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Úvod
Strategický rozvojový dokument obce je dokument, který představuje základní osnovu pro
rozvoj obce. Rozvojový plán je důležitý pro správné načasování a realizaci všech
předpokládaných záměrů. Dává jasný a ucelený přehled plánovaných záměrů v časovém
horizontu pěti let tak, aby bylo možné naplánovat finanční zajištění těchto aktivit a případné
čerpání dotací. Strategický dokument umožňuje vytvoření harmonogramu akcí tak, aby
nedošlo k překrývání událostí a aby byl sled událostí logický. Plánování vychází z aktuálního
demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického stavu území obce. Na
základě analýzy jsou identifikovány problémy a příležitosti obce a sestaven plán, který dle
priorit přestaví řešení jednotlivých problémů a rozvoj obce.
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1 Analytická část
Analytická část představuje souhrn aktuálních informací o obci a slouží jako podklad pro
následné navržení vhodných opatření a cílů k rozvoji obce.

1.1 Charakteristika obce
Území
Obec Blatno se nachází v okrese Louny (Ústecký kraj) 21 km jižně od Podbořan. Příslušnou
obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem je město Podbořany. Obec
Blatno zahrnuje dvě katastrální území – Blatno a Malměřice.
Obcí protéká Tisový potok a několik dalších drobných vodních toků. Východní hranici obce
pak z části tvoří Podvinecký potok. Obec leží na křižovatce silnic třetí třídy č. 2063, 2264 a
2065. Obec leží v nadmořské výšce 412 m. Rozloha katastrálního území je 2 234,50 ha. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1253.
Obrázek 1 – Poloha obce v rámci ČR

Zdroj: mapy.cz
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Obrázek 2 - Katastrální území obce

Zdroj: Mapy.cz

Symboly obce
Znak obce odpovídá následujícímu popisu: Ve stříbrno-zeleně polceném štítě nad hvězdou
maltézský kříž bez horního ramene, obojí červené. Nad křížem zlaté obrněné rameno držící
červeně hořící meč se zlatým jílcem. Ramena červeného kříže a hvězdy pod ním se vztahují
k první zmínce o obci, která je spojena s rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou,
jako jejími majiteli.
Obrázek 3 - Znak a vlajka obce Blatno

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Blatno_(okres_Louny)

Zlaté obrněné rameno s hořícím mečem má dvojí výklad - nejprve je jím symbolizován
sv. Michael, kterému je zasvěcen blatenský kostel a pak je připomínán rod Černínů, kteří
v klenotu erbu měli obrněné rameno.
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Zelená barva je obvykle spojována se zemědělstvím, a proto ji lze vysvětlovat jako
symbolizování obce zemědělské. V druhé rovině je možné v zelené barvě hledat ozvuky
jména obce, odvozené od blat. Ve stříbrném poli, v kombinaci s červenými figurami, lze
nacházet barvy krále, který byl vlastníkem obce až do 2. poloviny 16. století
List tvoří čtyři svislé pruhy střídavě zelené a bílé. Ve střední části nad šesticípou hvězdou
maltézský kříž bez horního ramene, obojí červené. Nad křížem žluté obrněné rameno držící
červeně hořící meč se žlutým jílcem. Prostřední dva pruhy a znamení opakují podobu znaku.
Zbývající pruhy jsou odvozeny od základní barevnosti štítu.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Prapor přidělen PS PČR 25. února 2002.

