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1.

Úvod

Program rozvoje obce (dále jen PRO) je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové
priority dané obce. Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala
finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Tento dokument obsahuje dvě
základní části – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část
návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení. Do formulace
obou těchto částí byla zapojena i veřejnost.
Východiskem při tvorbě Programu rozvoje obce Staré Sedliště na období 2020-2027 je
Program rozvoje obce Staré Sedlo 2015–2022 (úvodní strategický dokument), Strategie
Evropa 2020, Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020, Program rozvoje Plzeňského
kraje 2014+ a další regionální rozvojové strategie. Zaměřuje se tedy také na tři hlavní
priority: Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích; Růst
podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude
vyznačovat sociální a územní soudržností; Udržitelný růst:
podporovat
konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje.

1.1.

Aktualizace dokumentu

První strategický dokument obce byl vytvořen v roce 2015, tedy od jeho vzniku již
uplynulo pět let, během nichž došlo k celé řadě událostí a podařilo se splnit množství
vytyčených cílů. Všechny splněné a aktualizované cíle, jež si obec pro své plány v tomto
dokumentu stanovila, byly průběžně zaznamenávány. Vyhodnocení rozvoje obce a plnění
stanovených priorit poskytuje vedení obce a potažmo i samotným občanům zpětnou vazbu o
dění v obci a jejím kontinuálním vývoji. Pro představitele obce je tato strategie pomocným
nástrojem k sumarizaci oblastí zájmu, na které je potřeba soustředit, a do jisté míry i určitým
závazkem. Obyvatelům obce slouží jako platforma poskytující možnost získat informace a
případně se i podílet na jejím utváření prostřednictvím vyjádření svého názoru, a to ať již na
veřejném setkání, nebo prostřednictvím dotazníkového šetření, které předcházelo tvorbě
samotného dokumentu v roce 2015, a bylo z něj v tomto dokumentu čerpáno.
Program rozvoje obce není ovšem pouze strategickým dokumentem pro mapování a
plánování na obecní úrovni, ale stal se součástí pro některé dotační tituly, proto je jeho
tvorba a aktualizace opodstatněna i z pohledu možného čerpání dotací.
Aktualizovaná verze vznikla ve spolupráci se starostkou obce Mgr. Jitkou Valíčkovou a
předcházelo jí osobní setkání s podrobnou konzultací o dosavadním vývoji v obci, a několik
doplňujících konzultací během zpracování aktualizace. Výstupy jsou v dokumentu
zaznamenány, a to zejména v páté kapitole, kde jsou obsažena jednotlivá opatření, a
doplněny cíle nové. U několika málo cílů se zjistilo, že pro obec nejsou již prioritní a od jejich
naplnění se upustilo, a to z opodstatněných důvodů jako je nevýhodná investice nebo
nekompetentnost v případě pokrytí telefonním signálem nebo vysokorychlostním
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internetem. V závěru dokumentu je příloha s přehledem firem, spolků a podnikatelů
působících v obci.
V hodnoceném období se v obci podařilo naplnit několik významných priorit, které
přispívají ke zlepšení kvality života v obci a k její propagaci navenek. Byla dokončena
výstavba kanalizace se 48 novými přípojkami ve Starém Sedlišti, z nichž se podařilo připojit
více jak polovinu a v současnosti probíhá napojování zbývajících přípojek. Ve stejné fázi je i
kanalizační připojení v obci Úšava. Došlo k opravě silnice mezi Úšavou – Starým Sedlištěm –
Mchovem, opravě chodníků v Úšavě a aktuálně stále probíhá oprava chodníků ve Starém
Sedlišti. Také byl zpracován územní plán obce Staré Sedliště. Směřuje se k výstavbě 7 bytů
s pečovatelskou službou ve Starém Sedlišti, k tomuto účelu by již odkoupen objekt, který
bude procházet rekonstrukcí. V uplynulých letech, byly také zmodernizované zastávky
veřejné dopravy, opraveno veřejné osvětlení v obci Labuť a v obci Úšava, upravena parkovací
místa u místního hřbitova a průběžně opravována zeď hřbitova a zrevitalizována její alej.
V obcích je rozvinutá spolková činnost, která významně přispívá ke společenskému dění, a
kromě stávajících spolků, byl založen nový spolek Labuťačky & spol., z. s., jehož posláním je
podpora společenského života v obci Labuť i okolí. Také proběhla oprava hasičské zbrojnice
v obci Nové Sedliště v roce 2018. V oblasti volnočasových a sportovních aktivit v obci byl
dokončen nový povrch běžecké dráhy na atletickém hřišti, doplněny herní prvky na hřištích
v obcích Labuť a Mchov. Ze strany obce je zájem o efektivní nakládání s energiemi, což vede
k průběžnému zateplování veřejných budov, jako je Základní a Mateřská škola ve Starém
Sedlišti nebo Obecní úřad Staré Sedliště – v obou případech byla vyměněna okna v budovách
a v plánu je postupné celkové zateplení. S cílem zajistit občanům i nadále poštovní služby,
byla na obecním úřadě zřízena služba Pošta Partner. V roce 2018 byla na Základní škole Staré
Sedliště zmodernizovaná učebna chemie a s ní zřízen i bezbariérový přístup pro
hendikepované žáky. V srpnu 2019 obec získala prestižní ocenění – Zelenou stuhu za péči o
zeleň a životní prostředí v soutěži Vesnice roku 2019 v Plzeňském kraji. Oceněny byly
především aktivity revitalizace rybníků a soustavy tůní v Novém Sedlišti, péče o památné
stromy a citlivý přístup v péči o zeleň a životní prostředí. V tomto duchu obec plánuje nadále
pokračovat například aktuálním projektem Revitalizace parčíku u rybníka v Novém Sedlišti
nebo vytvoření odpočinkového veřejného prostranství v obci Labuť. Obec se aktivně a
úspěšně podílí na získávání podpory z dotačních titulů, jež jsou vyhlašované na státních,
krajských i lokálních úrovních, například za minulé volební období 2015-2018 získala dotace
v celkové výši 6 237 716,- Kč, které byly proinvestovány do rozvoje obce společně
s finančními prostředky obce.
Mnoho aktivit obce probíhá průběžně, dle aktuální potřebnosti a finančních možností
obce.
Vedle zhodnocení plánů obce, jsou v dokumentu zaktualizovaná demografická data, jež
se v průběhu let mění. Aktualizované informace se dotkly také složení členů zastupitelstva,
spolkové činnosti, dopravy, v menší míře ekonomické aktivity v obci a podobně.
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V dokumentu jsou data doplněna buď do stávajícího přehledu, nebo nahrazena novým
aktuálním přehledem, případně grafem či tabulkou. Data, která vycházejí z posledního sčítání
lidu domů a budov z roku 2011 (zkratka SLDB 2011), jsou nezměněná, ač časově již pokročilá.
Důvodem je neexistence aktuálnějších dat, protože následující sčítání lidu proběhne v roce
2021.
Aktuální platnost dokumentu je stanovena na období 2020-2027.

