rekreační

BEROUNCE

kemp, tábořiště

na Berounce

REKREAČNÍ STŘEDISKO
„LUDMILA“

Rekreační středisko

Rekreační

KEMP NA ALJAŠCE

Tábořiště

Kemp na Aljašce

TÁBOŘIŠTĚ MEZI MOSTY

Přírodní tábořiště kemp

Tábořiště mezi mosty

soukromí

soukromí
rekreační Chatová osada
Višňová- Hájek
středisko, U Přívozu-Višňová

středisko

Ludmila

2.10. Životní prostředí v obci
Zvláště významná je obec z hlediska ochrany přírody. Příroda v okolí Roztok je
výjimečná. Celé území obce Roztoky spadá do CHKO Křivoklátsko, na území obce jsou
i významné prvky Územního systému ekologické stability, obec Roztoky je součástí
Lesnického parku Křivoklátsko.
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CHKO Křivoklátsko - Kraj Oty Pavla
„Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráň, a byla to zvláštní stráň, nebylo v ní žádné
kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými
duby, sem se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada a
nebo také zámecký park ...“. Tak líčí přírodu Křivoklátska spisovatel Ota Pavel v jedné z
nejznámějších povídek - Smrt krásných srnců. Křivoklátsko, dnes chráněná krajinná
oblast a biosférická rezervace UNESCO, je v porovnání s podobnými krajinami v Evropě
zvláštností. Rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají
listnaté a smíšené lesy. Dodnes zde zůstalo zachováno více než 1800 druhů cévnatých
rostlin, nejméně 52 druhů dřevin, hnízdí zde kolem 120 druhů ptáků a dosud nespočetné
množství dalších příslušníků živočišné říše, z nichž je nejeden zařazen do červených
seznamů vzácných a ohrožených druhů.
Bohatství a zachovalost celé oblasti je podmíněno mnoha přírodními prvky i historickými
souvislostmi. Mezi nejdůležitější patří velká členitost terénu Křivoklátské vrchoviny,
pestrá geologická stavba, údolní fenomén řeky Berounky, různorodá orientace stanovišť
ke světovým stranám, typy půd, klimatické podmínky i historický vývoj osídlování.
Strmé a nepřístupné stráně údolí řeky Berounky jsou kryty přirozenými lesními porosty,
místy prostupují skalní výchozy s typickou teplomilnou florou a faunou. Vodní tok
vymodeloval za dlouhá tisíciletí v horninovém podkladu hluboké, místy až kaňonovité
údolí a přítomnost řeky tu způsobuje teplejší mezoklima. Naproti tomu oboustranné
přítoky Berounky vytváří úzce zaříznutá údolí, na jejichž dno jen ztěží pronikají sluneční
paprsky, zvláště pak v letních měsících, kdy se uzavírá klenba listnatého lesa. Teplota na
dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám podhorských až
horských území. Teplotní inverze, pro Křivoklátsko typický jev, je jednou z hlavních
příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody.
Území obce Roztoky je napojeno na nadregionální a regionální územní systém
ekologické stability prostřednictvím nadregionálního biokoridoru K 55 vedeného podél
řeky Berounky a dále regionálního biocentra RBC 1442 „Na Vartě“ zasahujícího do jižní
části správního území obce a regionálního biokoridoru RBK 1159 „Dřevíč II. – Na
Vartě“, procházejícího jihovýchodní částí řešeného území ve směru jihozápadseverovýchod.
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Lesnický park Křivoklátsko
Obec Roztoky je součástí Lesnického parku Křivoklátsko, území obce tvoří téměř
13 % území parku.
Lesnický park Křivoklátsko je území o rozloze 17 000 hektarů, na kterém se vlastníci a
správci lesů rozhodli hospodařit podle standardu lesnických parků. Byl založen 13.
května 2010 svobodnou vůlí zakladatelů, kterými jsou Jerome Colloredo-Mannsfelf,
největší soukromý vlastník lesů v ČR, Lesy České republiky, s. p. a Česká lesnická
společnosti, základní pobočka Křivoklát.
Navazuje na několik set let trvající péči člověka o křivoklátskou krajinu a v duchu hesla
lesnických parků „Území pro přírodu i pro lidi“ usiluje o zvyšování produkčního
potenciálu krajiny, zlepšování stavu křivoklátské přírody a současně i o zachování
křivoklátského lesnictví, jako kulturního odkazu našich předků.
Přírodní rezervace Červený kříž
Ve východní části katastru obce je vyhlášena přírodní rezervace Červený kříž. Jedná se o
lesní rezervaci, která slouží zejména ke sledování změn v lesních společenstvech.
Nádherné přírodní scenérie jsou též v okolí vrchu Beraník a na svazích nad údolím potoka
Klucná, kolem něhož se rozkládá jedna z nejstarších českých trampských osad - Údolí
hříchu.
Přírodní rezervace U Eremita
Na pravém břehu Berounky u ústí potoka Klucná začíná přírodní rezervace U Eremita –
suťový les s tisem červeným a se vzácnými druhy tisů. V roce 1999 byla obnovena stezka
spojující obce Branov a Roztoky, procházející rezervací. Posléze na ní byla vytvořena
naučná stezka prezentující druhy zdejší pestré rostlinné skladby lesa i geologická
specifika (ložisko pěnovce).
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III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
V souvislosti se zpracováním Rozvojového plánu obce byl realizován dotazníkový
průzkum. Tento průzkum byl proveden metodou vyplňování standardizovaných
dotazníků občany obce Roztoky.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci obecního úřadu Roztoky. Šetření bylo
dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
Dotazník byl obsáhlý, obsahoval celkem 27 otázek a prostor pro vyjádření vlastních
připomínek. Dotazník zahrnoval otázky týkající se těchto aspektů života v obci Roztoky:


Hodnocení oblastí života v obci Roztoky.