Historie obce
Blatno patří k nejstarším obcím na okrese. Nálezy, jako kamenný mlat a různé střepy nádob
dosvědčují, že již v pravěku se tudy prodíral člověk do pralesů. Mimoto střepy nádob
hradištní kultury dokumentují první ještě pohanské slovanské osídlení. Půdorys obce je
v podstatě slovanská okrouhlice. Polokruhovitý rybník kolem kostela je zbytkem kruhového
vodního příkopu. Na ostrůvku stávala tvrz, staroslovanský způsob opevnění - vodní hrad.
Později zde byl místo tvrze vystavěn kostel.
Také název Blatno, odvozený od "bláto", je prastarý a čistě slovanský. Prvotní název však byl
Blatna, dle dokladů až do roku 1407. Teprve v roce 1558 se píše poprvé Blatno. Německé
Pladon se datuje až po roce 1787. První zmínka o Blatně je z roku 1253. Tehdy Anežka,
dcera krále Přemysla I., darovala rytířskému řádu křížovníků s červenou hvězdou tři vsi:
Blatno, Bálkovou a Tis. Křížovníci v Blatně vystavěli klášter a později získali další vsi:
Pastuchovice, Velečín, Ostrovec, Žďár a Krty. Vzniklo tu menší církevní panství. O existenci
kláštera svědčí jeden doklad z roku 1406, kterým se potvrzuje hospites v Blatně,
tj. představený kláštera.
Po husitských válkách byl držitelem Blatna Lov z Blatna, pán na Budíně a Rožmitálu, švagr
krále Jiřího z Poděbrad. V roce 1474 žádal velkomistr křížovníků Mikuláš Puchner od krále
Vladislava navrácení řádovního majetku, a sice vsí: Blatno, Pastuchovice, Velečín, Žďár
a Krty zpět do majetku křížovníků. Ačkoli mu bylo 30. července 1474 vyhověno, přešel tento
majetek brzy do jiných rukou. V 16. století Blatno často měnilo držitele: Guttenstein, Schlik,
Schwamberg, Liebstein.Blatno patřilo delší čas panu Guttensteinovi, v polovině 16. století
bylo majetkem hraběte Schlika. 21. června 1564 připadla obec prodejem bratrům
Schwambergovým a byla v letech 1569 - 1582 spolu s celým panstvím vystavena různým
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rozepřím. Před rokem 1578 byly k panství náležející obce (taktéž Blatno) vykoupeny
Korunou

a roku

1578 prodány

pánu

Jaroslavu

Liebsteinskému

z Kolovrat,

pánu

na Petrohradě. Roku 1600 koupil žihelské panství, k němuž příslušelo také Blatno, Jiří
Chotek z Chotkova a Žihle. Ten se zúčastnil českého povstání proti císaři Ferdinandovi II.
a po nešťastné bitvě na Bílé hoře mu byl majetek zkonfiskován. Tento roku 1622 koupil
hrabě Heřman Černín z Chudenic a spojil jej s panstvím petrohradským. Blatno pak bylo
v černínském poddanství do zrušení roboty do roku 1848.
Blatenský kostel a fara jsou připomínány již v roce 1357. Kostel zasvěcený svatému
Michalovi je již od tohoto roku uváděn jako farní. V polovině 16. století se stali obyvatelé
protestanty a z tohoto důvodu přestala farnost v Blatně existovat, avšak po roce
1620 se obyvatelstvo vrací zase k římskokatolické církvi, farnost však již nebyla obnovena.
Blatno patřilo z počátku k farnosti Jesenické a od roku 1691 k Žihli a roku 1786 k farnosti
Malměřické. Kostel byl původně vystavěn ze dřeva a půdní prostor byl používán
pro uskladnění obilí z farních polí v Žihli.
V dřívější době mohly děti v Blatně dobrovolně navštěvovat školu v Žihli, od roku 1784 měla
obec vlastní školu. Pro ní byl zpočátku postaven dřevěný domek, roku 1819 byla postavena
nová budova školy a stará budova byla přenechána obecnímu sluhovi. Když však vstoupila
v platnost osmiletá školní povinnost a žáků přibývalo, stala se stávající budova
nedostatečnou. Po dlouhém projednávání byla konečně v roce 1903 postavena nová škola.
Česká škola je zde otevřena od roku 1924.
V dnešní době je obec Blatno významným železničním uzlem na tratích Plzeň - Ústí
nad Labem a Rakovník - Bečov nad Teplou.
Historie obce Malměřice
Obec Malměřice leží severně od Blatna v oblasti bývalého pralesa. V pravěku zde byl prales
a žádné sídliště tu nebylo zjištěno. Osada byla založena Slovany asi po 10. století. Jméno
pochází od stařešiny Malomíra. Jeho lidé byli Maloměříci a ves se podle nich nazvala
Maloměřice. Později "o" zaniklo a tvar se ustálil na Malměřice. Z místních starých českých
jmen se tu zachoval název vrchu Weselem Berg (413 m), česky Veselý Vrch. Češi říkali
na Veselém Vrchu, Němci předložku odsunuli a převzali jen Veselém.
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Obyvatelstvo
Na konci roku 2017 žilo v obci Blatno 521 trvale hlášených obyvatel; z toho 252 mužů a 269
žen. Graf č. 1 zobrazuje vývoj celkového počtu obyvatel. Vývoj počtu obyvatel je nelineární.
V některých letech počet obyvatel stoupá, v některých letech klesá. Za sledované období
index změny počtu obyvatel 2017/2005 dosahuje hodnoty 99,2 %; to znamená, že v daném
období klesl počet místních občanů o 0,8 %. Absolutně jde o pokles o 4 osoby. Počet
obyvatel v roce 2017 dosahuje téměř stejné hodnoty jako v roce 2005.
Graf 1 – Vývoj celkového počtu obyvatel v letech 2005 - 2017
535
530
525
520
515
510
505
500
495
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

