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Úvod
Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem, který popisuje jednotlivé charakteristiky
obce, zejména s ohledem na území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní
prostředí a správu obce a stanovuje základní strategické vize, cíle, opatření a aktivity.
Program rozvoje obce by měl sloužit jako podklad pro zpracování konkrétních investičních záměrů,
sestavování rozpočtu obce, zpracování územně plánovací dokumentace, posuzování regionálních plánů
atd.
Tento dokument byl zpracován MAS Český Západ, z.s. s využitím elektronické aplikace OBCEPRO
Ministerstva pro místní rozvoj na základě podkladů poskytnutých obcí Kostelec. Program rozvoje obce byl
schválen zastupitelstvem obce Kostelec dne XXX.
Historie obce
Kostelec
Název Kostelec, tedy obec s kostelem, má původ v latinském slově castellum, což se dá přeložit jako
pevnůstka. Stáří obce je patrně mnohem starší než udávají historické prameny. Podle pověsti se také
přes Kostelec vracel r. 992 z Řezna pražský biskup Vojtěch, který zde prý nechal zřídit kostel. Označení
Kostelec bylo v ranném středověku používáno pro hrazený - opevněný chrám. Je proto velice
pravděpodobné, že lokalita hrála v raně středověkých dějinách regionu významnou úlohu. První zmínka o
Kostelci pochází však teprve z r. 1352, kdy je obec jmenována jako součást horšovotýnského děkanátu.
Od 14. stol. vlastnili podací právo ke zdejšímu kostelu kladrubští opaté. Po husitských válkách přešel
Kostelec do majetku světských feudálů a klášteru byl navrácen teprve v 16. stol. V nejvýše situované
části obce stojí gotický kostel sv. Jana Křtitele. Jeho založení je podle nápisu na sanktuáři kladeno do r.
1356. Kostel byl barokně upraven v 18. stol., ve století následujícím byla zvětšena a zvýšena okna,
celkově si však stavba uchovala svůj gotický charakter. V kostelní předsíni je zachován heraldický
náhrobník Jana Nedražického z Otradovic z r. 1511. Asi 2 km s.z. od Kostelce u lesa stojí bývalá hájovna
Senětice. Zaniklá středověká osada stejného jména stávala u nedalekého rybníka, v 16. stol. byla již
pustá. Při potůčku tekoucím do rybníka jsou zbytky kolomazné pece patrně ze 17. stol.

Historická fotografie kostela sv. Jana Křtitele z roku 1914
Pramen: Václav Baxa, Markéta Novotná, Petr Prášil - Stříbrsko na starých pohlednicích
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Alfrédov
Malý hospodářský dvůr s patrovým zámečkem, položený v údolí při silnici z Kostelce do Ostrova. Na místě
dnešního dvora Alfrédov stávala kdysi vesnička Všetice. První zmínka o ní se nachází v listině papeže
Řehoře IX. z roku 1239, v níž potvrzuje majetek kladrubského kláštera a je zde uvedena pod jménem
Vsetichy. Ta existovala jen asi do poloviny 13. století, poté už se připomíná jen jako dvorec. Klášter v
něm r. 1406 povolil usadit se vladykovi Otíku Javorovi, který se potom psal ze Všetic. Požadoval od něho
tzv. nápravnické služby to je ozbrojenou pomoc klášteru v případě nebezpečí a byl k ruce klášternímu
hejtmanovi. Po husitských válkách byl dvůr neustále zastavován. Když byl v Kladrubech opatem Josef
Siebr, rozhodl se někdy po roce 1744 přestavět všetický dvůr na malý zámeček, který sloužil jako výletní
místo pro klášterní řádové bratry. Tento zámeček byl v letech 1770- 1780 popisován jako kamenná
budova ležící v zahradě a obklopená zdí. Po zrušení kláštera r. 1785 odkoupil v r. 1825 bývalé klášterní
statky rakouský státník kníže Alfréd I. Windischgratz. Za Windischgratzů byl zpustlý a vyhořelý zámeček
nazývaný tehdy Wšednice - Schettnitz opraven a přejmenován na Alfrédov.

Beraní dvůr
Beraní Dvůr je osadou, která sdílela stále dějiny obce Kostelec a žádné historické prameny se o ní zvlášť
nezmiňují. Pravděpodobně zde býval kdysi panský ovčín a podle něho vznikl nynější název. V 19. století
sdílel s nedalekým Alfrédovem název Šetnice a v r. 1890 zde bylo 9 domů s 63 obyvateli německé
národnosti.

Ostrov u Stříbra
Ostrov patří k nejstarším obcím na Kostelecku, neboť se o něm zmiňuje již tzv. zakládací listina
kladrubského kláštera hlásící se k roku 1115. Kladrubský opat Josef Sieber nechal kolem roku 1740
vystavět uprostřed návsi pozoruhodnou kapličku zasvěcenou sv. Václavu a sv. Vojtěchu. Podle některých
odborníků se v architektuře kapličky objevují architektonické rysy slavného pražského stavitele Jana
Blažeje Santiniho Aichla, který uskutečnil monumentální přestavbu klášterního chrámu v nedalekých
Kladrubech.
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Nedražice
První zmínky o obci pocházejí z r. 1318, kdy ,,Smědražice" vlastnil vladyka Protiva, který se svými lidmi
vypálil tvrz v Blahoustech u Stříbra. Teprve v r. 1576 byly Nedražice sjednoceny pod jednoho majitele. Do
té doby vlastnili větší část obce drobní feudálové, ale některé usedlosti náležely navíc kladrubskému
klášteru. V 16. stol. obývali nedražickou tvrz zemanové z Otradovic, jejichž znak je možné spatřit na
starším náhrobníku v Kostelci, kde je zasazen v místním kostele sv. Jana Křtitele. V 17. a v 1. pol. 18. stol.
sídlili na Nedražicích Merklínští z Merklína. Za nich celý dvůr a patrně i tvrz vyhořely, ale byly opět
obnoveny. Jejich přičiněním vznikla také místní kaple. V r. 1801 získala statek rodina Helmů z
Altalbenreuthu, tento rod vlastnil statek až do r. 1945. Svoji samostatnost si nedražický statek udržel po
celou dobu svého trvání. Vesnická zástavba je rozprostřena na stráních kolem obecního rybníka. Zámek
stojí uprostřed bývalého dvora. Jeho patrová budova vystavěná na čtvercovém půdorysu a krytá vysokou
mansardovou střechou prošla složitým architektonickým vývojem. Klenuté prostory sv. nároží vzpomínají
ještě na starou tvrz. Nynější podobu získal zámek přestavbou ve 2. pol 18. stol. Válcová věž je výsledkem
novodobých úprav. Ještě v r. 1990 byla při vstupu do zámku upevněna kovová deska s reliéfem rytíře na
koni a letopočtem 1672. Tato památka upomínající pravděpodobně na rytíře Merklínské z Merklína byla v
r. 1990 odcizena. Naproti hlavnímu vstupu do dvora stojí polygonální budova starého žentouru, která je
chráněna jako technická památka. Na rod Merklínských upomíná rovněž šestiboká kaple sv. Jana
Nepomuckého vystavěná na okraji obce. Kaple je uvnitř zdobena barokními freskami. Její poslední oprava
proběhla v letech 1989 - 1990, výměna oken a oprava fasády v r. 2003.

