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Úvod
Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové cíle dané
obce. Struktura cílů napomáhá k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena
hierarchie jednotlivých cílů (které cíle jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, také jsou
v dokumentu deﬁnovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt,
využitelné zdroje ﬁnancí apod.). Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala ﬁnanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace.
Program rozvoje obce Jenišov slouží jako nástroj pro řízení rozvoje v obci. Na základě
charakteristik obce, analýzy situace a potřeb občanů jsou formulovány představy o budoucnosti obce. Pomocí výsledků analýzy a informací ze setkání s obyvateli vzniknou
také návrhy činností, které povedou k naplnění dohodnutých představ. Cílem strategického programu rozvoje je rovněž zvýšit připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, ale i jiné vnější ﬁnanční prostředky.
Strategický plán rozvoje obce Jenišov 2021-2030 obsahuje dvě základní části, které jsou
vzájemně provázány – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu,
a část strategickou (návrhovou), obsahující návrhy strategických cílů a opatření.
Tento dokument vznikal v roce 2021.
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A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Jenišov se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Karlovy Vary, 2,5 km západně
od Karlových Varů, které jsou zároveň obcí s rozšířenou působností, pod jejíž správní
obvod Jenišov spadá. Jenišov leží u dálnice D6, která území obce rozděluje na 2 části –
Jenišov a Pod Rohem.
Obr. č. 1: Umístění Jenišova na mapě

Zdroj: mapy.cz

Tab. č. 1: Územní členění
správní obvod obce
s rozšířenou působností

Karlovy Vary

typ obce

počet částí
obce

obec

2

počet katastrů

1

katastrální
výměra v ha

518
Zdroj: ČSÚ1

Tab. č. 2: Vzdálenosti do spádových sídel
Vzdálenost

Sokolov

14,5 km

Karlovy Vary

2,5 km
Zdroj: mapy.cz

1

Veřejná databáze – Malý lexikon obcí ČR 2019 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40436).
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Ráz krajiny v okolí obce
Jenišov leží na protáhlém severovýchodním svahu vrchu Roh v průměrné nadmořské
výšce 421 m n.m. Okolí obce tvoří převážně zemědělské plochy, západně od obce se nachází částečně zalesněná Loketská výsypka, severovýchodní částí protéká Chodovský
potok. V katastru obce je pět vodních ploch, u jednoho z nich byl vybudován amﬁteátr
a stal se i centrem společenského života v obci.
Díky těsné blízkosti dálnice D6 a krajského města Karlovy Vary vyrostla na okraji obce
rozsáhlá komerční zóna. Celkový ráz krajiny obce dotváří smíšená zástavba rodinných
domů, činžovních domů a hospodářských usedlostí.

Obr. č. 2: Pohled na Jenišov od Oázy

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Historické souvislosti
Původně nevelká náves se prvně připomíná kolem roku 1390. Svou historií byla svázána
především s nedalekým Loktem. Až do konﬁskace loketského městského panství, pro
účast loketských na českém stavovském povstání v roce 1623, byl Jenišov jeho součástí.
Pod panství loketské spadala ves opět do roku 1847. Po územně správních reformách se
roku 1850 stala samosprávnou obcí. První povolení pro těžbu uhlí v katastru obce bylo
vydáno roku 1806.
V první polovině 19. století nastal velký rozmach důlní činnosti. Hlavní rozkvět důlní činnosti se ve zdejší oblasti odehrál na konci 19. a na začátku 20. století, kdy bylo v katastru
obce postupně otevřeno 19 důlních děl. Ve 30. letech minulého století byly doly pomalu
uzavírány a rozvoj obce stagnoval. Převážnou část obyvatelstva tvořili občané německé národnosti, odtud německý název obce Janessen. Po odsunu původních obyvatel
do Německa byla postupně obec osídlována občany z vnitrozemí. V poválečném období
8
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nastal rozvoj zemědělské výroby. Na území obce se nacházejí ložiska kaolínu a cihlářských surovin, s jejich využitím se počítá do budoucna.2
V roce 1975 byla obec správně přičleněna ke Karlovým Varům, což mělo za následek
její stagnaci a následně i postupný úbytek obyvatel. V této době se na katastrech obcí
Jenišov, Hory a Podhoří začala zakládat tzv. Loketská výsypka. V roce 1977 byla uzavřena
základní škola (dnes sídlo obecního úřadu). V roce 1980 žilo v Jenišově pouhých 294 obyvatel, bylo zde 64 obydlených domů a 112 trvale obydlených bytů. Další zlom nastal v roce
1990, kdy na základě referenda došlo k osamostatnění obce a od prosince 1990 začalo
pracovat nové zastupitelstvo.3
Ráz obce po roce 2000 významně ovlivnilo dokončení rychlostní silnice, dnes dálnice D6
a výstavba nákupní zóny u OC Globus a dalších prodejen národních a nadnárodních řetězců.

2. Obyvatelstvo
2.1 Demograﬁcká situace
V roce 2020 bylo v Jenišově evidováno 1.057 obyvatel, což je nejvyšší počet obyvatel
za celé období samostatnosti obce od roku 1990. Narůstající vývoj počtu obyvatel můžeme sledovat kontinuálně od roku 2000. Na tomto trendu má svůj podíl dlouhodobě
větší počet přistěhovalých oproti vystěhovalým obyvatelům a také výrazně vyšší počet
nově narozených v porovnání se zemřelými. Tím se Jenišov výrazně odlišuje od celorepublikového i krajského průměru. Tento vývoj byl ovlivněn intenzivní výstavbou nových
rodinných domů a tím i příchodem mladých rodin v posledním desetiletí. Výhodou Jenišova je dobrá dopravní dostupnost a blízkost krajského města, což sebou přináší i dostatek pracovních příležitostí.

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

1991
2000
2010
2015
2017
2020

655
338
823
958
996
1 057

162
410
487
507
537

2
15
13
12
10

4
4
3
2
4
7

1
17
75
28
53
46

13
9
21
19
37
78

54
160
213
216
212

242
602
643
664
705

42
61
102
116
140

37,2
37,7
36,0
37,0
37,7
39,6
Zdroj: ČSÚ4

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/42/jenisov/historie/
Stanislav Bucharovič, Obec Jenišov, 2007
4
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=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40436&c=v3~2__RP2020MP12DP31).
2
3
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V obci je patrný trend nárůstu obyvatel v důchodovém věku, ale zároveň i nárůst počtu
dětí. V posledních pěti letech se pohybuje podíl dětí na celkovém počtu obyvatel v Jenišově nad 20 %, což je opět nad celokrajským průměrem. Stejně tak proti trendům roste
i počet obyvatel v produktivním věku.
Tab. č. 4: Věkové složení obyvatelstva – podíly seniorů a dětí
celkový počet
obyvatel

Rok

2000
2010
2015
2017
2020

počet dětí

338
823
958
996
1 057

podíl dětí

54
160
213
216
212

počet seniorů

15,97 %
19,44 %
22,23 %
21,69 %
20,06 %

podíl seniorů

42
61
102
116
140

12,43 %
7,41 %
10,65 %
11,65 %
13,25 %
Zdroj: Vlastní zpracování

Vzdělanostní struktura
Mezi Mezi jednotlivými regiony i mezi obcemi existují v úrovni vzdělání obyvatelstva
značné rozdíly. Velká města jsou ve většině případů centry školství a následně v nich zůstává také nejvíce kvaliﬁkovaných pracovních sil, což s sebou přináší i větší vzdělanostní
úroveň osob na daném území. Ze statistik obecně vyplývá, že západní a severozápadní
Čechy jsou v tomto směru územím s nejméně příznivou situací.
Tab. č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva k roku 2011
Jenišov

z toho podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo ve věku
15 a více let

Karlovarský kraj

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

675

329

346

253 436

123 791

129 645

76 614

38 061

38 553

bez vzdělání

3

1

2

2 152

875

1 277

643

288

355

základní včetně
neukončeného

85

42

43

56 826

23 183

233 643

19 397

28 140

11 257

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

170

88

82

86 947

50 013

36 934

28 146

16 411

11 735

úplné střední
(s matiritou)

228

102

126

61 356

26 704

34 652

17 312

7 656

9 656

nástavbové
studium

15

6

9

6 458

2 237

4 221

1 622

624

998

vyšší odborné
vzdělání

13

7

6

2 458

1 032

1 436

506

201

305

vysokoškolské

122

61

61

17 700

9 143

8 557

4 019

2 005

2 014

nezjištěno

39

22

17

19 529

10 604

8 925

4 969

2 736

2 233
Zdroj: ČSÚ5

5

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl -uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__537926#).
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Vzdělanostní struktura v Jenišově je zcela odlišná od statistiky Karlovarského kraje, ale
i od celorepublikových průměrů. Převažuje středoškolské vzdělání s maturitou, následované středním vzděláním bez maturity a vysokoškolským vzděláním. Právě podíl osob
s vysokoškolským vzděláním je výrazně vyšší, než je průměr v Karlovarském kraji, a dokonce i vyšší než průměr celé ČR (12,5 %). To může být ovlivněno dobrou dopravní dostupností krajského města a dostatkem pracovních míst pro občany se středoškolským
a vysokoškolským vzděláním.
Tab. č. 6: Vzdělaností struktura obyvatelstva k roku 2011 v %
Šabina

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100

100

100

100

100

100

100

100

100

bez vzdělání

0,44

0,30

0,58

0,8

0,7

1,0

0,8

0,8

0,9

základní včetně
neukončeného

12,59

12,77

12,43

22,4

18,7

26,0

25,3

21,4

29,2

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

33,78

26,75

23,70

34,3

40,4

28,5

36,7

43,1

30,4

úplné střední
(s matiritou)

31,00

31,00

36,42

24,2

21,6

26,7

22,6

20,1

25,0

nástavbové
studium

2,22

1,82

2,60

2,5

1,8

3,3

2,1

1,6

2,6

vyšší odborné
vzdělání

1,93

2,13

1,73

1,0

0,8

1,1

0,7

0,5

0,8

vysokoškolské

18,07

18,54

17,63

7,0

7,4

6,6

5,2

5,3

5,2

nezjištěno

5,78

6,69

4,91

7,7

8,6

6,9

6,5

7,2

5,8

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

Zdroj: Vlastní zpracování

2.2 Sociální situace v obci
V Národnostní složení obyvatel Jenišova a jeho porovnání v kontextu národnostního složení obyvatel celého Karlovarského kraje ukazují tabulky č. 7 a 8 obsahující data ze SLDB
2011. V tomto směru je důležité upozornit na to, že při sčítání uváděná národnost je ta,
ke které se sami dotazování hlásí a může být lehce zavádějící, neboť velká část osob
(21,36 % dotazovaných) svoji národnost neuvedla.
V Jenišově je zastoupena nejvíce česká národnost (72,32 %), k dalším národnostním
menšinám se hlásí celkem 2,39 % dotazovaných (slovenská, německá, ukrajinská a moravská). Tato čísla se opět lehce odlišují od údajů pro celý Karlovarský kraj nebo sousední
obce a je zde vyšší podíl osob hlásící se k české národnosti.
Místním šetřením ani v analýzách Odboru sociálního začleňování MMR nebyla v obci
identiﬁkována žádná sociálně vyloučená lokalita, kde by docházelo ke koncentraci většího množství osob žijících či nacházejících se v nevyhovujících podmínkách (nezaměstnaní, diskriminovaní, osoby s nízkými příjmy, špatným zdravotním stavem či nefungující
rodinou aj.).
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Tab. č. 7: Národností složení obyvatelstva k roku 2011
Jenišov

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

838

419

419

295 595

145 483

150 112

89 961

44 998

44 963

česká

606

301

305

190 285

91 902

98 383

58 136

28 737

29 399

moravská

1

1

0

341

228

113

109

77

32

slezská

0

0

0

20

18

2

8

6

2

slovenská

9

4

5

7 217

3 310

3 907

2 539

1 190

1 349

německá

6

2

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

4

2

2

1 376

579

797

231

91

140

vietnamská

0

0

0

3 597

2 041

1 556

456

281

175

neuvedeno

179

96

83

81 777

42 202

39 575

24 620

12 804

11 816

nezjištěno

33

13

20

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: ČSÚ6

Tab. č. 8: Národnostní složení obyvatelstva k roku 2011 v %
Jenišov

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

100

100

česká

72,32

71,84

72,79

64,40

63,20

65,50

64,60

63,90

65,40

moravská

0,12

0,24

0,0

0,10

0,20

0,10

0,1

0,2

0,1

slezská

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

slovenská

1,07

0,95

1,19

2,40

2,30

2,60

2,80

2,60

3,00

německá

0,72

0,48

0,95

1,50

1,40

1,60

2,30

2,00

2,70

polská

0,0

0,0

0,0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

romská

0,0

0,0

0,0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ukrajinská

0,48

0,48

0,48

0,50

0,40

0,50

0,30

0,20

0,30

vietnamská

0,0

0,0

0,0

1,20

1,40

1,00

0,50

0,60

0,40

neuvedeno

21,36

22,91

19,81

27,70

29,00

26,40

27,40

28,50

26,30

nezjištěno

3,94

3,10

4,77

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

2.3 Spolková, osvětová a informační činnost
V obci jsou aktivní spolky uvedené v následující tabulce.

6

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__537926#).
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Tab. č. 9: Spolky v obci a proﬁl jejich činnosti
název spolku

proﬁl činnosti

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Jenišov

• Činnost v oblasti protipožární ochrany
• Účast při organizaci veřejných a kulturních činností při rozvoji
obce Jenišov
• Pomoc při obecně prospěšných činnostech pro občany –
zejména v období pandemie (rozvoz zdrav. pomůcek,
dezinfekce veř. prostor apod.)

