Strategický plán
obce Pernarec
2017 – 2021

DOMOZA Projekt s. r. o.
Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................... 3
Charakteristika obce ................................................................................................................... 4
Základní identifikační údaje ................................................................................................... 4
Historie ....................................................................................................................................... 5
Současnost .................................................................................................................................. 8
Základní infrastruktura ............................................................................................................... 9
Informačně technická infrastruktura ...................................................................................... 9
Vodohospodářská infrastruktura ............................................................................................ 9
Energetická infrastruktura ...................................................................................................... 9
Dopravní infrastruktura .......................................................................................................... 9
Občanská vybavenost ............................................................................................................... 10
Obyvatelstvo a trh práce ........................................................................................................... 12
Veřejné prostranství, krajina a cestovní ruch ........................................................................... 14
Vize .......................................................................................................................................... 17
Strategické cíle a opatření ........................................................................................................ 18
Seznam obrázků, tabulek a grafů ............................................................................................. 20
Seznam použitých zdrojů ......................................................................................................... 21
Schvalovací doložka ................................................................................................................. 22

2

Úvod
Strategický plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož cílem je zmapovat silné
a slabé stránky obce, vytyčit cíle a vizi toho, jaká by měla obec v budoucnu být, a hledat
všechny možnosti jak tuto představu naplnit. Zlepšení by se mělo týkat všech součástí života
v obci.
Strategický plán rozvoje obce Pernarec je koncipován jako střednědobý rozvojový
dokument, který formuluje rozvojové aktivity obce pro období let 2017 – 2021.
V první části tohoto dokumentu jsou charakterizovány hlavní rysy obce – základní
identifikační údaje, historie, současnost, základní infrastruktura, občanská vybavenost a veřejné
prostranství, krajina a cestovní ruch.
Ve druhé části jsou pak pomocí SWOT analýzy definovány silné a slabé stránky obce, její
příležitosti a potenciální hrozby.
Třetí část je věnována definování vize, strategických cílů a opatření.
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Charakteristika obce
Základní identifikační údaje
Název:

Pernarec

Status:

Obec

Adresa:

Pernarec 62, 330 36 Pernarec

Identifikační číslo:

002 582 29

Kraj (NUTS3):

CZ032 – Plzeňský kraj

Okres (NUTS4):

CZ0325 – Plzeň-sever

Obec (NUTS5):

CZ0325559334

Obec s rozšířenou působností:

Nýřany

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Město Touškov

Katastrální plocha:

2 292 ha

Počet obyvatel k 1. 1. 2017:

764

Nadmořská výška:

474 m n. m.

Zeměpisné souřadnice:

13° 6' 10'' E, 49° 50' 25'' N

Základní sídelní jednotky:

Březí, Krukanice, Málkovice, Něšov, Pernarec,
Skupeč

Obrázek 1: Umístění obce Pernarec na mapě ČR
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Historie
Pernarecko bylo poprvé osídleno již v době kamenné, což dosvědčují četná naleziště z této
doby. Naleziště byla objevena a prozkoumána roku 1961 archeology. Nalezen byl val, ve
kterém byla keramika, střepy z keramiky, kamenné sekeromlaty a další věci, které jsou dnes
uloženy v muzeích. Předpokládá se, že Slované přišli do Pernarecka kolem roku 600 našeho
letopočtu od Českého lesa. Jednalo se o kmen Mžanů, který se vyskytoval od Plzně až po
Přimdu, jak dosvědčují opět četná naleziště z této doby. Nalezena byla převážně slovanská
keramika z 9. a 10. století, železné předměty, zbytky hrnčířských, kovářských a sklářských
dílen a také mohutné pohřebiště, kde byly objeveny zbytky cca 800 hrobů.
První historické zmínky o Pernarci jsou z konce 12. a počátku 13. století. Sídlil zde člen
panovnického rodu kníže Hroznata, který roku 1193 založil premonstrátský klášter Teplá
a věnoval mu všechen svůj majetek, jak dvory, tak i vsi. Kláštery se během 13. a 14. století
staly mocnými feudály, protože vlastnily rozsáhlé pozemky a kolonizovaly kraje německými
osídlenci. Z této doby také pochází kostel v obci Pernarec a v obci Březí.
Roku 1788 bylo v obci celkem 21 popisných čísel a k roku 1839 mapa katastru zaznamenala
zástavbu obce z poloviny spalnou a se zděnými domy založenými ve štítové orientaci v rámci
velkých usedlostí. Ve 2. polovině 19. století se zástavby v obci rozšířily severozápadním
směrem a v severní části obce se začaly stavět bytové domy, které narušily venkovský styl obce.
Na počátku 20. let 20. století žilo v Pernarci 413 obyvatel v 69 domech a roku 2006 obec
obývalo již 756 obyvatel.
Dominantou obce Pernarec je kostel Obrázek 2: Kostel sv. Mikuláše
sv. Mikuláše, který leží na východním
okraji a poprvé byl uváděn již roku
1360. V letech 1820 – 1822 byla
kostelu upravena a rozšířena loď
a vztyčena věž. Další výrazné úpravy
byly

