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Úvod
Program rozvoje obce Hory je strategický plán rozvoje na období let 2021-2030. Tento
plán byl vytvořen za součinnosti se zástupci obce a s přispěním obyvatel obce a formuluje představy o budoucnosti a rozvoji obce.
Obec Hory je malebná, v přírodě položená a historicky zajímavá obec, která nabízí svým
občanům čisté a poklidné prostředí, dobrou dostupnost služeb a každodenní kontakt
s přírodou. Pomocí strategického plánu budou naplňovány jednotlivé projekty, které
napomohou k tomu, že bude obec ještě efektivněji využívat své ﬁnanční prostředky
z vlastního rozpočtu i dostupné dotace a stane se obcí, která se bude i nadále rozvíjet,
více prosperovat a bude i nadále místem, kde žijí její občané spokojeně.
Program rozvoje je složený ze dvou části, které jsou vzájemně provázány. První část
představuje přehled o současné situaci obce, a to pomocí statistických údajů, které
vychází z dat Českého statistického úřadu a jiných zdrojů. Jedná se například o informace o vzdělanostní struktuře, podílu nezaměstnaných osob, míře kriminality v obci,
dále o technické infrastruktuře (vodovody a kanalizace, plynoﬁkace, odpady), dopravní
infrastruktuře a občanské vybavenosti. První část dokumentu je zakončena dotazníkovým šetřením, který dává podněty pro návrhovou část dokumentu.
Druhá část dokumentu deﬁnuje jednotlivé silné a slabé stránky obce, dále příležitosti
a hrozby, ze kterých jsou stanoveny jednotlivé prioritní strategické cíle a opatření. Jedná se o strategické cíle v oblastech jako je „Rozvoj dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti“, „Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit“,
„Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celkově péče o vzhled obce“ a o „Podporu
podnikání, vzdělávání a služeb pro obyvatelstvo“.
V rámci zpracování druhé části dokumentu byla formulována na základě participace
občanů a zástupců obce vize obce do budoucna znějící:

„Obec Hory: Klidné a bezpečné místo, s kvalitní
občanskou vybaveností, která pečuje o životní
prostředí a plní přání a potřeby svých občanů.“
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A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Obec Hory se nachází v Karlovarském kraji, konktrétně v okresu Karlovy Vary. Obec
leží v těsné blízkosti krajského města Karlovy Vary, se kterým má na západě také společnou správní hranici území. Centrum Karlových varů je vzdušně vzdáleno od obce Hory
cca 7 km. V blízkostí obce prochází úsek rychlostní komunikace R6, která je hlavním tahem z Karlovarského kraje do hlavního města České republiky, v opačném směru pak
směřuje do Spolkové republiky Německo.
Obr. č. 1: Umístění obce Hory na mapě

Zdroj: mapy.cz, 2021

Obec Hory se skládá pouze z jedné části a jednoho katastrálního území nazvaného
Hory u Jenišova. Pod správu obce patří část osady Jalový dvůr. Obec patří pod správní
obvod s rozšířenou působností Karlovy Vary a celková její výměra katastru je 7,87 km2.
Pro obec je charakteristická zástavba rodinných domů a hospodářských usedlostí.
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Tab. č. 1: Územní členění
správní obvod obce
s rozšířenou působností

Karlovy Vary

typ obce

počet částí
obce

obec

1

počet katastrů

1

katastrální
výměra v ha

788
Zdroj: ČSÚ1

Tab. č. 2: Vzdálenosti do spádových sídel
Vzdálenost

Sokolov
Karlovy Vary

18,8 km
8 km*
Zdroj: vlastní zpracování

Ráz krajiny v okolí obce
Obec Hory se nachází v Karlovarském kraji, v okresu Karlovy Vary. Karlovarský kraj je
nejzápadnějším krajem České republiky a po kraji Libereckém také druhým nejmenším,
co se rozlohy týče. Jižní část obce se nachází v geomorfologickém celku Slavkovský les, její
severní část pak zasahuje do Sokolovské pánve. Nejvyšším bodem území je vrchol hory
Roh (též Suk, Hornberg či Hornerberg) s nadmořskou výškou 579 metrů, pod kterým
se stále zvětšuje příměstské sídliště rodinných domů. Z Rohu je vidět například na ves
Počerny, Tašovice či Dvory. Severní část katastrálního území obce zaujímá rekultivovaná
Loketská výsypka, na níž se dnes rozkládají lesy s borovicemi a modříny, a dále zhruba
ve stejném poměru pastviny, na nichž je chován skot. Vedle lesních a zemědělských porostů je vyznačeno 14 km cyklotras se sedmi odpočinkovými místy. Dále je na výsypce
upraveno travnaté letiště pro ultralehká letadla. (Mikroregion Sokolov-východ, 2021)

Historické souvislosti
První písemná zmínka o obci je uváděna v roce 1350. Obec Hory byla původně zemědělskou lenní osadou, která od středověku patřila loketským hradním pánům. K obci patřila
osada Podhoří a samoty Ovčárna, Schmalnhof, Horní Jalový Dvůr, Raat a Vildenava.
Původní ves se patrně rozkládala kolem podlouhlé návsi v severovýchodní části dnešní
obce. Svědčila by pro to i dochovaná parcelace původní zástavby stavebního katastru.
Ve vsi stávalo několik starých hrázděných domů z doby kolem roku 1800, které představovaly typickou lidovou architekturu oblasti. V současné době se zachovala pouze jedna
tato stavba s č.p. 1, a to na východním okraji obce.
Ve druhé polovině 19. století nastal hospodářský rozmach obce. V této době se zde usadilo mnoho řemeslníků, později dělníků, tvořící pro blízké lázeňské město Karlovy Vary
hospodářskou základnu. V roce 1848 bylo v obci uváděno 30 domů s 241 obyvateli, dále
škola a hospoda. V této době začala těžba kamene – čediče přímo nad obcí, kdy byl také

1

Český statistický úřad. Veřejná databáze. [online].[cit 2021-05-16]. Dostupné z:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.
jsf?page=vystupobjekt&pvo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40436
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celý vrch Roh postupně odtěžován. Nyní je těžba kamene již historií, těžební činnost byla
zastavena.
Ani Horám se nevyhnula těžká doba Protektorátu a 2. světové války. Značná část obyvatel Hor byla německé národnosti a uvítala obsazení Sudet, kam patřila i obec Hory,
a připojení k Velkoněmecké říši. Po osvobození v roce 1945 došlo k odsunu německého
obyvatelstva a osídlení obce občany z vnitrozemí.
Československá armáda v roce 1954 v těsné blízkosti Hor umístila na ploše 10 hektarů
muniční sklad. Plných 40 let to bylo území s přísným zákazem vstupu pro osoby, které
neměly zvláštní povolení. V roce 1994 byl areál armádou deﬁnitivně opuštěn a umožněn
tak volný vstup občanům do lesů, kam dříve nesměli.
Obec Hory byla až od roku 1950 samostatnou a v roce 1975 byla integrovaná pod blízké Karlovy Vary, avšak tento krok neznamenal pro obec výrazný posun v rozvoji a obec
v roce 1992 požádala o samostatnost, která vešla v platnost až dne 1. 1. 1994 rozhodnutím
Ministerstva vnitra.
Okolí Hor bylo ovlivněno těžbou hnědého uhlí, která zde započala ve 2. polovině 18. století.
Nejdříve zde byly hlubinné doly, potom se změnil způsob těžby na povrchovou a v okolí
se objevily výsypky. Koncem 70. let minulého století tzv. Velké loketské výsypce musela
ustoupit obec Podhoří. Její obyvatelé byli vystěhováni, domy zbourány a vše pokryto
skrývkovým materiálem z uhelného velkolomu Jiří. Na konci 20. století byla započata
zemědělská a lesnická rekultivace území postiženého těžbou. Dnes už na místě výsypky
rostou smrky, javory, modříny, duby a borovice, které za pár let poskytnou vonící lesní
zátiší.
Přejme si, aby jednou naši potomci, až budou hodnotit dnešní dobu, která pro ně bude
znamenat již historii, mohli říct: „Začátek 21. století znamenal pro obec Hory dobu modernizace a rozvoje“. (Obec Hory, 2021)

2. Obyvatelstvo
Vývoj počtu obyvatel v obci Hory můžeme označit až do roku 2020 a 2021 za stabilizovaný. K 31. 12. 2019 bylo v obci evidováno 297 obyvatel. To je o 28 více než ke konci roku 2017,
kdy zde žilo 271 obyvatel. Z aktuálního počtu obyvatel je zde evidováno 148 žen, 149 mužů.
Dětí ve věku 0-14 let v obci žije 57, toto číslo je v posledních letech téměř beze změny.
Obyvatel v aktivním věku 15-64 let bylo v obci 197 a seniorů nad 65 let bylo 43. Průměrný
věk obyvatel činí 40,8 let. V roce 2020 a 2021 začal počet obyvatel přibývat, a to díky nové
soukromé výstavbě rodinných domů. Konkrétní počet nově přistěhovaných obyvatel
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v těchto letech však není ke dni sestavování tohoto dokumentu znám (aktuální sčítání
lidu bylo ukončeno v polovině roku 2021).
V roce 1994, krátce po svém vzniku (samostatné obce), měla obec k 31. 12. evidováno 175
obyvatel. Je zde patrný značný nárůst obyvatel za 26 let o 122 osob, což znamená nárůst
o 69,7 %. Postupný nárůst počtu obyvatel lze vypozorovat prakticky u všech obcí v okolí
krajského města Karlových Varů. Např. u sousední obce Jenišov je tento nárůst enormní.
V roce 1994 evidováno 299 obyvatel a v roce 2019 již dokonce 1086, což dělá z Jenišova jednu z nejdynamičtěji se rozvíjející se obcí kraje. Podobně je tomu také u nedaleké
obce Mírová, která měla v roce 1994 evidováno 182 obyvatel a v roce 2019 již 328 obyvatel.
Z tohoto pohledu lze konstatovat, že vývoj počtu obyvatel obce Hory měl v posledních
letech mírně vzestupnou tendenci, která byla (do roku 2020) sice nižší než u okolních
obcí, zato však mnohem stabilnější.
V obci je dlouhodobě nízký počet narozených osob. Jediným rokem, kdy byl přírůstek
v tomto směru vyšší, byl v roce 2017, kdy bylo v obci 7 narozených. Z toho vyplývá, že zvyšující se počet obyvatel v obci je dán primárně množstvím přistěhovalých z jiných obcí.
Těch bylo zatím nejvíce (20) v posledním sledovaném roce 2019.
Stejně jako jinde v ČR i v okr. Karlovy Vary (potažmo v Horách) je možné vysledovat trend
mírného stárnutí populace. Průměrný věk obyvatel se od roku 2007, kdy byl v obci 38,2
let, zvýšil na současných 40,8 let. Osoby v důchodovém věku (na 65 let) byly v obci roce
2010 zastoupeny z 11,5 % a ke konci roku 2019 došlo ke zvýšení jejich počtu v populaci obce
na necelých 14,5 %. Na Karlovarsku a Sokolovsku je tento trend obecně dán skutečností,
že mnoho obyvatel sem přicházelo za prací v 2. pol. minulého století a jejich potomci se
nyní nacházejí v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Z hlediska počtu dětí (0–14
let) došlo mezi lety 2010 a 2019 k mírnému nárůstu ze 17% zastoupení v populaci na 19 %.

2.1 Demograﬁcká situace
Z dlouhodobého hlediska obyvatel v obci Hory spíše přibývá. Tento trend je způsobem
několika faktory. První faktor tvoří nově narození. V obci se od roku 2016 narodily každý
rok minimálně 3 děti. Dalším faktorem je vyšší počet přistěhovalých obyvatel než vystěhovaných. V průměru se jedná o 4 obyvatele, kteří se do obce přistěhují ku jednomu
vystěhovanému obyvateli a v neposlední řadě zde převažuje natalita nad mortalitou.

Databáze demograﬁckých údajů za obce ČR (https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demograﬁckych-udaju-za-obce-cr),
ČSÚ – Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&
pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3
~2__RP1991MP12DP31).

2
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Rok

počet obyvatel
k 31. 12. – celkem

počet obyvatel
k 31. 12. – ženy

narození

zemřelí

přistěhovalí

vystěhovalí

obyvatelé
ve věku 0–14 let

obyvatelé ve
věku 15–64 let

obyvatelé ve
věku 65
a více let

průměrný věk

Tab. č. 3: Vývoj počtu obyvatel

2000
2010
2015
2017
2019

191
208
252
271
297

97
101
120
131
148

2
4
1
7
3

1
2
0
2
1

0
3
18
12
20

1
10
4
2
6

30
36
43
56
57

142
162
171
176
197

19
24
38
39
43

37
38,3
41
40,4
40,8

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím2

Tab. č. 4: Věkové složení obyvatelstva – podíly seniorů a dětí
Rok

2000
2010
2015
2017
2019

celkový počet
obyvatel

191
208
252
271
297

počet dětí

30
36
43
56
57

podíl dětí

15,71 %
17,31 %
17,06 %
20,66 %
19,19 %

počet seniorů

19
24
38
39
43

podíl seniorů

9,95 %
11,54 %
15,08 %
14,39 %
14,48 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě předchozích údajů

Obecně je v obci Hory patrný zvyšující se podíl obyvatel starších 65 let, ale i přírůstek
k nejmladší kategorii do 14 let věku. Podíl obyvatel v produktivním věku (15-64 let) postupně v letech vzrůstá a lze z tohoto údaje do budoucna předpokládat i následný další růst. Z hlediska demograﬁckého vývoje lze podíl jednotlivých skupin v obyvatelstvu
označit jako stabilní, bez výrazných větších výkyvů či negativních jevů.
Vzdělanostní struktura
Struktura vzdělanosti obyvatelstva je v jednotlivých regionech i mezi obcemi samotnými značně rozdílná. Tuto rozdílnost tvoří převážně možnost větších měst zabezpečit kvaliﬁkovaný pracovní personál a tím zabezpečit větší vzdělanostní úroveň osob v daném
regionu či obci. Z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je patrné, že v oblasti
západní a severozápadní ČR je situaci ve struktuře obyvatel v porovnání s ostatními regiony nejméně příznivá.