Spokojenost vs. vnímané nedostatky respondentů k životu v obci: doprava,
služby, životní prostředí a veřejné prostranství, čistota obce, pocit bezpečí v obci,
informovanost občanů, chybějící zařízení nebo prostory pro volný čas, možnosti
kulturního vyžití a dalšího vzdělávání v obci.



Možnosti rozvoje obce Roztoky.

Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu a v obchodě COOP Jednota. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v
dubnu 2017.
Celkem bylo vyhodnoceno 154 dotazníků, zbývající dotazníky byly vyřazeny pro
neúplnost dat.
Nejvíce respondentů bylo ve věkové skupině 40-59 let, tito respondenti tvořili 40,3 %,
dále pak respondenti nad 60 let věku (33,1 %), respondenti ve věkové kategorii 25-39 let
(20,8 %) a dále dotazovaní ve věku 18-24 let (5,8 %).
Průzkumu se zúčastnilo 45,5 % mužů a 54,5 % žen. Nejvíce respondentů mělo
středoškolské vzdělání (52,0 %), učňovské vzdělání (30,5 %), vysokoškolské vzdělání
(11,0 %) a základní vzdělání (6,5 %).
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3.2. Výsledky průzkumu
Hodnocení oblastí v obci
Velmi obsažná otázka se týkala hodnocení oblastí v obci. Respondenti výzkumu měli
danou oblast ohodnotit, zda ji vnímají jako velmi dobrou, dobrou, průměrnou, spíše
nedostatečnou nebo zcela nedostatečnou. Z hodnocení respondentů byla spočítána
průměrná „známka“. Hodnocení je uvedeno v tabulce „Jak hodnotíte následující oblasti
v obci?“.
Tabulka č. 15 - Jak hodnotíte následující oblasti v obci?
Průměrná
Oblast
známka
Úroveň mateřské školy

1,97

Životní prostředí v okolí obce

1,98

Komunikace s obecním úřadem

1,98

Zásobování energiemi

2,13

Bezpečnost v obci

2,14

Zásobování vodou

2,14

Celkový vzhled obce

2,23

Nakládání s odpady

2,33

Úroveň základní školy

2,35

Sousedské vztahy

2,42

Podpora neziskových organizací

2,42

Množství a kvalita zeleně
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Tabulka č. 15 - Jak hodnotíte následující oblasti v obci? - pokračování
Průměrná
známka

Oblast
Možnosti pro výstavbu nových
rodinných domů

3,09

Možnosti nakupování

3,11

Nabídky a kvalita bytů

3,16

Vzhled veřejných budov

3,20

Úroveň kulturního vyžití

3,27

Nabídka služeb

3,38

Příležitosti pro podnikaní
Dostupnost bydlení v nájemních
bytech

3,43

Bezbariérovost obce

3,62

Pracovní příležitosti

4,04

3,55

Podle většiny respondentů se v posledních 3 letech celkové prostředí obce mírně zlepšilo
(74 bodů), výrazně zlepšilo (55 bodů) a zůstalo stejné 22 bodů. Prostředí obce se zhoršilo
podle minima respondentů.
Graf č. 3 - Jak se v posledních 3 letech změnilo celkové prostředí obce?

Jak se v posledních 3 letech změnilo celkové
prostředí obce?
Mírně se zlepšilo
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Život v obci
Další otázky se týkaly života respondentů v obci Roztoky.
Pro život v obci je pro respondenty důležitých těchto 5 aspektů: příroda v okolí (140
bodů), zdravotnická záchranná služba (105 bodů), Jednotka sboru hasičů (94 body),
blízkost řeky Berounky (93 bodů), hezké prostředí obce (92 bodů).
Graf č. 4 - Co je pro Váš život v obci významné?

Co je pro Váš život v obci významné?
Příroda v okolí
Zdravotnická záchranná služba
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Dostupné nebo příjemné bydlení
Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli
Příjemní lidé
Možnost dopravního spojení
Sportovní vyžití
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Dobré nákupní možnosti
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Otevřená otázka se týkala nedostatků obce Roztoky, v ní měli respondenti sami doplnit,
jaké nedostatky v obci vidí. Nejvíce respondentů uvedlo, že nevidí žádné zásadní
nedostatky v obci (68 bodů). Zásadním problémem byla oblast dopravy, komunikací a
parkování (30 bodů). Do odpovědi „jiné“ respondenti zahrnuli různorodé odpovědi od
vaření v restauraci po obecné stížnosti. Problémem, kteří respondenti uváděli, byl
nedostatek služeb, hlavně pak lékárny. Respondenti uvedli také další nedostatky týkající
se kulturního vyžití (11 bodů), životního prostředí (8 bodů), nedostatečných pracovních
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příležitostí (7 bodů), chybějícího centra Roztok (6 bodů), scházejícího rozhlasu (4 body).
Tyto nedostatky se objevovaly také v dalších otázkách.
Graf č. 5 - V čem vidíte nedostatky obce?