provedeny

na

přelomu

19. a 20. století. V blízkosti kostela se
nacházejí

sloupková

boží

muka

(r. č. 1492) datovaná do roku 1664.
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Březí
Obec Březí je malá vesnice, která leží cca 2,5 km na východ od Pernarce a první písemná
zmínka pochází z roku 1269. Dominantou obce je rozměrný barokní kostel Nanebevzetí
P. Marie (r. č. 1498) z let 1719 – 1720, postavený nákladem tepelského kláštera za opata
Raimunda Wilferta II. na východní Obrázek 3: Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Březí
straně

vsi

poblíž

přístupové

komunikace, která lokalitu v minulosti,
v její jižní části obcházela a stáčela
se dále

severovýchodním

směrem.

Barokní stavbě předcházel středověký
kostel, opravený ve 2. polovině 17.
století, ale již roku 1718 zbořený. Starší
zástavba, tvořená vesměs menšími
chalupnickými usedlostmi, je soustředěna především v prostoru pod kostelem. Domy jsou
přízemní nebo opatřené polopatrem, založené převážně ve štítové orientaci. Lze předpokládat,
že pocházejí převážně z 2. poloviny 19. století a z období prvních desetiletí 20. století.

Krukanice
Krukanice je ves ležící 13,5 km severozápadně od Města Touškov, kterou v 18. století tvořil
pouze dvůr se zámkem. Poprvé jsou Krukanice připomínány již v roce 1197, kdy je Hroznata
postoupil do užívání tepelskému klášteru. Při tepelském panství byly ještě v roce 1788, kdy je
uváděn pouze zámek se dvorem a hospodářským zázemím. V Krukanicích sídlil správce
zdejšího panství a roku 1925 byl zdejší velkostatek rozdělen.

Skupeč
Skupeč je ves ležící 10,5 km od města Úterý a v písemných pramenech byla poprvé
připomínána roku 1364, kdy zde byla uváděna tvrz. Majitelé byli vesměs drobní feudálové,
např. Jan z Něšova, rytíři ze Šanova, Podmokelští z Prostiboře a Winklerové z Heinfeldu.
V roce 1712 se Skupeč stala součástí panství bezdružických Löwensteinů. V 19. století zde byl
uváděn poplužní dvůr, škola a synagoga. Zástavba vsi je dodnes soustředěna podél komunikace.
Na okraji vsi se rozkládá velký hospodářský dvůr s obytným patrovým stavením a mansardovou
střechou. V prostoru před dvorem se nachází hasičská zbrojnice se zvoničkou ve střeše.