V tabulce č. 2 je uveden počet narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osob.
Růst počtu obyvatel je ovlivněn především množstvím lidí, kteří se stěhují do nebo z obce.
Nejvyšší migrační přírůstek byl zaznamenán v roce 2016, kdy se do obce přistěhovalo 26
osob a odstěhovalo 17. Migrační přírůstek činil 9 osob. V témže roce nastal i nejvyšší
přirozený přírůstek. Celkově v obci přibylo 14 obyvatel. Nejvíce lidí se odstěhovalo v roce
2006 celkem 29. Nejvyšší celkový pokles počtu obyvatel byl v roce 2005, kdy v obci ubylo 10
obyvatel. Za sledované období let 2005 – 2017 se v obci narodilo celkem 77 dětí, zemřelo
celkem 73 občanů, přistěhovalo se 213 osob a odstěhovalo 240 osob.
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Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 - 2017
Přistě-

Vystě-

Stav k

hovalí

hovalí

31.12.

6

7

18

525

5

6

29

29

524

2007

6

4

16

21

521

2008

4

6

22

18

523

2009

5

8

16

21

515

2010

7

3

6

17

508

2011

4

9

13

6

519

2012

6

6

15

18

516

2013

8

5

16

22

513

2014

7

3

20

21

516

2015

7

5

19

21

516

2016

9

4

26

17

530

2017

2

8

8

11

521

Rok

Narození

Zemřelí

2005

7

2006

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

V roce 2017 žilo v obci 269 žen a 252 mužů. Podíl osob starších 65 let na celkovém počtu
obyvatel byl 17,7 %; celorepublikový poměr byl 19,2 %). Podíl dětí do 14 let na celkovém
počtu obyvatel byl 14,2 % (celorepublikově je tento poměr 15,7 %). Počet dětí v obci sice
dlouhodobě pomalu roste, nicméně počet obyvatel straších 65 let roste také. Počet dětí
v obci je nižší než počet osob starších 65 let. To odpovídá celorepublikovému trendu
stárnutí obyvatel. Vývoj počtu osob ve věku do 14 let a nad 65 let zobrazuje graf č. 2. Nižší
počet dětí a vyšší počet starších osob zvyšuje průměrný věk obyvatel obce na 43 let.
Průměrný věk za ČR v roce 2017 byl 42,2 let. Věkové rozložení obyvatel a průměrný věk
zobrazuje následující tabulka č. 2.
Tabulka 2 rozložení
obce k 31.