Klub Oáza Jenišov, z.s.

• Ochrana původní ﬂory a fauny a zdravého životního prostředí
• Hospodaření a zajištění sportovního rybolovu na nádrži Oáza
• Zajištění nekomerčního, klubového provozu občerstvení Oáza
• Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny

Zdravé životní prostředí
Jenišov, z.s.

• Organizace obecně prospěšných veřejných, ekologických aktivit
• Ochrana ﬂóry a fauny a zdravého životního prostředí
• Obrana občanů proti důsledkům důlních a jiných činností
omezujících nebo znepříjemňujících život
• Účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny
zájmy občanů, ochrany přírody a krajiny

Jezdecký klub Jenišov

Rozvoj a propagace jezdeckého sportu, podpora výkonu sportovní
činnosti, její organizace, příprava reprezentace a vzdělávání
v hipologické problematice

SK Děravý pálky Jenišov, z.s.

Oddíl stolního tenisu, se zaměřením na výchovu mládeže
Zdroj: vlastní šetření

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jenišov –
sbor obnovil svoji činnost v roce 2015 a má 27 členů.
V současné době byla přerušena činnost dětského
kroužku, protože chybí osoba vedoucího. Současně
vedle SDH funguje v obci i výjezdová jednotka JSDH
obce Jenišov. Kromě udržování výjezdové pohotovosti členů JSDH pomáhá spolek s organizací kulturních a společenských akcí v obci. Aktuálně během
posledního roku zajišťovali asistenci i v rámci boje
s pandemií Covid-19 (dezinfekční postřiky veřejných
míst, rozvoz obědů seniorům apod.). Činnost spolku
je ﬁnancována pouze z příspěvků jeho členů, činnost
JSDH je ﬁnancována obcí dle běžných standardů.

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 3: Stávající nevyhovující
zázemí JSDH Jenišov

Spolek nemá vhodné zázemí pro svoji činnost, ani
pro výjezdovou jednotku a její techniku.
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Klub Oáza Jenišov, z.s. – spolek místních obyvatel se zaměřením na správu nádrže Oáza
v obci za účelem sportovního rybolovu, chovu ryb a péče o nádrž.
Dne 31.5.2021 skončila spolku pachtovní smlouva s Obcí Jenišov na území nádrže Oáza
a od 1.6.2021 spravuje a udržuje danou lokalitu obec. Pro organizaci kulturních a jiných
aktivit pořádaných v areálu Oáza je nezbytné vybudování odpovídajícího zázemí – toalet
splňujících platné hygienické normy, přívod vodovodu, oprava přelivové hráze. Dále je
zapotřebí dlouhodobé řešení obsahu arsenu v nádrži Oáza a narovnání právního stavu
a stavební dokumentace.
Zdravé životní prostředí Jenišov, z.s. – jedná se o spolek místních obyvatel sdružený zájmy o životní prostředí v obci, boj proti těžbě kaolinu na katastru obce Jenišov i okolních
ložisek, která mohou ovlivnit zdraví obyvatel obce. Spolek pořádá akce pro obyvatele,
právní zastoupení a trvalý boj proti těžbě kaolinu, mítinky, první jenišovský ples, divadelní
představení pro děti.
SK Děravý pálky Jenišov, z.s. – jedná se o sportovní klub stolního tenisu. Věnuje se i výchově mládeže nejen z Jenišova, ale na tréninky dojíždí i děti z jiných obcí.
Obec v rámci svých možností podporuje místní spolky a usiluje o vytvoření vhodného zázemí pro jejich činnost – jednak ﬁnančními dotacemi ze svého rozpočtu, zejména
na materiální a provozní náklady spolků a klubů. Obec spolupracuje se spolky při organizací kulturních a společenských akcí. Prostřednictvím spolků jsou realizovány i akce pro
děti nebo podporováno volnočasové vyžití seniorů.
Vzhledem k absenci školy v obci, provozují děti své zájmy při školách mimo Jenišov. Výjimkou je možnost provozovat stolní tenis ve SK Děravý pálky Jenišov, ve zbylém volném
čase je mládeži k dispozici multifunkční hřiště.
Obec nezapomíná ani na seniory a pořádá pro ně kulturní akce, v plánu je i vybudování
komunitního centra. V období pandemie Covid-19 byl zajištěn díky SDH Jenišov rozvoz
obědů a roušek, dále obec nabízela seniorům zprostředkování nákupů.
V Jenišově se pravidelně konají následující akce (pořádány obcí nebo spolky): Jenišovský masopust, Velikonoční turnaj ve stolním tenise, Stavění májky a čarodějnice, Májová
veselice, Dětský den, Svatojánský večer, Filmové léto, Rybářské závody, Loučení s létem,
Jenišovské slavnosti, Vepřové hody, Lampionový průvod, Rybářský ples, Mikulášská nadílka, Rozsvícení vánočního stromu a Jenišovská pálka.
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Občané Jenišova jsou o dění v obci informováni prostřednictvím:
• Úřední desky
• Webových stránek obce
• Facebook
• „Mobilního hlášení rozhlasu“ – na základě
registrace si občané vyberou typy
informací a způsob další komunikace (e-mail, SMS), přičemž krizové SMS jsou
povinnou součástí.
• Elektronické úřední desky.

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 4: Elektronická úřední deska

3. Hospodářství
3.1 Ekonomická situace
K datu 31. 12. 2019 bylo v obci registrováno 225 ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou, z toho bylo 83 právnických osob a 142 fyzických osob.
Tab. č. 10: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti pro rok 2019
Obor

Celkem

Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

340

225

7

5

Průmysl celkem

19

16

Stavebnictví

36

23

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

66

43

Doprava a skladování

23

14

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

29
4
1

16
2
1

Činnosti v oblasti nemovitostí

17

12

Profesní, vědecké a technické činnosti

53

41

Administrativní a podpůrné činnosti

11

7

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

2

1

Vzdělávání

8

6

Zdravotní a sociální péče

5

4

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

12

9

Ostatní činnosti

37

21

-

-

Zemědělství, lesnictví, rybářství

nezařazeno

Zdroj: ČSÚ7
7

Veřejná databáze – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__537926#).
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Pro Jenišov je charakteristická rozsáhlá komerční zóna při vjezdu do obce z komunikace
I/20. Kromě velkého nákupního centra s prodejnami různého sortimentu se podél této
komunikace nacházejí i další prodejny a autosalony. Tomu odpovídají i údaje ČSÚ uvedené v následující tabulce, která ukazuje počet a přehled ekonomických subjektů dle předmětu činnosti. Nejvíce subjektů spadá do skupiny „Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel“. Další hojně zastoupenou činností jsou „Profesní, vědecké
a technické činnosti“ a „Stavebnictví“.
Tab. č. 11: Přehled významných podnikatelských subjektů na území obce Jenišov
Název subjektu

Předmět činnosti

AGRA – METAL, s.r.o.

Výroba palet pro automobilový průmysl, sváření
a zámečnické práce

Alfa Therm

Velkoobchodní sklad

Auto Zedník

Náhradní díly nové i použité, servis, odtahová služba

Autodoprava Vorel

Autodoprava a autoopravna

BMP, Bohemia Metal Produkt

Výroba velkoobjemových kontejnerů

DyCom Group s.r.o.

Prodejna a servis vozů BMW

Globus

Hypermarket s řeznictvím a pekárnou, stanicí pohonných
hmot a automatickou myčkou, lékárna

Kadeřnictví "U Kačky"

Služby

LEMIGAS s.r.o.

Prodej topení, bazénů a masážních van

Makro

Nákupní centrum pro podnikatelské subjekty

Obchod Jenišov

Prodej potravin a smíšeného zboží

OC obkladačské centrum

Obkladačské služby

PEMA AUTOMOTIVE s.r.o. - SUZUKI

Prodejna a servis vozů SUZUKI, Citroen a ISUZU

Pokrývačství Drexler

Pokrývačské práce

Restaurace "Jenišovská hospůdka"

Restaurační činnost

S.N.E.T. s.r.o.

Tryskání a ekologické nátěry ocelových konstrukcí

S & W Automobily

Prodejna a servis vozů Mercedes Benz

SIKO koupelny

Prodejna sanitární keramiky a koupelnové studio

SkyInvest s.r.o.

Výstavby a rekonstrukce rodinných domů a zasíťování
lokalit

Stavební práce Kolesnáč

Stavební práce

STK Karlovarsko

STK

Truhlářství Knot

Truhlářství

Výtahy SCHMITT a SOHN, s.r.o.

Prodej a servis výtahů

ZEMA KV, s.r.o.

Autodoprava a zemní práce
Zdroj: Strategický plán rozvoje obce Jenišov na období 2016-2030 a vlastní šetření
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Přestože dle statistik je pracovních příležitostí přímo v obci dostatek, většina občanů
za prací dojíždí.
Obec se snaží podporovat nájemce obecních prostor a pozemků (hospoda, obchod
nebo další nebytové prostory). Dle vyjádření zástupců obce i podnikatelů ale vzájemná
širší spolupráce neprobíhá, byť by o ni ze strany obce byl zájem. Některé podnikatelské
subjekty působící v obci se snaží materiálně podporovat akce pořádané v Jenišově, především ty pro děti.
Obec také počítá s rozšířením ploch pro podnikání, a to zejména pro možné zřízení ordinace praktického lékaře, veterináře, případně další drobné podnikání ve službách.
Komerční služby v obci
V obci je v provozu prodejna smíšeného zboží
hlavně se základními potravinami a v omezeném množství i ostatní zboží dle požadavků
občanů. Prodejna je otevřena denně mimo
neděle. Objekt prodejny je v majetku obce a je
dlouhodobě pronajímán provozovateli. Kromě
této prodejny mohou občané Jenišova využít
nabídky hypermarketu Globus a v rámci celého obchodního centra jsou nabízeny i další

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 5: Prodejna se smíšeným zbožím

služby.
V obci funguje pobočka České pošty sídlící vedle budovy obecního úřadu, s provozní dobou pondělí až pátek od 13:00 – 18:00 hodin. Dále je zde restaurace, kde se konají i menší
kulturně společenské akce, a kadeřnictví.
Atraktivity cestovního ruchu
Obec Jenišov není obcí, která by měla rozvinutou infrastrukturu cestovního ruchu, ale
i přesto je zde možné najít několik zajímavých míst a obcí prochází cyklotrasa č. 2227
(Karlovy – Vary – Jenišov – Chodov).
Zajímavosti Jenišova:
• Kaple sv. Anny
Klasicistní kaplička stojí na návsi uprostřed Jenišova (nedaleko OÚ), byla postavena v roce
1849 na místě původní zvoničky podle návrhu zedníka Franze Gelinky. Důvodem pro
zřízení vlastní kaple byla velká vzdálenost od farního kostela sv. Anny v Sedleci. V kapli
byly slouženy mše svaté o tzv. druhých svátcích (zpravidla na svátek sv. Josefa, sv. Flo17
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riana). Kaple byla často opravována, rozsáhlá
renovace proběhla roku 1947. Od konce 50. let
přestala být kaple udržována, byla postupně
vyplněna a chátrala. V letech 1991–1993 proto
obec Jenišov nechala kapli důkladně zrekonstruovat.8
• Památné stromy 9
Majvalův dub (dub zimní)
Dub se nachází na zahradě u domu č. p. 38,
obvod kmene je 395 cm ve výši 130 cm nad
zemí.

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 6: Kaple sv. Anny

Dub U Vorlů (dub letní)

Památný dub se nachází v areálu ﬁrmy Vorel u č. 65. Obvod
kmene je 383 cm ve výši 130 cm nad zemí.
Jenišovský dub (dub letní)
Dub se nachází na bývalém školním hřišti za budovou
č. p. 68, obvod kmene je 352 cm ve výšce 130 cm nad zemí.
Strom byl poškozen vichřicí v roce 2005 a bylo nutné odstranit dvě silné větvě.
Obec si v současné době nevede žádné záznamy o počtech
návštěvníků/turistů. Nenachází se zde ani žádné ubytovací
zařízení, půjčovna či infocentrum, které by mohly poskytnout potřebná data.