Historické foto dnes již zaniklé kaple z roku 1960
Pramen: NPÚ Plzeň
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Popov
Popov leží na samém horním okraji Plzeňské pánve, která byla v mladších prvohorách zalita mělkým
jezerem, v němž se tvořilo z kapradinovitých rostlin kamenné uhlí. V okolí se mohou ještě dnes najít
mělké jámy po povrchové těžbě méně kvalitního černého uhlí. První písemná zmínka o Popově je z roku
1272, kdy patřil klášteru v Chotěšově.

Fotografie obrazu s motivem dnes již zaniklé kaple pořízená před rokem 1945
Pramen: www.znicenekostely.cz
Lšelín
Zda ves Lšelín existovala dříve než v 16. století, třeba i pod jiným jménem, nelze potvrdit, ale je to velmi
pravděpodobné. Zřejmě se jmenovala Čenino, ale historikové ji asi nesprávně situovali někam k
Honezovicům či Nedražicům. Obec Čenino byla v majetku kladrubského kláštera již od konce 12. století.
V roce 1539 se dostala tato ves do majetku pánů z Lobkovic na Horšovském Týně již pod novým názvem
Lženino. Ještě ve dvacátých letech minulého století se tato ves jmenovala ,,Lžejno".
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Vrhaveč
Název Vrhaveč vznikl, jak uvádí literatura o vzniku a původu jmen obcí v Čechách, zřejmě podle prvního
majitele dvorce, který se měl jmenovat Vrhavec. Proto se někteří badatelé domnívají, že původní jméno
tvrze či vesnice mohlo být též Vracovice, neboť se toto jméno objevuje ve falzu zakládací listiny
kladrubského kláštera. V roce 1243 se připomíná v dobových kronikách kladrubského kláštera rod
vladyků z Vrhavče. V roce 1877 byly v provozu velká cihelna a lihovar.

Pramen: www.obeckostelec.cz
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Kostelec se nachází v Plzeňském kraji v okrese Tachov, přibližně 12 km od města Stříbra,
v sousedství obce Kladruby, Skapce, Honezovice a Lochousice. Obec se skládá z místních částí Kostelec
(Alfrédov, Beraní Dvůr), Lšelín, Nedražice, Ostrov u stříbra, Popov, Vrhaveč a je rozdělena na 6
katastrálních území Kostelec u Stříbra, Lšelín, Nedražice, Ostrov u Stříbra, Popov u Stříbra a Vrhaveč.
V obci trvale žije 563 obyvatel, hustota zalidnění je 18,23 obyv./km2.

Pramen: http://cs.wikipedia.org
Celková plocha území obce tvoří 3 088,22 ha, z toho 45,9% zaujímá orná půda a 39,6% lesy.
Struktura využití půdy v obci Kostelec v roce 2014

Pramen: ČSÚ
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Pramen: www.cuzk.cz
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2. Obyvatelstvo
Dle posledního předválečného sčítání obyvatelstva žilo v roce 1930 v obci Kostelec a jejích místních
částech dohromady 1300 obyvatel v celkem 257 obytných staveních. Vlivem poválečného vývoje počet
obyvatel i trvale obydlených staveb dramaticky klesl. V současnosti zde žije 563 obyvatel v 120 obytných
domech.

Vývoj počtu obyvatel v místních částech
1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Kostelec

434

430

387

183

185

196

281

255

290

287

Lšelín

185

186

182

65

76

54

11

6

4

26

Nedražice

370

317

302

102

148

150

86

78

95

79

Ostrov u Stříbra 217

227

206

65

104

109

86

84

4

59

Popov

104

90

83

40

35

22

22

25

24

19

Vrhaveč

141

190

140

63

40

53

34

26

29

18

Pramen: ČSÚ

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Kostelec od roku 1910

Pramen: ČSÚ

Z dlouhodobého vývoje od roku 1910 počet obyvatel značně klesl. K největšímu poklesu počtu obyvatel
došlo právě mezi roky 1930 a 1950 a to o 782 obyvatel, což dělá 60,15%. Při bližším zkoumání zjistíme,
že mezi roky 1950 a 2011 počet obyvatel stoupal i klesal, ale vždy se jednalo jen o desítky obyvatel.
Oproti tomu sousední obec Kladruby zaznamenala také mezi roky 1930 a 1950 pokles z 2480 obyvatel na
1219 obyvatel, což dělá 50,84%. I zde zjistíme, že od roku 1950 do roku 2011 počet obyvatel klesal i
stoupal. Ovšem zde měl růst obyvatel vzestupnou tendenci a to o celých 277 obyvatel.
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Vývoj počtu obyvatel obce Kostelec v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ

Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Kostelec
Počet
obyvatel v
roce 2014

Změna počtu
obyvatel
0-14 let (%)
(2001-2011)

65 a více let
(%)

Index
stáří

Kostelec

563

109,22

19,36%

10,12%

52,29

ORP STŘÍBRO

16 860

100,36

14,23%

15,87%

114,83

Okres Tachov

52 868

99,08

15,12%

15,35%

101,48

Plzeňský kraj

575 123

96,54

14,82%

18,35%

123,81

ČR

10 538 275

98,02

15,19%

17,84%

117,45

Kladruby

1 572

93,45

17,37%

14,31%

82,42

Skapce

100

134,48

15,00%

19,00%

126,67

Pramen: ČSÚ

Proces demografického stárnutí lze charakterizovat pomocí indexu stáří, který vyjadřuje, kolik je v
populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0 -14 let. Tedy pokud je menší než 100,
populace mládne. Pokud je vyšší, populace stárne.