Celkem
Počet obyvatel
V tom ve věku
(let)

Muži

Věkové
obyvatel
12. 2017

Ženy

521

252

269

0-14

74

39

35

15-64

355

171

184

92

42

50

43

41,9

44

65 a více

Průměrný věk (let)
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Blatno

Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel ve věku do 14 let a nad 65 let v letech 2010 - 2017
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Blatno

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011
ukazují, že v obci převažuje obyvatelstvo se středním odborným vzděláním bez maturity.
Tohoto stupně vzdělání dosáhlo 183 osob tj. 37,7 %. Základního vzdělání vč. neukončeného
dosáhlo 97 osob tj. 20 %. Úplné střední vzdělání s maturitou mělo 98 osob tj. 20,2 %. Žádné
dosažené vzdělání uvedla 1 osoba, 0,2 %. Vysokoškolské vzdělání uvedlo celkem 18 osob tj.
3,7 %. Zjištěnou vzdělanostní strukturu ukazuje graf č. 3 níže.
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Graf 3 - Obyvatelstvo ve věku 15 + dle nejvyššího ukončeného vzdělání
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Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Trh práce
Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obci vykazuje v letech 2010 – 2017 pokles.
Graf 4 - Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel (15 - 64 let)
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Blatno

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel v roce 2017 byl 68 %, to je
o trochu více než celkový průměr za ČR, který byl 65 %. V prosinci 2018 byl počet
dosažitelných uchazečů (15 – 64 let) 15 tj. 4,2 %. Počet nabízených volných pracovních míst
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byl 11. Dosažitelní uchazeči 15-64 jsou uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj.
evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.

Hospodářství
Na území obce bylo k 31. 12. 2016 registrováno celkem 97 podniků z toho 41 se zjištěnou
aktivitou. Nejvíce subjektů je zastoupeno v oboru Stavebnictví (18), Průmysl celkem (15) a
Ubytování, stravování a pohostinství (15).
Tabulka 3 - Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2016
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

97

41

Fyzické osoby

77

35

Právnické osoby

20

6

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Blatno

Atraktivity cestovního ruchu
K místním památkám patří kaplička sv. Jiljí. Kaplička zasvěcená sv. Jiljí vybudována
na počest lesníků a myslivců, kteří působili v tomto revíru. Budování kapličky bylo zahájeno
v roce 2003 podle návrhu fotografa a výtvarníka pana Luďka Proška a vlastní stavbu
provedl pan Vlastimil Moravec za pomoci členů spolku Blatno-Malměřice. Stavba byla
dokončena na jaře roku 2004 a 26. června 2004 byla vysvěcena kralovickým farářem panem
Vrbenským.
Legenda o sv. Jiljí (Gilles)
Poustevník Ordo Sancti Benedicti (řádu svatého Benedikta), narozen v 7. století, patron
myslivců, pastevců, koňských handlířů, žebráků, lučištníků ad. Byl jednou jeden poutník,
který přišel z dalekých Athén do údolí Rhony a usadil se v blízkosti Arles hluboko v lese jako
poustevník. Muž se jmenoval řecky Aigidios, česky Držitel erbu, francouzsky Gilles. Legenda
praví, že Jiljího navštěvovala každý den laň, která ho živila svým mlékem. Jednoho dne chtěli
královi myslivci laň zabít, ale neviditelná síla zabránila, aby se ke zvířeti přiblížili. Tak to šlo
několik dní, až král sám přišel na lov, aby laň zastřelil. Zvíře uteklo k Jiljímu do jeskyně
a leželo u jeho nohou. Král vystřelil naslepo šíp do vchodu do jeskyně zcela zarostlého
houštím. Když se šel podívat, zdali zasáhl, našel krvácejícího Jiljího v jeho jeskyni
a nezraněnou laň tulící se k němu. Panovník, který neštěstí zavinil, nabídl Jiljímu lékařskou
pomoc a peníze. Poustevník si však nechtěl nechat pomoci. Prosil krále jen o jedno: aby dal
13

tady na samotě vystavit klášter. Král byl rád, že může svou vinu odčinit a tak vznikl klášter
Saint-Gilles (kolem roku 680). Jiljí byl prvním opatem a vedl klášter až do své smrti roku
720.
Kapličku je možné navštívit po turisticky značené stezce - z Blatna po červené, směrem
na Tis.
Územím obce prochází značená cyklotrasa č. 2152. Cyklotrasa je zajímavá tím, že na 26
kilometrech prochází přes 4 kraje. Na západě trasa začíná ve Valči v Karlovarském kraji,
pokračuje do Ústeckého, střihne kousek severu Plzeňského kraje a skončí na hranicích se
Středočeským krajem za obcí Ostrovec. A to vše jen za pouhé dvě hodiny jízdy na
kole. Celková délka trasy je 26 km. Územím obce dále vede značená červená a zelená
turistická trasa.
Turistické zajímavosti v okolí obce:
-

Přírodní rezervace Blatenský svah a přírodní park Horní Střela

-

Naučná stezka Sklárna, Okolím Lubence a Jesenicko

-

Zámek Chyše a zámecký pivovar

-

mnoho dalších přírodních rezervací, chráněných oblastí, rozhleden, muzeí apod.