V čem vidíte největší nedostatky naší obce?
Žádné zásadní nedostatky
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V otázce „Jaké jsou problémy s dopravou a ve spojení s okolím?“ největší počet bodů
získala odpověď: absence chodníků na hlavní silnici (78 bodů), další problémy
s dopravou se týkaly bezpečnosti – dodržování rychlosti na komunikacích (66 bodů),
chybějící linky Rakovník-Beroun (64 bodů), kvalitě komunikací (48 bodů), chybějícím
přechodům pro chodce a chybějícím bezbariérovým chodníkům (32 bodů), chybějícímu
autobusu z nádraží k hlavní silnici (30 bodů), dostupnosti z okolních měst (21 bodů),
problémům s parkováním (16 bodů), šíři vozovek (14 bodů). Odpověď „Jsem spokojen
s dopravou,“ získala pouhé 4 body.
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Graf č. 6 - Jaké jsou problémy s dopravou a ve spojení s okolím?

Jaké jsou problémy s dopravou a ve spojení s
okolím?
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U otázky týkající se pocitů bezpečnosti v obci, odpověď „Cítím se v obci bezpečně“
získala 79 bodů. Pro pocit bezpečí dotazovaným chyběly chodníky (41 bodů) a kvalitnější
pouliční osvětlení (35 bodů). Ostatní odpovědi získaly jen malý počet bodů.
Graf č. 7 - Cítíte se v obci bezpečně?

Cítíte se v obci bezpečně? Pokud ne, vyberte
prosím důvody, proč se necítíte bezpečně.
V místě bydliště se cítím bezpečně
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Za nejméně bezpečné místo respondenti označili hlavní silnici od školy k Permonu (99
bodů), silnici k nádraží (52 bodů), cestičky kolem kolejí (42 bodů), Areál u jezu (9 bodů),
u hřbitova a u čističky (každá odpověď 5 bodů), za obchodem Jednota (4 body). Odpověď
„jiné“ zahrnovala tyto odpovědi: „od mostu ke škole Křivoklát, na Koreii, ulice vedoucí
kolem MŠ k Jednotě, V Zahrádkách od prodejny Coop“.
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Graf č. 8 - Které místo byste označili jako nejméně bezpečné?
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Dotazovaní občané v Roztokách jednoznačně postrádají lékárnu (107 bodů), bankomat
(96 bodů) a trafiku (56 bodů), pokrytí obce signálem (52 bodů). Potřeba ostatních služeb
nevyznívala naléhavě.
Graf č. 9 - Jaké služby v obci postrádáte?

Jaké služby v obci postrádáte?
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V Roztokách respondentům nejvíce chybí volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé
druhy sportů (76 bodů), dětská hřiště, místa pro hraní dětí (63 bodů), lavičky (56 bodů),
cyklostezky (54 bodů), místa pro aktivní odpočinek (52 bodů), obecní nebo kulturní dům
(32 bodů), hřiště pro organizované sporty (32 bodů), inline dráha (27 bodů), veřejná
prostranství pro setkávání lidí (26 bodů), prostory s vybavením pro netradiční sporty (20
bodů), venkovní stolní tenis (14 bodů). Odpověď „nic mi nechybí, stávající stav je
dostatečný“ získala 12 bodů.
Graf č. 10 - Jaké zařízení pro volný čas Vám v obci výrazně chybí?

Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci výrazně
chybí?
Volně přístupná víceúčelová hřiště pro…
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí
Lavičky
Cyklostezky, případně jejich propojení
Místa pro aktivní odpočinek
Obecní nebo kulturní dům
Hřiště pro organizované sporty
Inline dráha
Veřejná prostranství pro setkávání lidí
Prostory s vybavením pro netradiční sporty
Venkovní stolní tenis
Nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný
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Podle respondentů by měly být více podporovány v rámci oblasti kulturního vyžití tyto
tři oblasti: Den dětí (53 bodů), společenské zábavy (39 bodů) a nekuřácké restaurace
k posezení (38 bodů).
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Graf č. 11 - Jaká oblast kulturního vyžití by měla být více podporována?

Jaká oblast kulturního vyžití by měla být více
podporována?
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U otázek “Jsou problémy s čistotou obce?“ a „Co podle vás zhoršuje kvalitu životního
prostředí?“ se objevila na první pozici odpověď: „Psí výkaly.“
Další problémy s čistotou obce podle respondentů: povalování odpadků (55 bodů), kvalita
vozovek a nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů (každá z odpovědí 47 bodů), špatná
zimní údržba silnic (30 bodů), nedostatek odpadkových košů (29 bodů), nepořádek
v okolí kontejnerů (23 bodů), výsadba nové zeleně (17 bodů) a údržba veřejné zeleně (10
bodů). Odpověď „neshledávám problémy s čistotou obce“ získala 28 bodů.
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Graf č. 12 - Jsou problémy s čistotou obce?

Jsou problémy s čistotou obce? Pokud ano, jaké
vás trápí nejvíce?
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Graf č. 13 - Co podle Vás zhoršuje kvalitu životního prostředí?

Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního
prostředí v obci?
Psí výkaly
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S umístěním sběrného dvora získala nejvíce bodů odpověď „Jsem spokojen“ (105 bodů),
29 bodů získala odpověď: „Měl by se umístit mimo střed obce“ a 20 bodů obdržela
odpověď „Je mi to jedno“.
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Graf č. 14 - Jaký charakter by mělo mít veřejné prostranství?
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Veřejné prostranství v celé obci by mělo vypadat podobně s podobnými prvky úpravy:
lavičky 154 bodů, koše 104 bodů a odpověď „další“ získala 9 bodů. Respondenti pod
odpovědí jiné mysleli „zeleň“.
Za centrum obce respondenti označili místo před obecním úřadem (73 bodů), místo u
obchodu Jednota (66 bodů), prostranství před Hospodou u Křížku (14 bodů), parkoviště
u školy (4 body). V odpovědi jiné respondenti uvedli např.: „restaurace U Jezzu“, „obec
nemá centrum“, „u Hotelu Roztoky“.
Graf č. 15 - Které místo byste označili za centrum obce?

Které místo byste označili za centrum obce?
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Nejvíce respondentů získává informace z obecního úřadu z Roztockých listů (133 bodů),
z internetu (58 bodů), z úřední desky (46 bodů), od známých a přátel (44 bodů),
prostřednictvím SMS (25 bodů), emailem (12 bodů). Pouhý jeden respondent uvedl, že
informace z obecního úřadu nevyhledává.
Graf č. 16 - Jakou cestou získáváte informace z obecního úřadu?

Jakou cestou získáváte informace u obecního
úřadu?
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Nejvíce péče by měla obec věnovat seniorům (72 bodů), rodinám s dětmi (59 bodů),
zdravotně postiženým (38 bodů), rizikové mládeži (9 bodů), osobám ohroženými na
návykovými látkami (4 body). Odpověď obec se stará dobře o uvedené skupiny obyvatel
získala 59 bodů.
Rozvoj obce
Za nejvíce podstatné v rámci rozvoje obce respondenti považovali: úroveň a dostupnost
zdravotní péče (82 bodů), opravu veřejných budov a dostatek pracovních příležitostí (81
bodů každá z odpovědí), vzhled veřejných prostranství (79 bodů), rekonstrukci a údržbu
silnic (77 bodů).
Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá výstavba domu seniorů a kulturní vyžití v obci
(74 bodů každá z odpovědí), výstavba parkovacích ploch (62 bodů), sportovní vyžití
v obci (59 bodů), výstavba chodníků (50 bodů), zapojování občanů do rozhodování (50
bodů), bezpečnost v obci (46 bodů).
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Jako velmi významné oblasti rozvoje vnímali občané budování maloobchodní sítě (45
bodů), zapojování mládeže do projektů v obci, nakládání s odpady, čistotu vzduchu (42
bodů každá z odpovědí).
Dále respondenti uvedli jako podstatnou oblast rozvoje bydlení (39 bodů), dostatek zeleně
na sídlišti (36 bodů), péči o bytový fond (35 bodů), možnosti podnikání (32 bodů).
Jako nejméně naléhavé, ale přesto významné, se ukázaly oblasti rozvoje: veřejné
osvětlení (29 bodů), investice do vodovodů (29 bodů), propagace obce a rozvod plynu
(21 bodů) každá z odpovědí, provoz a výkon úřadu obce (19 bodů) a cestovní ruch a
turismus (17 bodů).
Graf č. 17 - Na které oblasti by se obec měla do budoucna soustředit a měla by je řešit
nebo podporovat?

Na které oblasti by se obec měla do budoucna soustředit a
měla by je řešit nebo podporovat?
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Dále respondenti uvedli jako podstatnou oblast rozvoje bydlení (39 bodů), dostatek zeleně
na sídlišti (36 bodů), péči o bytový fond (35 bodů), možnosti podnikání (32 bodů).
Výstavba rodinných domů by měla pokračovat pod Permonem (86 bodů), u hřbitova (55
bodů), u nádraží (35 bodů) a před školou (25 bodů).
Graf č. 18 - V jaké lokalitě by měla pokračovat výstavba rodinných domů?
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Další odpovědi z průzkumu
Možnosti spolupráce na rozvoji obce s jejími obyvateli dokreslovaly tři otázky: „Jste
ochotni spolupracovat na pořádání kulturních akcí?“, „Jaký máte vztah k veřejným
sbírkám?“ a „Jste ochotni spolupracovat při organizaci tradičních akcí pořádaných obcí
nebo dalšími spolky?“.
Na otázku „Jste ochotni spolupracovat při pořádání kulturních akcí?“ získala odpověď
„ano“ 96 bodů, odpověď „ne“ pak 58 bodů.
K otázce vztahu k veřejným sbírkám většina respondentů uvedla, že k nim má kladný
vztah a přispívá (88 bodů). Odpověď „Jde o dobrou věc, ale nemohu si dovolit přispívat,“
získala 40 bodů a odpověď: „Je mi to nepříjemné získala,“ 26 bodů.
Na otázku „Jste ochotni spolupracovat při organizaci tradičních akcí pořádaných obcí
nebo dalšími spolky?“ získala odpověď „ano“ 99 bodů, odpověď „ne“ pak 55 bodů.
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Graf č. 19 - Jaký máte vztah k veřejným sbírkám?
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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
V obci Roztoky je přítomen specifický genius loci. Snoubí se zde zajímavá historie obce
a jejího okolí, kulturní dědictví celého Křivoklátska a krásná příroda. Samotné Roztoky
leží na návrší v meandru Berounky naproti Křivoklátu, což přispívá k vnímání krajiny
obce jako výjimečného a jedinečného místa. Jako významná může být považována poloha
obce, obec Roztoky se nachází ve Středočeském kraji (centrální poloha v rámci České
republiky), cca 60 km od hl. města Prahy
Obec Roztoky se v posledních letech rozvíjí, občané vnímají prostředí obce v posledních
3 letech jako zlepšující se. Roztoky mají dobrou občanskou vybavenost, obec žije
bohatým komunitním a kulturním životem. Obec přitahuje svými turistickými možnostmi
a možnostmi sportovního vyžití. Významné je zde také životní prostředí.
Vize:
Obec Roztoky – obec vycházející z kombinace bohaté historie a krásné okolní krajiny.
Obec nabízející nové možnosti bydlení v souvislosti s rozvojem infrastruktury a občanské
vybavenosti obce. Pestrý spolkový život a kultura v obci. Zelený život v obci v kontextu
rozvoje životního prostředí. Rozvíjející se místní cestovní ruch a sportovní vyžití v obci
šetrné k okolní krajině.
Z hlediska ekonomického rozvoje by se měla obec zaměřit především na údržbu a rozvoj
občanské vybavenosti a na údržbu a rozvoj místních komunikací. To je pro obec důležitou
možností, jak spojovat významné prvky okolí. Dále by se měla obec soustředit na
podporu turistického ruchu. Orientace na propagaci v rámci turistického ruchu a
informovanost o životě v obci je důležitá jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky
obce.
Tyto směry budou v dlouhodobém období nejvýznamnějším faktorem podporujícím
rozvoj obce.
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4.1. SWOT analýza
Tabulka č. 16 - SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky



Dlouhá a zajímavá historie obce.



Chybějící lékárna, bankomat.



Rozvoj obce v posledních letech,



Absence chodníků na hlavní

komunikace s obecním úřadem.


Zajímavé

přírodní

a

silnici.

historické



lokality v obci a jejím okolí.


Dodržování rychlosti na
komunikacích.

Umístění v rámci Středočeského



Chybějící linka Rakovník-Beroun.

kraje (centrální poloha v rámci
České republiky), cca 60 km od hl.
města Prahy.


Informovanost o obci.



Vysoká míra spolkového života
obyvatel.
Příležitosti







Rizika

Budování cyklotras, turistických
tras s ohledem na životní prostředí a
okolní krajinu.
Příprava podmínek pro rozvoj
bydlení.
Rozvoj životního prostředí v okolí.
Lokální identita, vztah obyvatel k
obci a okolí.
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 Zvyšující se doprava.
 Nedostatek financí.
 Vysoká administrativní zátěž
(dotačního řízení, v podnikání,
v místní samosprávě).
 Malá podpora malých obcí státem.
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4.2. Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl určen 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 Roztoky – rozvoj obce jako klidného a „zeleného“ místa pro život s dobrou
dostupností obce, občanskou vybaveností a fungující technickou infrastrukturou.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím
stanoviskům:


současný profil regionu,



strategická vize regionu,



globální cíle regionu,



SWOT analýzy,



výsledky průzkumu názorů občanů,



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.
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Strategický cílem obce Roztoky je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:


Rozvoj občanské vybavenosti.



Rozvoj infrastruktury obce.



Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb včetně
volnočasových aktivit.



Podpora životního prostředí.



Podpora spolkového a komunitního života.

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v
obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, 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).
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Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních
oblastí rozvoje:
Tabulka č. 17 - Prioritní oblasti rozvoje v obci
PRIORITA 1. Občanská 1.1 Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
vybavenost
1.2 Výstavba multifunkčního hřiště
1.3 Oprava, výstavba a rekonstrukce mateřské školy
1.4 Oprava tělocvičny
1.5 Oprava, výstavba a rekonstrukce základní školy
1.6 Oprava zvoničky
PRIORITA 2.
Infrastruktura obce

2.1 Vybudování vodovodu
2.2 Výstavba chodníků
2.3Výstavba a oprava místních komunikací
2.4 Výstavba mostu přes řeku
2.5 Vybudování kanalizace v obci
2.6 Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení

PRIORITA 3.
Turistický ruch

3.1. Turistické stezky – výstavba napojení na část
Višňová
3.2 Cyklostezky – propojení s Višňovou
3.3 Napojení obce na informační systémy

PRIORITA 4. Životní
prostředí

4.1 Revitalizace rybníků
4.2 Údržba zeleně na veřejném prostranství
4.3 Revitalizace území bytovek – parkovací stání
4.4 Kotelna na biomasu

PRIORITA 5. Spolkový
a komunitní život

5.1 Podpora spolků
5.2 Podpora hasičů
5.3 Podpora jednorázových společenských akcí
5.4 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže,
seniorů

PRIORITA 6. Podpora
zaměstnanosti a trhu
práce

6.1 Podpora zaměstnanosti a trhu práce
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost
Strategický cíl:
Cílem 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.
PRIORITA 1.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu
Popis priority 1.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu:
V rámci tohoto opatření je cílem obnova a rekonstrukce obecního úřadu. Toto opatření
povede k navrácení budovy obecního úřadu do původního stavu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

V době zpracování Strategického rozvojového plánu je již hotová studie a probíhá
výběrové řízení na projektanta. Realizace akce je naplánována na rok 2018.
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PRIORITA 1.2: Výstavba multifunkčního hřiště
Popis priority 1.2: Výstavba multifunkčního hřiště
V rámci tohoto opatření je cílem výstavba multifunkčního hřiště. Toto opatření umožní
obyvatelům obce vést aktivní životní styl, trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:


Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

V době zpracování Strategického rozvojového plánu je hotov projekt. Realizace opatření
je naplánována na roky 2018-2019.