2

Český statistický úřad. Databáze demograﬁckých údajů za obce ČR. [online].[cit 2021-05-16]. Dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40436&c=v3~2__RP2000MP12DP31
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Tab. č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva k roku 2011
Hory

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

172

88

84

253 436

123 791

129 645

76 614

38 061

38 553

bez vzdělání

0

0

0

2 152

875

1 277

643

288

355

základní včetně
neukončeného

36

18

18

56 826

23 183

233 643

19 397

28 140

11 257

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

71

37

34

86 947

50 013

36 934

28 146

16 411

11 735

úplné střední
(s matiritou)

43

21

22

61 356

26 704

34 652

17 312

7 656

9 656

nástavbové
studium

5

2

3

6 458

2 237

4 221

1 622

624

998

vyšší odborné
vzdělání

2

1

1

2 458

1 032

1 436

506

201

305

vysokoškolské

8

4

4

17 700

9 143

8 557

4 019

2 005

2 014

nezjištěno

7

5

2

19 529

10 604

8 925

4 969

2 736

2 233

Obyvatelstvo ve věku
15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Hory odpovídá trendu, který je nejvíce obsažený
v Karlovarském kraji i v samotném okrese Sokolov. Nejvíce zastoupený stupeň vzdělaní
je střední škola bez maturity a to 41,28 %, dále je zde úplné střední vzdělání s maturitou,
a to hodnota 25 % a poslední nejvíce zastoupené vzdělání je základní včetně neukončeného, a to 20,93 % obyvatelstva.
Ostatní stupně vzdělání jako je nástavbové má 2,91 % obyvatelstva, vyšší odborné má
1,16 % obyvatelstva a poslední vysokoškolské vzdělání má 4,65 % obyvatelstva. Tyto hodnoty jsou sice nižší, nicméně i tento trend odpovídá situaci jaká je v kraji i okresu Sokolov.
Tab. č. 6: Vzdělaností struktura obyvatelstva k roku 2011 v %
Hory
celkem

z toho podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

muži

Karlovarský kraj
ženy

100,00 100,00 100,00

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100

100

100

100

100

100

bez vzdělání

0,00

0,00

0,00

0,8

0,7

1,0

0,8

0,8

0,9

základní včetně
neukončeného

20,93

20,45

21,43

22,4

18,7

26,0

25,3

21,4

29,2

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

41,28

42,05

40,48

34,3

40,4

28,5

36,7

43,1

30,4

úplné střední
(s matiritou)

25,00

23,86

26,19

24,2

21,6

26,7

22,6

20,1

25,0

nástavbové
studium

2,90

2,27

3,57

2,5

1,8

3,3

2,1

1,6

2,6

vyšší odborné
vzdělání

1,16

1,14

1,19

1,0

0,8

1,1

0,7

0,5

0,8

vysokoškolské

4,65

4,55

4,76

7,0

7,4

6,6

5,2

5,3

5,2

nezjištěno

4,07

5,68

2,38

7,7

8,6

6,9

6,5

7,2

5,8

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021
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Bez vzdělání v obci není nikdo – pro porovnání v celém Karlovarském kraji je hodnota
na 0,85 % a v celém okresu Sokolov je hodnota 0,84 %.

2.2 Sociální situace v obci
V následující tabulce lze sledovat složení obyvatelstva podle národnosti v porovnání s Karlovarským krajem a okresem Sokolov. Data jsou získána ze sčítání lidu, domů
a bytů, které proběhlo v roce 2011. Nejvíce občanů s trvalým pobytem v obci se přihlásilo
k národnosti české (71,4 %). Velké množství obyvatelstva neuvedlo svou národnost (22,3
%). Dalšími nejvíce zastoupenými kategoriemi byly ve veřejném průzkumu německá
(2,4 %) a slovenská (1,9 %). K pěti uvedeným národnostním menšinám (moravská, slezská,
polská, romská, vietnamská) se v Horách nehlásí nikdo. Pokud srovnáme obec s vyššími správními celky, pak nenalezneme výraznou odlišnost. Národnostní složení vyplývá
z historie regionu a také z jeho umístění v ČR. Je třeba poznamenat, že výsledky národností jsou dány metodikou sčítání lidu, kde daný respondent se ke své národností hlásí
sám, nikoliv jak ho vidí jeho okolí.
Tab. č. 7: Národností složení obyvatelstva k roku 2011
Hory

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

206

108

98

295 595

145 483

150 112

89 961

44 998

44 963

česká

147

76

71

190 285

91 902

98 383

58 136

28 737

29 399

moravská

0

0

0

341

228

113

109

77

32

slezská

0

0

0

20

18

2

8

6

2

slovenská

4

1

3

7 217

3 310

3 907

2 539

1 190

1 349

německá

5

1

4

4 431

2 008

2 423

2 107

914

1 193

polská

0

0

0

253

76

177

85

29

56

romská

0

0

0

213

113

100

86

47

39

ukrajinská

1

1

0

1 376

579

797

231

91

140

vietnamská

0

0

0

3 597

2 041

1 556

456

281

175

neuvedeno

46

29

17

81 777

42 202

39 575

24 620

12 804

11 816

nezjištěno

3

0

13

6 085

3 006

3 079

1 584

822

762

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím3

Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s problematikou speciﬁckých sociálně vyloučených lokalit a s průvodními negativními jevy typickými pro tyto lokality. Jak vyplývá
z analýzy sociálně vyloučených lokalit, vzrostl počet těchto lokalit z 18 (2006) na 61 (2012).
Jejich počet se tedy více než ztrojnásobil. Přesto však v obci Hory není vedena žádná

3

Český statistický úřad. Vše o území – SLDB 2011. [online].[cit 2021-05-18]. Dostupné z:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__551651#
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lokalita, ve které by docházelo ke koncentraci většího množství osob žijících v nevyhovujících podmínkách.
Tab. č. 8: Národnostní složení obyvatelstva k roku 2011 v %
Hory

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100,00

100,00

100,00

100

100

100

100

100

100

česká

71,36

70,37

72,45

64,40

63,20

65,50

64,60

63,90

65,40

moravská

0,00

0,00

0,00

0,10

0,20

0,10

0,1

0,2

0,1

slezská

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

slovenská

1,94

0,93

3,06

2,40

2,30

2,60

2,80

2,60

3,00

německá

2,43

0,93

4,08

1,50

1,40

1,60

2,30

2,00

2,70

polská

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

romská

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ukrajinská

0,49

0,93

0,00

0,50

0,40

0,50

0,30

0,20

0,30

vietnamská

0,00

0,00

0,00

1,20

1,40

1,00

0,50

0,60

0,40

neuvedeno

22,33

26,85

17,35

27,70

29,00

26,40

27,40

28,50

26,30

nezjištěno

1,46

0,00

3,06

2,10

2,10

2,10

1,80

1,80

1,70

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho národnost

Karlovarský kraj

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Exekuce, bankroty
Dle dat exekucí bylo v roce 2019 v obci celkem 19 osob v exekuci, tedy 7,92 % populace
starší 15 let. V porovnání s rokem 2017 kdy v obci bylo 40 osob tedy 19,14 % populace starší
15 let se tento ukazatel v obci výrazně zlepšuje. Pokud porovnáme výsledek za celou Českou republiku jedná se o průměrný výsledek, avšak situace v Karlovarském kraji je druhá
nejhorší v celé republice.
Tab. č. 9: Přehled exekucí (k 31. 12. 2019)

19

počet osob v exekuci

170

počet exekucí
Podíl dětí a mladistvých v exekuci

0

Podíl osob 18-29 let v exekuci

1

Podíl seniorů (65+ let) v exekuci

0

podíl osob v exekuci (přepočet na obyvatelstvo 15+ let)

7,92 %

Zdroj: Mapaexekuci.cz, 2021

Podíl osob, kteří jsou v osobním bankrotu je v obci na hodnotě 0,45 % na obyvatelstvo
starší 18 let, což je méně, nežli je republikový průměr (1,28 %). Porovnáme-li hodnotu
s údaji za celý Karlovarský kraj je opět hodnota obce nižší - 2,02 % obyvatel, jedná se tedy
o výslovně pozitivní stav.
14
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Tab. č. 10: Přehled bankrotů (k 31. 12. 2018)

1

počet osob v osobním bankrotu
podíl osob v osobním bankrotu (přepočet na obyvatelstvo 18+ let)

0,45 %

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s., 2021

2.3 Spolková, osvětová a informační činnost
Záměrem obce je podpora činností neziskových subjektů, které by chtěli působit na území obce. V současné době v obci Hory nefunguje žádný spolek, který by v budoucnu
mohl rozvíjet činnosti v oblasti kultury, společenského či sportovního života občanů žijících v katastrální území obce Hory.
Obec Hory hledá pro neziskové subjekty vhodné nemovitosti, ve kterých by mohly dlouhodobě rozvíjet svou činnost.
Práce obce s mládeží je tvořena převážně formou seminářů, dotovaných z OPS Bludiště,
které se zabývá oblastmi první pomoci, poradenstvím ve složitých situacích, pomocí při
řešení problémů v rodině a kulturními akcemi. Pokud se podíváme na práci se seniory,
tak obec ji zajištuje převážně formou seminářů, kde hlavní oblastí podpory je ﬁnanční a právní poradenství, poradenství mezigeneračních rozdílů a psychologická pomoc.
Dále se mohou setkávat senioři v restauraci u Kaštanu.
Způsob informování občanů
Obec využívá následující formy komunikace s občany:
• Úřední deska
• webové stránky obce
• Facebook

15
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3. Hospodářství
3.1 Ekonomická situace
Pracovních příležitostí není v obci mnoho, a za prací je proto nutné často dojíždět mimo
řešené území (viz. Tab.č.18). V samotné obci se dle dat z roku 2019 nachází 49 podniků
se zjištěnou aktivitou, z čehož většinu tvoří fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona.
Tab. č. 11: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti pro rok 2020
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

111

58

Zemědělství, lesnictví, rybářství

4

3

Průmysl celkem

13

6

Stavebnictví

16

10

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

24

10

Doprava a skladování

2

0

Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví

8
4
0

4
2
0

1

0

14

9

4

4

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

1

1

Vzdělávání

4

2

Zdravotní a sociální péče

0

0

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3

0

Ostatní činnosti

9

6

0

0

Obor

Celkem

Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti

nezařazeno

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím4

Nejvíce subjektů spadá do skupin „velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“ a „stavebnictví“, dále je zde hustě zastoupena činnost profesní, vědecká
a technická.
Za klíčové subjekty těchto kategorii můžeme označit Autoservis elektro, Hůlka Jiří; Autoelektro servis Hůlka Petr či ICS – systémy s.r.o. Přehled všech významných podnikatelských subjektů v obci je uveden v následující tabulce.

Český statistický úřad. Veřejná databáze – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti. [online].[cit 2021-05-22].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁluzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__551651#).

4
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Tab. č. 12: Přehled významných podnikatelských subjektů na území obce Hory
Název subjektu

Předmět činnosti

Autoservis elektro, Hůlka Jiří

Oprava silniční vozidel

Autoelektro servis, Hůlka Petr

Oprava startérů a alternátorů evropských,
asijských i amerických značek aut

Švarc Elektromontáže

Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení

Pastelákovi s.r.o.

Výroba knedlíků

ICS – systémy s.r.o.

Poskytování technických služeb k ochraně
majetku a osob. Výroba , instalace, opravy
elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení.
Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Obec podporuje podnikání tím, že všechny drobné opravy, které jsou nutné pro plynulý chod obce a jejich statků zadává místním podnikatelům. Dále chce obec vybudovat
na parcelním čísle 563 budovu, ve které by do budoucna měly být volné prostory k pronájmu, a pro služby, jako je pedikúra a manikúra, kadeřnictví, ordinace rehabilitací a další.

3.2 Atraktivity cestovního ruchu
Farma Hory
Areál komplexu Farmy Hory je umístněný přibližně 2 km od Karlových Varů a je součástí
cestovního ruchu obce Hory. V areálu je možné vyžití pro všechny věkové kategorie obyvatel. Na své si přijdou milovníci přírodních krás, dobrého jídla, nadstandardních podmínek pro ustájení svých koní a v neposlední řadě je zde i možnost příjemného ubytování.
V místní tradiční české kuchyni se vaří vždy z čerstvých surovin, které jsou nakupovány
od místních dodavatelů. (Farma Hory, 2021)
Z historických památek v obci představuje dominantu místní zděná neogotická kaplička vystavěná v roce
1900 na podnět Antona Müllera, která vystřídala původní kapličku zřízenou zde pravděpodobně řádem
Křížovníků s červenou hvězdou. Jejich znak nese i současná kaplička, která byla po období úpadku, v letech
socialismu, díky místním rodákům znovu v roce 1995
opravena a v roce 1997 zasvěcena sv. Anežce Přemyslovně, zakladatelce špitálního řádu.

Zdroj: Abri, s.r.o.

Obr. č. 2: Neogotická kaplička
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Kaple má obdélníkový tvar s trojboce uzavřeným presbytářem, je krytá sedlovou střechou a s plechovou hranolovou zvoničkou s jehlancovou stříškou nad průčelím. Ve zvonici kaple je umístěný bronzový zvon vážicí 60 kilogramů a pod kaplí je umístěný pomník
obětem 1. světové války.
Další turistickou atraktivitou obce Hory je Smírčí kříž.
Jedná se o památný žulový kříž, jenž původně stával
nedaleko od vsi Stružná, kde byl v roce 1991 náhodně
nalezen a následně převezen a usazen v údolí řeky
Ohře jižně od obce Hory.
Dalším z turisticky atraktivních míst na území obce je
obnovené poutní místo U Třech obrazů, stojící na území turistické stezky NS Doubí – Svatošské skály, jež
obcí prochází. Toto poutní místo, které symbolizovalo legendu o sv. Barboře a bílém jelenu prostřednic-

Zdroj: Abri, s.r.o.

Obr. č. 3: Smírčí kříž

tvím tří obrazů zavěšených na vzrostlém buku, na nichž byly znázorněny výjevy z tohoto příběhu, dostalo v nedávných letech novou podobu. Dnes zde již strom, z důvodu
dendrologických změn, nestojí a původní obrazy se nedochovaly. To však místu neubírá
na jeho historické zajímavosti. V roce 2015 toto místo totiž dostalo díky obecní iniciativě
novou podobu. Místo již neexistujícího buku je zde dnes umístěna informační tabule
s namalovanými výjevy z oné pověsti, které zhotovila místní umělkyně.
Počet návštěvníků
Jediné ubytovací zařízení, které se obci nachází, je Farma Hory, která nabízí ubytování
o kapacitě 21 lůžek a poskytuje stravování v podobě restaurace, která je součástí objektu.
Na pozemku tohoto objektu se také nachází jezdecký areál, který mimo jiné disponuje také 2 pastvinami pro koně či velkou jezdeckou halou. Přehled o počtu návštěvníků
v obci či o turistech není veden.
Tab. č. 13: Turistická infrastruktura
Rok

počet ubytovacích zařízení

2017

2018

2019

1

1

1

půjčovny v obci

ne

infocentra

ne
Zdroj: Vlastní zpracování s použitím5

5

Český statistický úřad. Vše o území – SLDB 2011. [online].[cit 2021-05-20]. Dostupné z:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__551651#
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3.3 Trh práce
Dle níže uvedených statistických dat je v obci Hory kolem 65 % obyvatel v ekonomicky
aktivním věku (15-64 let). Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, počet obyvatel se v letech
neustále zvyšuje a počet aktivního obyvatelstva také. Pokud se podíváme na rok 2020,
celkový počet obyvatel se zvýšil a počet obyvatel v aktivním věku také, nicméně pokud
porovnáme podíl celkového počtu obyvatel s počtem obyvatel v aktivnímu věku, tak podíl aktivního obyvatelstva se v roce 2020 snížil. Příčinou tohoto jevu je postupné stárnutí
populace jako takové.
Tab. č. 14: Obyvatelé v aktivním věku
Rok

počet obyvatel celkem

počet obyvatel
v aktivním věku (15–64 let)

podíl obyvatel
v aktivním věku

2000
2010
2015
2017
2019
2020

191
222
252
271
297
338

142
162
171
176
197
222

74,35 %
72,97 %
67,86 %
64,95 %
66,33 %
65,68 %
Zdroj: Vlastní zpracování s použitím6

V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů na jehož základě byla sestavena následující tabulka. Z uvedených údajů je patrné, že 44,7 % obyvatel obce tvoří zaměstnaní a 6,8 %
nezaměstnaní. Největší část z neaktivních obyvatel (nezaměstnaných) tvoří nepracující
důchodci a to necelých 19 %. Tento ukazatel svědčí o postupném stárnutí populace, což
je celorepublikový problém.
V porovnání s daty z ostatních obcí ČR do 500 obyvatel se jedná o průměrné hodnoty.
V Horách není žádný významný zaměstnavatel a většina obyvatel musí proto za prací dojíždět do okolních měst (převážně do Karlových Varů). V obci se vyskytují malé a střední
podniky, které vykonávají činnost v oboru průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu; opravy a údržba motorových vozidel. Největší hodnotu tvoří průmysl a to 21,7 %
ekonomicky aktivního obyvatelstva obce, následuje stavebnictví 17,4 % a velkoobchod
a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 16,3 %. Ve zbylých odvětvích se počet zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel obce pohybuje pod hodnotou 10 %.