Infrastruktura
V obci je zaveden pouze vodovod. Kanalizace, ČOV a plynofikace chybí.
Územím obce prochází silnice I/6. Silnice I/6 začíná na křížení s pražským okruhem (D0) a
napojení na dálnici D6. Jedná se o jednu z nejvytěžovanějších silnic v České republice a
podobně jako v případě silnice I/43 z Brna do Svitav je zde velmi frekventovaný kamionový
provoz a relativně vysoká nehodovost. Dle sčítání dopravy v roce 2016 projede po tomto
silničním tahu ve všední den až 8 608 vozidel. Číst silnice I/6 mezi Lubencem a Bochovem je
již přestavěná na dálnici D6. Dopravní dostupnost z obce do měst jako např. Podbořany
nebo Karlovy Vary je velmi dobrá.
V obci je železniční stanice a staví zde několik autobusových linek.
Územím obce prochází mezinárodní plynovod GAZELA a připravuje se výstavba plynovodu
CAPACITY se stejnými technickými parametry.
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Vybavenost
V roce 2011 bylo v obci celkem 160 bytů, z toho 132 v rodinných domech a 23 v bytových
domech. Obydlených bytů bylo celkem 139. Většina neobydlených bytů byla uvedena jako
rekreační. Nejčastějším způsobem vytápění je ústřední kotel v domě na pevná paliva. Tento
způsob vytápění využívá 93 bytů (67 %). Od roku 2013 bylo postaveno celkem 7 bytů
v rodinných domech.
V obci funguje pošta, obchod se smíšeným zbožím a restaurace. Místní knihovna je veřejnou
knihovnou, jejím zřizovatelem je obec Blatno. Obec má vlastní hřbitov.
V obci mohou děti navštěvovat mateřkou školu s kapacitou 24 dětí. Základní školu musí děti
navštěvovat v okolí. Na výběr mají ZŠ Jesenice, ZŠ Žihle, ZŠ Lubenec.
Sociální služby a lékařkou péči musí občané vyhledávat v okolních městech a obcích
(Lubenec, Jesenice, Žihle, Kryry). Nejbližší nemocnice je v Žatci.
V obci funguje spolek Tělovýchovná jednota Blatno, Český zahrádkářský svaz – ZO Blatno,
Občanské sdružení Severočeský OCELOT, Myslivecké sdružení Blatno a myslivecký Spolek
Blatno – Malměřice.
Pravidelné kulturní akce konané v obci: nohejbalový turnaj, dětský den, drakiáda, fotbalové
zápasy, plesy, vítání občánků.
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Životní prostředí
Zemědělská půda zaujímá pouze 34,6 % rozlohy území obce. Toto číslo je poměrně nízké.
Celorepublikový poměr je 53,4 %. Významnou část území obce tvoří lesní pozemky; 57 %
rozlohy. Rozloha jednotlivých druhů pozemků je zobrazena v tabulce č. 4. Životní prostředí
v okolí obce zachovalé a tvořeno z velké části lesy.
Tabulka 4 - Rozloha jednotlivých druhů pozemků (ha)
31. 12. 2017
Celková výměra

2 234,50

Zemědělská půda

775,03

-

Orná půda

701,35

-

Chmelnice

0,18

-

Vinice

-

Zahrada

-

Ovocný sad

-

Trvalý travní porost (TTP)