1.2.

Poloha

Obec Staré Sedliště leží na západ od Plzně, nedaleko hranic se SRN a je součástí SO ORP
Tachov. K 1.1.2020 zde žilo celkem 1 263 obyvatel. Celková výměra obce činí 3 736,1 ha a
místní části jsou: Staré Sedliště, Nové Sedliště, Úšava, Mchov a Labuť.
Obec Staré Sedliště se vyznačuje nižší hustotou zalidnění, jež činí 34,8 obyvatel/km 2 (SO
ORP Tachov 38,0 obyvatel/km2, Plzeňský kraj 76,1 obyvatel/km2). Nízká hustota zalidnění
přináší jak řadu negativ, tak řadu pozitiv. Mezi hlavní patří zejména na jedné straně menší
zatížení životního prostředí, ale na druhé straně horší životní podmínky, nižší dostupnost
veřejné dopravy a služeb a vyšší náklady pro zkvalitňování technické i občanské vybavenosti
sídel.
Z hlediska sídelní struktury v Plzeňském kraji leží obec Staré Sedliště na rozvojové ose
Tachov–Bor. Pro obec je z hlediska rozvoje důležitá vazba na Tachov.
Mapa č. 1: Správní území obce Staré Sedliště

Zdroj: www.mapy.cz
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1.3.

Historie obce

Obec Staré Sedliště patří mezi nejstarší osady Tachovska, první zmínka pochází již z roku
1177. Svůj název „Sedliště“ dostala podle místa, kde se někdo usadil – místo osazení. Podoba
názvu se v průběhu času měnila v souvislosti s českým či německým vlivem. Ves v raném
středověku patřila pravděpodobně pod správu tachovského hradu. Poté se zde střídala řada
majitelů z různých šlechtických rodů. Kolem roku 1357 vznikla středověká tvrz, která byla
v 16. století přestavěna v renesančním stylu. V roce 1706 byl na místě tvrze postaven barokní
zámek, ke kterému ještě patřil park a pivovar. Bohužel v roce 1964 byl zámek zdemolován.
Na jeho místě dnes stojí samoobsluha (Mikroregion Borsko, 2010).

1.4.

Fyzicko-geografická charakteristika

Většina území spadá dle Quittovy klimatické klasifikace z roku 1971 do mírně teplé oblasti
3. Pouze na východní část území obce zasahuje mírně teplá oblast 4. Klimatické
charakteristiky těchto oblastí ukazuje následující tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Charakteristika klimatických oblastí dle Quitta
Klimatická oblast
LÉTO
počet letních dnů
průměrná teplota v červenci (°C)
úhrn srážek ve vegetačním období (mm)
PŘECHODNÁ OBDOBÍ
počet mrazových dnů
průměrná teplota v dubnu (°C)
průměrná teplota v říjnu (°C)
ZIMA
počet ledových dnů
průměrná teplota v lednu (°C)
úhrn srážek v zimním období (mm)
počet dnů se sněhovou pokrývkou
ROČNÍ CHARAKTERISTIKY
počet dnů s teplotou více než 10 °C
počet dnů se srážkami více než 1 mm
počet zatažených dnů
počet jasných dnů