Pohyb obyvatel v obci Kostelec v roce 2014

Míra
porodnosti

Přirozený
přírůstek v
Míra
Míra
přepočtu
úmrtnosti
imigrace
na 1000
obyvatel

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Kostelec

14‰

14‰

9‰

89‰

23‰

66‰

75‰

ORP
STŘÍBRO

10‰

10‰

1‰

33‰

32‰

1‰

2‰
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Míra
porodnosti

Přirozený
přírůstek v
Míra
Míra
přepočtu
úmrtnosti
imigrace
na 1000
obyvatel

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Okres
Tachov

10‰

10‰

1‰

33‰

33‰

-0‰

1‰

Plzeňský
kraj

10‰

10‰

-0‰

26‰

23‰

3‰

3‰

ČR

10‰

10‰

0‰

27‰

25‰

2‰

2‰

Pramen: ČSÚ

V roce 2014 tvořili obyvatelé v předproduktivním věku (0-14 let) 19,4%, obyvatelé v produktivním věku
(15-64 let) 70,5% a obyvatelé v postproduktivním věku (65 a více let) 10,1%. Index stáří v obci je 52,29.

Věková struktura obyvatel obce Kostelec v roce 2014

Pramen: ČSÚ

Dle posledního známého sčítání obyvatelstva dosahuje středního vzdělání 56,3% obyvatel (z toho 38,1%
bez maturity). Vysokoškolské vzdělání má 3,7% obyvatel.
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Vzdělanostní struktura obyvatel obce Kostelec v roce 2011

Pramen: ČSÚ

2.1. Bytový fond
Podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je v obci celkem 163 rodinných domů, 10 bytových domů a 2
budovy vedené jako ostatní. Z toho 11,64% bylo vystavěno nebo zrekonstruováno po roce 2001. Celkem
je obydleno 182 bytů, z toho 53 v 10 bytových domech a 2 byty ve dvou budovách, které jsou vedené
jako ostatní. Ve vlastnictví obce je celkem 14 obytných budov s 36 byty.

2.2. Spolkový život
V obci působí 7 neziskových organizací:
Golf Club Alfrédov

Kostelec 96

MS Tetřev

Nedražice 31

MS Ostrov u Stříbra
Myslivecké sdružení "TETŘEV" NEDRAŽICE

Nedražice

Rybářský spolek při OÚ

Kostelec 34

Sbor dobrovolných hasičů Kostelec

Kostelec 34

TJ SOKOL Kostelec

Kostelec 34

Za Lšelín krásnější o.s.

Lšelín 34
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Golf Club Alfrédov
18ti jamkové golfové hřiště (par 72). Areál o celkové rozloze 55 hektarů je zasazen do malebné krajiny
ohraničené lesními porosty a mnoha vodními plochami. Středem areálu prochází staletá lipová alej.
Pořádají různé golfové turnaje.
Alfíkova školička
Tréninková školička je určena pro děti, které nemají nebo mají malé zkušenosti s golfem.

TJ Sokol Kostelec z.s. – oddíl kopané – 69 členů
družstva: dospělí. ,,A“ družstvo – hrají II. třídu okresní přebor – 15 aktivních hráčů
družstvo žáci – 15 členů – hrají okresní přebor
družstvo přípravky – 12 členů – hrají turnaje
Oddíl stolního tenisu – sdružuje všechny zájemce o tento sport od dětí, mládež i dospělé.
Pořádají každý rok dětský maškarní karneval, o kostelecké pouti turnaj v malé kopané – muži a turnaj
žáků o pohár starosty obce.

Sbor dobrovolných hasičů – 47 členů
9 členná zásahová jednotka nově vystrojené. Členská základna – 47 členů.
Družstva – mužů, žen i dětí, které se zúčastňují většiny okresních soutěží, krajské soutěže ,,Poslední káď“
v Plzni a klubové soutěže ,,HOŘINA“, kde soutěží družstva z celého Plzeňského kraje v požárním sportu a
s výsledky se řadí mezi nejlepší v okrese Tachov. Pořádají akce pro děti, např. stanování pro mladé
hasiče o letních prázdninách, diskotéky, zábavy a aktivně se zúčastňují kulturních a společenských akcí
pořádaných OÚ, zúčastňují se různých hasičských soutěží, mají oddíl ,,Mladých hasičů“, kteří se také
zúčastňují hasičských soutěží, mají patronát nad stavěním máje 30.4. a významně se podílí na organizaci
Kostelecké poutě. Mají uzavřenou patronátní smlouvu s MŠ o vzájemné spolupráci.

Myslivecké sdružení ,,TETŘEV“ Nedražice – 8 členů
Dosahují dobrých výsledků v péči o zvěř a plánovaný stav.
Účastní se akcí OÚ a podílí se tématicky na osvětě nutnosti tvorby a ochrany přírody především dětí a
mládeže, včetně výstavy mysliveckých trofeí. Pro děti a mládež organizují soutěže ve střelbě ze
vzduchové pistole, znalost zvěře a ptactva.

Myslivecké sdružení Ostrov u Stříbra - 14 členů
Pečují o zvěř a honební pozemky. Zajišťují mimo jiné zvěřinu do tomboly Obecního silvestrovského bálu.
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Rybářský spolek při OÚ v Kostelci - 67 členů, z toho 18 dětí.
Obec pronajala spolku 4 rybníky v obci Lšelín, který zajišťuje nejenom pro své členy rybářskou sportovní
činnost. Smluvně provádí údržbu nejen vodních nádrží, ale i celého okolí. Pořádá ukázky výlovu a
rybaření pro děti, organizuje rybářské závody apod.

Občanské sdružení ,,Za Lšelín krásnější“
Občané obce Lšelína se podílí na zvelebování obce, úpravy zeleně, patronát nad běžnou údržbou místní
kaple apod. Dozorují připomínkové stavební řízení u prováděných staveb.