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 7: Jenišovský dub

3.2 Trh práce
Tab. č. 12: 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
2020

338
823
958
996
1 057

242
602
643
664
705

71,60 %
73,15 %
67,12 %
66,67 %
66,70 %
Zdroj: ČSÚ10

Stanislav Bucharovič, Obec Jenišov, 2007
Strategický plán rozvoje obce Jenišov na období 2016–2020
10
Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs4/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31).
8
9
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Dle statistických údajů je v Jenišově 705 osob v ekonomicky aktivním věku (15–64 let),
což je 66,70 % z celkového počtu obyvatel. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, i přes zvyšující se počet obyvatel se zde procento lidí v aktivním věku snižuje. To v tomto případě
není dáno jen obecným stárnutím populace, ale hlavně vyšším podílem dětí na celkovém počtu obyvatel v Jenišově.
Předchozí tvrzení dokládá i následující tabulka. Největší část z ekonomicky neaktivních
zaujímají žáci, studenti a učni, následovány osobami v domácnosti a dětmi předškolního věku. Nepracující důchodci jsou až na třetím místě. Téměř polovinu obyvatel obce
(49,9 %) tvořili v roce 2011 zaměstnaní a 3,7 % nezaměstnaní.
Tab. č. 13: Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (31. 12. 2011)
celkem

celkem v %

muži

ženy

obyvatelstvo celkem

838

100,0 %

419

419

ekonomicky aktivní celkem

449

53,6 %

236

213

418

49,9

229

189

381

45,5

215

166

pracující studenti a učni

5

0,6

1

4

pracující důchodci

18

2,1

13

5

ženy na mateřské dovolené

14

1,7

-

14

31

3,7

7

24

3

0,4

1

2

28

3,3

6

2

334

39,9

155

179

nepracující důchodci

88

10,5

33

55

ostatní s vlastním zdrojem obživy
osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby
žáci, studenti, učni

15

1,8

1

14

106

12,6

54

52

125

14,9

67

58

55

6,6

28

27

zaměstnaní
zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
v tom
v tom

nezaměstnaní
v tom

hledající první zaměstnání
ostatní nezaměstnaní

ekonomicky neaktivní celkem

v tom

osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Zdroj: ČSÚ11

Nejvíce osob je pak zaměstnáno v průmyslu a oborech velkoobchodu a maloobchodu;
oprav a údržby motorových vozidel, což koresponduje s přehledem podniků působících
na území obce a také s blízkostí krajského města a sousedního průmyslového Sokolovska.
Vývoj nezaměstnanosti na území obce ukazuje následující tabulka, kde můžeme sledovat postupný pokles nezaměstnanosti až na úroveň 0,41 % v roce 2019. Do vývoje zaměstnanosti však zasáhla pandemie Covid-19 a k 31. 12. 2020 bylo na území obce evidováno 24 uchazečů o zaměstnání, což je 3,4 % z celkového počtu obyvatel v aktivním věku.

11

Veřejná databáze – Základní informace o území – Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity v obci (https://
vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&pvo=OTOB113&u=v133__VUZEMI__43__537926).
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Tab. č. 14: Odvětví ekonomické činnosti obyvatelstva (26. 3. 2011)
odvětví ekonomické činnosti

zaměstnaní celkem

z toho

hodnota

%

muži

ženy

418

100

229

189

-

-

-

-

průmysl

73

17,5

51

22

stavebnictví

28

6,7

25

3

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

66

15,8

37

29

doprava a skladování

23

5,5

18

5

ubytování, stravování a pohostinství

22

5,3

10

12

informační a komunikační činnosti

6

1,4

5

1

peněžnictví a pojišťovnictví

17

4,1

5

12

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

45

10,8

21

24

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

22

5,3

8

14

vzdělávání

13

3,1

3

10

zdravotní a sociální péče

45

10,8

17

28

nezjištěno

38

9,1

20

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

18
Zdroj: ČSÚ12

V porovnání s ČR ke stejnému datu (4,02 %), Karlovarským krajem (5,45 %), Karlovarským
okresem (6,01 %) a sousedním Sokolovským okresem (5,97 %) se nezaměstnanost v Jenišově drží pod těmito průměry. Pozitivní je i vývoj u dlouhodobé nezaměstnanosti (nad 12
měsíců), kdy na území obce do této evidence nespadal v době šetření nikdo.
Tab. č. 15: Vývoj počtu nezaměstnaných
rok

2010

2015

2017

2019

počet obyvatel celkem

823

958

996

1 086

počet uchazečů celkem

36

30

15

3

počet uchazečů ozp - celkem

4

1

1

0

počet mladistvých uchazečů (do 19 let věku) celkem

0

2

0

0

počet uchazečů ve věku 50 let a více celkem

10

11

6

0

průměrný věk uchazečů celkem

40

43,9

40,9

28

počet uchazečů - absolventů celkem

0

0

2

0

počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců celkem

3

10

1

0

6,0 %

4,3 %

2,3 %

0,41 %

podíl nezaměstnaných osob muži

-

4,7 %

2,42 %

0,27 %

podíl nezaměstnaných osob ženy

-

3,8 %

2,17 %

podíl nezaměstnaných osob celkem

0,55 %
Zdroj: ČSÚ10

Veřejná databáze – Základní informace o území – Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle
nejvyššího ukončeného vzdělání v obci (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&pvo=OTOB114&u=v101__VUZEMI__43__537926).
13
Data pro MAS 2008–2013, 2014–2019 (https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas)
12
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Z celkového počtu 418 zaměstnaných v roce 2011 za prací mimo obec dojíždělo 200 osob,
což je 47,8 %, tedy téměř polovina. Nejvíce obyvatel dojíždí v rámci okresu Karlovy Vary.
Tab. č. 16: Vyjížďka za prací k roku 2011

vyjíždějící do zaměstnání celkem

212

v rámci obce

12

do jiné obce okresu
v tom

160

do jiného okresu kraje

21

do jiného kraje

11

do zahraniční

8
Zdroj: ČSÚ14

4. Infrastruktura
4.1 Technická infrastruktura
V Jenišově jsou vybudované veškeré inženýrské sítě. V obci jsou vybudovány rozvody
pitné vody, kanalizace a tepla. Obec má také rozvedený zemní plyn, elektřinu a internet.
Jenišov je zásobován pitnou vodou přes skupinový vodovod Karlovy Vary – Ostrov z vodojemu č. 7–U vysílače, dodávka vody jde z vodojemu přes obec Počerny. Rozvodná síť
v obci je větevná a na konci vodovodní sítě je zemní dvoukomorový vodojem. Lokalita Jenišov Pod Rohem je napojena přes vodovodní síť Tašovic. Pomocí čerpací stanice
Pod Rohem je voda dopravována do vodojemu 16A s přečerpávací stanicí, poté je voda
čerpána do vodojemu č. 22 Hory. Celková délka vodovodní sítě je cca 18 306 m. Systém
zásobování pitnou vodou vyhovuje stávajícím potřebám.
Tab. č. 17: Technická infrastruktura obce
vodovod
Voda

ano

zdroj pitné vody

vodojem VDJ č. 7–U vysílače
101,7 tis.m3/r

voda vyrobená celkem (2015)
průměrná denní potřeba (2015)

278,7 m3

kanalizace
kanalizace

ano

čistička odpadních vod v obci

ne

produkce odpadní vod (den/2015)
plyn

plynovod

teplo

centrální zásobování teplem

odpad

nakládání s odpadem

225,4 m3
ano
ne
sváženo, zneškodňováno mimo obec

Zdroj: VODAKVA , Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 16
15

Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__
VUZEMI__43__537926#).
15
Voda ve Vaší obci (https://www.vodakva.cz)
16
Textová část (http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/).
14
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V obci je vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Pro odvedení dešťových vod je
užíván systém příkopů, struh a propustků, je vybudovaná dešťová kanalizace. Splaškové
vody jsou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací do čerpací stanice umístěné v nejnižším místě v intravilánu obce a odtud jsou výtlakem vedeny přes obec Počerny na ČOV
Karlovy Vary. V lokalitě Pod Rohem je vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací přes obec Tašovice a zaústěny jsou do řeky
Ohře. Splaškové vody jsou odváděny oddílnou splaškovou gravitační kanalizací do Tašovic, a poté na ČOV Karlovy Vary v Drahovicích. Dvě ulice v lokalitě jsou čerpány pomocí
čerpacích stanic a výtlaků do gravitační kanalizace. Celková délka dešťové kanalizace je
cca 12 355 m.
V souvislosti s dalším rozvojem obce je zapotřebí rozšířit stávající kanalizační i vodovodní
sítě, případně rozšíření kapacity stávající přečerpávací stanice odpadních vod.
Tab. č. 18: Technické vybavení domů k roku 2011
domy celkem

rodinné domy

bytové domy

počet domů v obci celkem

261

248

10

přípoj na kanalizační síť

209

203

6

vodovod

210

200

9

plyn

142

138

3

ústřední topení

209

203

6
Zdroj: ČSÚ17

Svoz komunálního odpadu zajišťuje v obci ﬁrma Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. Kontejnery na separovaný odpad jsou umístěny v Jenišově celkem na 10 místech
(1 x Zátiší, 2 x Pod Rohem a 7 x v Jenišově). Na většině stanovišť jsou kontejnery na papír,
sklo a plast. Na několika místech jsou nádoby na bioodpad, dále na 2 místech jsou kontejnery na kovy a textil, na jednom kontejner na tuky. Přesné rozmístění nádob je uvedeno na webových stránkách obce.

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 8: Jedno z kontejnerových stání v obci

17

Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB – ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.
jsf?page=vystup-objekt&vyhltext=&zo=N&krok=5&z=T&f=TABULKA&nahled=N&sp=N&nuid=&zs=&skupId=&verze=-1&ﬁltr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_null_null_&str=v114&rouska=true&clsp=null&katalog=30814&pvoch=&u=v114__VUZEMI__43__537926&pvo=OTOB117).
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V Jenišově je možné odevzdat všechny druhy uvedeného odpadu i ve sběrném dvoře, který se nachází v centru obce. Zde je rovněž možné odevzdat i velkoobjemový
nebo nebezpečný odpad. Kromě toho obec pro své občany nabízí zdarma tašky na třídění odpadu.

4.2 Dopravní infrastruktura
Obec Jenišov leží u dálnice D6 spojující Cheb, Karlovy Vary
a dále je plánované pokračování do Prahy. Dálnice rozděluje
obec Jenišov na 2 části – lokalitu Pod Rohem a Jenišov. Dále
obcí prochází silnice I. třídy I/20 spojující Karlovy Vary a Plzeň. Částí Jenišov prochází dvě silnice III. třídy, a to silnice č.
2226 vedoucí z Jenišova do Mírové a silnice č. 00635 spojující

Zdroj: www.jenisov.cz

Obr. č. 9: Nabídka tašek na
třídění odpadu

Karlovy Vary – Jenišov – Hory a pokračující dále směr Sokolov a Cheb.
Tab. č. 19: Silnice
označení komunikace

kategorie silnic

technický stav komunikace

D6

I. třída

dobrý

I/20

I. třída

dobrý

2226

III. třída

dobrý/vyhovující

00635

III. třída

dobrý
Zdroj: Silniční a dálniční síť ČR18

Obec je zatěžována nadměrnou dopravou – bezprostřední blízkost dálnice, tranzitní doprava z Karlových Varů a nákupní zóny směrem na Chodov a Novou Roli.
Do katastru obce Jenišov zasahuje také plánovaný obchvat Karlových Varů. Obchvat se
bude napojovat na dálnici D6 u OC Globus a bude pokračovat severovýchodní částí Jenišova směrem na Starou Roli. Trasa vymezeného koridoru v katastru obce Jenišov prochází volným územím se zemědělskými a lesními plochami a přes ložisko kaolínu.19
Katastrem obce Jenišov vede železniční trať z Chebu do Chomutova a dále do Prahy.
Nejbližší železniční stanice je v Karlových Varech nebo v Chodově.
Místní komunikace
Místní komunikace jsou evidovány v elektronickém pasportu komunikací, který má obec
zpracován jako samostatný dokument a který je pravidelně aktualizován. V dokumen-

18
19

(https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/).
Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů (https://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/Textova_cast.pdf)
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tu jsou uvedeny označení, kategorie, délky a technický stav místních komunikací.
Místní komunikace v zastavěné části obce
jsou proměnlivé šířky s živičným povrchem. Některé komunikace jsou v poměrně dobrém stavu, jiné již vyžadují opravy,
např. v ulicích K Zátiší, Pampelišková, Pod
Rybníkem, v části Pod Rohem jsou to ulice
Obchodní, Horská a Pod Vrchem. Na těch-

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

to komunikacích jsou výtluky, rozbité po-

Obr. č. 10: Silnice z Jenišova do Zátiší s ukončením
chodníku

klopy kanálů a praskliny v povrchu, Místní

komunikace mimo zastavěné území jsou nezpevněné a za mokra obtížně sjízdné. Nevyhovující je stav chodníků. Někde jsou pouze po jedné straně komunikace, a to i podél
hlavní komunikace procházející obcí. Jinde chybí zcela. Kritický je úsek z Jenišova do Zátiší, kde není chodník, a navíc je zde maximální povolená rychlost 90 km/h.
Údržbu místních komunikací si obec zajišťuje svépomocí dle potřeby, včetně zimní údržby. V některých situacích si obec zajišťuje údržbu dodavatelsky – jarní čištění komunikací,
úklid sněhu při kalamitě apod.
Část místních komunikace není ve vlastnictví obce, což způsobuje problémy s umístěním např. kontejnerových stání, informačních tabulí, ale i zřízení odpočinkových zón s lavičkami apod. Důležitým aspektem je i bezpečnost dopravy, která je s ohledem na četnost průjezdu vozidel a stávající stav bezpečnostních prvků nevyhovující.
Obec nemá dostatek parkovacích míst především v okolí obecního úřadu a pošty. Dalším kritickým místem je u areálu Oáza, a to především v době konání akcí. Zde není žádné parkoviště. Tato skutečnost vyplynula i z ankety mezi občany.
Obcí prochází cyklotrasa č. 2227 (Karlovy Vary – Jenišov – Chodov) a č. 2228 (Stará Role
– Jenišov – Loket).