MT 3

MT4

20 – 30
16 – 17
350 – 450

20 – 30
16 – 17
350 – 450

130 – 160
6–7
6–7

110 – 130
6–7
6–7

40 – 50
-3 - -4
250 – 300
60 – 100

40 – 50
-2 - -3
250 – 300
60 – 80

120 – 140
110 – 120
120 – 150
40 – 50

120 – 140
110 – 120
150 – 160
40 – 50
Zdroj: Quitt, 1971

Území dále spadá do celku Český masiv, který je zbytkem rozsáhlého variského neboli
hercynského horstva, které bylo vyvrásněno při variském vrásnění v intervalu 380–300
miliony let před přítomností, tj. v době od středního devonu do svrchního karbonu. Území
patří do oblasti moldanubické a bohemikum, která tvoří jižní a jihozápadní část Českého
masivu. Budují ji převážně přeměněné magmatické a metamorfované horniny
(http://www.herber.kvalitne.cz, mapy.geology.cz).
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Hydrogeologicky celé území spadá do krystalinika v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po
Staňkov (http://www.geology.cz).
Na území obce se nalézají 3 poddolovaná území. Jsou to lokality Staré Sedliště, Lužná a
Trnová, ve kterých se těžily radioaktivní suroviny (http://mapy.geology.cz).
Nejvíce zastoupeným půdním typem je kambizemě. V menší míře se vyskytují luvizemě.
Kolem vodních toků najdeme gleje. Ze zemědělského hlediska je využití kambizemí
komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné k vodní erozi (na celém
území se vyskytují půdy ohrožené vodní erozí) a dále malou mocností profilu a vysokým
obsahem skeletu. Pro většinu kulturních rostlin mají také nepříznivé pH. To však lze upravit
pomocí vápnění. Jsou vhodné pro pěstování brambor a lnu. Celé území spadá do ostatní
méně příznivé oblasti typu OA (příloha č. 1 zákona č. 75/2007 Sb. o podmínkách poskytování
plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě). Luvizemě jsou též náchylné k erozi. Celé
území obce Staré Sedliště je zařazeno do typu méně úrodných půd OA
(http://www.geology.cz).
Geomorfologicky spadá oblast do Šumavské soustavy, podsoustavy Českoleské. Tu tvoří
celky Český les a Podčeskoleská pahorkatina. Podrobněji území spadá do podcelků Přimdský
les (západní část) a Tachovská brázda (východní část) (Balatka a Kalvoda, 2006). Nejvyšším
vrcholem je Plešivec, který měří 766 m n. m.
Lesnatost území obce je 39,5 %, což je lehce nad průměrem v porovnání s ČR. Výměry
jednotlivých typů půd znázorňuje následující tabulka č. 2 a graf č. 1. Nejvyšší rozlohu
představuje zemědělská půda.
Tabulka č. 2: Výměra půdy k 1.1.2020
z toho (v ha):
půda
celková
z toho:
výměra
zemědělská
(ha)
půda
orná

Staré
Sedliště
%

zahrady sady

lesní
půda

3 736,1

1 951,5

1 309,3

27,8

0,8

trvalé
travní
porosty
613,6
1 476,6

100

52,2

35,0

0,7

0,02

16,4

39,5

vodní
plochy

zastavěné
plochy

ostatní
plochy

112,1

24,5

171,4

3,0

0,7
4,6
Zdroj: VBD, www.czso.cz
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Graf č. 1: Výměra půdy v roce 2020
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Zdroj: VBD, www.czso.cz

Území spadá do povodí Vltavy (Labe). Veškerá voda odtéká tedy do Severního moře.
Nejvýznamnějším tokem je Sedlišťský potok. Největšími vodními plochami jsou Bezděkovský
rybník, Mělký rybník a Nový rybník.
Obec spadá do Českoleského (západ) a Tachovského (východ) bioregionu. Původní
vegetací byla brusinková borová doubrava a biková bučina (mapy.nature.cz).

2.

Analytická část

2.1.

Obyvatelstvo

2.1.1. Demografická situace
Graf č. 2 znázorňuje vývoj počtu obyvatelstva v obci za posledních pět let. Ve vývoji je
zřejmý postupný pokles, který je zapříčiněn především migrací obyvatelstva. V roce 2015 byl
počet obyvatel 1302, k výraznějšímu snížení došlo v roce 2016, kdy klesl počet obyvatel na
1265, v roce 2017 byl na hodnotě 1264, k poklesu došlo i v roce 2018 na hodnotu 1244,
ovšem v roce 2019 došlo k opětovnému růstu na aktuální hodnotu 1263 v roce 2020.
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Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2015–2020
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Zdroj: VBD, www.czso.cz

Změna počtu obyvatel je výslednicí pohybu obyvatel přirozenou měnou (dáno porodností
a úmrtností) a stěhováním (migrací) obyvatel. Kladné migrační saldo (migrační přírůstek)
znamená, že se do obce přistěhovalo více obyvatel, než se vystěhovalo, přírůstek přirozenou
měnou znamená, že počet živě narozených dětí byl vyšší než počet zemřelých obyvatel.
Tento trend znázorňuje graf č. 3, ze kterého vyplývá, že posledních pět let byla v obci Staré
Sedliště kladná hodnota přirozeného přírůstku/úbytku, ale výrazněji se měnil počet obyvatel
vlivem migrace. V letech 2015-2017 byla celková změna v záporných hodnotách, tudíž došlo
k úbytku obyvatel, což se v posledních dvou letech, tedy v roce 2018 a 2019 změnilo a došlo
k celkovému nárustu obyvatel.
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Graf č. 3: Migrační saldo a přirozený přírůstek/úbytek v letech 2015 – 2019
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Zdroj: VBD, www.czso.cz

Trend současné doby je ve vyspělých zemích stárnutí obyvatelstva, tzv. demografické
stárnutí obyvatelstva. Situaci ve Starém Sedlišti znázorňuje graf č. 4., přičemž oranžová barva
znázorňuje věkové rozložení žen a modrá mužů a vodorovná osa vyjadřuje počet
v jednotlivých kategorií. Záporná hodnota je pouze z důvodu grafického zobrazení do
jednoho grafu, ale její hodnota je totožná s kladnými čísly.
Aktuální věková skladba obyvatelstva ve Starém Sedlišti naznačuje tzv. progresivní vývoj
populace, neboť poměr počtu dětí do patnácti let a počtu seniorů je vyšší ve prospěch dětí.
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Graf č. 4: Věková pyramida obyvatelstva obce Staré Sedliště v roce 2019
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Pro další analýzu věkového složení je použit index stáří, který vyjadřuje, kolik je
v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. Index stáří je
podstatným demografickým ukazatelem, který má plošně v České republice rostoucí
charakter, což vede ve svém důsledku k mnohým změnám ve společnosti, včetně změn
v ekonomických úvahách. V roce 2017 byl celorepublikový index stáří 121,4, v roce 2018
stoupl na 123,24 a pro rok 2019 vystoupal k hodnotě 124,6. V tomto ohledu je v obci Staré
Sedliště demografická situace o poznání pozitivnější, neboť v roce 2017 odpovídal ukazatel
indexu stáří hodnotě 59,8, v roce 2018 se snížil na hodnotu 58. Aktuální stav odpovídá
hodnotě 58,5. Přesto v dlouhodobém horizontu dochází k jeho postupnému zvyšování.
Tabulka č. 3: Věková struktura obyvatelstva v roce 2020