2.3. Společenský život v obci
V obci jsou tradičně pořádány tyto kulturní a sportovní akce: turnaj ve stolních hrách, novoroční mariáš,
Popovský mariáš, dětské odpoledne plné her, masopust, hasičský ples, dětský maškarní bál, dětská
maškarní diskotéka, maškarní rej, MDŽ, turnaj v pexesu, turnaj v "prší", vítání jara pro ženy, vynášení
Babice Zimice, velikonoční koulení, zahájení rybářské sezóny, stavění máje, vepřové hody, velikonoční
pomlázka, turnaj v cyklokrosu, turnaj v malé kopané na počest osvobození ČR, oslava dne matek, soutěž
malých hasičů, pouťový volejbal, pouťová zábava, MDD na Golfovém hřišti, MDD, rybářské závody, malý
turnaj v ping-pongu, golfový turnaj o pohár starosty obce, Kostelecká pouť sv. Jana Křtitele, pouťová
taneční zábava, pouťový turnaj v malé kopané, turnaj v ping-pongu, noční lov, hurá prázdniny, soutěž v
nohejbale, hasičská soutěž, pohádkový les, Václavský turnaj v malé kopané, Kostelecká míle, Václavské
koulení, bobřík odvahy, drakiáda, Hallowen, pouštění draků, setkání se seniory obce, rozsvícení
vánočního stromu, kulečník smíšených dvojic, turnaj v šipkách, Mikulášská nadílka, zabijačkové hody,
Mikulášská dětská diskotéka, Kostelecká sedma vánoční, vánoční lampiónový průvod, ohňostroj, turnaj ve
stolním tenise, Silvestr, vánoční benefiční koncert, silvestrovská veselice, půlnoční sáňkování, obecní
charitativní ples a další.

3. Hospodářství
Mezi největší zaměstnavatele v obci patří:
Ideal Automotive s.r.o. (automobilový průmysl)
Lear Corporation s.r.o. (automobilový průmysl)
ASSA ABLOY Produktion s.r.o. (automatické dveřní systémy)
Neumatic CZ (průmyslové kompresory)
Steelcase Czech Republic (kancelářský nábytek)
GEA Bock Czech s.r.o. (kompresory pro chladírenská zařízení)
BTS LEONI (výroba systémů kabeláže)
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KION Group (vysokozdvižné vozíky)
V obci je průmyslová zóna v Ostrově u Stříbra, dálniční přivaděč D5 exit 107 - Praha - Rozvadov.
V oblasti zemědělství v obci působí:
Imrich Bodis

Kostelec 23

Karel Žáček

Popov 22

Karel Žáček

Popov 5

Milan Rohm

Popov 4

Ing. František Kovář

Kostelec 40

Vladislav Karlík st.

Kostelec 92

Vladislav Karlík ml.

U Meditační zahrady 108,
Kostelec

V oblasti průmyslu v obci působí firmy v oboru: automobilový průmysl, kancelářský nábytek, dveřní
systémy a strojírenství.
Stavebnictví, řemesla, drobná výroba a služby jsou v obci zastoupeni: stavební firmou, masážním
salonem a wellness.
Maloobchod nabízí prodej smíšeného zboží a pohostinství.
Mezi živnostníky v obci patří:
Bohuslava Blažková

Nedražice 53

Eduard Suchna

Ostrov u Stříbra 50

František Kovář

Kostelec 40

Jan Liška

Kostelec 85

Jan Staško

Kostelec 77

Jan Volf

Kostelec 84

Jana Hejsková

Ostrov u Stříbra 44

Jana Mašková

Nedražice 67

Jana Petrová

U Meditační zahrady 111, Kostelec

Jaroslav Slepička

Kostelec 81

Jiří Boubín

Ostrov u Stříbra 27

Josef Hroch

Kostelec 94

Lenka Lokvencová

U Meditační zahrady 113, Kostelec

Libor Kaska

U Meditační zahrady 104, Kostelec
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Marie Karlíková

Kostelec 92

Martina Fořtová

Sluneční 128, Kostelec

Mgr. Jan Kalčík

U Meditační zahrady 107, Kostelec

Mgr. Jitka Králová

U Meditační zahrady 115, Kostelec

Miroslav Kuchár

Kostelec 25

Monika Suchnová

Ostrov u Stříbra 50

Pavel Sojka

Nedražice 18

Pavel Zeman

Vrhaveč 28

Petra Marešová

U Meditační zahrady 109, Kostelec

Šárka Goldobinová

Kostelec 84

Václav Blažek

Nedražice 53

Vendula Zavadilová

U Meditační zahrady 112, Kostelec

Zlatuše Ježková

Nedražice 74

V obci jsou tyto obchodní společnosti:
A. R. METAL, s.r.o.

Vrhaveč 1

A. R. OKENNÍ TECHNIKA spol. s.r.o.

Vrhaveč 1

A. R. SOLAR, s.r.o.

Vrhaveč 1

ASSA ABLOY ES Production s.r.o.

Ostrov u Stříbra 11

BONT, s.r.o.

Vrhaveč 1

FK FARMING s.r.o.

Kostelec 40

GEA Bock Czech s.r.o.

Ostrov u Stříbra 11

Golf Resort Alfrédov, a.s.

Kostelec 42

PAME – AUTO s.r.o.

Ostrov u Stříbra 36

PAME – AUTO XL, s.r.o.

Ostrov u Stříbra 36

PAME – RENT s.r.o.

Ostrov u Stříbra 36

STABO plus trade s.r.o.

Kostelec 96

4. Infrastruktura
4.1. Veřejná prostranství a dopravní infrastruktura
Veřejná prostranství v obci tvoří zejména návesní prostory v obci Kostelec, Nedražice, Lšelín, Ostrov u
Stříbra a Popov. Jejich stav je dobrý až uspokojivý.
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Obcí prochází silnice II. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje. Místní komunikace, ulice a chodníky jsou ve
velmi dobrém stavu. Nedostatečné je propojení mezi obcemi Kostelec a Ostrov u Stříbra. Pro zajištění
bezpečnosti dopravy a chodců, kteří míří za prací do průmyslových zón je zde zřízena cyklopěší stezka.
Veřejné osvětlení je zajištěno ve všech místních částech na většině komunikací, mimo část Beraní dvůr.
Obcí vede autobusová linka č. 490370 Stříbro - Kostelec - Skapce. V obci jsou celkem dvě autobusové
zastávky a pět v místních částech (Nedražice, Alfrédov, Beraní Dvůr, Ostrov u Stříbra, Popov).
Autobusové zastávky jsou v dobrém technickém stavu.
Obcí nevede železniční trať.
Dopravní obslužnost je dobře řešena zejména do obcí Kostelec, Nedražice a Ostrov u Stříbra.