4.3 Dopravní obslužnost
Obec Jenišov je součástí městské hromadné dopravy Karlovy Vary, provozovanou Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. Do Jenišova jezdí tyto denní linky:
č. 1

Lázně III – Tržnice – Krajský úřad – Globus – Jenišov

č. 16

OC Varyáda – Tašovice – Jenišov

č. 22 Tržnice – Tesco – Jenišov – Hory
24
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V rámci autobusové dopravy mohou obyvatelé Jenišova využít přímé spoje do Karlových Varů, průměrná přepravní doba do centra Karlových Varů je 15 minut, nejkratší 8
minut. Dopravní obslužnost obce je velmi dobrá.
Tab. č. 20: Počet spojů veřejné dopravy
druh

do spádového sídla

do krajského města

ve všední dny

o víkendu

ve všední dny

o víkendu

51
56

17
35

51
54

17
35

autobus
MHD

Zdroj: Vlastní rešerše (idos.cz)

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 11: Autobusová zastávka v ulici pod
Rybníkem

5. Vybavenost
5.1 Bydlení
V Jenišově převažuje bydlení v rodinných domech (85,8 %), většina z nich jsou novostavby. V obci jsou tři bytové domy, vždy se čtyřmi až pěti byty. Tyto bytové domy obec nevlastní a nedisponuje ani vlastními byty, neeviduje tedy ani žádné zájemce o byt.
Tab. č. 21: 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

261

21

8%

331

37

11 %
Zdroj: ČSÚ20

Obec se v posledních deseti letech rychle vyvíjela. Rozvoj byl podpořen těsnou vazbou
na území krajského města s výbornou dopravní dostupností a možnosti využití volných

Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (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).
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Tab. č. 22: 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

331

85,8 %

13,29 %

6,04 %

0

podíl obecních
bytů na
bytovém
fondu v obci

0
Zdroj: ČSÚ21

kapacit k výstavbě nových domů. Největší nárůst počtu nových domů/bytů byl zaznamenán v letech 2009–2012. Až do roku 2019 nové domy stále přibývaly i když už ne tak
rychlým tempem. Podpora další bytové výstavby není pro obec prioritou, protože ani
v současné době při stávajícím počtu obyvatel není v obci zajištěna dostatečná občanská vybavenost. Zároveň je v obci velké množství stavebních parcel soukromých subjektů, kde je plánována v dohledné době výstavba nových rodinných domů.
Obec plánuje pouze výstavbu nových šest až sedm bytů v budově současného OÚ
po jeho přestěhování do jiných prostor.
Tab. č. 23: Počty dokončených bytů za posledních 10 let
rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

počet
dokončených bytů

33

27

18

16

9

12

6

9

17

6

11
Zdroj: ČSÚ22

Z dat z roku 2011 vyplývá, že většina domů v obci je využívána k bydlení, k rekreaci byly
k danému roku využity pouze dvě stavby.
Tab. č. 24: Podíl domů využívaných pro rekreaci k roku 2011
počet domů celkem

261

počet domů využívaných k rekreaci

2

podíl domů využívaných k rekreaci

0,77 %
Zdroj: ČSÚ23

5.2 Školství a vzdělávání
V Jenišově není mateřská, základní ani střední škola a žáci dojíždějí do škol mimo obec,
nejčastěji do Karlových Varů.

Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Bytový fond (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).
22
Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady - Tab. 14 Dokončené byty v obcích (https://www.czso.cz/
csu/czso/bvz_cr).
23
Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (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).
21
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Tab. č. 25: Vyjížďka žáků do škol k roku 2011

vyjíždějící žáků do škol celkem
v tom

85

v rámci obce

0

mimo obec

85
Zdroj: ČSÚ24

5.3 Zdravotnictví
V Jenišově není žádné zdravotnické zařízení a za lékařským ošetřením musí občané jezdit do nedalekých Karlových Varů. Dojížďka je možná MHD nebo autobusovou dopravou. Nejbližší nemocniční zařízení se nachází rovněž v Karlových Varech, odkud také
v případě potřeby vyjíždí zdravotnická záchranná služba.
Tab. č. 26: Zdravotnictví v obci
lékařská
praxe ve
městě

zaměření
lékařské praxe

četnost
ordinačních
hodin

dostupnost
zdravotnické
záchranné služby

obec, odkud zdravotnická
záchranná služba přijíždí

ne

-

-

ano

Karlovy Vary
Zdroj: Záchrannáslužba.cz25

5.4 Sociální péče
V obci nejsou k dispozici žádné sociální služby, což je u takto malé obce obvyklé. Nejbližší
sociální služby jsou v Karlových Varech dostupné MHD nebo autobusovou dopravou.

5.5 Kultura
V současnosti v obci schází zázemí pro společenský
život občanů, proto se všechny obecní akce konají
venku za každého počasí. Nicméně obec má již vytipované prostory, které vyžadují úpravy. Jedná se o sál
v místním hostinci, který byl dříve využíván jako sklad
a dílna. Posléze byl svépomocí opraven, ale vyžaduje
komplexní rekonstrukci k vytvoření odpovídajícího zázemí kulturních, společenských a sportovních aktivit
v obci. Venkovní akce se většinou konají v areálu Oáza,
kde je přírodní amﬁteátr.

Nejvýznamnější kulturní
aktivity v obci:
• Masopustní průvod
• Stavění májky a čarodějnice
• Májová veselice
• Dětský den
• Svatojánský večer
• Filmové léto
• Loučení s létem
• Lampionový průvod
• Mikulášská nadílka
• Rozsvěcení vánočního stromu
Nejvýznamnější kulturní
památky:
• Kaple sv. Anny

Veřejná databáze – SLDB 2011 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl- uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__
VUZEMI__43__537926#).
24
Mapa výjezdových základen (https://zachrannasluzba.cz/mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/).
24
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5.6 Sport a volnočasové aktivity
Pro využití volného času pro rodiče s dětmi jsou v obci k dispozici dětská hřiště v části
obce Jenišov. Dále je občanům k dispozici areál s multifunkčním hřištěm, fotbalovým
a dětským hřištěm. V centru obce je nově vybudované veřejné prostranství s řadou herních prvků pro různé věkové kategorie.
Obec postrádá především uzavřené sportoviště pro provozování vnitřních sportů a pro
sportování v zimním období a při nepřízni počasí.
Tab. č. 27: Sportovní vybavení obce
sportovní a volnočasové zařízení

Venkovní multifunkční hřiště

dětské hřiště

ano

sportovní kluby

SK Děravý pálky Jenišov, z.s. (stolní tenis)
Zdroj: Vlastní zpracování

Obr. č. 12: Areál multifunkčního hřiště

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 13.: Nové veřejné prostranství
s herními prvky

Vyvíjené sportovní a volnočasové aktivity – Turnaje ve stolním tenise pořádané SK Děravý pálky Jenišov, z.s. Obec má zpracovaný plán rozvoje sportu.

25

Mapa výjezdových základen (https://zachrannasluzba.cz/mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/).
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6. Životní prostředí
6.1 Stav životního prostředí
Celková výměra katastru obce je 518,5 ha a leží v nadmořské výšce 421 m. n. m. Zemědělská a nezemědělská půda jsou zastoupeny téměř stejným podílem. Největší část nezemědělské plochy tvoří kategorie ostatní, což jsou silnice, náměstí, ulice, hřiště, parky
a lomy. V případě Jenišova velkou část zabírá kaolínový důl. Západně od obce se nachází
zalesněný vrch Loketské výsypky. Na území Jenišova jsou stále patrné stopy po důlní
činnosti ve formě vodních ploch v pozůstatcích důlních jam.
Tab. č. 28: Půdní fond obce (ha)

Rok
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2018
518,05
252,39
115,43
14,97
121,99
265,66
44,01
10,83
17,99
192,83

31. 12. 2019
518,05
253,48
115,37
14,88
123,23
264,56
44,01
10,83
18,25
191,48
Zdroj: ČSÚ26

Kvalitu ovzduší je ovlivněna údolní polohou obce, kdy zejména v zimním období dochází
k inverzím. Kvalitu ovzduší zhoršují především emise z dopravy. V Jenišově je prováděno
měření stavu ovzduší a jeho výsledky jsou zveřejňovány na webových stránkách obce.
Měřeny jsou kromě jiných sledovaných údajů částice polétavého prachu (PM 10 a PM
2,5), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO) a oxid siřičitý (SO2).
Vysoká intenzita dopravy v Jenišově způsobuje také velké zatížení hlukem, ale měření
hladiny hluku nebylo prováděno. Protihlukové stěny podél dálnice vystavěny nejsou.
Obcí protéká Chodovský potok, podél jehož toku se vytvořil stabilizovaný biotop pobřežní vegetace. Kvalita vody v Chodovském potoce je nevyhovující, je znečišťován v závodě
ve Vřesové.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu II B stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Karlovy Vary. Na území obce se nacházejí chráněná ložisková území
kaolínu, ovšem plánovaná těžba kaolínu by byla velkou zátěží pro životní prostředí v Jenišově, především v souvislosti s velkou prašností důlní činnosti.
26

Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané údaje za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl- uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__537926#).
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V obci se nacházejí území s poškozeným životním prostředím v důsledku důlní činnosti, nachází se zderozsáhlá poddolovanáúzemí a hrozí sesuvy půdyna Loketské výsypce.
Ve vodní nádrži Oáza byl objeven prvek arsen, který vyžaduje dlouhodobé řešení.
Na území obce se nevyskytují žádné brownﬁeldy, ale v místě nedokončených bytových
domů hrozí riziko jejich vzniku.

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 14.: Nedokončené bytové domy

6.2 Ochrana životního prostředí
V katastru města se nachází í:27 Národní geopark – Egeria
Rozvojové záměry obce nejsou ve střetu s ochranou životního prostředí, obec naopak
usiluje o odstranění ekologické zátěže z minulosti vzniklé v souvislosti s důlní činností.
Velkou zátěží pro životní prostředí by bylo i zahájení těžby kaolínu.