Český statistický úřad. Veřejná databáze--Statistiky-Obyvatelstvo. [online].[cit 2021-05-20]. Dostupné z:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31

6
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Tab. č. 15: Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (31. 12. 2011)
celkem

celkem v %

muži

ženy

obyvatelstvo celkem

206

100

108

98

ekonomicky aktivní celkem

106

51,5

60

46

92

44,7

53

39

86

41,7

52

34

pracující studenti a učni

0

0,0

0

0

pracující důchodci

2

1,0

1

1

ženy na mateřské dovolené

4

1,9

0

4

14

6,8

7

7

hledající první zaměstnání

1

0,5

1

0

ostatní nezaměstnaní

13

6,3

6

7

91

44,2

40

51

39

18,9

13

26

ostatní s vlastním zdrojem obživy

5

2,4

0

5

osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby

18

8,7

9

9

žáci, studenti, učni

29

14,1

18

11

4,4

8

1

zaměstnaní
zaměstnanci
v tom
v tom

nezaměstnaní
v tom

ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
v tom

osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

9

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím7

Tab. č. 16: Odvětví ekonomické činnosti obyvatelstva (26. 3. 2011)
odvětví ekonomické činnosti

zaměstnaní celkem

z toho

hodnota

%

muži

ženy

92

100

53

39

0

0,0

0

0

průmysl

20

21,7

14

6

stavebnictví

16

17,4

13

3

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

15

16,3

5

10

doprava a skladování

4

4,3

2

2

ubytování, stravování a pohostinství

6

6,5

3

3

informační a komunikační činnosti

0

0,0

0

0

peněžnictví a pojišťovnictví

0

0,0

0

0

činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti
a administrativní a podpůrné činnosti

6

6,5

4

2

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

4

4,3

3

1

vzdělávání

3

3,3

1

2

zdravotní a sociální péče

5

5,4

0

5

nezjištěno

12

13,5

8

4

zaměstnaní celkem
z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím8
Český statistický úřad. Veřejná databáze-Základní informace o území. [online].[cit 2021-05-20]. Dostupnéz:https://vdb.
czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZEMI__43__560464
8
Český statistický úřad. Veřejná databáze-Základní informace o území. [online].[cit 2021-05-20]. Dostupné z:https://vdb.
czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZEMI__43__560464
7
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Podíl nezaměstnaných obyvatel je na Karlovarsku většinou vyšší, nežli činí celorepublikový průměr, který byl k 31.12.2019 na hodnotě 2,84 %. Porovnáme-li tento průměr se
stavem v Horách, jedná se v této obci a značně nižší číslo (0,53 %).
Nezaměstnanost v obci se vyvíjela podobně jako ve zbytku republiky. Podíl nezaměstnaných byl vyšší v době ﬁnanční krize, která započala na podzim 2008, a poté postupně
klesal. V současnosti nezaměstnanost opět stoupá z důvodu propuknutí koronavirové
pandemie. Podíl nezaměstnaných osob v Karlovarském kraji nyní činí 5,01 %, což je třetí
nejvyšší hodnota v republice (údaj k 30. 9. 2020).
Tab. č. 17: Vývoj počtu nezaměstnaných
rok

2010

2015

2017

2019

počet obyvatel celkem

222

252

271

297

počet uchazečů celkem

12

6

3

1

počet uchazečů ozp - celkem

3

1

2

0

počet mladistvých uchazečů (do 19 let věku) celkem

0

0

0

0

počet uchazečů ve věku 50 let a více celkem

5

4

2

1

průměrný věk uchazečů celkem

43

47,3

47,7

51,5

počet uchazečů - absolventů celkem

0

0

0

0

počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců celkem

3

2

0

0

7,4 %

3,6 %

1,75 %

0,53 %

podíl nezaměstnaných osob muži

-

2,3 %

2,15 %

0,0 %

podíl nezaměstnaných osob ženy

-

5,1 %

1,28 %

1,19 %

podíl nezaměstnaných osob celkem

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím9

Jak již bylo zmíněno, v obci není žádný významný zaměstnavatel a množství pracovní příležitostí nemůže upokojit všechny obyvatele obce. Počet obyvatel, kteří dojíždějí
do zaměstnaní, je v obci 39 dle dat z roku 2011 a nejvyšší podíl tvoří osoby, které dojíždějí
do jiné obce v rámci okresu. Nejčastěji se jedná o nedaleké město Karlovy Vary. Pokud
porovnáme počet ekonomicky aktivních lidí zaměstnaných s počtem dojíždějících jedná se o 45 % ekonomicky aktivních lidi, kteří dojíždějí za prací.
Tab. č. 18: Vyjížďka za prací k roku 2011

vyjíždějící do zaměstnání celkem

v tom

39

v rámci obce

5

do jiné obce okresu

23

do jiného okresu kraje

7

do jiného kraje

3

do zahraniční

1

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím10

Český statistický úřad. Data pro MAS 2008-2013, 2014-2019. [online].[cit 2021-05-20]. Dostupné z:https://www.czso.cz/csu/
czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
10
Český statistický úřad. Vše o území – SLDB 2011. [online].[cit 2021-05-21]. Dostupné z:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__551651#
9

21

PROGRAM ROZVOJE OBCE HORY
Obec v budoucnu bude nabízet prostory k pronájmu pro služby jako je kosmetika a pedikúra, kadeřnictví či jako možnost otevření ordinace pro rehabilitace. Nicméně, než se
prostory vybudují, obec podporuje podnikání formou zadávání drobných oprav sloužících pro chod obce a statků místním podnikatelům v oboru stavebnictví.

4. Infrastruktura
4.1 Technická infrastruktura
Obec Hory je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Karlovy Vary – Ostrov
přes zásobovací řad z Tašovic. Kanalizace je odváděna přes kanalizační síť do obce Tašovice a odtud je vedena do čistírny odpadních vod Karlovy Vary. Dále je v obci rozvedena
silová elektřina a obyvatelé Hor mohou využívat datové internetové připojení. V obci je
umístěný vysílač O2 a T-Mobile, nicméně dobré pokrytí mají i ostatní mobilní operátoři.
Bližší údaje o technické vybavenosti v obci znázorňuje následující tabulka.
Tab. č. 19: Technická infrastruktura obce
vodovod
Voda

ano

zdroj pitné vody

skupinový vodovod Karlovy Vary – Ostrov

voda vyrobená celkem (2015)

11,7 tis.m3

průměrná denní potřeba (2015)

32,2 m3

kanalizace
kanalizace

ano

čistička odpadních vod v obci

ne (Karlovy Vary)

produkce odpadní vod (den/2015)
plyn

plynovod

teplo

centrální zásobování teplem

odpad

nakládání s odpadem

44,7 m3
ano
ne
sváženo a zneškodňováno mimo obec,
zajištění likvidace tříděného odpadu
a nebezpečného odpadu
Zdroj: Vlastní zpracování s použitím11

Tab. č. 20: Technické vybavení domů k roku 2011
počet domů v obci celkem
přípoj na kanalizační síť
vodovod
plyn
ústřední topení

domy celkem

rodinné domy

bytové domy

70
7
52
6
46

67
6
50
6
45

3
1
2
0
1
Zdroj: Vlastní zpracování s použitím12

11
12

Magistrát města Karlovy Vary. Územní plán. [online].[cit 2021-05-20]. Dostupné z: (https://mmkv.cz/cs/obec-hory).
Český statistický úřad. Vše o území – SLDB 2011. [online].[cit 2021-05-24]. (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladniinformace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskychcastiuzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
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Zajištění pitné vody, napojení na vodovod, kapacita, kvalita vody, technický stav
Zásobování vodou v obci je prováděno přes skupinový vodovod Karlovy Vary – Ostrov
přes zásobovací řad z Tašovic, čerpací stanicí Pod Rohem do nového vodojemu č. 16A
Hory s přečerpávací stanicí, dále propojenou do vodojemu Hory č. 22 odkud je voda dále
vedena do rozvodné sítě v obci. Délka rozvodné sítě je cca 4,2 km. Sytém zásobování pitnou vodou je v obci vyhovující a není plánovaná jeho obnova.
Tab. č. 21: Vodovody
Základní parametry

Jednotky

Počet všech zásobených obyvatel

Rok

2002

2005

2010

2015

Obyvatel

208

202

193

232

Počet obyv. napojených na ČOV

1/ (os. den)

158,1

162,8

184,5

138,7

Spec. produkce odpadních vod obyv.

m3/d

32,9

32,9

35,6

32,2

Produkce odpadních vod

m /d

49,3

49,3

53,4

48,3

3

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Karlovarský kraj, 2021

Napojení na kanalizaci, čištění odpadních vod, existence ČOV
V obci je vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Pro odvedení dešťových vod
je užíván systém příkopů, struh a propustků. V části obce byla v roce 2009 vybudovaná nová splašková a dešťová kanalizace. Dešťové vody jsou z nové lokality odváděny
do vodního recipientu. Část dešťové kanalizace v nové lokalitě nebyla napojena. Nicméně splaškové vody byly v této lokalitě odváděny splaškovou kanalizací do čerpací stanice
umístěné u p. p. 221/25.
V 2017 byla v obci vybudována nová kanalizace odpadních vod, která byla z části hrazena z rozpočtu obce a z části z Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Nové
kanalizační stoky byly napojeny na novou sběrnou kanalizační stoku a odvádí odpadní
vody od jednotlivých nemovitostí v obci. Stoka je napojena na splaškovou kanalizaci vedoucí podél rychlostní komunikace R6 do obce Jenišov. Odtud jsou všechny odpadní
vody odváděny do ČOV v Karlových Varech. V části obce Hory – Jalový Dvůr je nově
vybudována gravitační splašková kanalizace v délce 103,6 m, která je napojena na již stávající kanalizační systém Jalový Dvůr – Nové Sedlo. V rámci této akce došlo k napojení tří
rodinných domů. Nově vybudovaná kanalizace má délku cca 3,6 km.
Tab. č. 22: Kanalizace a ČOV
Rok

Základní parametry

Jednotky

2002

2005

2010

2015

Počet všech obyv. napoj. na kanalizaci

Obyvatel

0

0

0

235

Počet obyv. napojených na ČOV

1/ (os. den)

30

31

31

235

Spec. produkce odpadních vod obyv.

3

m /d

186

184

185

146

Produkce odpadních vod

m /d

43,4

43,2

43,6

44,7

3

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Karlovarský kraj, 2021
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Plynoﬁkace
Obec Hory je částečně v nové zástavbě plynoﬁkována, a to v rozsahu 25 % domů v obci.
Teplo
V obci není zavedeno centrální zásobování teplem pro bytové domy ani veřejné budovy.
Jednotlivé budovy mají lokální zdroje tepla jako jsou kotle na tuhá paliva, tepelná čerpadla, plynové kotle apod.
Nakládání s odpady
Odpadové hospodářství a likvidaci tuhých komunálních odpadů zabezpečuje společnost AVE CZ, a.s. odpadové hospodářství s.r.o. a to z důvodu, že obec nedisponuje vlastní
skládkou odpadů. Systém odpadového hospodářství je pro obyvatele obce zabezpečen
pomocí odpadových nádob a kontejnerů na veřejných místech. Na separovaný odpad
je v obci vytvořeno 6 stanovišť. Na prvních dvou stanovištích je možné třídit odpad jako
je papír, plast + plechovky, sklo, biologický odpad rostlinného původu, kovy, nápojové
kartony, jedlé oleje a tuky. U třetího stanoviště je možné třídit odpad jako je papír, plast +
plechovky, sklo, biologický odpad rostlinného původu, jedlé oleje a tuky. Na posledních
třech stanovištích je možné třídit odpad jako je papír, plast + plechovky, sklo a biologický
odpad rostlinného původu. Rozmístěné nádoby na tříděné odpady jsou obsluhovány
v pravidelných intervalech s četností: plasty 1x týdně, sklo1x měsíčně, papír 1x za 14 dní
a biologický odpad rostlinného původu 1x týdně. Dále je jednou za rok v obci přistavěn
velkokapacitní kontejner a kontejner na nebezpečný odpad. V roce 2020 obec zajistila
pro své občany tašky na tříděný odpad.

4.2 Dopravní infrastruktura
Obec Hory leží v blízkosti rychlostní komunikace D6 propojující Karlovarský kraj s Prahou. Po dokončení této silnice se znatelně snížila vytíženost obecní komunikace a velká
část dopravy byla odkloněna. Přímo obcí pak prochází silnice III. třídy 00635 Jenišov-Hory-Loket,
která vede z Hor do Lokte a u Jalového dvora umožňuje odbočit do obce Loučky a dále
do Nového Sedla. Místní komunikace v obci, sloužící převážně pro pohyb obyvatel a jsou
v rozdílném technickém stavu. Velká část původní komunikace v obci vyžaduje menší či
větší opravy případně úplnou rekonstrukci. V obci jsou místy stále cesty tvořeny pouze
zpevněným povrchem či povrchem z panelů. V nové části obce, kde probíhá výstavba
nových domů, jsou komunikace nové a ve výborném technickém stavu. Ve staré části
obce chybí ve většině míst chodníky.
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V obci se nenachází železniční trať a nejbližší železniční zastávka je Karlovy Vary – Dvory
vzdálená 4,5 km.
Na území obce se nacházejí cyklostezky, které jsou napojeny na stávající síť cyklostezek
Karlovarského kraje. Konkrétně se jedná o místní cyklotrasu č. 2016 Loket – Hory – Nová
Role, č. 2016 Karlova stezka, 6. Euregio Egrensis, EV4, Karlova stezka, místní cyklotrasa
č.2228 Stará Role-Jenišov-Loket (Cykloportál, 2021)
Obec v roce 2017 opravila část místní komunikace, a to komunikaci p. č. 172/2 v délce
411 m2. Oprava místní komunikace byla hrazena částečně z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj (v hodnotě 511 tisíc Kč) a částečně z rozpočtu obce.
Obec se v současné době potýká s nedostatkem parkovacích míst, nicméně momentálně obec nedisponuje žádným vhodným pozemkem pro výstavbu klasického
parkoviště. Jedinou vhodnou variantou je vybudování parkoviště formou zatravňovacích kostek nebo formou drceného asfaltu. Obec pro období roku 2021 až 2030
chce vybudovat právě parkoviště formou zatravňovacích kostek, a to na parcelách
č. 31/2 a 579.