4.2. Technická infrastruktura
Vodovod
Zdrojem vody pro vodovod pro veřejnou potřebu obce Kostelec je studna a vrt – přívodní výtlačný řad ČS
- Lšelín - Kostelec. Rozvodná síť začíná zemním VDJ Kostelec 1 x 20m3, odkud je vedeno potrubí, které
prochází obcí Kostelec. Pitná voda ze studny se čerpá čerpadlem gravitačně, z vrtu - výtlačné potrubí.
Celková délka přívodního řadu je 0,923,4 km – DN 63 – 90, PVC,PE. Délka rozvodné vodovodní sítě 4,319
km – DN 63 – 90 PVC, PE. Na síti je vybudováno 50 ks přípojek o celkové délce 0,782 km – DN 32. Přípojka
pro ČOV DN 63 – 0,192 km. Pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno 100% obyvatel.
Zdrojem pitné vody pro místní část obce Kostelec- Lšelín, je stejný výtlačný řad jako pro obec Kostelec.
Délka rozvodné vodovodní sítě 0,141,5 km – DN 63 PE. Na síti je vybudováno 3 ks přípojek o celkové
délce 0,035 km – DN 32. Pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno 100% obyvatel.
Zdrojem vody pro vodovod pro veřejnou potřebu Nedražice je společný gravitační řad jak pro obec
Kostelec a Lšelín. Rozvodná síť začíná zemním VDJ Kostelec 1 x 20m3, odkud je veden přívodní řad o
délce 0,742 km, délka zásobního řadu je 1,240 km, DN 90 PVC. Délka rozvodné vodovodní sítě 1,148 km,
DN 63 – 90, PE. Na síti je vybudováno 33 ks přípojek o celkové délce 0,331,5 km – DN 32. Vodovodní řad
byl uveden do provozu v roce 1997. Pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno 93%
obyvatel.
Zdrojem pitné vody pro obec Ostrov u Stříbra je podzemní vrt, odkud se pitná voda čerpá čerpadlem
6m3/h do ČS, následně je svedena gravitací do zemního jednokomorového vodojemu 1 x 50 m3 kde se
voda upravuje (desinfekce NACL). Celková délka přívodního řadu DN 63 PE – 0,406 km, délka rozvodné
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sítě DN 80,90 – 1,022 km, celkový počet přípojek 35 - DN 32 – dl. 270,6m – 34ks, 5/4“/40 – 17m – 1ks.
Pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno 94,5% obyvatel.
Zdrojem pitné vody pro vodovod pro veřejnou potřebu obce Popov je studna, odkud se pitná voda čerpá
čerpadlem do ČS, kde se voda upravuje, následně do rozvodné vodovodní sítě o délce 1,019 km DN PE
63- 90, celková délka přípojek DN 32 PE - 0,130 km, počet 13 ks. Pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou
potřebu je zásobeno 100 % obyvatel.
Část obce Kostelec-Vrhaveč je zásobována pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních
je dostatečné, kvalita vody není známa. Průmyslový podnik má svůj zdroj podzemní vody (vrt).
Kanalizace
Obec Kostelec má vybudovanou oddílnou kanalizační síť o délce 3,109 km. Vybudována je z
kameninových, betonových a PVC trub - DN 150 – 600. Délka kanalizačních přípojek – 0,116 km - 14 ks,
betonové a kameninové roury, PVC DN 150 – 300. Obec má vybudovanou novou ČOV (2x250 EO). Na
kanalizační síť je napojeno 99% obyvatel. 0,5% obyvatel vlastní bezodtokové jímky, 0,5% obyvatel
mikročistírny, 0% septiky. Odpadní vody se sváží na ČOV Kostelec. Kanalizační síť byla uvedena do
provozu v roce 1971,v roce 2004 vybudovaná síť v délce 1,846 km. V roce 2007 byla vybudována síť v
délce 708m. Kanalizace je oddílná, slouží k odvádění dešťových a splaškových vod.
Část obce Kostelec-Lšelín nemá vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody od 100% obyvatel jsou
akumulovány v jímkách a sváženy na ČOV Stříbro. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh
a propustků do recipientu „Nedražický potok“
Místní část Nedražice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 0,877 km. Vybudována je z
betonových a PVC trub - DN 300 – 800. Délka kanalizačních přípojek – 0,045 km, 9 ks – betonové a
kameninové roury DN 150 – 300. Obec nemá vlastní ČOV, odpadní vody jsou kanalizací odváděny formou
dvou volných výústí do vodního recipientu, kterým je Nedražický rybník a Nedražický potok. Na
kanalizační síť je napojeno 53% obyvatel. 19% obyvatel vlastní bezodtokové jímky. Odtok odpadních vod
z 3 mikročistíren (28% obyv.) je do jednotné kanalizace. Odpadní vody z jímek se sváží na ČOV Kostelec.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, strouhami a propustků.
Ostrov u Stříbra má vybudovanou oddílnou kanalizační síť o délce 0,750 km. Odpadní vody jsou svedeny
do stabilizační nádrže a následně do ČOV. Kanalizační síť je vybudována z kameninových trub DN 300 –
600. Délka kanalizačních přípojek DN 150 kamenina - 0,212 km. Na kanalizační síť je napojeno 94%
obyvatel. 6% obyvatel vlastní septiky, které jsou však rovněž napojeny na kanalizační síť. Kanalizační síť
byla uvedena do provozu v roce 1997. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopy, strouhami a
propustky, o délce 0,080 km do recipientu „Hlubočka“.
Místní část Popov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 0,248 km. Kanalizační síť je
vybudována z betonových trub DN 300. Délka kanalizačních přípojek DN 150 kamenina - 0,043 km,
celkový počet - 3 ks. Na kanalizační síť je napojeno 49% obyvatel, kteří vypouštějí odpadní vodu po
předčištění v jedné mikročistírně a dvou septicích.Zbytek (51%) obyvatel vlastní bezodtokové jímky
odkud jsou odpadní vody odváženy na ČOV Kostelec.
Část obce Kostelec-Vrhaveč nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou akumulovány v 7
bezodtokých jímkách a sváženy na ČOV Stříbro (9 km) a čištěny v 1 domácí mikročistírně s odpadem do
vodoteče. Průmyslový podnik má svou ČOV (domovní ČOV) a přes nádrž vypouští do recipientu Touškovského potoka. Od 01/2005 vyvážení na ČOV Kostelec.
Pramen: prvak.plzensky-kraj.cz
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V obci Kostelec je zaveden plyn a dále v místních částech Beraní Dvůr, Alfrédov, Ostrov u Stříbra a
Nedražice.
Alternativní zdroje energie: FVE na soukromém objektu v Kostelci.