0-14 let
15-64 let
65 let a více
index stáří

Staré Sedliště
počet
%
270
21,4
835
66,1
158
12,5
58,5

SO ORP Tachov
počet
%
5 839
15,7
24 863
66,9
6 444
17,4
110,4

Plzeňský kraj
počet
%
91 693
15,5
378 516
64,2
119 690
20,3
130,5

Česká republika
počet
%
1 710 202
16
6 852 107
64,1
2 131 630
19,9
124,6
Zdroj: VBD, www.czso.cz

Podle údajů o národnostní skladbě ze SLDB 2011 žije ve Starém Sedlišti jen 60,2 %
obyvatel české národnosti. Dále 1,6 % obyvatel uvedlo národnost slovenskou, 1,3 %
ukrajinskou a 0,7 % maďarskou, německou, polskou nebo vietnamskou. Celkem 36,2 %
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národnost neuvedlo. Z větší části se bude pravděpodobně jednat o obyvatele české nebo
romské národnosti.
Co se náboženské víry týče, k věřícím se hlásí 13,1 % obyvatel, bez náboženské víry je 31,4
% obyvatel a 55,5 % lidí se nevyjádřilo.
Vzdělanostní strukturu obyvatelstva v roce 2011 znázorňuje graf č. 5. Hodnoty ukazují
nižší podíl obyvatel s úplným středním a vysokoškolským vzděláním oproti Plzeňskému kraji a
České republice. Celková vzdělanost v obci Staré Sedliště je tak podprůměrná. Index
vzdělanosti má v roce 2011 hodnotu pouhých 32,4, přičemž Plzeňský kraj vykazuje hodnotu
58,6 a Česká republika 64,7.
Graf č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v roce 2011
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Zdroj: SLDB 2011

2.1.2. Sociální situace v obci
V současnosti se v České republice hojně zpracovávají komunitní plány rozvoje sociálních
služeb. Bohužel pro obec Staré Sedliště, resp. pro celé území ORP Tachov, není komunitní
plán k dispozici. Komunitní plán řeší mimo jiné poskytování pomoci osobám v nepříznivé
sociální situaci, kterou se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak,
aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením1.

1

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Na základě výsledků Monitoringu aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách
Plzeňského kraje z roku 2011, který v roce 2011 pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracovala
obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, nebyla na území obce Staré Sedliště
identifikována sociálně vyloučená lokalita. Avšak dle vlastního šetření na území obce
pobývají osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a se kterými mají místní obyvatelé
a představitelé obce následující problémy:
•
•
•
•

neplatí za odvoz odpadu
problémy se školní docházkou dětí
nezájem o shánění zaměstnání
nepořádek na veřejném prostranství

Více informací o sociálních službách uvádí kapitola 2.4. Zdravotnictví a sociální služby.
2.1.3. Spolková, osvětová a informační činnost
Ve Starém Sedlišti působí řada spolků a dalších organizací. Jejich výčet uvádí tabulka č.
4. K rozvoji své činnosti potřebují spolky a zájmové organizace kvalitní zázemí, kde se mohou
členové pravidelně scházet a plánovat akce. Je tedy nutné počítat s investicemi do údržby a
modernizace, případně do výstavby zcela nového zázemí.
Tabulka č. 4: Seznam organizací
Organizace

Sídlo

Centrum setkávání

Staré Sedliště

Český svaz včelařů, z. s.

Staré Sedliště

KBK (Kamarádi bezedných košů)

Staré Sedliště

Labuťačky & spol. z. s.

Labuť

Leteckomodelářský klub Úšava

Staré Sedliště

MS Lesy Staré Sedliště

Staré Sedliště

MS Ohař

Úšava

Myslivecké sdružení „Lesy“ Nové Sedliště

Labuť

NEOTON

Staré Sedliště

Sbor dobrovolných hasičů Labuť

Labuť

Sbor dobrovolných hasičů Nové Sedliště

Nové Sedliště

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště

Staré Sedliště
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Starosedliští rybáři

Staré Sedliště

TJ Staré Sedliště

Staré Sedliště

Turistický oddíl Čilé rybičky, o. s.

Staré Sedliště
Zdroj: vlastní šetření

2.2.

Hospodářství

2.2.1. Ekonomická situace
Významným zaměstnavatelem v obci je společnost KE Ostrov – Elektrik, s. r. o., která
zaměstnává velké množství lidí. Dle vlastního šetření dále místní dojíždí za prací do
nedalekého Boru (Vysočany a Nová Hospoda).
K prosinci 2019 se počet ekonomických subjektů ve Starém Sedlišti mírně snížil z 231
z roku 2014 na 228. Převládají živnostníci, jak vyjadřuje následující graf č. 6.
Graf č. 6: Struktura ekonomických subjektů dle právní formy v roce 2019
obchodní společnosti