4.3 Dopravní obslužnost
Obec Hory je zapojena do integrované dopravy Karlovy Vary (IDOK) a také do integrované městské hromadné dopravy Dopravního podniku Karlovy Vary a.s. Do obce jezdí
linka č. 22 (Tržnice – Tesco – Hory) a také linka č. 16 (OC Varyáda – Tašovice). První zmíněná linka jezdí denně v průměru každou hodinu od 4 hodiny ranní do 10 hodiny večerní
a o víkendu každou druhou hodinu. Celkem mají obyvatelé Hor na této lince možnost
využít v týdnu 13 a o víkendu 9 spojů. Druhá zmíněná linka nabízí občanům v týdnu jen
3 spoje a to v 7 hodin ráno, ve 13 a 14 hodin. O víkendu tato linka nenabízí žádný spoj.13
Do obce jezdí i další zprostředkovatelé hromadné dopravy, jako je Autodoprava Daniel
Sládek s.r.o. či AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Tab. č. 23: Počet spojů veřejné dopravy
druh

do spádového sídla

do krajského města

ve všední dny

o víkendu

ve všední dny

o víkendu

autobus

16

5

37

17

kombinace
autobus + vlak

16

14

2

1
Zdroj: Vlastní zpracování s použitím14

13
14

Dopravní podnik Karlovy Vary. Jízdní řády [online].[cit 2021-05-20]. Dostupné z: https://www.dpkv.cz/linky/denni
IDOS.CZ. Spojení. [online].[cit 2021-05-20]. Dostupné z: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/vysledky/?f=Hory&fc=1&t=Sokolov&tc=1
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V rámci autobusové dopravy mohou obyvatelé obce Hory jak do Sokolova, tak do Karlových Varů využít buď přímé spoje, nebo spoje s přestupem. Nejrychlejší přepravní doba
do Sokolova činí 26 minut a do Karlových Varů 13 minut.
Počet spojů veřejné dopravy ve všední dny je dle občanů města dostačující. Výjimkou
jsou však spoje víkendové, kdy by obyvatelé obce Hory uvítali více spojů autobusové dopravy do města Sokolova a méně spojů kombinované dopravy s přestupy.

5. Vybavenost
5.1 Bydlení
Obec Hory se v posledních 10 letech rychle rozvíjela. Tento rozvoj byl způsoben zvýšenou poptávkou po stavebních pozemcích zejména s přihlédnutím k tomu, že obec má
výbornou dopravní vazbu s krajským městem a je tu poměrně velké využitelné území.
Hory jsou typem venkovské obce, která nemá panelovou zástavbu. V obci jsou jen 2
větší bytové domy s celkem 12 byty, které jsou ve správě vlastníků bytových jednotek.
V obci převažuje zástavba starších rodinných domů postavených do roku 1970. Nicméně
zástavba se v obci rozšiřuje a přibývají zde novostavby rodinných domů.
V současné době již obec nedisponuje pozemky, které by byly připravené pro výstavbu
rodinných domů.
Tab. č. 24: Počty domů a bytů k roku 2011
počet domů v obci

počet bytů v obci

celkem

z toho
neobydlených

podíl
neobydlených

celkem

z toho
neobydlených

podíl
neobydlených

70

9

13 %

90

14

16 %

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím15

V Karlovarském kraji obecně žijí lidé v rodinných domech o průměrném staří 50 let a bytových domech o průměrném stačí 45 let. Dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo
zjištěno, jak je vidět v předchozí tabulce, že v obci je 70 domů a 90 bytů. Z toho je rodinných domů neobýváno 13 % a bytů 16 %.

15

Český statistický úřad. Vše o území – SLDB 2011 Půdní fond. [online].[cit 2021-05-24]. (https://www.czso.cz/csu/czso/
zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravniobvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
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Tab. č. 25: Počty a podíly bytů k roku 2011
počet bytů
celkem

podíl bytů
v rodinných
domech

podíl bytů
v bytových
domech

podíl
nájemních
bytů

počet
obecních
bytů

podíl obecních
bytů na
bytovém
fondu v obci

90

84 %

16 %

4%

0

0%
Zdroj: ČSÚ16

Tab. č. 26: Počty dokončených bytů za posledních 10 let
rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

počet
dokončených bytů

-

1

7

3

1

6

1

4

5

7

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím17

Obec je tvořena převážně rodinnými domy a není zde potřeba výstavby bytových jednotek formou bytových domů. V současné době ani obec nedisponuje vhodnými parcelami pro možnou budoucí výstavbu bytových domů.
Tab. č. 27: Podíl domů využívaných pro rekreaci k roku 2011

Počet domů celkem

152

Počet domů využívaných k rekreaci

1

Podíl domů využívaných k rekreaci

0,6 %

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím18

Z dat z roku 2011 vyplývá, že většina domů v obci je využívána k bydlení, k rekreaci v obci
není určený žádný dům.

5.2 Školství a vzdělávání
V obci se nenachází žádná mateřská ani základní škola. Děti a žáci musejí dojíždět
do blízkých Karlových Varů, kam i dle spádovosti spadají. Dle následující tabulky dojíždělo v roce 2011 celkem 15 žáků a všichni mimo obec. Obec ﬁnančně přispívá dětem v obci na docházku do mateřské školy. Za období let 2016 až 2020 obec přispěla
částkou 293 tis. Kč.
Tab. č. 28: Vyjížďka žáků do škol k roku 2011

vyjíždějící žáků do škol celkem
v tom

v rámci obce
mimo obec

15
15

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím19
Český statistický úřad. Vše o území – SLDB 2011 Půdní fond. [online].[cit 2021-05-24]. Dostupné z :(https://www.czso.cz/
csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
17
Český statistický úřad. Dokončené byty v obcích. online].[cit 2021-05-24]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
bvz_cr
18
Český statistický úřad. Vše o území – SLDB 2011 Půdní fond. [online].[cit 2021-05-24]. Dostupné z :(https://www.czso.cz/
csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
19
Český statistický úřad. Veřejná databáze – SLDB 2011 [online].[cit 2021-05-24]. Dostupné z:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__551651#).
16
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5.3 Zdravotnictví
V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Většina obyvatel dojíždí k praktickému
i zubnímu lékaři do blízkého okolí (Karlovy Vary, Sokolov či Loket a Chodov). Nejbližší
nemocniční zařízení se nachází v Karlových Varech, odkud také v případě potřeby vyjíždí
zdravotní záchranná služba.
Tab. č. 29: Zdravotnictví v obci
lékařská
praxe v obci

zaměření
lékařské praxe

četnost
ordinačních
hodin

dostupnost
zdravotnické
záchranné služby

obec, odkud zdravotnická
záchranná služba přijíždí

ne

-

-

ano

Sokolov
Zdroj:Vlastní zpracování s použitím27

5.4 Sociální péče
V obci se nenachází žádné zařízení sociálních služeb. Obyvatelé za lékařskou péčí vyjíždějí do okolních obcí. Především do Karlových Varů či Lokte.
V obci se nenachází žádné ubytovací zařízení pro seniory. Je to zapříčiněno zejména její
rozlohou, mohlo by to však být ovlivněno i její polohou či historií.

5.5 Ostatní služby
V obci není zřízena pobočka České pošty ani jiné administrativní služby vyjma obecního
úřadu, který zabezpečuje agendu úřadu CZECH POINT, který provádí například autorizovanou konverzi dokumentů, ověřování shody kopií listin, ověřování podpisů, vydává
výstupy ze základních registrů a rejstříků, vyhotovuje geodetické informace a výpisy
z katastru nemovitostí.
Vzhledem k velikosti obce a existenci velké obchodní zóny vzdálené pouze 1 km od obce,
není na území obce žádný obchod. Z komerčních služeb je obyvatelům obce k dispozici
vyhlášená restaurace „Pod kaštanem“ či 1,5 km vzdálená restaurace Farma Hory.
Nedílnou součástí služeb v obci je systém tříděného sběru odpadů jako je plast + plechovky, papír, sklo, bioodpad, kovy, nápojové kartony nebo jedlé oleje a tuky. Místa zpětného sběru odpadu jsou rozmístěna v obci pro co nejlepší dostupnost ze strany obyvatel
obce.

Záchranná služeba.cz. Mapa výjezdových základen [online].[cit 2021-05-24]. Dostupné z: (https://zachrannasluzba.cz/
mapaobci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/).
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5.6 Kultura
V obci se nenachází žádné komunitní nebo kulturní centrum. Tento stav by obec chtěla
v rámci strategického plánování změnit, a to výstavbou na parcele č. 563, kde by měl
vzniknout prostor pro pořádání kulturních a společenských aktivit.
I přes absenci kulturního centra se v obci pořádají různé kulturní aktivity jako je masopust, vítání občánků, mikulášské obcházení domácností, rozsvícení vánočního stromu,
velikonoční stezka na farmu Hory pro děti a jiné.
Nejvýznamnější kulturní památky
• Smírčí kříž u samoty Vildenava
• Archeologické stopy jihovýchodně od obce
• hromady železné strusky, dokladující historické středověké zpracování železné rudy
• Hrázděnka č. p. 1
• Kaplička z roku 1900

5.7 Sport a volnočasové aktivity
Sport a volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi jsou v současné době odehrávané
na dětském hřišti. Jakékoliv další aktivity spojené s širším věkovým okruhem jsou v obci
postrádány, nicméně obec chce v rámci svého strategického plánu tuto situaci napravit.
V rámci roku 2022 by mělo být vybudováno multifukční venkovní hřiště na parcele č. 7/7
a v období let 2021-2030 bude vybudováno víceúčelové hřiště s herními prvky na současném fotbalovém hřišti.
Obec dále v rámci volnočasových aktivit počítá s vybudováním parku na pozemcích
vhodných pro řešení zadržování vod v krajině. Zde by měl být vybudován mokřad a zároveň postaven herní prvek s doprovodnou výsadbou stromů a mobiliáře.
Tab. č. 30: Sportovní vybavení obce
sportovní a volnočasové zařízení

hřiště

dětské hřiště

ano

sportovní kluby

Letecký spolek Hory z.s.
Zdroj: Vlastní zpracování, 2021
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6. Životní prostředí
6.1 Stav životního prostředí
Obec Hory má celkovou výměru v katastru 787,94 ha, z toho tvoří lesní pozemky 54 %, trvalý travnatý porost 31,22 % a ostatní plocha 9,45 %. Konkrétní hodnoty jednotlivých druhů pozemků lze vidět v níže uvedené tabulce půdního fondu obce.
Tab. č. 31: Půdní fond obce (ha)

Rok

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

Celková výměra

787,88

787,88

787,94

Zemědělská půda

278,05

277,90

271,57

Orná půda

139,05

138,90

10,84

Chmelnice

-

-

-

Vinice

-

-

-

Zahrada

13,94

14,07

10,51

Ovocný sad

4,26

4,26

4,25

Trvalý travní porost

120,80

120,68

245,97

Nezemědělská půda

509,83

509,98

516,37

Lesní pozemek

426,46

426,43

425,99

Vodní plocha

9,82

9,82

11,82

Zastavěná plocha a nádvoří

3,90

3,99

4,09

Ostatní plocha

69,68

69,73

74,47
Zdroj: ČSÚ21

Zemědělská půda v obci se nevyznačuje vysokou kvalitou, neumožňuje tedy usilovnou rostlinou výrobu a pěstování náročných plodin. Pokud se podíváme na počet
hektarů trvalého travnatého porostu, je v obci rozšířena živočišná výroba, a to zejména chov dobytka.
Obcí neprotéká žádný významný tok, nicméně v nedalekém intravilánu obce směrem
na obec Loučky je 5 umělých vodních nádrží z nichž největší je Podhořský, Březovský
a Ovčí rybník. Na těchto rybnících je provozován soukromý chov ryb a vodní díla jsou
propojená vodotečí. Z celkové plochy obce vodní plocha zaujímá 11,82 ha což je 1,5 % z celkové výměry obce.
Úroveň životního prostředí v obci je dobrá i přesto, že se obec nachází v blízkosti krajského města Karlovarského kraje. Intenzita hluku v obci je měřena a zaznamenána na hlukové mapě, nicméně její hodnota odpovídá běžnému kmitočtu. K dobré úrovni životního prostředí zajisté přispívá blízkost rozsáhlých lesních oblastí a čistá krajina – Chráněná
21
Český statistický úřad. Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané údaje za obec [online].[cit 2021-05-24]. Dostupné z:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__551651#).
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krajina Slavkovský les. Na tento ukazatel má dobrý vliv i rekultivace Loketské výsypky,
kde je v současné době nový porost a provedena rekultivace jak zemědělská, tak i lesnická. Dále jistě přispívá i neexistence těžkého průmyslu v obci. Přitěžujícím faktorem úrovně životního prostředí je existence blízké rychlostní sinice D6 a neekologické využívání
starých kotlů na tuhá paliva. V oblasti využívání starých kotlů obec žádá prostřednictvím
Karlovarského kraje o kotlíkové dotace na výměnu těchto starých kotlů za nové, šetrnější
k životnímu prostředí.
Pokud se podíváme na téma brownﬁeldů, tak v obci se nachází dva takovéto útvary,
v oblasti starého kamenolomu, i když je tento evidovaný v katastrálním území obce
Hory – Jenišov, nejsou tyto útvary ve vlastnictví obce a obec s nimi nemůže, jakkoliv
disponovat.

6.2 Ochrana životního prostředí
V katastru obce Hory se nachází následující chráněná území:
Národní geopark – Egeria
CHKO Slavkovský les
Evropská významná lokalita soustavy NATURA 2000 - Kaňon Ohře
Územní systém ekologické stability – nadregionální biocentra (koncepce) –
Svatošské skály
Maloplošné zvláště chráněné území – Svatošské skály
Ochranné pásmo maloplošných zvláště chráněných území – Svatošské skály
Problémem pro ochranu životního prostředí je budoucí možnost realizace projektu Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I, který by jednoznačně narušil krajinný ráz
obce Hory. Obec se snaží všemi dostupnými prostředky této výstavbě průmyslové zóny
zabránit.
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7. Správa obce
7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Hory je územní samosprávní celek, který není pověřen výkonem státní správy
a spadá do rozšířené působnosti krajského města. Své záležitosti spravuje samostatně
a při výkonu své působnosti se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Mezi orgány obce patří zastupitelstvo obce, starosta a obecní úřad. Dále je zde zřízen
ﬁnanční a kontrolní výbor. Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy, kde jsou kromě úřadu zřízeny bytové jednotky soukromých vlastníků. O chod obce se stará administrativní
pracovnice a technický pracovník. V obci není žádná příspěvková organizace.