4.3. Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu v obci zajišťuje firma Ekosepar s.r.o. (Nýřany).
Obec zajišťuje sběr separovaného odpadu těchto druhů: papír, plasty, sklo. Tříděný odpad je
shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na těchto stanovištích: obec Kostelec,
Beraní dvůr, Ostrov u Stříbra, Nedražice, Vrhaveč, Popov a Lšelín. Tříděný odpad a kovy se odevzdávají
ve sběrném dvoře v obci Kostelec. Biologický odpad se odevzdává do systému kumunitního
kompostování.
Obec využívá úložiště BRKO rostlinného původu v Kostelci.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase, na www stránkách obce Kostelec. Nebezpečný
a objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře v obci Kostelec.
Pro odložení stavebního odpaduje možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za
úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad v Kostelci.

5. Vybavenost obce
5.1. Základní vybavenost
IZS - ne.
V obci je hasičská zbrojnice, vybavena technikou AVIA speciál pro zásahovou jednotku sk. V.
V obci není policejní okrsek, RZ systém ochrany obyvatelstva, civilní obrana.
V obci je požární nádrž. Požární nádrž je v dobrém technickém stavu.
Obec je vybavena hydranty v obci Kostelec, Ostrov u Stříbra a Nedražice.

5.2. Společenské prostory a místa k setkávání
V obci Kostelec je kulturní dům se sálem s kapacitou 150 míst, s navazujícím pohostinstvím, které je
celoročně v provozu. Dalším navazujícím prostorem je zasedací místnost s kapacitou 30 míst.
V obci je veřejná knihovna. Otevírací doba: sobota od 16:00 do 17:00 hodin.
Dalšími společenskými místy v obci Kostelec je klubovna SDH s kapacitou 25 míst a TJ Sokol s kapacitou
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25 míst. Sál s kapacitou cca 80 míst (provozovatel Zlatuše Ježková) a obecní klubovna s kapacitou 30
míst se nachází v Nedražicích. V Ostrově u Stříbra se nachází obecní klubovna s kapacitou 30 míst a sál s
kapacitou 50 míst. V obci Popov je obecní klubovna s kapacitou 30 míst.

5.3. Vzdělávání, hřiště a sportoviště
Obec je zřizovatelem MŠ Kostelec. Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 48 dětí. MŠ navštěvuje 45
dětí. Dále v areálu budovy sídlí „Centrum pro mimoškolní činnost dětí“ a Nízkoprahový klub „Uličník“
s kapacitou 25 dětí.
V obci Kostelec je stadion TJ a náhradní hřiště včetně cvičné plochy pro hasiče s umělým osvětlením.
Dětská hřiště jsou vybudována v obci Kostelec, Nedražice, Ostrov u Stříbra a Popov.

5.4. Zdravotnická zařízení a sociální oblast
V obci není ordinace praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost ani odborných lékařů.
V obci není ordinace veterináře.
V obci je centrum pro mimoškolní činnost a nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 let. V obci není dům s
pečovatelskou službou, stacionář, chráněné bydlení, krizový byt či nízkoprahové zařízení.
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5.5. Základní obchodní vybavenost, služby
V obci je privátní obchod se smíšeným zbožím.
Restaurace a stravovací služby jsou zajištěny v KD a Mateřské škole. Vše je ve vlastnictví obce.
V obci je pošta. Otevírací doba: pondělí - pátek od 8:00 do 9:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin. V obci
není banka ani bankomat.

5.6. Cestovní ruch
Katastrálním územím obce prochází 3 cyklotrasy. Cyklotrasa č. 2217 Úhlava - Kostelec je dlouhá 7 km. Její
obtížnost je vedena jako lehká. Cyklotrasa č. 306 Klášter Teplá - Stříbro je dlouhá 58,50 km. Její obtížnost
je vedena jako střední. Obcí Kostelec prochází na 53 km a obcí Nedražice na 55 km. Obě cyklotrasy
vedou po asfaltu, zpevněném i nezpevněném povrchu. Jsou vhodné pro MTB a trekingové bicykly.
Cyklotrasa č. 2209 Nedražice - Prostiboř je dlouhá 13 km a její obtížnost je vedena jako střední. Vede
pouze po asfaltu a je tedy vhodná pro všechny typy bicyklů.
Pramen: www.cyklotrasy.cz
Katastrálním územím obce prochází turistická trasa. Neprochází jím naučná stezka.
Místní turistickou zajímavostí je kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra, která je dílem architekta
a stavitele Jana Blažeje Santiniho - Aichela, gotický kostel sv. Jana Křtitele a Meditační zahrada v Kostelci,
která byla upravena ze starého německého hřbitova a kaple v Nedražicích.
V obci není informační centrum.
Ubytování pro návštěvníky je v golfovém resortu Alfrédov. Ubytování v soukromí se nachází v Ostrově u
Stříbra.
V obci je informační systém v obecním bezdrátovém digitálním rozhlase ve všech částech.
Plakátovací plochy jsou umístěny v Kostelci a všech místních částech.
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5.7. Památky
V obci jsou tyto registrované kulturní památky: kostel sv. Jana Křtitele v Kostelci, kaple sv. Václava a
Vojtěcha v Ostrově u Stříbra, žentour a zámeček v Nedražicích, mohylník (archeologické stopy), rovinné
opevněné sídliště (archeologické stopy) a zemědělský dvůr Alfrédov. V obci nejsou památkové rezervace.
Další památky, nevyhlášené jako kulturní památka: památník obětem 1. a 2. sv. války v Kostelci, kaple
sv. Jana Nepomuckého v Nedražicích, ručně vykopaná, 32 metrů hluboká historická studna a drobné
památky v krajině. Na správním území obce je 16 drobných sakrálních staveb (boží muka). V roce 2014
jich bylo rekonstruováno 11 (1 ve Lšelíně, 3 v Kostelci, 1 na Beraním Dvoře, 2 mezi Kostelcem a
Ostrovem u Stříbra, 2 v průmyslové zóně, 1 před Popovem a 1 v Popově). V obci je nově zrekonstruovaný
hřbitov doplněný kolumbáriem a rozptylovou loučkou.