6

Málkovice
Málkovice je vesnice ležící cca 4 km jihozápadně od Úněšova a poprvé byla v písemných
pramenech uváděna roku 1248. Předpokládá se, že se ves původně jmenovala Malíkovice.
K roku 1461 je připomínán Jan z Něšova, který prodal svobodný dvůr v Málkovicích.
V minulosti byly Málkovice součástí bezdružického panství. V současnosti jsou Málkovice
malou vsí se stavebním fondem pocházející vesměs z poslední třetiny 19. století a z prvních
desetiletí 20. století. Ve vsi se nachází převážně menší chalupnické usedlosti soustředěné podél
komunikace, procházející lokalitou ve směru od Hvožďan na Pernarec. Přízemní, polopatrové
i patrové domy v čele usedlostí byly vysázené vesměs ve štítové orientaci.

Něšov
Něšov je malá vesnice, která se nachází cca 4,5 km na sever od obce Pernarec a první písemná
zmínka pochází z roku 1379. Roku 1589 byl součástí skupečského statku a na počátku 18.
století byl majetkově i správou připojen k Bezdružicím.
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Současnost
Obec Pernarec leží 12 km severozápadně od Města Touškov v okrese Plzeň-sever v Plzeňském
kraji.

Mezi

její

spádové

obce

se

řadí

Březí,

Krukanice,

Málkovice,

Něšov

a Skupeč. Obec má základní školu, mateřskou školu, poštu, knihovnu, zdravotní středisko, tři
obchody s potravinami, restauraci, pivní bar, pizzerii a squash centrum.
Obrázek 4: Dětské hřiště v obci

V roce 2012 se obec dočkala obnovení
venkovní

hrací

plochy

pro

děti

s pískovištěm v přilehlé obci Krukanice.
Obec získala dotaci v rámci Obnovy
a kultivace veřejných prostranství jako
místo k setkávání od Místní akční
skupiny (MAS) Český západ a herní
prvky dodala firmy FLORA SERVIS. Jiné sportovní hřiště, které by mohla využívat jak škola,
školka, spolky či veřejnost se v obci nenachází. Obec plánuje roku 2017 požádat o dotaci, díky
které by mohla vybudovat nové multifunkční hřiště. Hřiště by sloužilo převážně pro školu a ve
volném čase pro spolky a veřejnost.
V roce 2015 obec mezi občany realizovala dotazníkové šetření, díky kterému měla možnost
zjistit jejich názory na to, jaká by měla obec být a co udělat pro její zlepšení. Dotazník byl
rozdán přibližně 500 obyvatelům a z toho jich bylo vyplněno a odevzdáno celkem 146.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občanům se líbí klidný život v obci, příznivé životní
prostředí a také to, že se obec nachází v blízkosti přírody. Na rozdíl od toho občanům
nevyhovuje veřejná doprava, nedostatek pracovních příležitostí, nedostatečný kulturní
a společenský život, nepořádek v obci a nezájem lidí o rozvoj obce. Na otázku, zda si mohou
občané představit, že by mohli rozhodnout o využití obecních finančních prostředků a na co by
je přednostně využili, nejčastěji odpověděli, že na rekonstrukci místních komunikací, na
častější spoje veřejné dopravy, na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit, na
podporu bytové výstavby a na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci.
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Základní infrastruktura
Informačně technická infrastruktura
Pernarec má zřízeny své webové stránky na internetové adrese www.pernarec.cz. Stránky
spravuje společnost Galileo Corporation s. r. o. a jsou pravidelně aktualizovány. Webové
stránky jsou přehledně členěny a návštěvník na nich nalezne všechny důležité informace o obci,
jako například historii, fotografie, konané události, odkaz na základní a mateřskou školu,
informace o spolcích a sdruženích, nabídky práce, informace o získaných dotacích. Pro lehčí
komunikaci občanů s úřadem obec provozuje tzv. elektronickou úřední desku a elektronickou
podatelnu, prostřednictvím níž mohou občané poslat na Obecní úřad Pernarec datovou zprávu.
Obec zajišťuje pro občany i službu CzechPoint. Obyvatelé se také mohou o událostech
informovat v obecním zpravodaji, který vychází několikrát do roka a to již od roku 2011.