akciové společnosti

14%

živnostníci
7%

zemědělští podnikatelé

ostatní

0%

4%

75%

Zdroj: www.czso.cz

Podle grafu č. 7 je nejvíce ekonomických subjektů registrováno v oblasti velkoobchodu a
maloobchodu a stavebnictví. Graf zobrazuje data ekonomického spektra platná k prosinci
2019. V obci Staré Sedliště doposud nefunguje žádný sociální podnik.
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Graf č. 7: Struktura ekonomických subjektů dle činnosti v roce 2019
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2.2.2. Trh práce
Obyvatelé obce Staré Sedliště vykazují vysokou zaměstnanost v oblasti průmyslu (39 %) a
dále v oblasti dopravy a skladování (12,8 %). Procentuální zastoupení jednotlivých odvětví
znázorňuje tabulka č. 5. Podíl zaměstnaných v jednotlivých odvětvích v obci Staré Sedliště,
SO ORP Tachov, Plzeňském kraji a České republice porovnává graf č. 8.
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Tabulka č. 5: Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti v roce 2011
Odvětví ekonomické činnosti
zemědělství, lesnictví, rybářství
průmysl
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
doprava a skladování
ubytování, stravování a pohostinství
informační a komunikační činnosti
peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a
administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
vzdělávání
zdravotní a sociální péče
nezjištěno

Zaměstnaní celkem %
6,6
39,0
5,2
6,6
12,8
1,4
0,5
0,7
1,9
3,8
5,9
1,7
13,9
Zdroj: SLDB 2011
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Graf č. 8: Porovnání zaměstnaných dle ekonomické činnosti v roce 2011
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I z výše uvedeného grafu vyplývá, že obec Staré Sedliště vykazuje větší podíl
zaměstnaných v oblasti průmyslu a dopravy a skladování než ostatní územní celky.
Vývoj nezaměstnanosti v následujících letech zachycuje tabulka č. 6, ve které jsou
uvedena data o počtu osob evidovaných na Úřadě práce ČR jako uchazeče o zaměstnání. Ve
Starém Sedlišti došlo v průběhu posledních pěti let k výraznému snížení počtu uchazečů o
zaměstnání, na aktuální hodnotu 43 osob.
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Tabulka č. 6: Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadě práce ČR
Rok

Počet uchazečů o zaměstnání

2020

43

2019

37

2018

38

2017

47

2016

82

2015

104
Zdroj: www.czso.cz

V roce 2011 vyjíždí mimo svoji obec denně 94 pracujících (cca 22 % ze všech
zaměstnaných obyvatel). Graf č. 9 znázorňuje podíl dojíždění do místa dojížďky. Většina
obyvatel vyjíždí za prací (56 %) do jiné obce okresu.
Tyto ukazatele vycházejí opět z posledního sčítání lidu v roce 2011, proto nedošlo
prozatím k jejich aktualizaci.
Graf č. 9: Vyjíždějící do zaměstnání dle místa dojížďky v roce 2011
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Zdroj: SLDB 2011

2.2.3. Cestovní ruch

Atraktivity cestovního ruchu
Nejzajímavější památky v obci jsou zmíněny v následující tabulce č. 7. Do budoucna je
nutné počítat s investicemi do jejich opravy a údržby.
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Tabulka č. 7: Atraktivity cestovního ruchu
místní část
Staré Sedliště

objekt
kostel sv. Prokopa a Oldřicha
barokní fara
socha sv. Jana Nepomuckého

Nové Sedliště

barokní zámek
židovský hřbitov
kostel Nejsvětější Trojice

Labuť

pomník obětem 1. sv. války

Mchov

socha sv. Jana Nepomuckého
Zdroj: vlastní šetření

Infrastruktura pro cestovní ruch
Podle vlastního šetření v obci funguje pouze jedno ubytovací zařízení, a to v místní části
Labuť.
• Chalupa u potoka - Labuť
Dále ze šetření vyplývá, že infrastruktura pro cestovní ruch je nedostatečná, neboť jsou
zde provozována sice dvě restaurační zařízení, ale bez možnosti stravování.

2.3.

Infrastruktura

2.3.1. Technická infrastruktura
V roce 2011 dle výsledků „Sčítání lidu, domů a bytů“ mělo 78 % domů v obci Staré Sedliště
včetně místních částí přípojku na vodovod. Přípojku na kanalizaci mělo v témže roce 36,5 %
domů a 30,5 % domů mělo přípojku na plyn.
Podíl obydlených bytů vytápěných tuhými palivy je v roce 2011 cca 58 %. Pro srovnání je
nutné uvést, že v Plzeňském kraji je tuhými palivy vytápěno průměrně již pouze 24,3 % bytů.

Vodovody
V místní části Staré Sedliště je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu
643 obyvatel, konkrétně ze skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá, a sice z jeho borské
větve. Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.
V místní části Labuť je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 65 trvale
bydlících obyvatel a 102 rekreantů – chalupářů. Zdrojem pitné vody je vrt. Vlastníkem
vodovodu je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary.
Místní část Mchov má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je
zásobeno 27 trvale bydlících obyvatel a 24 chalupářů. Zdrojem vody je studna. Studna, VDJ a
přívodní řad je v majetku Pozemkového fondu, dosud nebyly předány obci do majetku.
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Vlastníkem i provozovatelem rozvodů je obec. V současné době se připravuje připojení na
vodovod, jehož realizace je plánována přibližně do počátku roku 2021.
Místní část Nové Sedliště má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je
zásobeno 78 trvale bydlících obyvatel. Je zásobována pitnou vodou ze skupinového
vodovodu Tachov – Bor – Planá, z borské větve. Vlastníkem vodovodních rozvodů je obec,
provozovatelem je VAK Karlovy Vary.
Místní část Úšava má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je zásobeno
132 obyvatel. Zdrojem pitné vody je skupinový vodovod Tachov – Bor – Planá. Vlastníkem
vodovodních rozvodů je obec, provozovatelem je VAK Karlovy Vary (http://prvak.plzenskykraj.cz/).