7. Správa obce
7.1 Městský úřad a kompetence obce
Obec Jenišov vznikla ze zákona o obcích, je obcí se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti (obec I. stupně). Jejím správním obvodem je území obce Jenišov. Má
postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a ﬁnanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec spravuje
své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti (samospráva) se obec řídí
jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich
provedení. Obecní úřad je v současnosti veden neuvolněným starostou a dalšími pěti
členy zastupitelstva, má pět stálých zaměstnanců a dle potřeb zajišťuje další činnosti
pracovníky na základě dohod (obsluha sběrného dvora, pomoc s údržbou obce apod).
Pověřenou obcí pro Jenišov a zároveň i obcí s rozšířenou působností jsou Karlovy Vary.
Obec Jenišov není zřizovatelem žádné organizace.
27

Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Územně analytické podklady (https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modiﬁed).
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7.2 Hospodaření a majetek
obce
Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, v posledních letech s přebytkem.
Záporné hodnoty u salda příjmů a výdajů
v roce 2019 odráží pouze čerpání přebytků
z milých let. Jenišov nečerpá žádné úvěry
ani půjčky.
Velmi aktivní byla obec v roce 2020 a 2021
v čerpání dotací, což je výrazný posun

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Obr. č. 15.: Budova obecního úřadu

oproti minulosti, kdy se zde nerealizovaly téměř žádné projekty s podporou dotací.
Tab. č. 29: 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

12 063

11 012

686

-

364

8 234

7 181

1 053

3 828

2017

13 390

11 842

858

320

371

12 915

7 813

5 102

475

2018

23 807

13 514

907

8 711

675

13 928

9 655

4 273

9 879

2019

17 707

16 593

880

-

234

20 316

10 574

9 742

-2 609
Zdroj: ČSÚ28

Tab. č. 30: Získané nenárokové dotace
název operačního programu

název projektu

výše dotace

realizace

Státní program na podporu
úspor energie EFEKT, MPO

Obnova veřejného osvětlení s řídícím
systémem Smart City -1. a 2 etapa

2 903 413 Kč

2020-2021

OPŽP

Revitalizace veřejné zeleně v obci
Jenišov

1 580 790 Kč

2020-2021

GŘ HZS 50 %, Karlovarský
kraj 50%

Dopravní automobil JSDH

869 900,00 Kč

2020

Karlovarský kraj

Jenišovské slavnosti 2020

20 000,00 Kč

2020

MAS Sokolovsko o.p.s. Programu rozvoje venkova

Veřejné prostranství, setkávací místo

Ministerstvo životního
prostředí – OPŽP

Bezpečnostní přeliv – malá vodní
nádrž na p.p.č. 802 k.ú. Jenišov

Ministerstvo životního
prostředí – Programu péče
o krajinu pro rok 2020

Výsadba alejových stromů

177 100,00 Kč

2020

Ministerstvo životního
prostředí – SFŽP

Výsadba stromů na hřbitově

114 000,00 Kč

2020

Ministerstvo životního
prostředí – OPŽP

Revitalizace návesního rybníku
(u sportoviště)

1 155 035,20 Kč

2020-2021

1 628 504,00 Kč

2020-2021

2 055 097,09 Kč

2021-2022

Zdroj: Vlastní zpracování

Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystupobjekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T).
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7.3 Bezpečnost
Bezpečnostní situaci z hlediska kriminality ukazuje následující tabulka. Obec Jenišov
spadá pod Obvodní oddělení Karlovy Vary – Rybáře spolu s obcí Hory, Otovice, Dalovice a části Karlových Varů. Dle těchto statistik je index kriminality pro obvodní oddělení,
kam Jenišov spadá, vyšší než krajský nebo celostátní průměr. Ten se při porovnání let
2015 a 2020 drží zhruba na stejné úrovni, zatímco v Karlovarském kraji nebo celé ČR klesl.
Samostatně pro území obce se statistiky nevedou, nicméně je možné konstatovat, že
úroveň kriminality je nízká.
Míru kriminality vyjadřuje index kriminality, což je počet trestných činů na 10 000 obyvatel.
Tab. č. 31: Bezpečnost
obvod Karlovy
Vary – Rybáře*

rok
index
kriminality
počet
trest. činů
objasněnost

územní odbor
Karlovy Vary

Karlovarský kraj

Česká republika

2015

2020**

2015

2020**

2015

2020**

2015

2020**

230,6

232,7

203,5

151

189

150

236,2

162,1

658

644

2 478

1 839

5 737

4 555

247 628

169 972

433

361

1 635

1 008

3 976

2 797

112 139

78 312

* Obvodní oddělení Karlovy Vary – Rybáře zahrnuje: obce Hory, Jenišov, Otovice, Dalovice
a část Karlových Varů
** Období prosinec 2019–listopad 2020

Zdroj: Mapa kriminality29

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelé obce vidí velké riziko v dopravní bezpečnosti.
Obcí prochází silnice I. třídy I/20 spojující Karlovy Vary a Plzeň. Částí Jenišov prochází dvě
silnice III. třídy, a to silnice č. 2226 vedoucí z Jenišova do Mírové a silnice č. 00635 spojující
Karlovy Vary – Jenišov – Hory a pokračující dále směr Sokolov a Cheb. Řidiči nerespektují
maximální povolenou rychlost, ať už na hlavní komunikaci nebo v obytné zóně. Jako bezpečností riziko byl v anketě označen i rozestavěný bytový dům, který by mohl stát místem
s koncentrací sociálně patologických jevů.
Obec má jmenovánu přestupkovou komisi, která v průměru řeší do 10 případů ročně.
Část obce Jenišov leží v záplavovém území Chodovského potoka, jedná se však o oblast,
která není obydlená. V případě, že by v obci nastala živelní pohroma či jiná riziková situace,
jsou občané varováni pomocí sirény, rozhlasu či zaslané SMS zprávy. Mezi rizika ohrožující
obec patří přívalová povodeň, dlouhodobé sucho, extrémní vítr či narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu.

29

Tabulky (https://www.mapakriminality.cz/).
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Vnější vztahy a vazby obce
Obec Jenišov je aktivním členem následujících sdružení:
• Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (www.vsozc.cz/)
• Svazek obcí Mikroregion Sokolov – východ (www.sokolov-vychod.cz)
• Sdružení Krušné hory – západ (www.skhz.cz)
• MAS Sokolovsko, o.p.s. (www.mas-sokolovsko.eu)
• Svaz měst a obcí (www.smocr.cz/)
• Svaz místních samospráv (www.smscr.cz/)
Členství obce v MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Sokolovsko o. p. s., nezisková organizace založená 17 zakladateli z řad veřejného,
neziskového a podnikatelského sektoru, byla úspěšně zapsána do rejstříku 16. září 2006.
Územně pokrývá správní území celého okresu Sokolov (kromě Těšovic, Tatrovic a Vřesové) a z okresu Karlovy Vary přijímá území obcí Jenišov, Mírová a Hory.
Společnost byla zřízena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko. Jejími hlavními činnostmi jsou:
• 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 prostředí
• služby při ﬁnancování projektu k rozvoji regionu
• součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
• zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
• atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb
• činnosti spojené se spolupráci s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionů
• obnova místních doprovodných komunikací včetně infrastruktury, kulturních
památek, významných budov, základního občanského vybavení, aj.
Nyní MAS čítá na 80 partnerů (obcí, podnikatelů, neziskových společností i dobrovolníků).
Prostřednictvím společnosti je obec členem aktivního subjektu, díky kterému získává
spoustu cenných informací a rad. Mají možnost rovněž snáze dosáhnout na ﬁnanční příspěvky (dotace), které MAS spravuje a které přes ní plynou z mnoha operačních pro33
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Svazek měst a obcí Kraslicka
Mikroregion Sokolov - východ
Krajková
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měřítko 1:200.000

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s.30

Obr. č. 16: Členství v MAS Sokolovsko o.p.s. a Mikroregionu Sokolov – východ

gramů (IROP, PRV, OPŽP, OPZ). Na jednáních partnerů jsou probírána aktuální témata,
která se týkají konkrétních obcí a jejich potřeby jsou dále např. zohledňovány v přípravě
strategických dokumentů, plánů aj. Mnohdy jsou jednání výjezdní a zástupci obce se tak
mají možnost podívat, inspirovat zkušenostmi z jiných obcí, vyměnit si zkušenosti, názory i tipy na fungování obcí, či řešení konkrétních témat. Jednání jsou organizována nejen
po celé České republice, ale konají se i v zahraničí.
MAS zastupuje zájmy a potřeby území při jednáních na celorepublikové úrovni.
Prostřednictvím MAS se v regionu realizovalo 18 projektů, z nichž některé byly i přeshraničního rázu. V současné době MAS realizuje např. projekty tzv. místních akčních plánů na území ORP Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary. Cílem těchto projektů je pokračovat
v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků
a realizovat konkrétní vzdělávací a osvětové aktivity (pro ředitele škol, učitele, žáky i jejich
30

(http://mas-sokolovsko.eu/).
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rodiče). Do projektů jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy z výše jmenovaného území. Do budoucna se počítá mj. s realizací tzv. strategie
komunitně vedeného místního rozvoje v rámci níž, bude MAS vyhlašovat vlastní dotační
výzvy vázané na IROP, Státní zemědělskou politiku (dnešní PRV), a další.
Více informací o MAS a její spolupráci s územím (vč. obcí) je k dispozici na
www.mas-sokolovsko.eu.
Účast obce v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ
(dále také jen MSV)
Mikroregion Sokolov – východ byl založen v roce 2001 Sokolovem a obcemi na východ
od něj. Činnost Mikroregionu se brzy osvědčila, a proto se svazek obcí v roce 2006 rozšířil
o Chodov a Mírovou a v roce 2007 o obce Mikroregionu Sokolov – západ Březová, Šabina
a Dolní Rychnov. Bez dalších výraznějších změn funguje v tomto složení Mikroregion
dodnes. Hlavní činností Mikroregionu je
• vytvoření, aktualizace a realizace programu rozvoje mikroregionu
• zabezpečení koordinovaného postupu orgánu místních samospráv ve věci
programu obnovy venkova, strukturálních fondů a dalších programů, kde bude
účelný společný postup v daném mikroregionu
• vytvářet podmínky pro hospodářský, kulturní a sociální rozvoj mikroregionu
• zabezpečení společného postupu při zajišťování činností v působnosti obce
podle §50 zákona č.128/2000 Sb., kde je uveden příklad cca 30 činností
• realizace opatření souvisejících s dolovou činností, která probíhá v bezprostřední
blízkosti obcí.
Mikroregion tyto činnost naplňuje především pomocí dotovaných projektů. Předmětem těchto projektů jsou tzv. společná témata, která spojují obce, např. cyklostezky, dále
tzv. integrované projekty, kdy se řeší společná problematika pro vícero obcí (např. nákup
kompostérů, vytvoření strategií obcí, nebo společná školení zastupitelů obcí a zaměstnanců úřadů). Mikroregion Sokolov – východ vyvíjí také systematickou dlouhodobou
činnost v oblasti strategického plánování, kdy připravuje regionálně rozvojové projekty
na moderní bázi, řadu z nich ve spolupráci se zahraničními partnery.
Za své existence Mikroregion realizoval mnoho desítek dotovaných projektů, jen v roce
2020 jich souběžně probíhalo 9. V poslední době Mikroregion poskytuje členským obcím, především těm malým, právní služby upozorňováním na aktuální změny právních
35
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předpisů nebo organizací výběrových řízení.
Mikroregion zastupuje zájmy svých obcí a regionu vůči řadě partnerů, jako je např. Karlovarský kraj v celé škále činností, nebo Karlovy Vary při přípravě ITI. MSV se stal partnerem
pro projekt EU, který směřuje k přípravě území na útlum těžby uhlí. MSV patří k rozhodujícím zakladatelům a hybatelům Místní akční skupiny. Díky rozsahu a kvalitě své činnosti
patří Mikroregion Sokolov – východ dlouhodobě k nejlepším mikroregionům Karlovarského kraje.
Jenišov nemá partnerskou obec nebo region v rámci ČR a zahraničí.
Komunikace s občany
Při komunikaci s občany rozeznáváme dva druhy komunikace. Komunikace obec – občan a komunikace občan - obec. Na úrovni komunikace obce s občany probíhá komunikace nepřetržitě v průběhu celého roku. Obec informuje své občany fyzicky (kontaktem
na OÚ) písemně (v listinné podobě) a elektronicky – na facebookových stránkách obce,
na elektronické úřední desce a prostřednictvím mobilního rozhlasu a webových stránek
obce. Úředníci obce jsou k dispozici denně v uvedených úředních hodinách. Veškeré
kontakty jsou uvedené na webových stránkách obce. Starosta a místostarostka obce
zde mají uveden mobilní telefon, na kterém jsou k zastižení i mimo úřední hodiny. Občané pak mohou komunikovat s obcí osobně a obracet se na ni písemně (v listinné i elektronické podobě).
Komunikace s občany probíhá také během veřejných zastupitelstev nebo při dílčích projednáváních konkrétních záměrů obce s obyvateli dotčených pozemků, staveb atd.
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8. Souhrnné výsledky ankety
Průzkum potřeb obyvatel obce Jenišov proběhl v květnu 2021. Obsahově byl průzkum
zaměřen na tři oblasti, a to údaje o účastníkovi ankety, kvalitu života v obci a další rozvoj
obce. Otázky v anketě byly odsouhlaseny vedením města. Anketa byla anonymní a dobrovolná. Zúčastnit se jí mohl každý obyvatel obce. Respondenti měli možnost vyplnit
anketu elektronicky on-line či v listinné podobě. Informace o probíhající anketě byla zveřejněna na webových stránkách obce. Obecní úřad (dále jen „OÚ“) dále rozesílal informativní zprávy z obecní SMS brány všem občanům zapojeným do informačního systému
obce. Vyplněné dotazníky v listinné podobě bylo možné odevzdat přímo na OÚ nebo
do sběrného boxu v obchodě se smíšeným zbožím. Bylo zvoleno více informačních kanálů tak, aby anketa oslovila co nejširší spektrum obyvatel. Průzkumu se zúčastnilo a anketu vyplnilo celkem 43 osob. Což je 5 % z počtu obyvatel starších 15 let.
Názory veřejnosti tak byly reprezentovány náhodně vybraným vzorkem, který dokumentuje potřeby obyvatel ve městě.
Celkem anketa obsahovala 21 otázek.
1. část ankety zaměřené na údaje o respondentovi obsahovala 4 otázky.
2. část ankety byla průzkumem spokojenosti s 14 otázkami.
3. část ankety – „Další rozvoj a strategie“ obsahovala 3 otázky a místo k volnému vyjádření.
Graf č. 1: Věková struktura
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

do 18 let

0

0

19 – 30 let

2

5%

31 – 45 let

13

30 %

46 – 60 let

18

42 %

nad 60 let

10

23 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 2: Struktura přistěhovalých a narozených v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

od narození

7

16 %

přistěhoval/a jsem se

36

84 %
Zdroj: vlastní šetření
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Graf č. 3: Místo bydliště
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Jenišov