6. Životní prostředí
V katastru obce se nachází tyto rybníky: v Kostelci 2 návesní, 1 v bytové zóně SEVER, zadní rybník, rybník
pod Farským lesem; na Beraním dvoře 1; ve Lšelíně 1 návesní, 3 za obcí směrem k lesu; v Ostrově u
Stříbra 1 návesní, 1 před vjezdem do obce od Kostelce; v Popově 1, před Popovem 1. Ve Lšelíně na návsi
2 studánky (1 je rekonstruovaná).
Na území obce nezasahuje chráněné území ani rezervace. V obci se nachází lipová alej na Alfrédově a
památný dub.
Obec má ve vlastnictví 223 ha lesů, které obci spravuje odborný lesní hospodář.
V katastru obce se nachází důležité polní a lesní cesty: v Kostelci páteřní (za Karlíků), Kostelec – Alfrédov
– Kladruby, Ostrov – Kladruby, Popov – Radějovice – Heřmanova Huť, Nedražice – Lochosice.
Nevyužité objekty: bývalý VKK (velkokapacitní kravín) v Kostelci v majetku SPF.
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7. Správa obce
7.1. Majetek obce
Obec je vlastníkem následujících staveb:
kostel sv. Jana Křtitele na p. č. st. 1/1 – k. ú. Kostelec u Stříbra
bývalá fara – č. p. 39 – k. ú. Kostelec u Stříbra
spolkový dům – č. p. 2 – k. ú. Kostelec u Stříbra
stodola na p. č. st. 7/1 – k. ú. Kostelec u Stříbra
obecní úřad – č. p. 34 – k. ú. Kostelec u Stříbra
hasičská zbrojnice na p. č. st. 19 – k. ú. Kostelec u Stříbra
sběrný dvůr na p. č. st. 26 – k. ú. Kostelec u Stříbra
zbořeniště na p. č. st. 58/4 – k. ú. Kostelec u Stříbra
studna na návsi na p. č. st. 79 – k. ú. Kostelec u Stříbra
bytový dům - šest bytových jednotek – č. p. 85 – k. ú. Kostelec u Stříbra
bytový dům - šest bytových jednotek – č. p. 89 – k. ú. Kostelec u Stříbra
bytový dům - šest bytových jednotek – č. p. 88 – k. ú. Kostelec u Stříbra
bytový dům - šest bytových jednotek – č. p. 86 – k. ú. Kostelec u Stříbra
bytový dům - šest bytových jednotek – č. p. 87 – k. ú. Kostelec u Stříbra
bytový dům - šest bytových jednotek – č. p. 90 – k. ú. Kostelec u Stříbra
uhelna u čp. 90 na p. č. st. 94 – k. ú. Kostelec u Stříbra
mateřská škola – č. p. 91 – k. ú. Kostelec u Stříbra
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garáž na p. č. st. 111 – k. ú. Kostelec u Stříbra
kabiny TJ Sokol Kostelec na p. č. st. 118 – k. ú. Kostelec u Stříbra
ČOV na p. č. st. 133 – k. ú. Kostelec u Stříbra
kabiny TJ Sokol Kostelec na p. č. st. 151 – k. ú. Kostelec u Stříbra
zbořeniště na Beraním Dvoře na p. č. st. 52/3 – k. ú. Kostelec u Stříbra
vodárna na p. č. st. 11/2 – k. ú. Lšelín
kaple na p. č. st. 44 – k. ú. Lšelín
společenská klubovna na p. č. st. 22 – k. ú. Nedražice
kaple sv. Jana Nepomuckého na p. č. st. 42 – k. ú. Nedražice
budoucí bytová zóna na p. č. st. 56 – k. ú. Nedražice
kaple sv. Václava a Vojtěcha na p. č. st. 29 – k. ú. Ostrov u Stříbra
vodárna na p. č. st. 53 – k. ú. Ostrov u Stříbra
společenská klubovna – č. p. 61 – k. ú. Ostrov u Stříbra
společenská klubovna – č. p. 1 – k. ú. Popov u Stříbra
kaplička na p. č. st. 29 – k. ú. Vrhaveč
kaplička na p. č. st. 33 – k. ú. Vrhaveč

7.2. Rozvojové dokumenty obce
Strategie rozvoje obce Kostelec
Program obnovy venkova
2014 - 2018
Obec Kostelec se umístila v mnoha soutěžích:
2005 - Zvláštní ocenění za plánovaný a dynamický rozvoj obce
2006 - Bílá stuha za činnost mládeže
2007 - Zvláštní ocenění za pospolitost a společenský život občanů
2008 - Cena hejtmana Plzeňského kraje
2009 - Modrá stuha za společenský život
2010 - Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Struktuálních fondů
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2011 - Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu a Zlatá cihla za kapli sv. Václava a
Vojtěcha v Ostrově u Stříbra
2012 - Cena hejtmana Plzeňského kraje
2013 - Čestný diplom za trvalou údržbu veřejné zeleně
2014 - Zlatá stuha - Vesnice roku Plzeňského kraje 2014 v rámci celostátního kola této soutěže obdržela
obec: Koláčovou cenu a Mimořádné ocenění za mimoškolní vzdělávání mládeže
Vlastnímu zpracování dokumentu Program obnovy venkova 2014 - 2018 předcházela "ANKETA" občanů,
kteří se písemně vyjadřovali v r. 2002 k dění v jednotlivých obcích, přičemž předkládali připomínky,
návrhy a náměty na zlepšení a zkvalitnění vlastního i společenského života na venkově. K aktualizaci a
dopracování tohoto dokumentu bylo využito podkladů z veřejného projednání v jednotlivých obcích na
podzim r. 2014.
Program obnovy venkova na období 2014 - 2018 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Kostelec
dne 27.1.2015.
OSNOVA PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
I. Osvětové, kulturní, sportovní a společenské akce navazující a nebo tvořící nové tradice
II. Sociálně ekonomický rozvoj, problematika nezaměstnanosti
III. Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
IV. Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně
V. Zkvalitnění občanské vybavenosti, technické infrastruktury a komunikací
VI. Ochrana a obnova kulturní krajiny