PRIORITA 1.3: Oprava, výstavba a rekonstrukce mateřské školy
Popis priority 1.3: Oprava, výstavba a rekonstrukce mateřské školy:
V rámci této priority je rekonstrukce mateřské školy – konkrétně pak rekonstrukce
kuchyně mateřské školy. Toto opatření povede ke zkvalitnění stravování.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru
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Kolaudace



Provoz
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V době zpracování Strategického rozvojového plánu je studie hotová. Realizace priority
je naplánována na rok 2018.

PRIORITA 1.4: Oprava tělocvičny
Popis priority 1.4: Oprava tělocvičny
V rámci této priority je cílem oprava, výstavba a rekonstrukce tělocvičny. V rámci
realizace opatření se jedná o opravu střechy, zateplení, výměnu oken. Opatření povede ke
snížení energetické náročnosti budovy.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

V době zpracování je zahájen proces zpracování studie a projektu na revitalizaci objektu
tělocvičny, opravu jeho střechy a zateplení. Zahájení realizace je naplánováno na rok
2020.

PRIORITA 1.5: Oprava, výstavba a rekonstrukce základní školy
Popis priority 1.5: Oprava, výstavba a rekonstrukce základní školy:
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V rámci této priority je cílem oprava, výstavba a rekonstrukce základní školy – konkrétně
pak je v rámci realizace opatření naplánována výstavba prostor pro aktivity školy
v nástavbě školy.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

V době zpracování byl zahájen proces zpracování studie a projektu na půdní vestavbu pro
rozšíření aktivit školy. Zahájení realizace projektu je naplánováno na rok 2018, zahájení
realizace stavby je naplánováno na rok 2022.

PRIORITA 1.6: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
Popis priority 1.6: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby –
konkrétně o opravu zvoničky. Toto opatření povede k obnově a zachování historických a
drobných sakrálních staveb na území obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace
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V době zpracování byly zahájeny přípravné práce. Zahájení realizace je naplánováno na
rok 2018.

PRIORITA 2. Infrastruktura obce
Strategický cíl: Vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury
v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce chodníků a cyklostezek.

PRIORITA 2.1: Vybudování vodovodu
Popis priority 2.1: Vybudování vodovodu
Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování vodovodu. Toto opatření povede k zajištění
dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, zvýšení zabezpečení stability
dodávky pitné vody.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

V době zpracování byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace Zahájení
realizace je naplánováno na rok 2019.

PRIORITA 2.2: Výstavba chodníků
60

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
obec Roztoky
2018-2027

Popis priority 2.2: Výstavba chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníků, jejich oprava,
rekonstrukce a nová výstavba. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace v obci,
zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke zlepšení celkového vzhledu obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

V době zpracování byly zahájeny přípravné práce na zpracování studie pro revitalizaci
veřejných prostranství. Zahájení částečné realizace je naplánováno na rok 2018.

PRIORITA 2.3: Výstavba a oprava místních komunikací
Popis priority 2.3: Výstavba a oprava místních komunikací
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních komunikací, jejich oprava,
rekonstrukce. V rámci opatření dojde k opravě místních komunikací a výstavbě místních
komunikací v nové zástavbě. Tato opatření povedou ke zlepšení dopravní situace v obci,
udržení možností vyjížďky obyvatel z obce za prací, školními povinnostmi atd. Součástí
opatření je také vybudování parkovišť na sídlišti.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:


Projektové práce



Výběr dodavatele
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Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

V době zpracování byl zpracován projekt na opravu komunikace v území mezi prodejnou
potravin a hlavní komunikací. Zahájení realizace je naplánováno na rok 2021.

PRIORITA 2.4: Výstavba mostu přes řeku
Popis priority 2.4: Výstavba mostu přes řeku
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba mostu přes řeku mezi Višňovou a Roztokami.
Toto opatření povede k propojení oddělené rekreační části obce s centrální částí, napojení
na cyklotrasu a vybudování nového areálu pro volnočasové aktivity.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz
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V době zpracování byla zpracovaná studie na revitalizaci prostranství kolem řeky
Berounky na území u jezu s návrhem řešení propojení území obce s rekreační oblastí
Višňová. Zahájení realizace je naplánováno na rok 2020.
PRIORITA 2.5: Vybudování kanalizace v obci
Popis priority 2.5: Vybudování kanalizace v obci
Cílem v rámci tohoto opatření je dobudování kanalizace v obci – v nové zástavbě.
Kanalizace je důležitým článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura
bydlení a zlepší se životní prostředí v daném území. Navržená opatření budou mít také
významný pozitivní vliv na kvalitu vody v blízkých tocích.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

V době zpracování dle územního plánu obce dochází k postupnému naplnění požadavku
na bytovou výstavbu. Realizace je naplánována v průběhu let 2021-2027.
PRIORITA 2.6: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 2.6: Výstavba/ rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení ke
hřbitovu, k nádraží. Toto opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního
provozu, k ochraně veřejného a soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 6:
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Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Rekonstrukce veřejného osvětlení od čističky k nádraží je naplánována na rok 2018.
Výstavba nového veřejného osvětlení ke hřbitovu byla připravena pro zpracování
projektu s možností realizace v roce 2019.

PRIORITA 3. Turistický ruch

Strategický cíl: Rozvoj turistického potenciálu obce s důrazem na rozvoj aktivity,
související infrastruktury a doplňkových služeb.

