Strategický rozvojový dokument
OBEC ŘENČE
2015 - 2020
Okres Plzeň – jih
Plzeňský kraj

Obec Řenče se nachází asi 8 km východně od Přeštic v pahorkaté krajině jižního Plzeňska. Území
obce je tvořeno malebným údolím otevírajícím se směrem k západu. Severní, východní a jižní
okraj údolí pokrývají lesy, které díky svému prstencovému tvaru přirozeně tvoří hranici s katastry
okolních obcí. Převládajícím prvkem v krajině je již vedle zmíněných lesů orná půda. Celková
výměra katastrálního území činí 2616 ha.
Obec Řenče s celkovým počtem přibližně 900 trvale žijících obyvatel je tvořena sedmi
venkovskými sídly – Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty. Průměrný věk
obyvatel je 42 let.
Dopravní přístupnost je zajištěna zejména komunikacemi II. třídy číslo 178 a 183, které procházejí
územím obce a zajišťují dobrou dostupnost do spádových Přeštic, Blovic a Plzně. V obci je
poměrně hustá síť místních a účelových komunikací. Občanské vybavení je koncentrováno do
největšího sídla – do Řeneč. Je zde základní škola pro první stupeň, nová budova mateřské školy,
pošta, pohostinství se sálem a obchod s potravinami. Do všech vesnic s výjimkou Knih jezdí
autobusová linka. Pracovní příležitost nabízí pouze velmi omezeně zemědělské družstvo Lukrena,
a. s., rozmnožovací chov plemenných prasat Vysoká, a. s., a firma Pokov v Řenčích. Vzhledem
k výhodnému umístění obce však většina obyvatel pracuje v nedaleké Plzni a Přešticích, které jsou
zároveň obcí s rozšířenou působností pro naši obec.
Obec Řenče je členem Mikroregionu Přešticko, Místní akční skupiny MAS Aktivios a Svazku obcí
okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství.
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku Obce Řenče,
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický
plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a
soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického
charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování
jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.
V měsících únoru a březnu 2015 proběhlo ve všech našich obcích dotazníkové šetření Hledejme
společnou řeč 2, jehož výsledky jsou nejen podnětem k další práci zastupitelstva a také určitým
vodítkem při jeho rozhodování. Výsledky tohoto šetření byly podrobně zpracovány a jsou
promítnuty do tohoto Strategického rozvojového plánu obce.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné
době žijící a pracující v obci, ale také ve vytvoření kvalitních podmínek pro zvyšování počtu
obyvatel v obcích. Cílem je stanovení si priorit v jednotlivých oblastech rozvoje naší obce pro
roky 2015 - 2020.

Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen pěti hlavními okruhy:
1. občanská vybavenost a kvalita života
2. doprava a cestovní ruch
3. technická infrastruktura a územní rozvoj
4. životní prostředí
5. rekonstrukce a obnova kulturních památek

1. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
1. 1. SPORTOVIŠTĚ A ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ
- výstavba kryté víceúčelové tělocvičny při ZŠ Řenče
o rozpočet 20.000.000,- Kč
- využití asfaltové plochy na areálu v Řenčích, vybudování venkovního sportoviště
o rozpočet 1.000.000,- Kč
-

přístavba klubovny v Řenčích (kulečník)
o rozpočet 400.000,- Kč
oprava koupaliště, rekonstrukce nádrže, zřízení nového vodního zdroje pro koupaliště
v Řenčích

-

o rozpočet 700.000,- Kč
- oprava koupaliště ve Vodokrtech, rekonstrukce nádrže
o rozpočet 500.000,- Kč
oprava a rekonstrukce nádrže v Oseku

-

o rozpočet 200.000,- Kč
úprava povrchu hřiště v Libákovicích

-

o rozpočet 30.000,- Kč
podpora sportovních akcí dle aktuálního ročního plánu

-

1. 2. KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ SPRÁVA, ORGANIZACE KULTURNÍCH
AKCÍ
-

výstavba ČOV, sociálního zázemí pro personál a odvětrání výčepu KZ Libákovice
o rozpočet 350.000,- Kč

-

venkovní úpravy KZ Háje – přístřešky, zpevněné plochy
o rozpočet 350.000,- Kč

-

podpora knihoven dle aktuálního ročního plánu
o rozpočet 30.000,- Kč

-

rekonstrukce budovy KZ Plevňov
o rozpočet 230.000,- Kč

-

údržba budov průběžně

-

podpora kulturních akcí dle aktuálního ročního plánu

1. 3. ZAJIŠTĚNÍ ZÁZEMÍ SDH A SPOLKŮ
-

opravy budovy hasičské zbrojnice Libákovice (po vlastnickém vypořádání budovy)
o rozpočet 100.000,- Kč