Návrh územně plánovací dokumentace obce Kostelec byl schválen zastupitelstvem obce Kostelec dne
9.10.2014 s nabytím účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 25.10.2014. Změna č. 1 ÚPD se v
současné době projednává.
V obci jsou provedeny komplexní pozemkové úpravy v Ostrově u Stříbra a v Popově.
Obec má zpracovaný generel a pasport zeleně v roce 2016.
Obec má zpracovaný pasport dopravního značení.
Zpracované architektonické studie a jiné dokumentace: Rozvojové bytové zóny Severozápad, Areál zdraví
– biotopické koupaliště v Kostelci, Cyklopěší stezka Santiniho – Kostelec – Ostrov u Stříbra – Kladruby,
Víceúčelové umělé hřiště, revitalizace bytového areálu v Kostelci, Sběrný dvůr, Revitalizace vnitřních
prostor v obci Ostrov u Stříbra, PD rekonstrukce budovy čp. 2 na Spolkový dům a OÚ a další.
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7.3. Informační zdroje
Obec vydává Kostelecký občasník v intervalu 1x za rok.
V obci je obecní rozhlas a pro další informace obec využívá obecní plakátovací plochy a vývěsky, které
jsou umístěny ve všech místních částech.
Obec vede obecní kroniku od roku 2016.

7.4. Širší vztahy
Obec přináleží do správního území ORP Stříbro.
Příslušnost k úřadům:

Stavební úřad

Městský úřad Stříbro - Stavební úřad
Masarykovo nám. 63
34901 Stříbro

Finanční úřad

Územní pracoviště ve Stříbře
Revoluční 1010
34901

Matriční úřad

Městský úřad Kladruby - Matrika
nám. Republiky 89
34961

Úřad práce

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Stříbro
Benešova 511
34901

Úřad práce

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tachov
tř. Míru 1633
34701

Katastrální úřad

Katastrální pracoviště Tachov
Zámecká 1551
34701

OSSZ

OSSZ Tachov
Sadová 1694
34701

Živnostenský úřad

MÚ Stříbro - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 63
34901

Soud a státní
zastupitelství

Okresní soud v Tachově
nám. Republiky 71
64730

Soud a státní
zastupitelství

Okresní státní zastupitelství Tachov
Václavská 1606
34701
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Hygienická stanice

Územní pracoviště Tachov
Pobřežní 140
34701

Pramen: www.risy.cz

Obec je členem dobrovolného svazku obcí - Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis, Svaz měst
a obcí Plzeňského kraje a ČR, Stříbrský region a Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje, MAS Český
Západ z.s.
Partnerské město: Eslarn (SRN).

7.5. Struktura obce
Obec je zřizovatelem Mateřské školy Kostelec.
Mezi orgány zastupitelstva obce patří finanční výbor zastupitelstva, kontrolní výbor zastupitelstva,
komise tvorby a ochrany životního prostředí, komise pro občanské záležitosti, osadní výbor Kostelec,
osadní výbor Nedražice, osadní výbor Ostrov u Stříbra a Osadní výbor Popov.

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Kostelec v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

Daňové příjmy

7 248

7 996

7 661

6 734

8 348

Nedaňové příjmy

2 524

3 328

3 152

3 809

4 875

Kapitálové příjmy

4 342

1 932

905

2 041

1 925

Neinvestiční přijaté dotace

1 023

1 705

1 419

1 515

1 035

Investiční přijaté dotace

8 191

1 568

4 086

4 694

9 640

Příjmy

23 328 16 529 17 222 18 793 25 822

Běžné výdaje

11 244 12 485 10 617 11 169 10 179

Kapitálové výdaje

12 858 10 976 18 267 4 649

Výdaje celkem

24 101 23 461 28 883 15 818 19 649

Saldo příjmů a výdajů

-773

Podíl kapitálových výdajů

53,35% 46,79% 63,24% 29,39% 48,20%

-6 932

-11 661 2 975

9 470
6 173

Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 48,20% 75,53% 61,65% 59,43% 39,42%
Pramen: ČSÚ
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Rozpočet obce Kostelec na r. 2016
Celkem příjmy: 14 369 422,- Kč.
Celkem výdaje: 16 328 578,- Kč.
Splátka úvěru: -487 800,- Kč.
Schodek ve výši 2 446 956,- Kč bude kryt přebytky minulých let.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
Silné stránky
●
●
●
●
●

Atraktivní krajinný ráz
Dostatek pracovních míst
Klidné místo pro bydlení
Rozvinuté informační kanály obce (www stránky, Kostelecký občasník)
Bohatý kulturní život v obci

Slabé stránky
●
●

Nedostatečná úroveň obchodu a služeb
Neúplná dopravní obslužnost

Příležitosti
●
●
●

Rozvoj turistiky, cykloturistiky a agroturistiky
Možnost získání financí z dotačních programů pro rozvoj obce
Cílená propagace obce

Hrozby
●

Omezené množství pracovních příležitostí pro absolventy VŠ, s rozvojem průmyslové zóny v
Ostrově u Stříbra je možné uplatnění.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Obec Kostelec je přívětivé místo pro plnohodnotný život na venkově.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Viz samostatná příloha.”
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B.3 Podpora realizace programu
Navržené aktivity budou financovány z rozpočtu obce, případně z dotací z Plzeňského kraje, státního
rozpočtu i evropských strukturálních a investičních fondů.
Za realizaci Programu rozvoje obce odpovídá zastupitelstvo obce. Plnění jednotlivých opatření a aktivit
může pověřit starostu obce nebo jednotlivé zastupitele. Program rozvoje obce může být aktualizován na
základě zjištění nových potřeb a skutečností.
Zpracovala MAS Český Západ z.s. v březnu 2016 s využitím elektronické aplikace OBCEPRO Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na základě podkladů poskytnutých obcí a citovaných pramenů.
Na zpracování se podíleli:
Jan Florián
Markéta Frouzová
Miroslava Vlášková
Libuše Zahradníčková
Petra Tomášková
Petr Janík
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