PRIORITA 3.1: Turistické stezky
Popis priority 3.1: Turistické stezky
Cílem tohoto opatření je rozvoj turistických stezek (konkrétně pak výstavba napojení na
část Višňová). Dále instalace populárně-zábavně-znalostních prvků podél cest,
vybudování odpočívadel, odpadkových košů apod. Toto opatření přispěje k podpoře
turistického ruchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik
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Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

V době zpracování rámce byl zpracován návrh studie území v připomínkovém řízení.
Zahájení realizace je naplánováno na rok 2020.
PRIORITA 3.2: Cyklostezky
Popis priority 3.2: Cyklostezky
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování cyklostezky (konkrétně pak propojení
s Višňovou). Toto opatření povede k zvýšení podílu cyklistické dopravy na celkovém
objemu dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel obce, cyklostezka bude sloužit
jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

V době zpracování rámce byl zpracován návrh studie území v připomínkovém řízení.
Zahájení realizace je naplánováno na rok 2020.
PRIORITA 3.3: Napojení obce na informační systémy - hotspot
Popis priority 3.3: Napojení obce na informační systémy
Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit
informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce.

65

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

obec Roztoky
2018-2027

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Napojení obce na informační systémy

V době zpracování jsou zahájeny práce na zavedení vysokorychlostního internetu v obci.
Zdokonalení Informačního systému obce probíhá formou postupného doplňování.
Zahájení realizace je naplánováno na rok 2018.

PRIORITA 4. Životní prostředí
Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a
výsadba zeleně v intravilánu obce.
PRIORITA 4.1: Revitalizace rybníků
Popis priority 4.1: Revitalizace rybníků
Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníků. Toto opatření povede k zadržení vody v
krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení sedimenty,
zlepšení environmentálních a estetických funkcí chráněného území.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
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Instalace obecního mobiliáře

V době zpracování bylo provedeno zaměření vodní nádrže a zahájeny práce na zpracování
projektové dokumentace. Zahájení realizace je naplánováno na rok 2018.

PRIORITA 4.2: Údržba zeleně na veřejném prostranství
Popis priority 4.2: Údržba zeleně na veřejném prostranství
Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v
obci. Vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře

V době zpracování zadáno zpracování studie revitalizace veřejných prostranství.
Realizace postupná v roce 2019-2027.

PRIORITA 4.3: Revitalizace na území bytovek
Popis priority 4.3: Revitalizace na území bytovek
Cílem tohoto opatření je revitalizace území bytovek (chodníky, zeleň, parkoviště). Toto
opatření povede ke zlepšení podmínek života v obci, k oživení životního prostředí a
zvýšení estetické hodnoty krajiny.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře

V době zpracování zadáno zpracování studie revitalizace, která by měla obsahovat úpravy
parkovacích ploch, chodníků, zeleně. Realizace postupná v roce 2019-2027.
PRIORITA 4.4: Kotelna na biomasu
Popis priority 4.4: Kotelna na biomasu
Cílem tohoto opatření je kotelna na biomasu. Obec disponuje vhodnou budovou, ale
investici provede dodavatel na vlastní náklady. Toto opatření povede k efektivnímu
nakládání s odpady a přebytky z veřejné zeleně a zemědělství.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4. 4:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

V době zpracování zahájena spolupráce s novým provozovatelem. Zpracován projekt,
realizace je plánována na rok 2018.
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PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: V rámci této priority je cílem podpořit vnímání obce jako území pro
radostný a spokojený život, atraktivní pro mladé rodiny, zapojení se 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.

PRIORITA 5.1: Podpora spolků
Popis priority 5.1: Podpora spolků
Cílem této priority je odpovídající podpora spolků a sdružení, udržení bohatého
spolkového života. V rámci této priority budou podpořeny spolky v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:


Finanční podpora



Podpora propagace činnosti spolků



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

V době zpracování je pravidelně podporována činnost jednorázovými dotacemi z
rozpočtu obce. Zřízení míst pro scházení spolků je součástí realizace rekonstrukce
obecního úřadu. Realizace je naplánována na rok 2018.
PRIORITA 5.2: Podpora Sboru dobrovolných hasičů
Popis priority 5.2: Podpora Sboru dobrovolných hasičů
Cílem opatření je podpora Sboru dobrovolných hasičů. Opatření povede k zvýšení
operativnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci. Význam opatření je umocněn
geografickou polohou obce (do obce nemusí být snadný dojezd jiných záchranných
složek, obec leží v blízkosti řeky).
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:


Finanční podpora



Podpora propagace činnosti spolků



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

V době zpracování je naplněn cíl posílení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných
hasičů novou technikou. Realizace je naplánována na rok 2018-2027 formou podpory
hasičů z rozpočtu nebo s dotací a povede ke zvýšení operativnosti v oblasti se specifickou
geografickou polohou.
PRIORITA 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Popis priority 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Cílem je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je
podpořit soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů posílení pocitu lokální
identity.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:


Vytipování vhodných společenských akcí a typů akce



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění organizačního týmu



Zajištění průběhu akce



Propagace akce

Smyslem podpory je udržet soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů,
posílení pocitu lokální identity. Realizace bude postupná formou dotací nebo darů v
letech 2018-2027.

PRIORITA 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i seniorů

Popis priority 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i
seniorů
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Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také
seniorů. 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 a náplně aktivit



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění volnočasových aktivit



Zajištění průběhu volnočasových aktivit



Propagace akce

Cílem je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také seniorů. 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.
Realizace sportovišť a podpora činnosti kroužků je naplánována průběžně v letech 20182027.