Kanalizace
Místní část Staré Sedliště má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Do jednotné
kanalizace s mechanicko – biologickou ČOV odvádí odpadní vody od 400 obyvatel. V
neodkanalizované části zachycuje odpadní vody 34 septiků a 2 mikročistírny, které jsou
vypouštěny mimo kanalizaci, a 45 bezodtokových jímek vyvážených na ČOV nebo na polní a
jiné pozemky. Vlastníkem kanalizační sítě a ČOV je obec, provozovatelem je VAK Karlovy
Vary.
Pro oblast u nádraží ČD je hotová nová výstavba kanalizačních stok, kanalizační výtlak,
čerpací stanice odpadních vod s havarijním přepadem. Dále je hotová nová výstavba
kanalizačních řadů. Pouze chybí přípojky k RD.
V obci bylo vybudováno 48 přípojek, z nichž je k lednu 2020 již polovina připojena a
dochází k průběžnému připojování zbývajících. V podobné fázi je kanalizace v obci Úšava.
Toto byl jeden z prioritních cílů obce, jehož realizace se postupně blíží ke svému závěru.
Místní část Labuť má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, do které odvádí
odpadní vody po předčištění 42 septiků a 1 mikročistírna. 21 bezodtokových jímek je
vyváženo na ČOV Staré Sedliště, nebo na polní a jiné pozemky. Dešťové vody zachycuje
jednotná kanalizace ze 70 %, zbytek je odveden systémem příkopů, struh a propustků do
bezejmenné vodoteče. Obec má povolení vypouštění pro jednotnou kanalizaci volnými
výustmi do melioračního odpadu, do bezejmenného potoka a do rybníka. Vlastníkem i
provozovatelem kanalizace je obec.
Místní část Mchov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, do které odvádí odpadní
vody 27 trvale bydlících obyvatel i 24 chalupářů. V roce 2000 byla uvedena do provozu ČOV
stabilizační nádrž pro dočištění odpadních vod. Vlastníkem i provozovatelem jednotné
kanalizace je obec.
Místní část Nové Sedliště má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, do které jsou
odvedeny odpadní vody po předčištění z 32 septiků a 2 mikročistíren, tj. od cca 70 obyvatel.
Zbylých 18 obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které vyváží na ČOV
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Staré Sedliště. Jednotná kanalizace je vyústěna 2 volnými výustmi do bezejmenné vodoteče
Sedlišťského potoka. Vlastníkem i provozovatelem jednotné kanalizace je obec.
Místní část Úšava má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, do které jsou odvedeny
odpadní vody po předčištění z 23 septiků a 1 mikročistírny, tj. od cca 62 obyvatel. Zbylých 70
obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách (26 ks), které vyváží na ČOV Staré
Sedliště (60 %), nebo na polní a jiné pozemky (40 %). Jednotná kanalizace je vyústěna do
rybníka a do otevřeného příkopu. Vlastníkem i provozovatelem jednotné kanalizace je obec
http://prvak.plzensky-kraj.cz/).

Zásobování plynem
Distribuční síť zemního plynu je pouze na území místních částí Staré Sedliště a Úšava,
provozována firmou RWE GasNet, s. r. o. Poptávka po plynofikaci je už v současné době
minimální, zvýšený zájem je pouze u novostaveb (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/).

Zásobování elektrickou energií
Provozovatelem
elektrické
sítě
na
území
obce
Staré
Sedliště
je ČEZ Distribuce, a. s. Zásobování elektrickou energií vychází ze současné konfigurace
a rozložení napájecích bodů VN/NN (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/).

Protipovodňová opatření
Protipovodňová ochrana nebo též protipovodňová opatření slouží k úplné eliminaci
povodní nebo alespoň k minimalizaci povodňových škod. Obecně lze uvést, že jejich smyslem
je vodu za vysokých vodních stavů akumulovat (nechat rozlít) mimo lidská sídla (tzn. ve
vodních nádržích, nezastavěných údolních nivách atd.), a naopak v oblasti zástavby vodu z
území co nejrychleji odvést. Přestože je velmi vhodné využívat retenčního potenciálu
nezastavěných přirozených niv, je nutné provádět i tzv. technická protipovodňová opatření.
Mezi ně lze zařadit např. stavbu vodních nádrží, protipovodňových hrází, suchých a
polosuchých polderů. V oblasti zástavby je též nezbytné regulovat, zpevnit a pravidelně čistit
koryto toku.
V inravilánu místní části Staré Sedliště je vymezeno záplavové území stoleté vody
(http://www.dibavod.cz/). Doposud nebylo realizováno žádné protipovodňové opatření.
V Plánu povodí Berounky je navržena úprava Sedlišťského potoka pomocí pevné konstrukce
(ohrázování toku) (www.pvl.cz).

2.3.2. Dopravní infrastruktura

Silniční doprava
Na silniční infrastrukturu připadá významná role v rozvoji celého území. Starým
Sedlištěm, Úšavou a také Novým Sedlištěm prochází silnice II/198, která spojuje Přimdu,
Mlýnec, Staré Sedliště, Tachov a Planou. Silnice u Mlýnce navazuje na dálnici D5 (tzv.
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Plzeňskou dálnici), která spojuje Prahu s hraničním přechodem Rozvadov/Waidhaus s
Německem. Vzdálenost z centra Starého Sedliště k nájezdu na dálnici D5 je cca 6,5 km. Na
silnici II/198 se před Tachovem napojuje silnice II/199, která spojuje Ostrov, Tachov a
Německo (hraniční přechod Pavlův Studenec/Bärnau).
Mapa č. 2 zobrazuje aktuální stav komunikací II. a III. třídy. V roce 2018 došlo k částečné
opravě silnice II/198 mezi obcemi Úšava – Staré Sedliště – Mchov, která byla opravena
v rámci opravy převaděče na dálniční sjezd D5 Mlýnec. Opravy silnic probíhají průběžně,
zejména dle finančních prostředků obce a aktuálních dotačních výzev.
Mapa č. 2: Stav povrchu silnic II. a II. třídy