-

opravy budovy hasičské zbrojnice Osek
o rozpočet 200.000,- Kč

-

vlastnické vypořádání podílu v budově bývalé hasičské zbrojnice Řenče
o rozpočet dle výsledku jednání se spoluvlastníkem nemovitosti

-

podpora dobrovolných spolků formou finančních příspěvků
o rozpočet dle vyhlášených dotačních programů obce (odhad 150.000,- Kč/rok)

1. 4. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘENČE
- úprava pozemku při severní straně školní zahrady, umístění dětských prvků a základního
sportoviště
o rozpočet 300.000,- Kč
-

rozšíření kapacity MŠ (v případě nárůstu počtu předškolních dětí)
o rozpočet dle aktuální potřeby

1. 5. HŘBITOV
-

oprava zdí a revitalizace zeleně (po vlastnickém vypořádání)
o rozpočet 200.000,- Kč

-

údržba komplexu hřbitova průběžně

2. DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH
2. 1. DOPRAVA
-

oprava místní komunikace Řenče – Osek
o rozpočet cca 3.000.000,- Kč

-

úpravy veřejných prostranství v Oseku (chodník, obrubníky, horní zastávka ČSAD)
o rozpočet 400.000,- Kč

-

dokončení chodníku Háje (od zastávky k Bouřilovi)
o rozpočet 250.000,- Kč

-

pořízení autobusové zastávky a vývěsky Háje
o rozpočet cca 60.000,- Kč

-

oprava mostu ve Vodokrtech na koupaliště
o rozpočet 3.500.000,- Kč

-

oprava chodníků v Řenčích (po vlastnickém vypořádání pozemků)
o rozpočet 500.000,- Kč

-

oprava odtokové strouhy v Libákovicích od Baxy k Altmanovi
o rozpočet cca 250.000,- Kč

-

aktualizace pasportu místních komunikací a dopravního značení
o rozpočet 100.000,- Kč

-

opravy a údržby zastávek ČSAD, dopravního značení a příslušenství cest
o

-

rozpočet 60.000,- Kč /rok

obnova polních cest
o rozpočet 200.000,- Kč

2. 2. CESTOVNÍ RUCH
-

pořízení dokumentace pro budování cyklostezek v souladu s územním plánem
o rozpočet 10. 000,- Kč

-

výstavba cyklostezek
o rozpočet 550.000,- Kč

3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A ÚZEMNÍ ROZVOJ
-

údržba a opravy veřejného osvětlení ve všech obcích
o rozpočet 100.000,- Kč

-

údržba a opravy bezdrátového rozhlasu ve všech obcích
o rozpočet cca 50.000,- Kč

-

změna územního plánu obce v souladu s plánovanými záměry
o rozpočet 200.000,- Kč

-

vytváření stavebních parcel v jednotlivých zástavbových zónách, včetně infrastruktury v
souladu s platným územním plánem, přednostně v Řenčích a Vodokrtech
o rozpočet dle projektových dokumentací jednotlivých územních zón

-

pořízení generelu kanalizace ve všech částech obce
o rozpočet 120.000,- Kč

-

výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací (dle dostupných dotačních titulů)
o rozpočet 98.000.000,- Kč

-

výstavba vodovodu (dle dostupných dotačních titulů)
o rozpočet 70.000.000,- Kč

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
4. 1. VEŘEJNÁ ZELEŇ
-

stabilizace a údržba veřejné zeleně ve všech obcích
o rozpočet 150.000,- Kč/ rok

-

realizace a údržba stromořadí podél místních komunikací a polních cest (např. cesta Řenče
– Osek – Háje, cesta Libákovice – Kožich)
o rozpočet 200.000,- Kč

-

rekultivace rybníků v Libákovicích
o rozpočet 1.500.000,- Kč

-

oprava přítoku rybníku Plevňov
o rozpočet 30.000,- Kč

-

zakoupení a provoz techniky na údržbu veřejné zeleně

4. 2. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
-

likvidace černých skládek (průběžně)
o rozpočet cca 25.000,- Kč/rok

-

vytváření a zlepšování podmínek pro třídění odpadu

4. 3. PÉČE O LES
-

obnova stávajících a výstavba nových lesních cest
o rozpočet 500.000,- Kč

-

obnova a těžba v lesních porostech - v souladu s platným lesním hospodářským plánem
o rozpočet dle jednotlivých porostů

-

zamezení škod způsobených zvěří na lesních porostech a pozemcích - ve spolupráci
s mysliveckým sdružením

5. REKONSTRUKCE A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
-

údržba a obnova kulturních a historických památek – křížků a kapliček ve vlastnictví obce

-

spolupráce s vlastníky nemovité památky kostela Sv. Cyrila a Metoděje a tvrze v Řenčích

Tento dokument byl schválen na veřejném zasedání konaném dne 10. 6. 2015 v Oseku.

Miloslava Loudová
starostka Obce Řenče