Vodohospodářská infrastruktura
V obci Pernarec je vybudován vodovod, který je z poloviny ve vlastnictví obce a z poloviny ve
vlastnictví Vodárenské a kanalizační a. s. V současné době (2017) je v obci budována
kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV), která odkanalizuje celou obec. Práce na kanalizaci
a ČOV začaly na podzim roku 2016 a předpokládaný termín dokončení včetně kolaudace stok
je plánován na 31. 10. 2017. Obec na tuto akci získala dotaci od Ministerstva zemědělství a od
Plzeňského kraje. Ostatní obce (Březí, Skupeč, Málkovice, Něšov) mají vodohospodářskou
infrastrukturu řešenou domovními studněmi.

Energetická infrastruktura
V obci i v jejích místních částech je zajištěn rozvod elektrické energie. V Pernarci je vybudován
také rozvod plynu, veřejné budovy a budovy základní a mateřské školy jsou plynofikované.

Dopravní infrastruktura
Obcí prochází silnice jak II. třídy tak i III. třídy, které jsou ve vlastnictví SÚS Plzeňského kraje.
Tyto komunikace jsou asfaltované, ale ve špatném stavu. Většina místních komunikací v obci
je také ve špatném stavu. Komunikace jsou částečně asfaltované, ale z větší části pouze
zpevněné. Na příští roky, po výstavbě kanalizace, má SÚS PK a obec naplánované opravy právě
těchto komunikací. Konkrétně se jedná o:

9

Silnice ve správě SÚS PK:


Silnici III. třídy na trase Pernarec – Chrančovice, kde bude provedena oprava krytu
a v úseku mimo les až na křižovatku na Chrančovice technologický nátěr. (Plánovaný
termín realizace: 2017).



Silnici II. třídy na trase Hvožďany – Pernarec kde bude provedena oprava roku 2018.



Průtah obcí Pernarec, který bude realizován vzhledem k velké finanční náročnosti na
etapy několik let, avšak nejdříve v roce 2018 – 2019. V projektu jsou taktéž plánovány
opravy silnice v obci od Úněšova na Stříbro, Čerňovice a Chrančovice, dále vybudování
kruhového objezdu před budovou Obecního úřadu v Pernarci, výstavba chodníků
a oprava dešťové kanalizace.

Místní komunikace:


oprava povrchů po stavbě kanalizace,



asfaltový koberec směrem k mateřské škole,



asfaltový koberec místo panelky u pošty,



úprava komunikací a parkovacích míst v obou sídlištích.

Dopravní spojení obce je pro občany nevyhovující, neboť v obci se nachází pouze zastávka
autobusu s málo častými spoji. Autobusové spojení mezi Pernarcem a Plzní, Stříbrem či
Bezdružicemi zajišťují autobusy ČSAD. Tyto spoje jsou důležité zejména pro dopravu dětí
z okolních vesnic do základní a mateřské školy a lidem, kteří do Pernarce dojíždí za nákupy
a k lékaři. Nevýhodou obce je absence železniční dopravy. Nejbližší vlaková zastávka je 7 km
od Pernarce v obci Trpísty.

Občanská vybavenost
Obec Pernarec poskytuje svým občanům širokou občanskou vybavenost. V prvé řadě je to
základní škola, která k 1. 9. 2016 měla 82 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 11 žáků a od
školního roku 2010/2011 jsou dvakrát dva ročníky na prvním stupni spojené a tak má škola
místo 9 tříd pouze 7 tříd. Od roku 1993 patří škola do sítě Škol podporujících zdraví a v roce
2012 škola získala a v roce 2016 obhájila mezinárodní certifikát Ekoškola, díky kterému každý
rok vypracovává program pro environmentální výchovu. Pro žáky základní školy jsou
připraveny různé zájmové útvary, jako například čtenářský, turisticko-geografický,
myslivecký, sportovní nebo dramatický kroužek a každý rok se žáci účastní řady výletů či akcí.
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První zmínka o vzniku mateřské školy pochází již z roku 1945. Nejdříve byla ve školce zřízena
jedna třída pro děti od 3 do 6 let a jedna jeslová třída pro mladší děti. V roce 1991 byla jeslová
třída zrušena a v současné době jsou otevřeny dvě třídy s celkovou kapacitou 40 dětí.
Dále se v obci nachází pošta, místní knihovna, zdravotní středisko, kde má ordinaci praktický
lékař, dětský lékař a ženský lékař, dále tři obchody s potravinami, restaurace, pizzerie, pekařství
Pernarec, Pernarecké maso-uzeniny, výrobna lahůdek, hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště,
sportovní stáj koně Pernarec a squash centrum V obci Skupeč se nachází Velkostatek Skupeč.
Obec Pernarec během roku pořádá Obrázek 5: Masopustní průvod v obci 2016
mnoho kulturních, společenských
a sportovních akcí. Každoročně
jsou v obci pořádány akce typu
masopustní