Zdroj: Geoportál Plzeňského kraje

Železniční doprava
Z hlediska železniční dopravy je jedinou tratí, která přes danou obec vede, trať číslo 184.
Trať vede z Domažlic přes Poběžovice, Bělou nad Radbuzou, Bor, Staré Sedliště a Tachov do
Plané u Mariánských Lázní. Jedná se o jednokolejnou regionální trať. Provoz na trati z Plané u
Mariánských Lázní do Tachova byl zahájen v roce 1895, z Tachova do Domažlic v roce 1910.
Navazujícími tratěmi na trať č. 184 jsou železniční trať č. 178 v Boru, která vede ze Svojšína
do Boru, trať č. 180 v Domažlicích, která vede z Plzně do Německa do Furth im Wald a trať č.
170 v Plané u Mariánských Lázní, která vede z Berouna přes Plzeň do Chebu a je hlavní tratí
celostátního i mezinárodního významu. Spojuje západní Čechy s Prahou a je významnou
železniční spojnicí Česka a západní Evropy.
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Dopravní obslužnost
Obcí Staré Sedliště projíždí následující autobusové linky: linka 490610: Přimda - Bělá nad
Radbuzou - Tachov, linka 490730: Tachov - Přimda - Třemešné a linka 490800: Tachov - Staré
Sedliště - Bor.
Linka 490010: Rozvadov – Přimda – Bělá nad Radbuzou – Tachov byla v prosinci roku 2018
zrušena pro nevytíženost mezi Rozvadovem a Přimdou, a nahrazena linkou 490610.
O víkendech a svátcích nemají obyvatelé z místních částí možnost cestovat veřejnou
dopravou do dalších měst, pokud nepřijedou samostatně do Starého Sedliště, odkud je
možné vlakové spojení.
Na železniční trati č. 184 ve směru Staré Sedliště – Tachov jede denně v pracovní dny
celkem 7 spojů, v sobotu a v neděli jede v tomto směru 6 spojů, ve směru Staré Sedliště –
Domažlice jede denně v pracovní dny celkem 5 spojů, v sobotu a v neděli jedou v tomto
směru 4 spoje.
V průběhu letních prázdnin je dopravní obslužnost snížena.

Cyklistická a turistická doprava
Územím prochází následující cyklotrasy (www.plzenskykraj.kct.cz, http://cyklotrasy.cz):
•
•
•

Trasa č. 2167: (21 km) Staré Sedliště - Planá u Mariánských Lázní: Staré
Sedliště Tisová - Nad Klíčovem - Kočov - Brod - Planá
Trasa č. 2172: (21 km) Staré Sedliště - U Svaté Anny: Staré Sedliště - Úšava - Maršovy
Chody - Dlouhý Újezd - Studánka - Mýto - Pastviny - U Svaté Anny
Trasa č. 2207: (38 km) Výrov - Nová Knížecí Huť: Výrov - Borovany - Kosov Bor - Doly - Mchov - Labuť - Bohuslav - Hoštka - Nová Knížecí Huť

Dále tudy prochází zelená turistická trasa KČT (13,5 km): Staré Sedliště žst. – Přimda, Pod
Ovčím kopcem. Územím však neprochází naučná stezka.

2.4.

Vybavenost

2.4.1. Bydlení
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se ve Starém Sedlišti nachází celkem
282 domů, z toho 249 obydlených. Rodinných domů je v obci 262 (229 obydlených),
bytových domů je v obci pouze 16, kde všechny jsou obydlené. V porovnání s Plzeňským
krajem obec Staré Sedliště vykazuje nadprůměrný podíl (92,9 %) rodinných domů na
celkovém počtu domů. Většina domů byla postavena mezi lety 1920–1970 (34,8 % z
celkového počtu domů). V obci Staré Sedliště je také poměrně mnoho domů (14,2 % z
celkového počtu domů) vybudovaných před rokem 1920, pouze 7,4 % domů bylo vystavěno
nebo rekonstruováno po roce 2001. Oproti Plzeňskému kraji tak Staré Sedliště vykazuje
starší domovní výstavbu.
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V obci Staré Sedliště se nachází celkem 376 obydlených bytů. Většina z nich je v rodinných
domech (67,6 %). Naproti tomu Plzeňský kraj vykazuje jako celek pouze 46,6% zastoupení
bytů v rodinných domech (velkou roli zde však hraje město Plzeň). Nájemní byty tvoří dle
údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 cca 26,3 % z celkového počtu obydlených
bytů. Konkrétně se jedná o 99 bytů.
Za období 2004-2013 byla v obci dokončena výstavba 29 bytových jednotek
(vč. nástaveb a příst., domů pro seniory aj.).
2.4.2. Školství
Ve Starém Sedlišti se nachází mateřská a úplná základní škola, hlavní budova školy byla
otevřena v září roku 1983. Zřizovatelem je obec Staré Sedliště. Všechna zařízení i školní
jídelna a družina se nacházejí v jednom areálu. Mateřskou školu ve školním roce 2014/2015
navštěvovalo 40 žáků, ve školním roce 2015/2016 bude navštěvovat mateřskou školu 49
žáků. Základní školu ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo 136 žáků, ve školním roce
2015/2016 pak 125 žáků. Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje základní školu 144 žáků a
mateřskou školu 37 dětí.
Do školy dojíždí také žáci z ostatních místních částí Starého Sedliště i okolních obcí –
Úšava, Lhotky, Maršovy Chody, Částkov, Nové Sedliště, Labuť, Mchov, Tisová.
Tabulka č. 8: Školská zařízení v obci Staré Sedliště v roce 2020
Název zařízení