7.2 Hospodaření a majetek obce
Dle následující tabulky lze říci, že v posledních třech letech obec hospodaří s přebytkem.
Pokud v předchozích letech došlo, že se obec dostala do schodku, byl vždy kryt z rezerv
v rozpočtu z minulých let.
Největší rozpočtové výdaje roku 2016 tvoří oprava místních silnic, využití volného času
děti a mládeže nebo péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Tyto významné náklady zatížily rozpočet obce částkou přes 1 milion Kč.
Největší rozpočtové výdaje roku 2017 tvoří odvádění a čistění odpadních vod, oprava silnic a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. První zmiňovaný náklad byl v hodnotě 2,8
milionů Kč (nová kanalizace) a další dva se pohybovaly kolem 1 mil Kč.
Největší rozpočtové výdaje roku 2018 tvoří záležitosti vodních toků a vodohospodářských
děl a využití volného času dětí a mládeže. Zmiňované náklady se pohybovaly nad částkou 2,5 milionů Kč.
Tab. č. 32: Bilance rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)

rok

z toho

příjmy
daňové
příjmy

nedaňové
příjmy

výdaje

kapitálové
příjmy

přijaté
transfery

z toho
běžné
výdaje

kapitálové
výdaje

saldo
příjmů
a výdajů

2016

5 334

3 439

1 592

97

7 350

7 350

3 248

4 102

-2 016

2017

7 740

3 437

704

3 024

8 739

8 739

3 225

5 514

-999

2018

5 927

3 720

715

1 412

3 942

3 942

3 918

24

1 985

2019

5 206

4 096

710

45

4 354

4 354

3 532

822

852

2020

5 769

4 200

847

0

4 723

4 723

4 723

4 335

388

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021
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Největší rozpočtové výdaje roku 2019 tvoří záležitosti vodních toků a vodohospodářských
děl a využití volného času dětí a mládeže, dále oprava silnic a odvádění a čištění odpadních vod. První dva zmiňované výdaje byly v hodnotě přes 2 miliony Kč a další dva zmiňované výdaje byly v hodnotě do 1 milionu Kč.
Největší rozpočtové náklady roku 2020 tvoří veřejné osvětlení a oprava silnic. Zmiňované
náklady se pohybovaly do 1 milionu Kč.
Tab. č. 33: Získané nenárokové dotace
název operačního programu/
poskytovatel dotace

název
projektu

získaná
dotace

realizace

Udržování a obnova kulturního dědictví
venkova – Ministerstvo zemědělství

Oprava hřbitovní márnice

140 540 Kč

2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova –
Ministerstvo pro místní rozvoj

Obnova komunikace
p. č. 172/2 - Hory

511 158 Kč

2017/2018

Podpora obnovy venkova –
Karlovarský kraj

Nové veřejné osvětlení

222 590 Kč

2019

Podpora obnovy venkova –
Karlovarský kraj

Kontejnerová stání – Hory

205 000 Kč

2020

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Z předchozí tabulky je zřejmé, že obec se snaží ušetřit své ﬁnanční prostředky prostřednictvím podpory (dotací). Dotace tvoří nedílnou součást rozpočtu obce, díky kterému
mohou využívat ušetřené ﬁnanční prostředky, a tyto pak použít buď na chod obce jako
takové anebo na přípravu dalších projektů, které by mohly být podporovány z jednotlivých dotačních titulů. Obec počítá s tím, že do budoucna bude hradit některé své výdaje
společně s pomocí těchto institucí, aby mohla co nejvíce a nejrychleji zabezpečit zlepšení stavu jednotlivých problémových oblastí.

7.3 Bezpečnost
Dle níže uvedené tabulky je zřejmé, že s přibývajícími roky se situace týkající bezpečnosti jednoznačně zlepšuje. V územním obvodu Karlovy vary, v Karlovarském kraji jako
takovém a v celé České republice se všechny sledované hodnoty v letech snižují. Co se
týče hodnot obvodu Karlovy Vary – Rybáře tak ukazatele se v letech projevují rostoucí
a klesající křivkou. Lze ale jednoznačně určit, že k nárůstu hodnot v roce 2020 nepřispívala v takové míře obec Hory jako taková. V obci neexistuje sociálně vyloučená lokalita
a vzdělanostní úroveň obyvatelstva je na průměrných hodnotách v porovnání s krajem
a jednotlivými obvody.
Do obvodu Karlovy Vary – Rybáře dále patří i obce Jenišov, Otovice, Dalovice a část Karlových Varů.
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Prevence kriminality je v obci řešena návštěvou Policie České republiky a také v rámci
seminářů, které se přímo touto problematikou zabývají.
Tab. č. 34: Bezpečnost
obvod Karlovy
Vary – Rybáře*

rok
index
kriminality
počet
trest. činů
objasněnost
včetně
dodatečné

územní obvod
Karlovy Vary

Karlovarský kraj

Česká republika

2015

2018

2020

2015

2018

2020

2015

2018

2020

2015

2018

2020

230,3

207,9

214,2

203,5

162

139

189

165,8

138,2

236,2

183,5

148,6

658

593

611

2 478

1 973

1 693

5 737 5 034

4 195

247 628 192 405

157 779

464

364

387

1 741

1 306

1 116

4 187

2 977

126 081

85 412

3 563

105 710

Zdroj: Mapa kriminality, 2021

Pokud nastane v obci živelná pohroma či jiná riziková situace jsou jako první informování
rozhlasem hasiči, kteří jsou napojeni na systém varování proti těmto situacím a následně
je tento stav ohlášen občanům. Obec chce do budoucna nainstalovat systém, kdy by
varování dostávali přímo občané do svých mobilních telefonů, a to prostřednictvím SMS.

7.4 Vnější vztahy a vazby obce
Obec Hory je členem celkem 4 sdružení, jejichž název a zaměření je uveden v následující
tabulce.
Tab. č. 35: Přehled sdružení jejichž je obec členem
název sdružení

proﬁl činnosti

Mikroregion Sokolov –
východ

Územní svazek obcí situovaných do západních Čech, konkrétně
do Karlovarského kraje. Jehož hlavním cílem je společný postup,
partnerství a soudržnost při prosazování společných zájmů a řešení
problematiky obcí v těsné blízkosti povrchových dolů.

MAS Sokolovsko, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost. Je otevřeným společenstvím občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy.
Jejím cílem je rozvoj regionů, a především jeho venkovských oblastí.

Vodohospodářské
sdružení měst a obcí
Sokolovska

Dobrovolný svazek 100 města a obcí z Karlovarského, Plzeňského,
Ústeckého a Středočeského kraje. Cílem je zabezpečit kvalitní správu,
pozorování a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizace.

Euregio Egrensis

Dobrovolná regionální uskupení přes státní hranice.
Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Účast obce v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ
(dále také jen MSV)
MSV je územní svazek obcí situovaných do západních Čech, konktrétně do Karlovarského kraje, kdy jeho vznik se datuje rokem 2001. Svazek obcí byl založen městem Sokolov
39

Tabulky (https://www.mapakriminality.cz/).
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Svazek měst a obcí Kraslicka
Mikroregion Sokolov - východ
Krajková
Josefov
Svatava
Habartov
Chlum Svaté Maří
Kaceřov
Kynšperk nad Ohří
Libavské Údolí
Dasnice
Citice
Bukovany
Horní Slavkov
Rovná
Krásno
Nová Ves

Stříbrná

SRN

Přebuz

Bublava

Šindelová
Kraslice
Rotava

Jindřichovice

Oloví

Dolní Nivy

Okres Cheb

Chodov

Vintířov

Krajková
Josefov

Svatava
Habartov

Mírová

Lomnice
Královské
Poříčí

Sokolov
Citice
Chlum
Svaté Bukovany
Dolní
Kaceřov Maří
Rychnov
Dasnice
Kynšperk
nad Ohří
Šabina
Libavské
Březová
Údolí

Jenišov

Nové
Sedlo

Hory

Staré
Sedlo

Okres Karlovy Vary

Loket

Horní Slavkov

Rovná

Krásno

Nová Ves

měřítko 1:200.000

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s., 2021

Obr. č. 4: Členství v MAS Sokolovsko o.p.s. a Mikroregionu Sokolov – východ

a obcemi sousedící na východ od nich a skýtal 8 obcí a 3 města. V letech 2006 a 2007
do tohoto svazku přibyly obce jako je Chodov a Mírová a dále také i západ Březové, Šabina a Dolní Rychnov.
Spojovacím prvek obcí a měst ve svazku je snaha o společný postup, partnerství a soudržnost při prosazování společných zájmů a řešení problematiky obcí v těsné blízkosti
povrchových dolů.
Mezi hlavní náplně činnosti patří:
• vytvoření, aktualizace a realizace programu rozvoje mikroregionu,
• zabezpečení koordinovaného postupu orgánu místních samospráv ve věci
programu obnovy venkova, strukturálních fondu a dalších programů,
• vytvoření podmínek pro hospodářský, kulturní a sociální rozvoj mikroregionu,
• zabezpečení společného postupu při zajišťování činností v působnosti obce
• realizace opatření související s dolovou činností.
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Všechny výše zmiňované činnosti naplňuje MSV pomocí dotovaných projektů. Kde jsou
předmětem projektů takzvaná společná témata jako jsou cyklostezky, nákup kompostérů, vytvoření strategii, nebo společná školení zastupitelů obcí a zaměstnanců úřadů.
MSV také vyvíjí systematickou dlouhodobou činnost v oblasti strategického plánování,
kdy připravuje regionálně rozvojové projekty na moderní bázi a řada těchto projektů je
na přeshraniční spolupráci. Dále poskytuje svým členským obcím, především těm malým, právní služby upozorňováním na aktuální změny právních předpisů anebo zabezpečuje pomoc při organizaci výběrových řízení.
MSV za své existence realizovalo mnoho projektů, jen v roce 2020 jich souběžně probíhalo 9 z nich a v současné době je i partnerem pro projekt EU, který směřuje k přípravě
území na útlum těžby uhlí. Díky rozsahu a kvalitě své činnosti patří Mikroregion Sokolov-východ dlouhodobě k nejlepším mikroregionům Karlovarského kraje.
Účast obce v MAS Sokolovsko, o.p.s.
MAS Sokolovsko, o.p.s. je nejmladší místní akční skupinou na území celé České republiky.
Její vznik jako neziskové organizace se datuje dnem 14. září 2006 zápisem do rejstříku.
U vzniku této organizace stálo 17 zakladatelů z řad veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. V současné době má nezisková organizace 80 partnerů z řad obcí, podnikatelů, neziskových organizacích i dobrovolníků. Přehled jednotlivých území, která jsou
pod správou místní akční skupiny lze vidět v Obr. č. 4.
Hlavních náplní činností organizace je několik, ale všechny mají společný cíl, a to rozvoj
regionu Sokolovsko.
Mezi hlavní náplní organizace patří:
• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
• rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potencionálu,
• vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického ruchu,
• ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu,
• podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního protřídí,
• služby při ﬁnancování projektu k rozvoji regionu,
• součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu,
• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
• činnosti spojené se spolupráci s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionů a další.
Organizace usiluje nejen o zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního
dědictví spravovaného území, ale také respektuje principy udržitelného rozvoje a implementace strategií.
36

PROGRAM ROZVOJE OBCE HORY
Hlavní úkolem organizace tedy není jen tvorba případné strategie, ale i další činnosti jako
je zkombinovat a využít potenciál všech zainteresovaných strak k rovnoměrnému vývoji
venkova a zabránit tím vzniku případných disparit a deformací ve všech oblastech, jak je
ekonomická, politická, sociální a oblast a oblast životního prostředí.
Obec či podnikatelské subjekty, které jsou ve spravovaném území místní akční skupiny,
získávají díky aktivnímu členství mnoho cenných rad a informací a mohou snadněji dosáhnout na ﬁnanční prostředky (dotace) prostřednictvím MAS. A to jednak z důvodu, že
MAS zastupuje zájmy svého území při jednání na celorepublikové úrovni a také z důvodu, že přes ní plyne mnoho operační programu jako je IROP, PRV, OPŽP, OPZ.
Od začátku své existence realizovala MAS v regionu 18 projektů a dalších 5 je momentálně připraveno k realizaci. Jednalo se o projekty podpory místních akčních plánů jak
Sokolova, Kraslic tak Karlových Varů, kde hlavním cílem byla spolupráce mezi aktéry
ve výchově a vzdělávání děti a žáků a realizace konkrétní vzdělávací a osvětové aktivity.
Dále podpora výstavby cyklostezek či Karlovy stezky nebo tvorba strategických plánů
pro jednotlivé obce.
Účast obce ve Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. jsou akciovou společností, kdy jejich vznik se datuje dle privatizace a zápisu do obchodního rejstříku dnem 1. ledna 1994. Nicméně první
zmínka o tomto typu služeb byla již v roce 1882, kdy byl založen první karlovarský městský vodárenský podnik. Akciová společnost je hlavním akcionářem Vodohospodářského sdružení obcí Západní Čech, kde zabezpečuje chod a rozvoj vodního hospodářství.
Na chodu a rozvoji vodního hospodářství se podílí i společnost SUEZ CZ, která zabezpečuje nakládaní s odpady a pitnou vodou. Vodární a kanalizace Karlovy Vary, a.s. se
v současné době starají o 26 úpraven pitné vody, 84 čistíren odpadních vod, 195 vodovodních řadů a 283 čerpacích stanic pitné a odpadní vody. Hlavní náplní společnosti je
péče o provoz a rozvoj pronajatých zařízení, dále nabízí služby v oblastech projektování
a výstavby vodohospodářských zařízení, rozbory vod, inspekce a rekonstrukce přípojek
a jiné. Všechny tyto služby nabízí všem obcím v působnosti Vodohospodářského sdružení obcí Západních Čech a také na základě individuálních provozních smluv zabezpečuje
své služby i osmi obcím, které nejsou v současné době členy již zmiňovaného sdružení.
Mezi tyto nečleny patří v okresu Tachov obec Svatá Kateřina, v okresu Cheb Kladská,
v okresu Chomutov Vysoká Pec u Chomutova a v okresu Rakovník Krakov, Všetaty, Panoší Újezd, Slabce a obec Hřebečníky.
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Účast obce v Euroregion Egrensis
Euroregion Egrensis je sdružení, kdy jeho vznik se datuje 3. února 1993 podepsáním dohody o sloučení tří pracovních sdružení. Mezi tyto pracovní sdružení patří Čechy, Bavorsko a Volgtladsko. Cílem sdružení je prohloubit a rozvíjet přátelské vztahy nejen v rámci
západočeského regionu, ale také i přeshraničně, a to se Spolkovou republikou Německo.
Pro naplnění tohoto cíle se Euroregion Egrensis zabývá především iniciováním a podporou všech forem spolupráce, a to jednak mezi městy, obcemi, institucemi, organizacemi
ale i jednotlivci, které chtějí v rámci přeshraničních projektu spolupracovat s Bavorskem
či Saskem. Forma podpory a koordinace je zaměřena na oblasti cestovního ruchu, hospodářství, dopravy a trhu práce, lázeňství a turismu, životního prostředí a zemědělství
a také oblast vzdělávání, kultury a sportu.
V současné době se tato organizace stará přibližně o 2 miliony obyvatel, kteří bydlí
na 17 000 km2. V České republice se do projektu zapojilo přes 60 obcí v okresech jako je
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov. (Euroregion, 2021)
Pokud se podíváme na nákladovou složku zapojení obce do organizací, tak obec v roce
2020 zaplatila za toto zapojení částku 23 559,86 Kč z toho 10 500 Kč přímo Mikroregionu
Sokolov-východ a částku 13 059,86 Kč SMOČR. U MAS Sokolovsko je poplatek dle počtu
obyvatel a Euregio Egrensis a Vodohospodářské sdružení obci Západních Čech nevyžadují poplatky za členství. Obec díky tomuto spojení získala částku 205 000 Kč z Karlovarského kraje a z ostatních institucí České republiky získala částku 516 722,36 Kč.