18,49
9,65

Nezemědělská půda

45,36
1 459,47

-

Lesní pozemek

1 278,58

-

Vodní plocha

46,07

-

Zastavěná plocha a nádvoří

18,71

-

Ostatní plocha

116,12

Zdroj: https://vdb.czso.cz/

Vodní režim na území obce ovlivňuje Tisový potok a několik dalších drobných vodních toků.
Východní hranici obce pak z části tvoří Podvinecký potok. Východně od obce nalezneme
velký rybník Blatno.
Na území obce se nachází přírodní rezervace Blatenská svah. Jedná se o prudký skalnatý
sráz, kterým probíhají tři rokle, pravděpodobně tektonického původu. Zvětrávaná žula tvoří
písčité sedimenty, na kterých roste 200 let starý smíšený les s borovicí, dubem, lípou,
habrem, jilmem a jasanem. Z živočichů zde kromě běžných druhů můžeme najít datlovité
ptáky, například žlunu zelenou.
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Správa obce
Starosta obce Blatno a stejně tak místostarosta jsou funkce uvolněné. Obec má tři stálé
zaměstnance a 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce. Zastupitelstvo obce Blatno má 7

členů.
Starosta

Václav Beneš

Místostarostka

Eva Kolibačová

Zastupitelka, předsedkyně finančního výboru

Jaroslava Pašíkovská

Zastupitel, předseda kontrolního výboru

Mgr. Lukáš Bechyně

Zastupitelka, předsedkyně komise pro kulturu a Veronika Boudová
sport
Zastupitel, předseda komise pro životní prostředí

Pavel Sajfrid

Zastupitel, předseda komise pro veřejné zakázky

Mgr. Jiří Pašíkovský

Tabulka 5 - Organizační struktura obce Blatno

Obec spadá na území místní akční skupiny Vladař, o.p.s.. Obec má hotové komplexní
pozemkové úpravy.

17

1.2 Východiska pro návrhovou část
V analytické části dokumentu byl podrobně rozebrán aktuální stav obce. Ze zjištěných údajů
vyplynulo co je pro obec důležité, jaké jsou její silné stránky, jaké má příležitosti pro další
rozvoj a jaké problémy je nutné řešit. Tyto zjištěné informace jsou přehledně uspořádány do
následující tabulky. Ze zjištěných příležitostí a problémů poté vychází plán aktivit, které
chce obec s různou prioritou realizovat.
Silné stránky

Slabé stránky

Vodovod

Počet dětí do 14 let je nižší než počet obyvatel nad
65 let

Silnice I. třídy na území obce

Znečištění automobilovou dopravou

Nízká nezaměstnanost

Chybí kanalizace, plynofikace a ČOV

Cyklotrasy, turistické trasy, turistické zajímavosti

Klesá počet ekonomicky aktivních obyvatel

Snadná dopravní dostupnost velkých měst
Komplexní pozemkové úpravy
Mateřská škola
Stálý počet obyvatel v obci

Příležitosti

Hrozby

Vybudování kanalizace a ČOV

Stárnutí obyvatel

Turistická
infrastruktura
ubytování, cyklostezka)

(půjčovna

kol,

Využití fondů EU jako zdroj podpory
Podpora drobných podnikatelů
regionálních výrobků

Nezájem lidí o stěhování se do obce, odliv
obyvatel.
Pokles zájmu obyvatel o společenské dění, kulturu
a sport v obcích.

–

podpora

Využití národních dotačních programů
Přilákat mladé rodiny k bydlení v obci
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2 Návrhová část
V této části dokumentu jsou specifikovány všechny projektové záměry obce vyplývající
z potřeb zjištěných v analytické části dokumentu.

2.1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a o směru jeho vývoje.
Stanovení vize dává obci souhrnný obraz o rozvoji na příštích 10 až 20 let.
Obec Blatno chce být funkční obcí s kvalitním zázemím pro život svých občanů
s ohledem na životní prostředí.