průvod,

vítání

občánků, pálení čarodějnic, dětský
den, oslavy MDŽ, adventní setkání
s rozsvícením vánočního stromu,
štědrovečerní mše, pochod na
Gutštejn, Noc kostelů, rybářské
závody atd. Nevýhodou obce je to,
že nemá žádný kulturní dům či sál, kde by se mohli občané scházet nebo pořádat například bály
či plesy.
Obec je také bohatá na kulturní život, o který se stará několik spolků a sdružení. Mezi ně patří:
Sbor dobrovolných hasičů Pernarec, TJ Sokol Pernarec, MX Pernarec o. s., Myslivecké
sdružení Pernarec, Základní organizace svazu včelařů Pernarec, Rybáři Pernarec o. s.
a Občanské sdružení Spolek Skupeč, které pravidelně pořádá dětské rybářské závody. Obec
všechny spolky každoročně podporuje. Sokolu přispívá pravidelně určitou finanční částkou
a ostatní spolky podporuje při pořádání jejich akcí pro veřejnost.
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Obyvatelstvo a trh práce
Obec Pernarec měla k 1. 1. 2016 celkem 768 obyvatel. Za posledních 10 let, od roku 2007 do
roku 2016, je možné v obci sledovat mírné výkyvy v počtu přírůstku obyvatel s mírně
stoupající, nicméně stále kolísající tendencí. Tento trend lze očekávat i do budoucna. Přirozený
přírůstek je relativně stálý s nízkými výkyvy.
Tabulka 1: Demografický vývoj obyvatelstva v obci Pernarec za posledních 10 let

Rok

Stav
k 1.1.

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

Přírůstek

Přírůstek

Přírůstek

přirozený

migrační

celkový

Stav
k
31.12.

2007

757

9

7

36

42

2

-6

-4

753

2008

753

7

3

23

27

4

-4

-

753

2009

753

12

6

21

18

6

3

9

762

2010

762

15

5

26

21

10

5

15

777

2011

776

5

3

18

24

2

-6

-4

772

2012

772

8

7

17

27

1

- 10

-9

763

2013

763

10

5

18

17

5

1

6

769

2014

769

4

5

16

18

-1

-2

-3

766

2015

766

10

10

28

26

-

2

2

768

2016

768

6

2

17

25

4

-8

-4

764

Graf 1: Demografický vývoj obyvatelstva v obci Pernarec
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V obci Pernarec se většina obyvatel nachází v produktivním věku, v rozmezí 15 – 64 let.
Z genderového pohledu máme možnost zjistit, že v obci je celkově více mužů než žen.
K 1. 1. 2017 je skutečné číslo celkového počtu mužů 387 a žen 377. Ve vyšším věku obyvatel,
od 65 let, se v obci nachází naopak více žen než mužů.
Graf 2: Věková struktura obyvatel obce Pernarec
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V následujícím přehledu jsou uvedeny hospodářské subjekty, které mají zaevidované sídlo své
činnosti v obci Pernarec. Největší zastoupení z těchto evidovaných subjektů mají fyzické
osoby, které podnikají. Subjekty mají největší zastoupení v oblasti Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel, Zpracovatelského průmyslu a Stavebnictví. Z tabulky
vyplývá, že pracovní příležitosti jsou v Pernarci omezené a obyvatelé proto dojíždí za prací do
okolních měst – nejčastěji do Plzně, Stříbra, Nýřan nebo do Města Touškov.
Tabulka 2: Ekonomické subjekty dle jejich hospodářské činnosti