36

84 %

Pod Rohem

7

16 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 4: Pohlaví
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

žena

22

51 %

muž

21

49 %
Zdroj: vlastní šetření

2. část ankety – Kvalita života
Graf č. 5: Spokojenost se životem v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

39

91 %

ne

4

9%
Zdroj: vlastní šetření

Uveďte, s čím konkrétně jste/nejste spokojeni:
Nejčastější typy odpovědí, s čím jsou občané spokojeni, byly:
• Pěkné prostření, vzhled obce, příroda a klid – nejčastější odpověď, uvedeno 8x
• Kulturní a společenský život - 6x
• Rozvoj obce a práce zastupitelstva - 3x
Nejčastější typy odpovědí, s čím nejsou občané spokojeni, byly:
• Bezpečnost dopravy a dopravní situace v obci - 4x
• Údržba infrastruktury - 3x
• Zmíněn byl i kaolínový důl nebo rozestavěný bytový dům
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Graf č. 6: Spojenost s mezilidskými vztahy
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

33

77 %

ne

10

23 %
Zdroj: vlastní šetření

Důvody nespokojenosti byly rozdílné, zmiňováno bylo vymizení základní slušnosti, arogance některých obyvatel, prosazování individuálních zájmů. Nepřevažoval žádaný charakter odpovědi.
Graf č. 7: Spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

19

44 %

ne

24

56 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 8: Spokojenost se vzhledem obce
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

29

67 %

ne

14

33 %
Zdroj: vlastní šetření

Nejvíce připomínek od respondentů bylo k rozestavěným domům, často byl zmiňován
„ruský“ bytový dům. Problém respondenti vidí i v nepořádku kolem nádob na tříděný
odpad.
V další otázce byli respondenti vyzváni, aby uvedli, která část obce se jim líbí nejvíce,
která naopak nejméně a proč.
Nejvíce se obyvatelům obce líbí areál Oáza (uvedeno 15x) a pozitivně byla hodnocena
i výsadba zeleně (5 x), dále hřiště a další přírodní lokality.
Nejvíce negativních ohlasů se týkalo opět rozestavěného bytového domu a jeho okolí
(8x), 3x byl uveden kaolínový lom na kraji obce a stejně často se opakovala kritika vzhledu
středu obce kolem obecního úřadu a pošty a přilehlých komunikací.
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Graf č. 9: Spokojenost s bezpečnostní situací v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

33

77 %

ne

10

23 %
Zdroj: vlastní šetření

Většina respondentů nespokojených s bezpečností situací v obci jako důvod uvádějí
bezpečnost silničního provozu – konkrétně rychlou jízdu projíždějících automobilů, ať už
na hlavní komunikaci nebo v obytné zóně. Jako bezpečností riziko byl označen i rozestavěný bytový dům, který by mohl stát místem s koncentrací sociálně patologických jevů.
Graf č. 10: Spokojenost s parkovacími místy ve městě
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

31

72 %

ne

12

28 %
Zdroj: vlastní šetření

Na dotaz, kde by bylo vhodné místo pro vybudování případného parkoviště, většina respondentů uváděla místo v okolí obecního úřadu a pošty. Dále bylo doporučeno místo
před vstupem na Oázu. Problémem je také neochota řidičů parkovat na vlastním pozemku, ti pak parkují na místech určených pro případné návštěvníky.
Graf č. 11: Spokojenost s informovaností o dění v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

39

91 %

ne

4

9%
Zdroj: vlastní šetření
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Graf č. 12: Upřednostňovaný druh podávání informací o městě
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

úřední deska

13

30 %

internet

28

65 %

mobilní rozhlas

18

42 %

elektronická deska

9

21 %

osobní kontakt

15

35 %

jiný způsob

5

12 %
Zdroj: vlastní šetření

Jako jiný způsob informování byl 2 x uveden zpravodaj/Jenišovské noviny, dále SMS zprávy, WhatsApp nebo nástěnky.
Graf č. 13:. Ochota obyvatel udělat něco pro rozvoj města
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

33

77 %

ne

10

23 %
Zdroj: vlastní šetření

U odpovědí, co by byli ochotni obyvatelé udělat pro obec se nejčastěji opakovala pomoc
při zlepšení vzhledu obce (úklid a péče o zeleň) a při pořádání akcí. Poměrně častá byla
i odpověď s nabídkou pomoci dle aktuálních potřeb obce.
Graf č. 14: Spokojenost s odvozem odpadu
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

37

86 %

ne

6

14 %
Zdroj: vlastní šetření

V případě nespokojenosti se nejčastěji opakovaly připomínky k plným kontejnerům
na tříděný odpad, dále byla zmíněna potřeba kontejneru na tuky a bioodpad.
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Graf č. 15: Třídění odpadu obyvateli
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

43

100 %

ne

0

0%
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 16: Spokojenost s rozmístěním a počtem sběrných nádob
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

30

70 %

ne

13

30 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 17: Využívání volnočasových aktivit v obci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

27

63 %

ne

16

37 %
Zdroj: vlastní šetření

U odpovědí na dotaz, jaké aktivity občané využívají, se nejčastěji opakovaly kulturní a společenské akce a dále sportovní aktivity (cyklostezka, stolní tenis, jezdectví). Využívané je
i hřiště. Respondenti by kromě stávajících volnočasových aktivit přivítali hudební vystoupení jiných žánrů, skatepark pro mládež, halu na badminton nebo posilovnu s vířivkou.
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Graf č. 18: Další zhodnocení stavu obce
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

Bydlení

25 (58,1 %)

16 (37,2 %)

1 (2,3 %)

0

1 (2,3 %)

Školství

3 (7,0 %)

17 (39,5 %)

9 (20,9 %)

2 (4,7 %)

12 (27,9 %)

Podmínky pro podnikání

3 (7,0 %)

13 (30,2 %)

4 (9,3 %)

0

23 (53,5 %)

14 (32,6 %)

23 (53,5 %)

3 (7,0 %)

3 (7,0 %)

0

2 (4,7 %)

26 (60,5 %)

13 (30,2 %)

2 (4,7 %)

0

11 (25,6 %)

22 (51,2 %)

8 (18,6 %)

2 (4,7 %)

0

2 (4,7 %)

25 (58,1 %)

12 (27,9 %)

3 (7,0 %)

1 (2,3 %)

Dostupnost obce hromadnou dopravou

10 (23,3 %)

19 (44,2 %)

10 (23,3 %)

2 (4,7 %)

2 (4,7 %)

Bezpečnost silničního provozu ve městě

2 (4,7 %)

13 (30,2 %)

18 (41,9 %)

10 (23,3 %)

0

Možnost účastnit se místního plánování,
rozhodování či veřejných projednávání

9 (20,9 %)

23 (53,5 %)

4 (9,3 %)

3 (7,0 %)

4 (9,3 %)

Zdravotní péče

5 (11,6 %)

9 (20,9 %)

12 (27,9 %)

6 (14,0 %)

11 (25,6 %)

Sportovní využití ve městě

10 (23,3 %)

22 (51,2 %)

8 (18,6 %)

0

3 (7,0 %)

Sportovní plochy a zařízení

7 (16,3 %)

25 (58,1 %)

7 (16,3 %)

1 (2,3 %)

3 (7,0 %)

Kulturní vyžití ve městě

15 (34,9 %)

23 (53,5 %)

3 (7,0 %)

1 (2,3 %)

1 (2,3 %)

Vyžití pro rodiny s dětmi

10 (23,3 %)

24 (55,8 %)

5 (11,6 %)

0

4 (9,3 %)

3 (7,0 %)

14 (32,6 %)

10 (23,3 %)

2 (4,7 %)

14 (32,6 %)

Rozvoj města
Znečištění ovzduší exhalacemi a prachem
Veřejné osvětlení
Kvalita cest a komunikací

Sociální služby

Zdroj: vlastní šetření

Z výše uvedené tabulky a grafu je možné vyčíst, jak jsou obyvatelé spokojeni s životními
podmínkami v obci. Největší spokojenost je v oblasti bydlení, dále s kulturním vyžitím
a rozvojem obce. Nejhůře byla hodnocena bezpečnost silničního provozu v obci a dostupnost zdravotní péče.
Další otázka zjišťovala, jaké služby v obci nejvíce chybí. Nejvíce by občané uvítali mateřskou školu a sportovní zázemí, jak pro děti, tak i dospělé. Zmíněny byly jednotlivě i další
služby, ale vždy pouze jedním respondentem (knihovna, škola, bankomat, dopravní obslužnost).
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3. část ankety – Rozvoj obce
Graf č. 19. Jakou obcí by se Jenišov měl stát v budoucnu?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

obcí cestovního ruchu

0

4,2 %

obcí tradic a lidové kultury

2

20,8 %

obcí s bohatým společenským životem

9

25 %

obcí sportu a volnočasových aktivit

20

22,9 %

obcí zeleně a kvalitního životního prostředí

30

56,3 %

klidnou obcí pro příjemné bydlení

37

83,3 %

obcí s kvalitními službami občanům

13

25 %

čistou a bezpečnou obcí

27

47,9 %

obcí potřebnou pro nové obyvatele

4

8,3 %

obcí spolupracující s místními i zahraničními obcemi a městy

4

8,3 %

Jiné

1

2,1 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 20: Na co by obyvatelé využili ﬁnanční prostředky obce
Možnosti odpovědí - níže prvních 10

Responzí

Podíl

podpora bytové výstavby (bytové a rodinné domy)

4

8,3 %

zlepšení podmínek pro podnikání

2

2,1 %

veřejná doprava (autobusy)

10

10,4 %

zřízení dalších obchodů a služeb v obci

8

52,1 %

rekonstrukce místních komunikací (chodníků, silnic, parkovacích možností)

26

37,5 %

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

18

41,7 %

rozvoj škol a volnočasových aktivit

13

14,6 %

podpora cestovního ruchu

0

2,1 %

péče o veřejnou zeleň a prostředí

25

56,3 %

oprava památek

6

33,3 %

bezplatný odvoz velkokapacitních kontejnerů na odpad

11

20,8 %

jiné

4

6,3 %
Zdroj: vlastní šetření

Dotazníkové šetření podnikatelé
V rámci dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, při kterém bylo osloveno dvacet
významných podnikatelských subjektů, se aktivně zapojily čtyři. Předmětem dotazování
byly otázky na vývoj počtu zaměstnanců, co čekají podniky od obce, co naopak mohou
obci nabídnout, jak fungují/nefungují vzájemné vztahy, případné možnosti spolupráce
s místními subjekty, občany a spolky.
Uspokojivá je odpověď, že podnikům neklesá počet zaměstnanců, pouze v jednom případě počet zaměstnanců klesl. V otázce očekávání od obce se ﬁrmy shodly na – dobrých
vzájemných vztazích a konstruktivním dialogu.
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Podniky na druhou stranu mohou obci nabídnout pracovní příležitosti pro místní obyvatele, kvalitní služby a sortiment výrobků, podporu zájmových a zábavných aktivit pro
občany nebo zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Všechny společnosti hodnotí vzájemné vztahy s obcí jako dobré a podíleli se v rámci
svých možností na aktivitách obce pro místní občany.
Možnost spolupráce s místními spolky a sportovními kluby jsou otevřeni všichni zapojení
respondenti.
Dotazníkové šetření spolky
Dotazníkového šetření se aktivně zúčastnil pouze jeden spolek i přesto, že osloveny byly
všechny spolky, a to telefonicky i emailem. Spolek, který se zapojil do ankety má stabilní
členskou základnu a rád by obnovil kroužek pro děti, nemá však nikoho na pozici vedoucího. Spolek pomáhá při zajišťování kulturních a sportovních akcí obce. Pro svoji činnost
potřebují především odpovídající technické zázemí.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Během 1. veřejného projednání Programu rozvoje obce Jenišov provedli jeho účastníci
analýzu potřeb obce. Jejím cílem je vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území. Analýza pomůže nalézt příčinu problémů,
a i jich možná řešení. Při tvorbě byla nejprve určena POTŘEBA nebo PROBLÉM, dále co je
její PŘÍČINOU a následně navržena ŘEŠENÍ. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. č. 32: Analýza – Potřeba – Příčina – Řešení
POTŘEBA