PRIORITA 6. Podpora zaměstnanosti a trhu práce
Strategický cíl: Cíl napomáhá ke snižování míry nezaměstnanosti a vytváření pracovních
míst v obci.
PRIORITA 6. 1.: Podpora zaměstnanosti a trhu práce

Popis priority 6.1: Podpora zaměstnanosti a trhu práce
Cílem této priority bude podpora vzniku služeb a případně dalších opatření. Toto opatření
povede k podpoře zaměstnanosti v obci, snížení negativních jevů případné dlouhodobé
nezaměstnanosti obyvatel obce.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority:


Spolupráce s ÚP



Vytváření míst



Vyčleňování financí z rozpočtu obce

V době zpracování byly zahájeny práce na projektu pro rozšíření prodejny. Zahájení
realizace projektu v letech 2018-2019.

V. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a
strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a
projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude
vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování
monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených
aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování
Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Roztoky má potřebu střednědobého programování
při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného
přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces
postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidlech při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,
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-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorech.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém
rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k
naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální
zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se
kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a
efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může být předmětem i různých
sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených
projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné
o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že
se realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj,
stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních
prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich
rozmělňování do velkého množství malých projektů z různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické
oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno.
Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující
instituce a vlivní jednotlivci obce a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně
propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí procesu
implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků se Strategickým plánem. Tomuto
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procesu se obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné
hodnocení plnění Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí
finanční a fyzické ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální
dopady, vliv projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je
informováno Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při
realizaci projektů či dokonce úprava celého nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je
nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané
změny v rozvoji města, nebo je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,
který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a
začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními
úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o
organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké
veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci
rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je zapotřebí splnit řadu
podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota
ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů ve společně užívaném území.
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6.1. 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.

6.1.1. Projektový list
Tabulka č. 18 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Roztoky

Investor / nositel projektu
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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VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
7.1. 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.

7.2. Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 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.
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Graf č. 20 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce
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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
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní 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 (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 ;
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III;
6. Program URBACT III.
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní
úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů
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,
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tak i EU, bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

pověřeno Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR.

7.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2018 -2020,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Roztoky má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev
České republiky, která 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, které podle předmětu
podpory nebo podle žadatele okamžitě vyhledají 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 v obci Roztoky.

7.4. Zdroje financování v obci Roztoky
Mezi zásadní zdroje financování obec řadí pravidelné příjmy do obecního rozpočtu.
Roční rozpočet obce se pohybuje okolo 14 mil. Kč. Tyto příjmy je třeba využít zejména
pro základní opravu a údržbu obecního majetku, případně na investice, u kterých není
možné využít dotace.
Dotační tituly, které lze využít jsou vypisované zejména Středočeským krajem a dále
jednotlivými ministerstvy a Evropskou unií.
Tento Strategický rozvojový rámec obce Roztoky je podkladem pro zpracování
Strategického rozvojového plánu obce, má charakter střednědobého programování při
využívání různých dotačních titulů. Proces postupného naplňování bude závislý na
několika faktorech jako např.:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,
79

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
obec Roztoky
2018-2027

-

jasných pravidlech při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorech.

Financování dílčích projektů závisí na stanovení priorit, dobré funkčnosti celého systému,
personálním zajištění. Průhledným systémem nakládání s veřejnými prostředky, se
kterými nakládají důvěryhodní lidé, by nemělo docházet ke kritice a zpochybňování
účelnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může být předmětem i
různých sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených
projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné
o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se
realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát,
EU či jiné).
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VIII. 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. 19 - Databáze projektů
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU
INVESTIČNÍ NÁKLADY
ANO
NE
V KČ
01
02
03
04

06
07

Vybudování vodovodu

08

Výstavba chodníků

09

Oprava, výstavba místních
komunikací a vybudování
parkovišť na sídlišti
Výstavba místních
komunikací - v nové
zástavbě
Výstavba mostu přes řeku

010

011
012
013
014
015
016

Prorita č. 1
Občanská
vybavenost

Obnova a rekonstrukce
obecního úřadu
Rekonstrukce kuchyně
mateřské školy
Výstavba multifunkčního
hřiště
Oprava tělocvičny
Výstavba prostor pro
aktivity školy v nástavbě
školy
Oprava zvoničky

05

PRIORITA

Prorita č. 2
Infrastruktura
obce

Vybudování kanalizace v
nové zástavbě
Výstavba/rekonstrukce
veřejného osvětlení
Turistické stezky - výstavba
napojení na část Višňová
Cyklostezky - projení s
Višňovou
Napojení obce na informační
systémy -hotspot

Prorita č. 3
Turistický ruch
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Tabulka č. 19 – Databáze projektů - pokračování
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ
ANO

017

Revitalizace rybníků

018

Údržba zeleně na veřejném
prostranství
Revitalizace na území
bytovek

019
020

Kotelna na biomasu

021

Podpora spolků

022

Podpora Sboru dobrovolných
hasičů
Podpora jednorázových
společenských akcí
Podpora volnočasových
aktivit dětí, mládeže, ale i
seniorů

023
024

NE

NÁKLADY PRIORITA
V KČ
Prorita č. 4
Životní
prostředí

Prorita č. 5
Spolkový a
komunitní
živt

Priorita č. 6
Podpora
zaměstnanosti
a trhu práce

025
Podpora zaměstnanosti a trhu
práce
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