7.5 Komunikace s občany
Obec při komunikaci s občany používá dva druhy komunikace. První druhem je obec –
občan a druhým druhem je občan – obec. První druh komunikace probíhá nepřetržitě
v průběhu celého roku. Obec Hory informuje své občany fyzicky (kontaktem na OÚ), písemně (v listinné podobě) a elektronicky (na facebookových stránkách obce, na elektronické desce a prostřednictvím stránek obce). Dále obec komunikuje s občany i během
veřejných zastupitelstev nebo při dílčím projednávání konkrétních záměrů obce s obyvateli dotčených pozemků, staveb atd. Úřednice obce je k dispozici v úředních hodinách,
ale často i mimo ně. Starostka obce má na webových stránkách uvedený mobilní telefon, na kterém je k zastižení i mimo úřední hodiny. Druhý způsob komunikace probíhá
buď osobně anebo písemně (v listinné i elektronické podobě). Webové stránky obce
nabízejí jednoduché a přehledné rozhraní s možností vyhledávací kolonky pro snadnější
vyhledávání. Úřednice obce reaguje na zaslané žádosti či podněty pohotově.
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8. Souhrnné výsledky ankety
Anketa, zaměřená na průzkum potřeb obyvatel obce Hory probíhala v květnu roku 2021.
Obsahově byla anketa rozdělena do tří oblastí, a to základní charakteristika respondenta,
spokojenost s kvalitou života a další rozvoj obce. Vyplnění tohoto průzkumu bylo anonymní a dobrovolné. Každý respondent si mohl vybrat různé druhy vyplnění ankety, a to
buď elektronicky nebo písemně, přičemž anketa byla zveřejněna na webových stránkách obce, a navíc dostal každý občan tiskopis ankety do poštovní schránky. Vyplněnou
anketu mohli občané odevzdat v písemné podobě na obecní úřad vložením do poštovní
schránky obce nebo odevzdat anketu pomocí odkazu na webových stránkách.
1. část ankety – Základní charakteristika respondenta
Ankety se zúčastnilo 56 osob, tj. 16,57 % všech občanů v obci, kterých ke dni 1. 1. 2021 bylo
v obci 338. Pokud se podíváme přímo na věkovou strukturu, tak v obci hlasoval jen jeden
respondent do věku 18 let. Když nebudeme brát jednoho respondenta z této kategorie
jako relevantního k podílu vyplněných dotazníků, tak v obci hlasovalo 21,88 % občanů
(počet občanů starších 19 let bylo ke dni 1. 1. 2021 256). Oba ukazatele lze zařadit dle vyplněnosti u ostatních obcí do průměru, na ostatních obcích se procento vyplněnosti dotazníků pohybovalo kolem 10–20 %.
Ankety v obci Hory se zúčastnilo 56 osob z toho 30 žen (53,57 %) a 26 můžu (46,43 %).
Jak lze vidět z následujícího grafu největší zastoupení měl věk 31 až 45 let ze kterých hlasovalo 30 respondentů, následoval věk 45 až 60 let s počtem 10 respondentů. Nejméně
byl zastoupený věk do 18 let ze kterého hlasoval jen 1 respondent.
Graf č. 1: Věková struktura
2%
16 %

11 %

18 %
53 %

do 18 let
19 - 30 let
31 - 45 let
45 - 60 let
nad 60 let

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření,
2021

Zajímavým faktorem, který se v rámci dotazníkového šetření ukázal v obci Hory je, že
hlasování se zúčastnilo více lidi přistěhovalých než rodilých. Přistěhovalých z celkového
počtu odevzdaných dotazníků bylo 49 ku 7 dotazníkům občanů narozených v obci. Ten39
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to nepoměr může být způsoben tím, že dlouhodobě žijící občané v obci jsou s životem
v obci spokojeni a nemají potřebu vyjádření k chodu obce.
Graf č. 2: Struktura přistěhovalých a narozených v obci
12 %

od narození
přistěhovalí

88 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

2. část ankety – Kvalita života
Občané obce jsou s celkovým životem obce spokojeni a to z 96,4 %. Nicméně jsou oblasti, ve kterých jsou občané nespokojeni. Například můžeme uvést oblast údržby silnic a absence chodníků, nedostatek kulturních akcí, potřebnost přechodů pro chodce
a zpomalovacích retardérů a v neposlední řadě řešení tématu psi v obci. Dále je z dotazníkového šetření patrná jistá drobná míra nespokojenost s vedením obce, nicméně to
je běžnou záležitostí typickou pro demokratické zřízení, kdy způsob řízení obce nemůže
nikdy vyhovovat všem občanům, ať už pro rozdílnost názoru nebo postojů.
Na všechny tyto zmíněné aspekty se podíváme v následujících grafech.
Graf č. 3: Spokojenost s životem v obci
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ne

96 %
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Mezilidské vztahy nevnímají občané obce jako problémové. Spokojených obyvatel s mezilidskými vztahy je v obci 40 respondentů (72,73 %), nicméně nespokojených respondentů je v obci 15 obyvatel (27,27 %) a jeden respondent se nevyjádřil. Procentuální podíl
nespokojených respondentů není nezanedbatelné číslo, avšak do těchto vztahů obec
jako taková nezasahuje. Nespokojenost může pramenit z individuálních problémů jednotlivých občanů, které se nedají řešit na obecní úrovni.
Graf č. 4: Spokojenost s mezilidskými vztahy
ano
ne

27 %

73 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

Nabídku pracovních příležitostí v obci vnímají občané jako nedostačující. Nespokojených
s pracovní nabídkou je 25 respondentů (52,08 %), naproti tomu spokojených s pracovní
nabídkou v obci je 23 respondentů (47,92 %) a 8 respondentů se k tomuto tématu nevyjádřilo. K této otázce nelze přímo přihlížet, jelikož se omezuje na území obce Hory, kdy
obec Hory nemá žádnou průmyslovou zónu ani v jejím katastrálním území nemá sídlo
žádný významný zaměstnavatel. Poloha obce ovšem umožnuje velmi snadné dojíždění
do krajského města Karlovy Vary, které nabízí širokou škálu pracovních příležitostí. Bezvýznamná není ani vzdálenost od města Sokolov, kde sídlí jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Karlovarském kraji, a to Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.
Graf č. 5: Spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí v obci
ano
ne
52 %

48 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021
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Spokojenost se vzhledem obce vyjádřilo 69,09 % respondentů (38), nespokojených respondentů je 30,91 % (17) a 1 respondent se k tomuto tématu nevyjádřil.
Nespokojenost respondentů pramení ze špatného technického stavu silnic a absence
chodníků, z méně častých intervalů odvozu kontejnerů na tříděný odpad, z absence přechodu pro chodce či nedostatku zelených ploch. Někteří respondenti by uvítali posílení
zaměstnaneckého personálů pro údržbu obce a jeho okolí.
Kladně byl hodnocen například stav dětských hřišť, kdy by respondenti uvítali jejich rozšíření či modernizaci, dále byla kladně hodnocena Farma Hory a její okolí. Jako nejlepší
část obce hodnotili respondenti oblast staré části obce, přilehlé lesy a přírodu v okolí.
Negativně hodnotili respondenti oblast nové části obce u hřbitova a rybníků.
Graf č. 6: Spokojenost se vzhledem obce
ano
ne
31 %
69 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

Spokojených respondentů s bezpečnostní situaci v obci je 74,55 % (41), nespokojených je
25,45 % (14) a 1 respondent se nevyjádřil. Častým jevem v nespokojenosti se v dotazníkovém šetření ukázalo nerespektování předepsané snížené rychlosti v obci v zastavěné části
obce, dále absence chodníků i lamp nebo nedostatek hlídek Policie České republiky.
Graf č. 7: Spokojenost s bezpečností situací v obci

ano
ne

25%

75 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021
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Dle dotazníkového šetření je s parkovacími místy v obci spokojeno 61,11 % respondentů
(33), nespokojených je 38,89 % respondentů (21) a 2 respondenti se nevyjádřili. Většina respondentů se shodla, že pokud bude chtít obec rozšiřovat parkovací místa, tak vhodnou
lokalitou pro toto rozšíření je lokalita u dětského hřiště, kde návštěvníci z přilehlých obcích
nemohou zaparkovat. Další vhodnou lokalitou je lokalita u hřbitova či u farmy Hory. Nejvhodnější se dle respondentů zdá lokalita nové výstavby domů, kde lze relativně za nízké
náklady tato parkovací místa vybudovat.
Graf č. 8: Spokojenost s parkovacími místy v obci
ano
ne

39%

61 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

Většina respondentů je spokojena s informovaností o dění v obci a to 85,19 %. Nejpreferovanějším nástrojem šíření těchto informací je internet, a to u 90,91 % (50 respondentů), dále
následuje občasník 38,18 % (21 respondentů) a osobní kontakt preferuje 15 % (8 respondentů). Do kolonky jiný způsob informování respondenti rozšířili mezi další nástroje doručení
informací do poštovní schránky či prostřednictvím veřejné vývěsky.
Graf č. 9: Spokojenost s informovaností o dění v obci
15%

ano
ne

85 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021
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Graf č. 10: Upřednostňovaný druh podávání informací o obci
7,27 %
internet
občasník
osobní kontakt
ostatní

15 %

38,18 %
90,91 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

Pokud nebudeme brát v potaz, že 2 respondenti se nevyjádřili k této otázce, je ochota obyvatelstva z 96,3 % (52 respondentů). Nejčastější odpovědí je pomoc při konání kulturních
a sportovních akcí, dále pomoc při úklidu obce či pomoc s péči o veřejnou zeleň. Avšak
většina lidí je připravena podat pomocnou ruka tam, kde bude potřeba s ohledem na jejich časové možnosti.
Graf č. 11: Ochota obyvatel udělat něco pro rozvoj obce
4%
ano
ne

96 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

S odvozem odpadů je v obci spokojeno 69,1 % (38 respondentů), nespokojeno je 30,9 % (17
respondentů) a 1 respondent se nevyjádřil. Procentuální podíl nespokojených respondentů není nezanedbatelné číslo. Respondenti si nejčastěji stěžují na intervaly svozu tříděného
odpadu, kdy naprostá většina respondentů poukazuje na přeplněné kontejnery a s tím
související nepořádek vedle těchto sběrných nádob. Dále by respondenti uvítali častější
interval přívozu velkoobjemových kontejnerů a kontrolu přeplněnosti sběrných nádob ze
strany zaměstnanců obce.
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Graf č. 12: Spokojenost s odvozem odpadu
ano
ne
31 %
69 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

Na otázku, zdali respondenti třídí odpad kladně odpovědělo 98,18 % respondentů. Nicméně, jak je výše zmíněno, většina respondentů je nespokojena s počtem a intenzitou svozu
sběrných nádob.
Graf č. 13: Třídění odpadu obyvateli
ano
ne

98 %

2%

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

Graf č. 14: Spokojenost s rozmístěním a počtem sběrných nádob
ano
ne

20 %

80 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021
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Volnočasové aktivity v obci využívá necelých 66,7 % respondentů. Většina respondentů,
kteří se účastní volnočasových aktivit v obci, navštěvuje dětské hřiště či farmu Hory. Nejčastěji z volnočasových aktivit využívají procházky do přírody či k letišti, projížďky na kole
nebo běh.
V obci by respondenti uvítali další dětské hřiště nebo víceúčelové hřiště s prvky pro všechny věkové kategorie obyvatel, dále společenský sál pro pořádání častějších kulturních akcí
nebo vyčištění a zajištění přírodního koupaliště.
Graf č. 15: Využívání volnočasových aktivit v obci
ano
ne
33 %

67 %

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

Respondenti dále hodnotili obec z níže uvedených hledisek. Kdy nejvíce spokojeni jsou
respondenti s úrovní bydlení, s veřejným osvětlením, s rozvojem obce, s dostupností hromadné dopravy, s bezpečností silničního provozu a s možností účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednání. Naopak nejvíce jsou nespokojení s kvalitou cest
a komunikací, nedostatkem sportovních ploch a zařízení, dále s nedostatkem kulturního
využití a akcí či nedostatkem vyžití pro rodiny s dětmi.
Nejvíce jsou respondentům lhostejné otázky podmínek pro podnikání, nicméně k tomuto
ukazateli nelze přímo přihlížet, jelikož většina obyvatel obce dojíždí za prací do krajského
města Karlovy Vary, které nabízí optimální podmínky pro podnikání, nebo do vzdálenějšího města Sokolova. Další nedůležitou otázkou je otázka dostupnosti hromadné dopravy.
Obyvatelům obce Hory nejvíce chybí možnost socializace v kulturním a společenském zázemí, které by sloužilo pro všechny věkové kategorie obyvatelstva. Dále by
uvítali prodejnu potravin a smíšeného zboží, mateřskou školu, pobočku české pošty
či sběrný dvůr.
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Tab. č. 36: Další zhodnocení stavu obce v %
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

Bydlení

69,1

29,1

1,82

0

0

Podmínky pro podnikání

10,91

16,36

20

7,27

25,45

Rozvoj obce

23,64

47,27

10,91

9,09

0

Znečištění ovzduší
exhalacemi a prachem

27,27

43,64

18,18

3,64

1,82

Veřejné osvětlení

38,18

43,64

7,27

5,45

0

Kvalita cest a komunikací

16,36

36,36

23,64

16,36

0

Dostupnost obce
hromadnou dopravou

12,73

38,18

18,18

14,54

10,91

Bezpečnost silničního
provozu v obci

12,73

43,64

21,82

16,36

0

Možnost účastnit se místního plánování, rozhodování či
veřejných projednávání

25,45

38,18

14,54

3,64

1,82

Sportovní využití v obci

14,54

38,18

21,82

10,91

7,27

Sportovní plochy a zařízení

12,73

32,73

23,64

9,09

1,82

Kulturní vyžití v obci

10,91

32,73

32,73

10,91

1,82

Vyžití pro rodiny s dětmi

25,45

38,18

18,18

5,45

3,64

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
dotazníkového šetření, 2021

3. část ankety – Rozvoj obce
V poslední části ankety se měli respondenti vyjádřit, jak vidí do budoucna tvář obce
a do jaké oblasti by chtěli v rámci rozpočtu investovat.
V předchozí tabulce většina respondentů byla spokojena s bydlením v obci, tento stav
se přenesl i do následující tabulky, kdy většina respondentů 74,5 % by byla pro variantu,
aby obec byla i nadále klidnou obcí pro příjemné bydlení. Dále by respondenti chtěli, aby
obec byla obcí zeleně a kvalitního životního prostředí či obcí čistou a bezpečnou. V neposlední řadě by chtěli, aby obec byla obcí sportu a volnočasových aktivit či obcí tradic
a lidové kultury.
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Graf č. 16: Jakou obcí by se Hory mělo stát v budoucnu?
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a kvalitního životního
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0
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20
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20
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření, 2021

Respondenti by chtěli volné ﬁnanční prostředky z rozpočtu obce použít nejčastěji na péči
o veřejnou zeleň a životní prostředí (56,36 %) a na opravy místních komunikací (54,55 %).
Dále respondenti poukazovali na absenci obchodu s potravinami a služeb jako je česká
pošta. Pokud se podíváme na volnočasové využití, tak nejvíce chybí respondentům kulturní, společenské a sportovní aktivity, ale také absence základní a mateřské školy v obci.
Graf č. 17: Na co by obyvatelé využili ﬁnanční prostředky obce
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jiné

Bezplatný odvoz
odpadu

Oprava památek

Péče o veřejnou
zeleň a prostředí

Podpora cestovního
ruchu

Rozvoj škol
a volnočasových aktivit

Podpora aktivit

Rekonstrukce
komunikací

Zřízení dalších
obchodů a služeb

0

Veřejná doprava

0
Zlepšení podmínek
pro podnikání

0

0

Podpora bytové
výstavby

10

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření, 2021
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Poslední otázka týkající se rozpočtu obce dávala respondentům možnost sdělit obci další relevantní informace, pro které nebyl prostor v předchozích otázkách. Respondenti zde
nejčastěji psali, že nechtějí v obci průmyslovou zónu či sociální bydlení. Dále, že nechtějí
žádné aktivity ze strany obce, které by zhoršovaly úroveň a kvalitu životního prostředí.
Důležitým sdělením pro obec je také případná možnost zrušení změny přednosti v nové
výstavbě rodinných domů, a to z důvodu neakceptace přednosti v jízdě z řad několika
řidičů.