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

1. kontejnerů

Nepořádní občané, lenost odnést
odpad na jiné místo (kontejner, sběrný
dvůr), cizí lidé vyhazující odpad v obci

Monitoring problematických míst prostřednictvím kamerového systému, větší
proaktivita místních (napomenout osoby
vytvářející nepořádek), zajištění úklidu kolem kontejnerů, vytvoření kontejnerových
stání (ohrazení) a tím zlepšit vzhled těchto
míst lidé budou mít větší zábrany při vytváření nepořádku na pěkném místě

Potřeba: Zvýšit bezpečnost
silničního provozu v obci
2. a prevence proti dopravním
zácpám

Instalace retardérů, kamerového
systému, radarů, snížení nejvyšší
Rychlá a bezohledná jízda vozidel v obci
povolené rychlosti na vybraných
úsecích

Problém: Nepořádek kolem

Potřeba: Prevence proti do-

3. pravním zácpám

Přehuštěná výstavba, nedostatečná
kapacita komunikací (úzké
komunikace, malá hustota)

Zamezení výstavby průmyslových
objektů, zavedení nízkoemisních zón

Kaolínová těžba, vysoká hustota dopravy, tranzitní obec ve směru Karlovy Vary
Zákaz těžby kaolínu na území obce, omePotřeba: Ochrana
– Mírová – Chodov – Nová Role, používá4. a zlepšení životního prostředí ní nekvalitních tuhých paliv pro vytápě- zení dopravy v obci, vybudování obchvatu
obce, měření emisí
ní, palivový kombinát Vřesová, blízkost
hnědouhelného dolu
Problém: Nevyužité stavební Spekulativní nákupy pozemků
a nemovitostí

5. parcely

Změna legislativy

Problém: Nedostatek vhodných pozemků k rozvoji obce
Nepromyšlený prodej nebo převod
6. (místní komunikace a veřejná těchto pozemků v minulosti
prostranství, která nejsou
ve vlastnictví obce)

Nákup a získání těchto pozemků
zpět do vlastnictví obce

7. tu dopravy

Plánovaná výstavba logistického
centra v Horách

Řešení dopravy k logistickému centru
tak, aby vedla mimo Jenišov; zabránit
výstavbě logistického centra

8. Potřeba: Údržba zeleně

Nově vysázená zeleň v obci, která postupem času vyroste a bude vyžadovat
pravidelnou údržbu

Řešit zajištění údržby zeleně
s dostatečným předstihem.

Potřeba: Zlepšení komuni9. kačního kanálu mezi obcí
a občany oběma směry

Více naslouchat obyvatelům obce, zajistit
Informování občanů o dění v obci je
možnosti oboustranné komunikace, zajistit
zajištěno několika kanály, ale chybí větší
možnost komunikace i pro občany bez
možnost zpětné vazby
internetového připojení

Potřeba: Řešit hrozbu nárůs-

Problém: Nízká úroveň

10. sounáležitosti občanů s obcí,
chybí propojenost

Rozdělená obec (dálnicí, železnicí),
občané využívají obec pouze k přespání a po návratu se zdržují jen na svém
pozemku, chybí místa pro setkávání různých skupin, v části Pod Rohem chybí
místo pro setkávání úplně. Geograﬁcké
rozdělení obce nenapomáhá přirozené
komunikaci obyvatel.

Vybudování chodníků (především do Zátiší), vybudování stezek pro pěší i cyklisty,
vrátit zpět autobusové spoje zrušené
během pandemie Covid-19

Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 33: SWOT-Analýza

SILNÉ STRÁNKY
1. Poloha u dálnice a v bezprostřední blízkosti
Karlových Varů.
2. Možnost využívání zázemí Karlových Varů
(školy, služby, kultura).
3. Dobrá dopravní dostupnost, pracovní nabídka
v místě, možnost dojížďky za zaměstnáním do
K. Varů a po dálnici do dalších lokalit.
4. Komunitní a kulturní aktivity a místní akce
(např. Jenišovské slavnosti, Filmové léto),
činnost místních spolků.
5. Podpora činnosti spolků z obecního rozpočtu.
6. Volnočasový areál Oáza.
7. Nákupní centrum přímo v katastru obce.
8. Není zde sociálně vyloučená lokalita
a v porovnání s jinými obcemi v regionu zde
nejsou přílišné problémy sociálního charakteru.
9. Dostupnost služeb v obci a okolí.
10. Mezilidské vztahy v obci.
11. Dobrá informovanost obyvatel ze strany obce.

SLABÉ STRÁNKY
1. Nedostatek ploch pro rozvoj obce (ložiska
kaolínu, obchodní centra, blízkost dálnice).
2. Absence vhodného zázemí pro komunitní
aktivity.
3. Oddělení částí obce (rozdělení dálnicí
a železnicí, chybějící propojení).
4. Existence brownﬁeldu ve formě
neobydlených bytových domů.
5. Satelitní charakter obce (výstavba nových
rodinných domů x starousedlíci).
6. Tranzitní doprava (např. z Globusu směrem
na Chodov a Novou Roli).

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

1. Rozvoj spolupráce se sousedními obcemi (Hory,
Mírová, Nové Sedlo).
2. Rozvoj spolupráce v rámci širšího území
(mikroregion, MAS).
3. Navázání partnerské spolupráce s obcí
v Německu
4. Vybudování prostoru pro komunitní aktivity.
5. Další rozvoj areálu Oáza.
6. Podpora a další rozvoj místních komunitních,
společenských a sportovních aktivit.
7. Budování další infrastruktury, vč. chodníků,
místních komunikací a cyklostezek.
8. Rozvoj v oblasti životního prostředí a zeleně
v obci.
9. Větší angažovanost místních podniků do
rozvoje obce (autosalony, Globus).
10. Rozvoj podmínek pro příjemné bydlení v obci
(vzhled, zeleň, služby, vztahy).

1. Dopady těžby kaolínu (zhoršení kvality životního prostředí, snížení atraktivity obce).
2. Ohrožení ekologické stability, degradace
území (urbanizace, těžba, doprava).
3. Snížení příjmu obcí v rámci rozpočtového
určení daní.
4. Úpadek místních komunitních aktivit, pasivní
postoj obyvatel, jen místo k přespání
a vlastním aktivitám jen na svém pozemku
ve svém domku.
5. Nárůst podílu obyvatel v důchodovém věku,
jejich přesun do pobytových sociálních zařízení
mimo obec.
6. Nevhodné nastavení dotačních titulů či nevyužití možností, které dotační tituly nabízejí.
7. Náročnost projektového řízení x kapacity obce.
8. Ohrožení plynoucí z politického volebního
cyklu.
Zdroj: Vlastní zpracování
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
Strategická vize rozvoje obce Jenišov vyjadřuje základní strategické zaměření obce
a deklaruje směr, kterým se chce obec ubírat a čeho chce realizací rozvojové strategie
dosáhnout v daném časovém horizontu, tj. do roku 2030. Jedná se o budoucí dlouhodobou představu, jak se bude obec rozvíjet a vypadat. K tomu účelu jsou následně
deﬁnovány cíle obce.
Obec s ohledem na výstupy a šetření v rámci analytické části, výsledky ankety mezi
občany a diskusí během prvního veřejného projednání stanovila následující vizi rozvoje:

„Jenišov – klidná a bezpečná obec pečující
o životní prostředí a zájmy svých občanů“
Deﬁnice vize rozvoje obce navazuje na výstupy výše uvedených aktivit, které jsou shrnuty ve SWOT analýze. Obec chápe formulaci vize jako elementární vyjádření směru,
kterým by se mělo dále ubírat, aniž by při tom bylo využito okázalých a složitých slovních formulací.
V zájmu obce je podpora a rozvoj silných stránek uvedených ve SWOT analýze. Pro
naplnění vize je pak nutné eliminovat slabé stránky obce. Cílová vize obce by pak měla
být naplňována prostřednictvím příležitostí, kterými obec disponuje.

B.2 Strategické cíle
K plnění strategické vize jsou stanoveny následující střednědobé strategické cíle, které vychází z výsledků SWOT analýzy, ankety mezi občany a podnětů shromážděných
v průběhu zpracovávání strategie. Časově jsou tyto cíle stejně jako celá strategie navrženy na střednědobý horizont přesahující volební období a reﬂektující programové období Evropské unie do roku 2030. Tyto cíle byly deﬁnovány na základě identiﬁkovaných
problémových okruhů i potřeb subjektů v daném území a vyjadřují budoucí zamýšlený
stav obce do konce platnosti dokumentu.
A Rozvoj dopravní a technické infrastruktury
V rámci tohoto strategického cíle chce obec dosáhnout zklidnění a zvýšení bezpečnosti
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a plynulosti dopravy, rekonstrukce technicky nevyhovujících komunikací a infrastruktury
pro pěší. I dle výsledku ankety je rekonstrukce místních komunikací velmi důležitá. Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel patří k základním povinnostem veřejné správy.
Obec Jenišov se také chystá pokračovat v rozšiřování a zlepšování technické infrastruktury v obci.
B Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů
Dle výsledků ankety by lidé přivítali další rozvoj volnočasových aktivit, především těch
sportovních. Obec se proto bude snažit vytvořit pro obyvatele zázemí, kde by se daly
tyto aktivity provozovat. Nadále chce také organizovat oblíbené a pravidelné aktivity.
Smysluplné využití volného času vede ke spokojenosti obyvatel a může také napomáhat
ke zlepšení mezilidských vztahů. Podporováno bude rozšíření infrastruktury pro sportovní a kulturní činnosti, ale i organizování jednotlivých konkrétních aktivit.
C Podpora bydlení, územního rozvoje a občanské vybavenosti
Občanská vybavenost a služby jsou oblastí rozvoje vedoucí ke zlepšení celkové kvality
života v obci. Zajištění jejich celkové dostupnosti a kvality je pro obyvatele stěžejní. Stávající úroveň služeb a občanské vybavenosti je dle výsledků ankety na dobré úrovni. Více
pozornosti v této oblasti je potřeba věnovat středu obce, především obecnímu úřadu
a jeho okolí. V budoucnu bude z důvodu stárnutí populace nutné věnovat se také péči
o seniory tak, aby nemuseli opouštět Jenišov kvůli nízké soběstačnosti. SDH a JSDH pro
svoji činnost potřebuje vhodné technické zázemí.
D Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled obce
Obec pečuje o životní prostředí a vzhled obecní zeleně. V této oblasti je ovšem stále ještě prostor pro zkvalitnění prostředí. Účastníci ankety považují investice do péče o zeleň
a životní prostředí jako druhé nejdůležitější. Proto by obec měla dále pečovat o životní
prostředí, veřejnou zeleň a také zlepšovat celkový vzhled obce. Řeší se revitalizace areálu
Oáza, rybníků, ale i údržba zeleně jako takové. Mezi důležité požadavky na život v obci je
neustálá snaha o čistou a bezpečnou obec, a to je také hlavním plánem zástupců obce
do následujících let.
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B.3 Opatření a aktivity
Strategické cíle uvedené v předchozí kapitole jsou nadřazeny opatřením. Tato opatření
tematicky vychází z výsledků provedené ankety mezi občany obce a také z výsledků
analytické části strategie, která popisuje dosavadní vývoj charakteristik obce (vybavenost obce, demograﬁcké údaje o obyvatelstvu, hospodaření obce s ﬁnancemi atd.).
Na opatření následně navazuje databáze projektů vč. tzv. akčního plánu.
Databáze projektů pak obsahuje již konkrétní projekty a aktivity, které obec hodlá zrealizovat za účelem naplnění vytyčených strategických cílů. Akční plán následně stanovuje
časový horizont a předpokládané náklady projektů vč. možných zdrojů ﬁnancování (dotační operační programy).
Celkem bylo stanoveno 9 opatření (A 1 až D 2). Obec si je velmi dobře vědoma nákladnosti různých plánovaných činností, a proto bude v nadcházejícím období aktivně využívat
ﬁnancování z národních i evropských dotačních programů.