Hospodářská činnost

Počet
subjektů

Hospodářská činnost

Počet
subjektů

Zemědělství, lesnictví, rybářství

15

Ostatní činnosti

8

Zpracovatelský průmysl

20

Nezařazeno

4

Stavebnictví

18

Státní organizace

1

32

Obchodní společnosti

4

Doprava a skladování

2

Podnikatelé - fyzické osoby

96

Ubytování, stravování a pohostinství

7

Svobodná povolání

5

Činnosti v oblasti nemovitostí

10

Ostatní právní formy

18

Profesní, vědecké a technické činnosti

5

Počet subjektů bez zaměstnanců

40

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

2

Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
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Veřejné prostranství, krajina a cestovní ruch
Pernarec pečuje o zeleň a veřejné prostranství v celé obci. V roce 2016 obec získala dotaci ve
výši cca 200 000 Kč od Ministerstva životního prostředí v programu péče o krajinu. Peníze byly
využity na výsadbu ovocných stromů (třešně, slivoně, hrušně a jabloně) kolem polní cesty
v oblasti Hroznata. Obec se také stará o zachování a obnovu kulturních památek. V roce 2016
získala dotaci na restaurování božích muk „U kostela“ a božích muk „K Čerňovicím.“ Dotace
byla ve výši 100 000 Kč od Plzeňského kraje. Obec dále plánuje opravu místního rybníka,
neboť není ve vyhovujícím stavu. Také plánuje vyřešení prostor pro sběr tříděného
a komunálního odpadu, protože jsou v současné době nevzhledné a hromadí se kolem nich
nepořádek. Obec by ráda zřídila i komunitní kompostárnu, neboť v současnosti řeší bioodpad
pronajatými nádobami.
Co se týče turistických příležitostí v Pernarci, lze využívat cyklotrasu č. 2295, která vede
z Pernarce do Města Touškov. Obcí také prochází zelená turistická trasa od Konstantinových
Lázní, přes Hracholusky, Město Touškov až do Plzně.
Obrázek 6: Turistická mapa okolí Pernarce
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V nejbližším okolí mohou turisté navštívit například bývalou sopku Vinice (588 m n. m.), která
se tyčí nad vsí Skupeč. Dále zříceninu hradu Gutštejn, která se nachází necelých 10 km od
Pernarce poblíž Konstantinových Lázní na Tachovsku. Hrad byl vystavěn na přelomu 13. a 14.
století a od poloviny 16. století je Obrázek 7: Hrad Gutštejn
uváděn jako pustý. Za návštěvu stojí
i obec Konstantinovy Lázně, kde
návštěvník může navštívit Wellness
centrum Konstantinovy Lázně, Muzeum
historické

hasičské

techniky

nebo

přírodní koupaliště lom Hradišťský
vrch. Dále mohou turisté navštívit velmi
oblíbené Městské muzeum ve Stříbře se
zaměřením na hornictví a geologické
obory. Třináct kilometrů od obce Pernarec se rozprostírá vodní nádrž Hracholusky s rozlohou
cca 490 ha, která je ideálním místem k rekreaci. U nádrže se vyskytuje množství kempů
s travnatými plážemi a různá sportovní vyžití.
Obrázek 8: Vodní nádrž Hracholusky
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SWOT analýza
K rozboru dílčích problematik obce byla zvolena SWOT analýza, která je součástí širšího
hodnocení rizik a umožňuje tak nastavit vhodná protiopatření. Podstatou této analýzy je
identifikovat klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Cílem je omezit slabé stránky
a podpořit silné stránky a předcházet hrozbám za využití příležitostí.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY



Rozsáhlá činnost spolků a sdružení



Občanská vybavenost



Společenské, kulturní a sportovní



Nevyhovující dopravní obslužnost

vyžití



Nenaplněná kapacita žáků na ZŠ

Nepoškozená příroda, čisté a zdravé



Nedostatek pracovních příležitostí





komunikací

životní prostředí



Špatný stav některých místních

v obci

Blízkost rekreační oblasti



Chybí školní hřiště, tělocvična

Hracholusky a Konstantinovy Lázně



Absence kulturního domu/sálu

Turistické a cyklistické cíle



Absence kanalizace a ČOV



Absence stavebních pozemků



Rozbitý rybník

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY



Podpora spolků a kulturního života



Nedostatek financí pro rozvoj obce



Oprava místních komunikací



Nezájem lidí o rozvoj obce



Příprava nových stavebních parcel



Výstavba kanalizace a ČOV



Výstavba multifunkčního hřiště



Zřízení komunitní kompostárny



Růst cestovního ruchu
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Vize
Obec Pernarec má díky své výhodné poloze a velmi příjemnému prostředí velký potenciál.
V následujících letech bude ideálním místem pro klidný venkovský životní styl. Obyvatelům
to umožní především snaha místních o zachování a rozvíjení společenských, kulturních
a sportovních aktivit obce.
Obrázek 9: Kostel sv. Mikuláše v Pernarci
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Strategické cíle a opatření
Níže vyjmenované strategické cíle blíže specifikují žádoucí stav, jehož má být v budoucnu
dosaženo prostřednictvím konkrétních aktivit. Cíle se časově váží ke strategickému plánu
rozvoje obce, jedná se tedy o horizont let 2017 – 2021. Cíle reflektují předchozí analýzu obce
a SWOT analýzu. Cílového stavu by mělo být dosaženo do konce plánovaného období.
Důležitou součástí realizace všech opatření je co nejefektivnější využití dotačních a grantových
možností z národních i evropských zdrojů.

Oblast: Infrastruktura
Strategický cíl 1: Zvýšit kvalitu místních komunikací
Opatření 1.1: Oprava místních komunikací (příjezd k MŠ, na sídlišti)
Opatření 1.2: Výstavba chodníku Krukanice – Pernarec pro děti, které dochází do ZŠ
Opatření 1.3: Realizace průtahu obcí Pernarec
Strategický cíl 2: Zlepšit vodohospodářskou infrastrukturu
Opatření 2.1: Dobudování kanalizace a čistírny odpadních vod
Opatření 2.2: Vyřešení vodohospodářské infrastruktury ve Březí a Skupči

Oblast: Bydlení
Strategický cíl 3: Zajistit nové možnosti bydlení v obci
Opatření 3.1: Příprava nových stavebních parcel pro individuální výstavbu

Oblast: Občanská vybavenost a kvalita života v obci
Strategický cíl 4: Zajistit kvalitní podmínky pro život místních a potenciálních obyvatel
obce
Opatření 4.1: Podpora místních spolků a organizací
Opatření 4.2: Zachování a rozvíjení tradic obce
Opatření 4.3: Vybudování multifunkčního hřiště pro ZŠ
Opatření 4.4: Výstavba nebo získání kulturního domu / sálu pro pořádání kulturních akcí
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Opatření 4.5: Rozvoj dalších kulturních, společenských a sportovních aktivit
umožňujících aktivní volnočasové vyžití obyvatel

Oblast: Životní prostředí a cestovní ruch
Strategický cíl 5: Udržet zachovalé prostředí obce a okolí
Opatření 5.1: Úprava veřejného prostranství zejména v oblasti autobusového nádraží,
rybníka a na sídlišti č. p. 103 – 108 a č. p. 133 – 149
Opatření 5.2: Oprava rybníka
Opatření 5.3: Údržba a oprava kulturních památek
Opatření 5.4: Zřízení komunitní kompostárny
Opatření 5.5: Vyřešení prostor pro sběr tříděného a komunálního odpadu
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