A.2 Východiska pro návrhovou část
Pro reálné zhodnocení situace v obci Hory bylo v rámci strategického plánování využito
syntetických analýz, mezi které patří analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potencionálu obce a dále komplexní zhodnocení analytických poznatků zvané SWOT analýza.
V následující tabulce je znázorněna analýza rozvojových potřeb (Potřeba-Příčina-Řešení).
Tato analýza označí jednotlivé potřeby občanů a nalézá problémové oblasti v obci, nicméně její pomocí se nalézají vhodná budoucí řešení.
Tab. č. 37: Analýza – Potřeba – Příčina – Řešení
Potřeba, problém

Příčina

Řešení

1.

Problém: Stárnutí populace

Demograﬁcký vývoj.

Připra vené plochy pro výstavbu
nových rodinných domů

2.

Problém: Nespokojenost obyvatel se
vzhledem obce.
Potřeba: Úklid okolí tříděného odpadu

Špatné zacházení s tříděným
odpadem, nízká kapacita zásob
a málo častý interval svozu.

Častější vývoz odpadu či pořízení
dalších nádob na tříděný odpad.
Zvážit možnost najmutí externího dodavatele pro zajištění úklidových služeb.

3.

Problém: Dostupnost služeb
Potřeba: Alokovat potřebné služby přímo
do obce či zajistit jejich lepší dostupnost
především pro starší obyvatele.

V obci není žádné zdravotnické
zařízení ani obchod se smíšeným
sortimentem zboží ani zde nesídlí
pobočka České pošty.

Vybudování prodejny potravin se smíšeným zboží. Umožnění využívání obecního
majetku pro sídlo pobočky České pošty
nebo pobočky Zásilkovny.
Zajistit pomoc občanům při zajišťováni
těchto služeb v okolních městech či obcích (Karlovy Vary, Loket, Jenišov)

4.

Problém: Nespokojenost obyvatelstva se
společenskými, kulturními a sportovním
aktivitami v obci.

Možnost využít aktivních pomocí obyvaNedostatek kulturních a sportovtel při pořádní společenských, kulturních
ních aktivit. Absence společenskéa sportovních aktivit. Vybudování kulturho zařízení v obci.
ního nebo komunitního centra.

5.

Problém: Bezpečnost v obci

Neakceptace řidičů povinného
snížení rychlosti v obci a nedání
přednosti v jízdě.

6.

Dopady těžby uhlí na lokalitu,
Problém: Znečišťování životního prostředí. neefektivní úklidové práce
a péče o zeleň

Pořízení rychlostního radaru a odstranění
značky u nové výstavby domů.
Zhodnocení péče o obec a vyvození
závěru, využití dotačních titulů na
zlepšení životního prostředí

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření, 2021
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V následující tabulce je znázorněna analýza SWOT, která pomáhá identiﬁkovat budoucí
strategie rozvoje obce. Vychází z analýzy vnitřního a vnějšího okolí a tyto poznatky zpracovává do 4 kvadrantů. Tyto kvadranty mají každý jinou potencionální vypovídající hodnotu a ukazují další možnosti pro rozvoj obce. Mezi pozitivní kvadranty patří silné stránky
a příležitosti, a naopak mezi negativní kvadranty patří slabé stránky a hrozby.
Tab. č. 38: SWOT-Analýza

SILNÉ STRÁNKY
• rychlá a pohodlná dopravní dostupnost (R6)
• bezprostřední vazba na krajské město
Karlovy Vary
• dobrá dopravní dostupnost do okolních
měst a obcí
• rostoucí zájem o výstavbu nových domů
(zvýšení počtu obyvatel)
• dobrá informovanost o dění v obci
• klidné prostředí
• klidná a harmonická krajina v okolí
• nízká míra kriminality
• přebytkový rozpočet
• střední věk obyvatelstva
• budovy ve vlastnictví obce
• spokojenost s životem v obci (klidné bydlení,
nová výstavba rodinných domů, poloha)

SILNÉ STRÁNKY
• stav místních komunikací a absence
chodníků a přechodu pro chodce
• absence zázemí pro kulturní a společenské
aktivity
• nepřítomnost obchodu a služeb (pošta) v obci
• nespokojenost se vzhledem obce – nepořádek
kolem kontejnerů s tříděným odpadem,
neudržování okolí rybníka či hřbitova
• absence základní či mateřské školy
• nedostatek parkovacích míst v některých
částech obce,
• nedodržování snížené rychlosti v obci
• nepřítomnost prostoru pro halové sporty

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

• přistěhování nového obyvatelstva
• získání ﬁnančních prostředků z národních
a mezinárodních dotačních programů
• zlepšení nabídky kulturních a sportovních
akcí v obci
• pořízení nových nádob na tříděný odpad nebo
zajištění častějšího intervalu vývozu stávajících
nádob
• připravenost místních obyvatel k aktivní
pomoci při rozvoji obce
• rozšíření nabídek služeb v obci
• vybudování a propojení cyklostezek
• výstavba multifunkčního centra
• zvýšení bezpečnosti silničního provozu

• demograﬁcký vývoj populace (stárnutí
obyvatelstva)
• růst nezaměstnanosti v kraji
• snížení atraktivity obce
• úbytek počtu obyvatel
• dopady koronavirové krize
• vybudování průmyslové zóny obchodu a služeb
• nedostatečné zajištění péče o seniory
• problémové mezilidské vztahy

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření, 2021

Akceptováním silných stránek, a naopak důrazem na odstranění nebo alespoň omezování slabých stránek, je nejlepší možnosti, jak využít potenciál obce a omezit tak dopad
identiﬁkovaných hrozeb.
Silné stránky obce jsou oblasti, na kterých obec může stavět a pomáhají identiﬁkovat
veřejné mínění občanů o chodu obce. Naopak slabé stránky obce jsou oblasti se kterými
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občané nejsou spokojeni a je nutné, aby se obec snažila některá tato negativa odstranit
anebo se snažit je z dlouhodobého hlediska řešit.
Pokud se podíváme na příležitosti – ty představují možnost úspěchu či neúspěchu obce.
Zde je nutné správně identiﬁkovat a dobře využít tyto externí skutečnosti, aby přispěly
k většímu podílu silných stránek a v neposlední řadě jsou tu hrozby. Tyto skutečnosti
jsou externí záležitostí, ale přesto je obec může ovlivnit ve svůj prospěch a snížit tím jejich
dopad.
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
Na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření, které proběhlo v období od 12.05.2021
do 19.05.2021 byla naformulována základní vize, poslání, strategie a základní cíle rozvoje obce. Vize představuje pro obec dosažitelnou představu o budoucnosti. Vize obce
Hory je budoucí dlouhodobá představa, jak se chce obec rozvíjet jako celek a kam
bude směřovat její další rozvoj.
Z výstupů v rámci analytické části byla vytvořena následující vize rozvoje:

„Obec Hory: Klidné a bezpečné místo, s kvalitní
občanskou vybaveností, která pečuje o životní
prostředí a plní přání a potřeby svých občanů.“
Tato vize odráží všechny podstatné směry rozvoje vyplývající z dotazníkového šetření,
kde občané nejčastěji chtěli, aby se obec do budoucna stala obcí:
• Klidnou pro příjemné bydlení,
• čistou a bezpečnou,
• obcí zeleně a kvalitního životního prostředí,
• obcí sportu a volnočasových aktivit.

B 1.1 Strategické cíle
Pro naplnění strategické vize jsou v následujících částech stanoveny střednědobé strategické cíle, které vychází z výsledku SWOT analýzy, dotazníkového šetření a podnětů,
které byly získány při zpracování této strategie. Časově jsou tyto cíle, jako celá strategie,
navrženy na střednědobý horizont přesahující volební období a reﬂektující programové
období Evropské unie po roce 2020. Tyto cíle byly deﬁnovány na základě identiﬁkovaných problémových okruhů i potřeb daného území a vyjadřují budoucí zamýšlený stav
v obci do konce platnosti dokumentu.

52

PROGRAM ROZVOJE OBCE HORY
A Rozvoj dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti
Tento strategický cíl je nedůležitější pro rozvoj obce jako takové. Zahrnuje jak zlepšení kvality nevyhovujících stávajících komunikací, tak vybudování občanské vybavenosti
v oblasti. V rámci dopravní infrastruktury bude nejzásadnější řešenou otázkou oprava
a vybudování místních komunikací, dále řešení infrastruktury pro pěší a cyklo-dopravu.
Provozování cyklo-dopravy nemá negativní vliv na životní prostředí, a proto je její podpora velmi důležitá. V neposlední řadě bude řešeno rozšíření parkovacích stání, a to formou
zabudování zatravňovacích kostek a vybudování autobusových zastávek.
Vybudování občanské vybavenosti v obci jednoznačně zlepší kvalitu života v obci. Občanská vybavenost v obci je defacto nulová a s tímto stavem jsou obyvatelé obce nespokojeni a chtějí, aby v obci byla k dispozici prodejna potravin se smíšeným zboží, dále
pobočka České pošty či Zásilkovny nebo základní a mateřská škola.
B Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
Tento strategický cíl byl formulován na základě dotazníkového šetření, kdy obyvatelé
obce Hory jsou nespokojeni s těmito aktivitami a rádi by uvítali jejich rozšíření. V oblasti
kultury je potřeba vybudovat kulturní dům nebo kulturní sál pro pořádání kulturních akcí
v případě nepřízně počasí. Nadále chce obec pokračovat v organizování oblíbených aktivit, jako je pálení čarodějnic, masopust, velikonoční stezka na farmu Hory, vítání občánků, mikulášské obcházení domácností či rozsvícení vánočního stromu. V oblasti sportovních a volnočasových aktivit obyvatelé poukazují na absenci sportovních míst pro
věkovou skupinu starších dětí a dospělých. V této oblasti chce obec vybudovat víceúčelové a multifunkční hřiště pro většinu populace v obci. Smysluplné využití volného času
vede ke spokojenosti obyvatelstva a může také napomáhat k lepšímu začleňování nově
přistěhovalých do místní komunity.
C Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celkové péče o vzhled obce
Obec pečuje o životní prostředí a vzhled obecní zeleně, nicméně i v této oblasti je stále
prostor pro zkvalitnění. V oblasti ochrany životního prostředí chce obec revitalizovat hasičskou nádrž a na rybníčku plánuje udělat celkovou rekultivaci spočívající i ve výměně
hráze. Dále má obec v plánu dokoupit nové kontejnery na tříděný odpad. V oblasti celkové péče o vzhled chce obec vybudovat na pozemku, který se vyznačuje tím, že zadržuje
vodu v krajině, nový mokřad spojený s parkem a s odpočinkovou zónou pro všechny
věkové kategorie obyvatel obce.
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D Podpora podnikání a vzdělávání a služeb pro obyvatelstvo
Cílem obce Hory je také podpora podnikání. Díky podnikání mohou být zaměstnáni
místní obyvatelé a zároveň mohou prostřednictvím tohoto poskytovat své služby, které v obci chybějí, ostatním občanům. Obec má v současné době k dispozici 5 parcel,
na kterých budou vybudovány různé občanské vybavenosti, ale i právě budova sloužící
pro účely podnikání občanů. Obec by si přála, aby v těchto prostorách byly poskytovány
služby například v oblasti pedikúry či manikúry, dále kadeřnictví nebo ordinace pro rehabilitace apod.
Pokud se podíváme do oblasti vzdělávání a služeb pro obyvatelstvo chce obec nadále
spolupracovat s projektem Bludiště, z.s., které v minulém roce ve spolupráci s obcí Hory
pořádalo projekt „Zdravého rodičovství 2020“. Tento projekt odpovídá na potřeby rodin
v obci Hory, Karlových Varů a případně dalších obcí a podporuje účastníky ke zvýšení
důvěry ve vlastní budoucnost. V rámci tohoto projektu jsou stanoveny klíčové aktivity
jako je individuální poradenství v oblasti právní, ﬁnanční, osobní, ale i karierové. Dále jsou
zde realizovány semináře s různou tématikou, které podporují zvyšování zdravotní gramotnosti, řeší spory a mezigenerační konﬂikty, sladění zaměstnání s péči o rodinu, také
řeší důležitý problém, a to bezpečnost dětí a prevence v oblastech kyberšikany, sociálních sítí a prevence dětských úrazů. V neposlední řadě klíčovou aktivitou je rovněž hlídání dětí v době konání kurzů nebo v době poradenství. Nadále chce obec spolupracovat
s paní psycholožkou a chce opět zajistit právní poradenství.
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Strategický cíl A
ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
A OBČASNKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB
Priorita A1

Priorita A2

Dopravní infrastruktura
Opatření A 1.1

Zkvalitnění silnic, místních
komunikací a rozšíření
možností parkování

Občanská vybavenost a služby

Opatření A 1.2

Rekonstrukce
a vybudování
cyklistických stezek

Opatření A 2.1

Rozvoj občanské
vybavenosti a služeb

Strategický cíl B
PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Priorita B1

Podpora rozvoje kulturních a sportovních aktivit
Opatření B 1.1

Podpora rozvoje kulturních aktivit

Opatření B 1.2

Podpora rozvoje sportovních
a volnočasových aktivit

Strategický cíl C
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A CELKOVÁ PÉČE O VZHLED OBCE
Priorita C1

Ochrana a zkvalitnění životního prostředí
Opatření C 1.1

Péče o životní prostředí,
rekultivace a odpady

Priorita C2

Péče o celkový vzhled obce
Opatření C 2.1

Péče o zeleň, vybudování parku

Strategický cíl D
PODPORA PODNIKÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Priorita D1

Zvýšení zaměstnanosti pomocí
podpory podnikání
Opatření D 1.1

Podpora podnikání

Priorita D2

Vzdělávání obyvatelstva

Opatření D 2.1

Projekty, semináře a služby
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B.2 Opatření a aktivity
Strategické cíle uvedené v přechozí kapitole uskupují priority obce. Tyto priority vychází nejen z výsledků dotazníkového šetření mezi občany obce, ale také z výsledků
analytické části strategie, která popisuje dosavadní vývoj charakteristik obce. Priority
se rozčleňují na opatření. V rámci opatření jsou podrobně uvedeny aktivity. Uskupení
těchto aktivit se nazývá akční plán. Prostřednictvím akčního plánu dochází k naplňovaní strategického programu rozvoje.
Tento akční plán je funkční pro střednědobé období a je nutné ho neustále obnovovat
a doplňovat, protože na programové období vytváří základ pro plánování obecních
změn. Aktualizace a doplňování projektů do akčního plánu je v kompetenci výkonného činitele, a podléhá tak vždy schválení řídícího subjektu. Při zařazování projektu
do akčního plánu je důležité vždy dbát na to, aby respektoval schválený Strategický
plán rozvoje obce a měl jasnou podobu a stanovenu odpovědnou osobu za jeho realizaci.
Příprava a realizace projektů z akčního plánu probíhá následovně:
a. Vytvoření projektového záměru
b. Posouzení a dopracování projektového záměru
c. Schválení projektů do akčního plánu/databáze projektů
d. Realizace projektu
e. Monitoring projektu
f. Evaluace projektu
Konkrétní aktivity, které jsou součástí akčního plánu, musí zahrnovat:
• Název aktivity
• Stručnou anotaci
• Rozpracovanost (doporučené vybrat jednu z následujících možností: záměr, studie
proveditelnosti, stavební povoleni, projektová dokumentace (PD), příprava PD, podnikatelský záměr, před realizací, projekt v přípravě, probíhá, zahájena spolupráce v realizaci probíhá výběr provozovatele a další podobné)
• Předpokládaný zdroj ﬁnancování
• HMG (Harmonogram) - předpokládaný rok uskutečnění
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Tato struktura by měla být dodržena i v případě rozšiřování akčního plánu o další projekty/aktivity. Při tvorbě dalších aktivit by měla být opět oslovena i veřejnost (forma např.
anketa, jednání zastupitelstva aj.). U každého níže uvedeného projektu je vyznačena priorita (od nízké po nejvyšší).