Strategický cíl A
ROZVOJ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření A1

Zkvalitnění silnic, místních komunikací
a dopravy s důrazem na bezpečnost

Opatření A2

Rozvoj cyklistické
a pěší dopravy

Opatření A3

Rozšíření a zkvalitnění sítí
technické infrastruktury

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

Podpora rozvoje kulturních aktivit

Opatření B2

Podpora rozvoje sportovních
a volnočasových aktivit

Strategický cíl C
PODPORA BYDLENÍ, ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Opatření C1

Podpora bydlení a územního rozvoje

Opatření C2

Rozvoj občanské vybavenosti a služeb

Strategický cíl D
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A CELKOVÁ PÉČE O VZHLED OBCE
Opatření D1

Ochrana a zkvalitnění životního prostředí

Opatření D2

Celková péče o vzhled obce
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Aktivity jsou konkrétně formulované a jsou podrobnější než opatření. Dle logické struktury je hierarchie následující. Nejdůležitější jsou strategické cíle, které uskupují opatření.
Opatření se rozčleňují na podrobně uvedené aktivity.
Uskupení všech aktivit se nazývá akční plán. Prostřednictvím akčního plánu dochází
k plnění strategického programu rozvoje. Tento akční plán je funkční pro střednědobé
období (existuje možnost tvořit i akční plány krátkodobé, které se věnují změnám v horizontu maximálně 1 roku). Akční střednědobý plán je potřeba neustále obnovovat a doplňovat, přestože na programové období vytváří základ pro plánování obecních změn.
Aktualizace a doplňování projektů do akčního plánu je v kompetenci výkonného činitele
a podléhá vždy schválení řídícího subjektu. Při zařazování projektů do akčního plánu je
důležité vždy dbát na to, aby respektovali schválený Strategický plán rozvoje, aby měli
jasně určenou podobu a odpovědnou osobu za jejich 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
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, nebo veřejné setkání). U každého níže uvedeného
projektu je vyznačena priorita (od nízké po nejvyšší).

*
Dvě
hvězdičky **
Tři
hvězdičky ***

Jedna
hvězdička

Nízká
priorita
Střední
priorita
Nejvyšší
priorita
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Tab. č. 34: Opatření A1: Zkvalitnění silnic, místních komunikací a dopravy s důrazem na bezpečnost
důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Oprava komunikací a chodníků

***

2022

Podána
žádost o dotaci

2-3 mil. Kč

MMR, SFDI

Zlepšení dopravní situace v obci

***

2030

Projekt v přípravě

1-2 mil. Kč

Relevantní OP

Vybudování nových komunikací
(na základě generelu dopravy)

**

2025

Záměr

5-6 mil. Kč

MMR

Kamerový systém pro lepší
bezpečnost dopravy

**

2025

Záměr

Relevantní
OP, MV

Vybudování nových parkovišť

**

2025

Záměr

MMR

Vybudování nových zastávek MHD

*

2025

Záměr

Název aktivity

Komentář: Aktivity v tomto opatření budou realizována na základě potřeb uvedených v generelu dopravy. Na
rekonstrukci komunikací včetně jejich příslušenství lze žádat z MMR ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
z dotačního titulu Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací.
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 35: Opatření A2: Rozvoj cyklistické a pěší dopravy
Název aktivity
Vybudování nových cyklostezek a
stezek pro pěší v obci

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

***

2026

Projekt
v přípravě

10 mil. Kč

(CLLD)
IROP, SFDI

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 36: Opatření A3: Rozšíření a zkvalitnění sítí technické infrastruktury
Název aktivity
Obnova veřejného osvětlení
s řídícím systémem Smart City

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

***

2021

2. etapa
v realizaci

4,5 mil. Kč,
dotace 2,9 mil. Kč

MPO

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 37: Opatření B1: Podpora rozvoje kulturních aktivit
Název aktivity

Pořádání vlastních kulturních
akcí na území obce

důležitost

***

termíny

celoročně

Rozpracovanost

Probíhá

náklady

zdroje
ﬁnancování
Karlovarský
kraj, rozpočet
obce, EÚS
(Euregio
Egrensis)

Komentář: V případě, že by Jenišov měl partnerskou obec v Bavorsku nebo Sasku, mohly by být některé aktivity
realizovány v rámci projektů přeshraniční spolupráce, které administruje Euregio Egrensis.
Kulturní (sportovní) sál včetně zázemí

***

2025

Záměr

PRV, MMR, MF

Komentář: Kulturní sál má návaznost na projekt středu obce.
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 38: Opatření B1: Podpora rozvoje kulturních aktivit
Název aktivity

důležitost

Rozpracovanost

termíny

Pořádání vlastních společenských
a sportovních akcí na území obce

***

Celoročně

Probíhá

Multifunkční sportovně rekreační areál

***

2022

PD, čeká se
na změnu ÚP

náklady

zdroje
ﬁnancování
Karlovarský
kraj, rozpočet
obce, EÚS
(Euregio
Egrensis)

4-5 mil. Kč

MMR, NSA

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 39: Opatření C1: Podpora bydlení a územního rozvoje
Název aktivity
Obecní byty nad OÚ

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

***

2023

Příprava PD

2-3 mil. Kč

Vlastní
rozpočet, MF

Komentář: U obecních bytů zvážit vlastní ﬁnancování a komerční nájem z důvodu omezení nakládání
s bytovým fondem v případě čerpání dotace.
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 40: Opatření C2: Rozvoj občanské vybavenosti a služeb
Název aktivity
Nové zázemí obce – OÚ a technické
zázemí, ordinace praktického lékaře

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

**

2023

Záměr, zakoupená budova

6 mil. Kč

MMR

1 mil. Kč

(CLLD) IROP,
MV, KK

Komentář: Nové zázemí obce má návaznost na projekt středu obce.
Hasičská zbrojnice

**

2024

Záměr

Komentář: Hasičská zbrojnice se bude realizovat pouze v případě získání dotace.
Bydlení pro seniory

**

2030

Záměr

Dotace

Místo pro setkávání seniorů

***

2025

Záměr

PRV, MMR, MF

*

2030

Záměr

IROP, z obecního
rozpočtu

Zřízení mateřské školy
Komentář:

Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 41: Opatření D1: Ochrana a zkvalitnění životního prostředí
Název aktivity

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

Podepsaná
2,63 mil. Kč,
2021–2022 SoD, zahájena dotace 1,58 mil.
realizace
Kč

Revitalizace návesního rybníku
(u sportoviště)

***

Revitalizace Oáza (likvidace sedimentu –
nebezpečný odpad)

***

2026

Příprava
ideové studie

Doplnění infrastruktury areálu Oáza

***

2023

Studie proveditelnosti

60 mil. Kč

zdroje
ﬁnancování
OPŽP
Dotace
ekomiliardy
(CLLD) IROP

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 42: Opatření D2: Celková péče o vzhled obce
Název aktivity
Hřbitov – revitalizace kolumbária,
zaměřen

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

***

2021-2022

Podaná
žádost o dotaci

1 mil. Kč

MMR, PRV, KK

Záměr

5 mil. Kč

MMR, (CLLD)
PRV, (CLLD)
IROP

Komentář: Bude se realizovat pouze v případě získání dotace.
Řešení komunitního středu obce
(studie, projekty, řešení)

***

2025

Projekt – volba občanů

***

2026

Komentář: Bude upřesněno po zjištění lidmi vybraného projektu do akčního plánu.
Zdroj: Vlastní zpracování

B.4 Podpora realizace programu
Vytvořením Strategického plánu rozvoje obce Jenišov by proces plánování v oblasti rozvoje neměl skončit. Po vytvoření tohoto dokumentu následuje naopak stěžejní část celého procesu strategického plánování, kterou je samotná implementace (realizace) plánu. Aby se totiž jednalo o skutečně platný a využívaný dokument, nikoliv jen dokument
k „založení“, je zapotřebí průběžně po celou dobu jeho platnosti aktivně pracovat na realizaci vytýčených aktivit a také průběžně aktualizovat obsah programu rozvoje. Realizace
je závislá na obou částech dokumentu: 1. část analytická a 2. část návrhová (strategická).
Při implementaci dokumentu je nutno spojit komunitní, strategické i územní plánování
v obci. Zároveň je zde nutná aktivní podpora vedení obce, řádná příprava realizace, vysoká úroveň komunikace, plynulá aktualizace plánu, kvalitní složení týmu a průběžná kontrola plnění výstupů (monitoring). Hlavním faktorem pro dosažení pozitivních výsledků
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vyplývajících z provedeného strategické plánování je personální zajištění jeho realizace
a celkové administrace. Je proto třeba určit konkrétní způsob jakým bude probíhat naplňování stanovených záměrů a kdo bude mít za danou činnost odpovědnost (je v kompetenci obecního úřadu).
Schválením tohoto dokumentu zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2021 byla ukončena
fáze tvorby dokumentu a započata fáze realizace projektů. Nejedná se o konečnou podobu dokumentu. Výkonný subjekt bude v průběhu platnosti dokumentu přijímat podněty a návrhy na jeho změny či doplnění a každoročně jeho Návrhovou (strategickou)
část aktualizovat. Každá aktualizace bude podléhat schválení zastupitelstvem obce. Realizace jednotlivých projektů bude probíhat dle akčního plánu s tím, že náročné projekty
budou schvalovány zastupitelstvem obce.
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C. Soulad a provázanost
s místními strategiemi
Mikroregion Sokolov-východ
https://www.sokolov-vychod.cz/studie-a-jine-materialy
Strategický dokument je v souladu se Strategií Mikroregionu Sokolov-východ.
Str. 47 Aktuální projekty MSV – Průběžný rozvoj vázaný na dotační nabídku EU a ČR
(cyklostezky, zeleň v obcích, biodiverzita a další).
Str. 74 Základní/strategické cíle rozvoje – propojení sítě cyklostezek, volnočasové
aktivity dětí a mládeže.
Str. 75 – PO 3 Cestovní ruch – SC3.2 – rozvoj územních atraktivit, SC3.3 – cyklostezky –
turistika a sport; PO 04 Sociální rozvoj a podmínky pro život – SC4.3 – volný čas dětí
a mládeže, PO 05 Dopravní systém – SC5.1 – místní komunikace, SC5.2 – cyklostezky –
doprava do zaměstnání; PO 06 Samospráva – SC6.7 – společné komunitní akce.

MAS Sokolovsko o.p.s.
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2020/01/SCLLD-MAS-Sokolovsko-zmana-OPZ-2018_IROP_PRV-po-evaluaci_cistopis.pdf
Strategický dokument je v souladu se Strategií MAS Sokolovsko.
Str. 534 4.1.1 Infrastruktura v obcích – počet nově vytvořených parkovacích míst
Str. 535 4.1.1 Infrastruktura v obcích – délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras,
místní komunikace
Str. 540 5.1.1 Rozvoj mezinárodní, národní a místní spolupráce

IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území
http://mas-sokolovsko
A. Udržitelná doprava – A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu,
vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel; A3.1 Rozvoj
a modernizace silnic II. a III. tříd
B. Ekonomický potenciál založený na atraktivitě prostředí – Zatraktivnit a chránit životní prostředí, Systémová péče o zeleň

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2021
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/SEA_PR_KV_2014_2020.pdf
Soulad s prioritní oblastí 4 Životní prostředí, 4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí a kulturní krajiny.
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C. Seznam použitých zdrojů
ČSÚ • Veřejná databáze
• Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T.
• Malý lexikon obcí ČR 2019, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40444.
• Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__538396#.
• Statistiky – Obyvatelstvo, 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=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31.
• Statistiky – Veřejné občanské vybavení v obcích vybraného SO ORP, dostupné z: https://
vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=RSO27&z=T&f=TABULKA&katalog=32265&pvokc=65&pvoch=4107
• Vše o území – SLDB 2011, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u0=__VUZEMI__43__538396#.
• Vše o území – Vybrané ukazatele za obec, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__538396#.
• Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=UAP01&z=T&f=TABULKA&katalog=31716&c=v94~3__RP2019&u=v4__VUZEMI__43__538396.
• Základní informace o území - Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity
v obci, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZEMI__43__560464.
• Základní informace o území - Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické
činnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání v obci, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB114&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v101__VUZEMI__43__538396.
• Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní
obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011
– Domovní fond, Bytový fond, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informa-
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ce-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw.
• Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady - Tab. 14 Dokončené byty
v obcích, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr.
• Data pro MAS 2008–2013, 2014–2019, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_
mistni_akcni_skupiny_mas.
• Databáze demograﬁckých údajů za obce ČR, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
databaze-demograﬁckych-udaju-za-obce-cr.
Místopisný průvodce po České republice, dostupné z: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/
obec/42/jenisov/historie/
Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Analytické podklady,
dostupné z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modiﬁed.
Geoportál ŘSD – Silniční a dálniční síť ČR, dostupné z: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/
apps/7/.
IDOS.cz – Spojení, dostupné z: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.
Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, dostupné z: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/.
Mapa kriminality – Tabulky, dostupné z: https://www.mapakriminality.cz/.
Mapy.cz, dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=14.5148000&y=50.0766000&z=11.
MAS Sokolovsko o.p.s., dostupné z: http://mas-sokolovsko.eu/.
Obec Jenišov – Základní údaje, dostupné z: http://www.jenisov.cz/
Záchranná služba.cz – Mapa výjezdových základen, dostupné z: https://zachrannasluzba.cz/
mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/.
Stanislav Bucharovič, Obec Jenišov, 2007
Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů, dostupné z: https://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/Textova_cast.pdf
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