2.2 Projektové záměry
1. Projektový záměr – Místní komunikace



Rekonstrukce povrchů, osazení obrubníků, budování chodníků včetně odvádění
srážkové vody

Lokalizace

Blatno, Malměřice

Odhad nákladů

5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MMR

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Záměr obce
2. Projektový záměr – Veřejné osvětlení



Projekty na výměnu úsporných svítidel, výměnu el. rozvaděčů, stožárů a
kabelových rozvodů (cca 180 světelných bodů)

Lokalizace

Blatno, Malměřice

Odhad nákladů

1 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
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3. Projektový záměr – Nakládání s odpadními vodami




Finanční podpora domácích ČOV a jímek
Výstavba centrální ČOV

Lokalizace

Blatno, Malměřice

Odhad nákladů

20 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MZe

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Záměr obce
4. Projektový záměr – Školní kuchyně a jídelna



Výměna oken, zateplení včetně fasády

Lokalizace

Blatno

Odhad nákladů

1 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Záměr obce
5. Projektový záměr – Odpadové hospodářství





Vybudovat sběrný dvůr
Upravit místo pro dočasné uložení trávy a větví v Malměřicích
Rozšířit počet sběrných nádob na tříděný odpad

Lokalizace

Blatno, Malměřice

Odhad nákladů

7 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
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6. Projektový záměr – Retenční nádrže



Retenční nádrž „U Kaštanu“ 0,9 ha



Vybudování malých retenčních nádrží a tůní

Lokalizace

Blatno, Malměřice

Odhad nákladů

6 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MZe

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
7. Projektový záměr – Revitalizace zeleně



Úprava ploch pro zeleň a dřeviny

Lokalizace

Blatno

Odhad nákladů

1 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, OPŽP

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
8. Projektový záměr – Odpočinková místa



Na turistických trasách vybudovat odpočinková místa

Lokalizace

Blatno

Odhad nákladů

0,5 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
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9. Projektový záměr – Bydlení


Kompletní rekonstrukce č. p. 24 na bydlení (vznikne 5 bytů)



Výměna oken, střešní krytiny, zateplení včetně fasády, řešení vytápění č. p. 120,
121



Nová fasáda spojená s výměnou oken č. p. 64



Zasíťování parcel pro rodinnou výstavbu

Lokalizace

Blatno

Odhad nákladů

20 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MMR

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
10. Projektový záměr – Úspora energie



Snížení energetické náročnosti obecní budovy č. p. 59 – výměna oken, zateplení
včetně fasády

Lokalizace

Blatno

Odhad nákladů

1 mil. Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MMR

Období realizace

2019 – 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr obce
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2.3 Realizace strategie
Za zajištění, řízení a organizaci naplňování rozvojové strategie po její schválení v orgánech
obce zodpovídá zastupitelstvo obce. Strategický rozvojový dokument obce včetně všech
následných

aktualizací

bude

zpřístupněn

na

webových

stránkách

obce

Blatno

www.blatno-lounsko.cz a rovněž bude k nahlédnutí v tištěné verzi na obecním úřadě.
Strategický rozvojový dokument obce Blatno bude využíván jako jeden ze základních
podkladů při tvorbě jak rozpočtových výhledů a víceletých finančních plánů, tak při tvorbě
rozpočtu na příslušný rok.
Monitoring plnění rozvojové strategie
Sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie bude prováděno zastupitelstvem
obce.

Samotný proces monitoringu bude spočívat

v

zjištění aktuálního stavu

plnění/neplnění, respektive již splnění jednotlivých aktivit. O stavu plnění budou podávat
informaci subjekty, které jsou odpovědny za realizaci příslušných aktivit. Odpovědnost za
monitoring plnění rozvojové strategie má zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla
svěřena vybranému zástupci.
Aktualizace Programu rozvoje obce
Strategický rozvojový dokument obce bude pravidelně aktualizován. Za aktualizaci
dokumentu zodpovídá zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
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Závěr
Obec Blatno má pro následující období 2019 – 2025 deset projektových záměrů. Tyto
aktivity by měli přispět zejména ke zlepšení technické vybavenosti obce, zlepšení
odpadového hospodářství a zlepšení celkového vzhledu obce. K financování těchto aktivit
budou využity vedle vlastních zdrojů také zdroje z evropských a národních fondů.
Realizací naplánovaných záměrů dojde k zvýšení životní úrovně v obci. Díky tomu se může
zvýšit zájem o bydlení a podnikání v obci.
Z dlouhodobého hlediska je záměrem obce především vytvoření dobrých životních
podmínek a udržitelný rozvoj.
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