*
Dvě hvězdičky
**
Tři hvězdičky
***

Jedna hvězdička

U každého níže uvedeného projektu je
vyznačena priorita (od nízké po nejvyšší).

Nízká priorita
Střední priorita
Nejvyšší priorita

Tab. č. 39: Opatření A 1.1: Zkvalitnění silnic, místních komunikací a rozšíření možností parkování
A 1.1

Zkvalitnění silnic, místních komunikací a rozšíření možností parkování

Cíl

Rekonstrukce stávajících a výstavba nových komunikací a parkovišť, které zlepší
úroveň veřejných služeb v oblasti dopravy
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

Název aktivity

Rozpracovanost

Financování

HMG

1.

Rekonstrukce a oprava
místní komunikace
p. č. 79 ***

Záměr

Rozpočet obce /
dotace MMR

2021-2030

2.

Vybudování pěší
cesty na p. č. 579 ***

Vybudování nové pěší cesty

Záměr

Rozpočet obce
/ dotace (MAS
Sokolovsko a
Karlovarský
kraj)

2022

3.

Oprava místní
komunikace p. č. 12/1 *

Oprava místní komunikace
vedoucí kolem dětského hřiště
směrem na farmu Hory

Záměr

Rozpočet obce

2021-2030

4.

Oprava místní
komunikace p.č. 11/1 **

Rekonstrukce povrchu místní
komunikace vedoucí k obecnímu
úřadu s doprovodnou opravou
veřejného osvětlení

Záměr

Rozpočet obce /
dotace MMR

2021-2030

5.

Oprava místní komunikace p. č. 102/2 ***

Oprava asfaltového povrchu místní
komunikace

Záměr

Rozpočet obce

2021-2030

6.

Vybudování parkoviště
p. č. 31/2 ***

Vybudování parkovacích míst na
p. č. 31/2 formou zatravňovacích
kostek

7.

Vybudování parkoviště
p. č. 579 **

Vybudování parkovacích míst na
p.č. 579 formou zatravňovacích
kostek

Záměr

Rozpočet obce /
dotace MMR

2021-2030

8.

Vybudování nových
autobusových zastávek

Vybudování nových autobusových
zastávek na p.č. 114, 127/12.

Záměr

Rozpočet obce

2021-2030

Stručná anotace
Rekonstrukce povrchu místní
komunikace s doprovodnou
výstavbou osvětlení a chodníků

Projekt Rozpočet obce /
v přípravě
dotace MMR

2022

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021
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Tab. č. 40: Opatření A 1.2. Rekonstrukce a vybudování cyklistických stezek
A 1.2

Rekonstrukce a vybudování cyklistických stezek

Cíl

Rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových cyklostezek dosáhnout vyšší bezpečnosti na trase
cyklostezek a pomoci k dostupnosti dopravy bez ekologické stopy na životním prostředí
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Financování

HMG

1.

Vybudování
cyklostezky **

Vybudovaní cyklostezky na p. č.524

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

2.

Vybudování
cyklostezky **

Vybudovaní cyklostezky na p. č.175

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

3.

Vybudování
cyklostezky **

Vybudovaní cyklostezky na p. č. 170/2

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Tab. č. 41: Opatření A 2.1. Rozvoj občanské vybavenosti a služeb
A 2.1

Rozvoj občanské vybavenosti a služeb

Cíl

Výstavba veřejného objektu a prodejny potravin pro rozvoj obce s důrazem
na hospodárnost a efektivní využívání
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Financování

HMG

1.

Nová prodejna
potravin *

Vybudovaní cyklostezky na p. č.524

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

2.

Nová budova OÚ **

Výstavba nové budovy obecního
úřadu na p.č. 563

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

3.

Nová mateřská škola ***

Vybudování nové mateřské školy
na p. č. 563

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

58

PROGRAM ROZVOJE OBCE HORY
Tab. č. 42: Opatření B 1.1. Podpora rozvoje kulturních akcí
B 1.1

Podpora rozvoje kulturních akcí

Cíl

Výstavba nového kulturního sálu, který zlepší společenské a kulturní aktivity
s návazností na realizaci oblíbených kulturních aktivit
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

1.

2.

Název aktivity

Stručná anotace

Novýkulturní dům
(sál) ***

Výstavba nové budovy kulturního
domu na p.č. 563 s doprovodným
vybudování parkovacího stání

Kulturní akce *

Organizování kulturních akcí pro
občany (masopust, čarodějnice,
den dětí, velikonoční stezka na
farmu Hory a adventní neděle
s doprovodným programem)

Rozpracovanost

Financování

HMG

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

Probíhá

Rozpočet obce

Ročně

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Tab. č. 43: Opatření B 2.1. Podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit
B 2.1.

Podpora rozvoje kulturních akcí

Cíl

Výstavba nového kulturního sálu, který zlepší společenské a kulturní aktivity
s návazností na realizaci oblíbených kulturních aktivit
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Financování

HMG

1.

Nové multifunkční
hřiště ***

Vybudování nového
multifunkčního hřiště na
p. č. 563 s oplocením

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2022

2.

Nové víceúčelové
hřiště ***

Vybudování nového
víceúčelového hřiště na
současném fotbalovém
hřišti na p. č. 7/7

Záměr

Rozpočet obce

2021-2030

3.

Vybudování altánu **

Vybudování nového altánu
na p.č. 7/7

Příprava
technického
výkresu

Rozpočet obce

2022

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021
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Tab. č. 44: Opatření C 1.1. Péče o životní prostředí, rekultivace a odpady
C 1.1

Péče o životní prostředí, rekultivace a odpady

Cíl

Revitalizace a rekultivace rybníků / nádrží a pořízení nových kontejnerů na odpad.
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Financování

HMG

1.

Revitalizace hasičské
nádrže**

Revitalizace hasičské nádrže
na p.č. 173 s doprovodnou
výstavbou nové hráze

Záměr

Rozpočet obce /
dotace
OPŽP/MMR

2021-2030

2.

Rekultivace rybníku**

Celková rekultivace rybníku na
p. č. 145

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

3.

Usazení nových
kontejnerů na tříděný
odpad***

Usazení nových kontejnerů na
tříděný odpad na p.č. 563

Před
realizací

Rozpočet obce

2021

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Tab. č. 45: Opatření C 2.1. Péče o zeleň, vybudování parku
C 2.1

Péče o zeleň, vybudování parku

Cíl

Vybudování volnočasového parku s herními prvky, generální úprava a údržba
veřejné zeleně v obci a založení mokřadu pro zvýšení biodiverzity
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

Název aktivity

Stručná anotace

Rozpracovanost

Financování

HMG

1.

Vybudování nové
odpočinkové zóny
na p. č. 563 ***

Vybudování nové odpočinkové
zóny, která bude obsahovat
mokřad, herní prvky a mobiliář

Záměr

Rozpočet obce /
dotace MMR

2021-2030

2.

Vybudování nové
odpočinkové zóny
na p.č. 579 ***

Vybudování nové odpočinkové
zóny, která bude obsahovat
stromovou alej a mobiliář

Záměr

Rozpočet obce

2021-2030

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021
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Tab. č. 46: Opatření D 1.1. Podpora podnikání
D 1.1

Podpora podnikání

Cíl

Vybudování nových prostor pro komerční využití (nebytové jednotky)
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

1.

Název aktivity

Stručná anotace

Vybudování nových
prostor na p.č. 563 **

Vybudování nových prostor
sloužících pro poskytování služeb

Rozpracovanost

Financování

HMG

Záměr

Rozpočet obce /
dotace

2021-2030

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

Tab. č. 47: Opatření D 2.1. Projekty, semináře a služby
D 1.1

Podpora podnikání

Cíl

Vybudování nových prostor pro komerční využití (nebytové jednotky)
Lokalizace aktivity

Obec Hory

Nositel aktivity:

Obecní úřad Hory

KONKRÉTNÍ PROJEKTY
Poř.
číslo

Stručná anotace

Rozpracovanost

Financování

HMG

1.

projekt „Zdravé
rodičovství“ –
Bludiště z.s. **

Pokračování v projektu zdravé
rodičovství, zabývající poradenstvím
v oblasti právní, ﬁnanční, osobní
a kariérní

Probíhá

Rozpočet obce

Ročně

2.

Pořádání seminářů
prostřednictvím
projektu „Zdravé r
odičovství“ Bludiště
z.s. **

Pokračování v pořádání seminářů
na téma zdravotní gramotnost,
mezigenerační konﬂikty,
bezpečnost dětí a sladění
zaměstnání s péčí o rodinu

Probíhá

Rozpočet obce

Ročně

3.

Zabezpečení služeb
pro obyvatele obce *

Zabezpečení psychologické
pomoci pro občany obce

Probíhá

Rozpočet obce

Ročně

Název aktivity

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021

61

PROGRAM ROZVOJE OBCE HORY

B.3 Soulad a provázanost s místními
a jinými strategickými dokumenty
V následující tabulce lze vidět soulad s místními a jinými strategickými dokumenty.
Nejčastěji je tento dokument v souladu se strategií Mikroregionu Sokolov-východ, MAS
Sokolovsko o.p.s., se strategickým plánem rozvoje ČR a programem rozvoje Karlovarského kraje.
Tab. č. 48: Soulad a provázanost s místními a jinými strategickými dokumenty

OPATŘENÍ

Strategický cíl A
A 1.1

3.2. Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci regionů – Strategický plán rozvoje ČR 2021+
5.1.2. Zlepšení kvality místních komunikací na území kraje – Program rozvoje Karlovarského kraje na
období 2021-2027
5.1. Místní komunikace – Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov-východ období 2018-2025

A 1.2

3.2.3. Rozvoj, rekonstrukce a údržba sítě cyklostezek – Strategický plán rozvoje ČR 2021+
5.4.1. Podpora budování a údržby sítí cyklostezek a cyklotras – Program rozvoje Karlovarského kraje
na období 2021-2027
3.3. Cyklostezky, turistika a sport – Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov - východ na období 2018-2025

A 2.1

4.2.5 Obchody v obcích – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko o.p.s.
na období 2021-2027
5.4. Zajištění občanské vybavenosti – Strategický plán rozvoje ČR 2021+
E3 Zvýšení atraktivity bydlení (zajištění kvalitní občanské vybavenosti a atraktivní nabídky služeb) –
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021-2027

B 1.1

5.3. Zajištění efektivní prevence sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat komunitní
život – Strategická plán rozvoje ČR 2021+
2.1.8 Podpora kulturních, sportovních aj. volnočasových aktivit – Program rozvoje Karlovarského kraje
na období 2021-2027
6.7. Společné kulturní akce – Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov-východ období 2018-2025
4.2.3. Kulturní a spolková zázemí, komunitní centra a vzdělávání – Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Sokolovsko o.p.s. na období 2021-2027

B 2.1

2.1.8. Podpora kulturních, sportovních aj. volnočasových aktivit – Program rozvoje Karlovarského kraje
na období 2021-2027
4.3. Volný čas dětí a mládeže – Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov východ období 2018-2025
5.1.10 Zvyšování kvality sportovní infrastruktury – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Sokolovsko o.p.s. na období 2021-2027

OPATŘENÍ

Strategický cíl B

OPATŘENÍ

Strategický cíl C
C 1.1

1.5. Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů – Operační program Životní prostředí 2021-2027
2.3. Komplexní odpadové hospodářství – Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov-východ období 2018-2025
4.2.3 Zajištění dostatečných kapacit zařízení na zpracování a využití odpadů, spalovny a bioplynových
stanic – Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021-2027

C 2.1

1.4.1 Rozvoj a podpora systémů zeleně a hospodaření s vodou ve městech – Strategický plán rozvoje ČR 2021+
6.1.3 Využití nástrojů územního plánování pro efektivní péči o krajiny v obcích – Strategický plán rozvoje ČR 2021+
2.1.5 Zeleň v intravilánu – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko o.p.s.
na období 2021-2027

OPATŘENÍ

Strategický cíl DD 1.1

E3 Zvýšení atraktivity bydlení (zajištění kvalitní občanské vybavenosti a atraktivní nabídky služeb) –
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021-2027

D 2.1

4.4.1 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta – Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021-2027
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B.4 Podpora realizace programu
Vytvořením Strategického plánu rozvoje obce Hory by neměl proces plánování v oblasti rozvoje skončit. Po sestavení tohoto dokumentu následuje naopak stěžejní část
celého procesu strategického plánování, kterou je samotná implementace plánu jako
takového. Aby se jednalo o skutečně platný dokument, nikoliv jen dokument na založení, je nutné tento dokument průběžně aktualizovat, kdy klasická realizace závisí
na obou částech dokumentu (analytická a návrhová).
Při implementaci samotné je nutno spojit strategické, komunitní a územní plánování
v obci. Současně je nutná aktivní podpora ze strany vedení obce, řádná příprava realizace, vysoká úroveň komunikace, průběžná aktualizace plánu, kvalitní složení týmu
a průběžná kontrola plnění výstupů neboli cílů. Důležitým faktorem pro dosažení pozitivních výsledků vyplývajících z provedeného strategického plánování je personální
zajištění a jeho realizace a celková administrace. Je tedy nutné si stanovit, jak bude probíhat naplňování strategických cílů programu rozvoje obce a kdo bude mít za danou
činnost odpovědnost.
Strategický plán obce byl schválen starostkou obce, jako osobou jednající za obec
na venek dne 14. 6. 2021. K nabytí platnosti dokumentu je vyžadováno schválení zastupitelstvem, což ovšem nebrání tomu, aby byla ukončena fáze tvorby dokumentu a byla
zahájena fáze realizace. Současná forma dokumentu není v konečné podobě, a to z důvodu, že výkonný subjekt bude v průběhu platnosti dokumentu přijímat podněty a návrhy na jeho změny či doplnění a každoročně jeho návrhovou části aktualizovat. Každá
takto navržena aktualizace musí podléhat schválení řídícího subjektu.
Realizace jednotlivých projektů bude probíhat dle nastoleného akčního plánu s tím, že
náročnější projekty budou na návrh řídicího subjektu výkonným subjektem zpřesňovány v konkrétních projektových záměrech, které budou následně schvalovány zastupitelstvem obce.
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