Adresa

Kapacita

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště, Staré Sedliště 360, 348 01

240

Základní škola –
družina

Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště, Staré Sedliště 360, 348 01

50

Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště, Staré Sedliště 360, 348 01

40

Zdroj: vlastní šetření
Tabulka č. 9: Střední školy v okolí obce Staré Sedliště v roce 2020
Obec
Bor

Název SŠ
Střední škola Bor, Plzeňská 231

Tachov

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce
1

Obory
Autoelektrikář
Kuchař, číšník
Mechanik opravář motorových
vozidel – automechanik
Opravář zemědělských strojů
Podnikání
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Elektrikář – silnoproud
Truhlář
Zedník

Vzdálenost
7,7 km

12 km
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Obec

Název SŠ

Tachov

Gymnázium, Tachov,
Pionýrská 1370

Stříbro

Střední
odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Stříbro

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Planá

Střední odborné učiliště a Základní škola,
Planá, Kostelní 129

Mariánské
Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně,
Komenského 449/2

Mariánské
Lázně

Gymnázium a obchodní akademie
Mariánské Lázně,
Ruská 355/7

Mariánské
Lázně

Obory
Informační technologie
Strojírenství
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Podnikání

Vzdálenost

9,6 km

Agropodnikání
Veřejnosprávní činnost
Přírodovědné lyceum
Gymnázium
Obchodní akademie
Plastikář
Malířské a natěračské práce
Zednické práce
Zahradnické práce
Provozní služby – pokojská/ý
Pečovatelské služby
Cukrář
Kuchařské práce
Řezník – uzenář
Ošetřovatel
Operátor skladování
Podnikání
Hotelnictví a turismus
Kuchař
Číšník
Gastronomie
Gymnázium
Obchodní akademie

26,1 km

Jezdecká akademie - Střední odborná
škola Mariánské lázně, s.r.o., 569, P.O.Box
43

Jezdec a chovatel koní
Chovatelství se specializací na
chov koní a jezdecký sport

37,6 km

Horšovský
Týn

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

34,2 km

Horšovský
Týn

Základní škola a Odborná škola,
Horšovský Týn, Nádražní 89

Agropodnikání
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Nástavbové studium podnikání
Cukrář
Mechanik opravář moto. vozidel
Kuchař, číšník
Opravář zem. Strojů
Zedník
Keramická výroba
Malířské a natěračské práce
Potravinářská výroba
Potravinářská výroba se
zaměřením na cukrářské práce
Tesařské práce
Zednické práce

27 km
22,7 km

34,5 km

35,7 km

34,4 km
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Obec

Název SŠ

Obory
Zahradnické práce
Zahradnické práce se
zaměřením na květinářské a
aranžerské práce
Pečovatelské služby
Praktická škola

Vzdálenost

Zdroj: vlastní šetření

2.4.3. Zdravotnictví a sociální služby
Z důvodu malého počtu obyvatel se v obci nenachází žádná zdravotnická zařízení.
Vzhledem k blízkosti a snadné dostupnosti Boru a Tachova, kde se nachází polikliniky s řadou
ordinací s různou specializací, je však lékařská péče přesto dobře zajištěna.
Zdravotnická záchranná služba přijíždí z Tachova.
V obci se také nenachází žádné zařízení sociální péče. Péče o seniory a zdravotně
znevýhodněné je zde zajišťována především rodinnými příslušníky. Při potřebě služby v
domácím prostředí klienta existuje možnost využít například služeb pečovatelské služby
z polikliniky v Boru. Jednou měsíčně je možné využít také služby pedikérky na městském
úřadu.
Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb ve SO ORP Tachov sídlí 4 domovy pro seniory
(2 Tachov, Kurojedy, zřizovatelem je Centrum sociálních služeb, Bor, zřizovatelem je Diecézní
charita Plzeň), dále zde sídlí domov se zvláštním režimem v Tachově (zřizovatel Centrum
sociálních služeb), Domov pro osoby se zdravotním postižením v Milířích (zřizovatel Domov
pro osoby se zdravotním postižením Milíře), Nízkoprahové denní centrum v Tachově
(zřizovatel Kotec, o. p. s.), Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež v Tachově
(zřizovatel Kotec, o. p. s.).
Dále na území ORP sídlí tři zařízení odborného sociálního poradenství (Poradna pro
zdravotně postižené, zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, Rodinná
poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy, zřizovatel Centrum sociálních
služeb, Sociální poradna pro cizince, zřizovatel Centrum na podporu integrace cizinců).
Všechna tato zařízení jsou v Tachově.
Mezi „ostatní“ typy sociálních služeb patří: Terénní program Tachovsko (zřizovatel Kotec,
o. p. s.), Kontaktní centrum (zřizovatel Kotec, o. p. s.), Sociálně akviziční služby pro rodiny s
dětmi (zřizovatel Kotec, o. p. s.), pět subjektů poskytujících pečovatelské služby (zřizovateli
jsou – město Planá, Oblastní spolek Českého červeného kříže a Poliklinika Bor, Domácí
ošetřovatelská a pečovatelská služba, s. r. o. Tachov, Jitka Sádlíková Planá). Potom také
Sociálně akviziční služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (zřizovatel SONS ČR),
Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (zřizovatel Nemocnice
následné péče Sv. Anna, s. r. o.).
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Kromě sociálních služeb, které na území ORP Tachov sídlí, působí zde také šest
zařízení sociálních služeb, které sídlí mimo území ORP. Jsou jimi - Středisko Víteček,
poskytuje denní stacionář a sociálně terapeutické dílny, zařízení se nachází v Černošíně
(zřizovatel NNO 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR), Středisko pro ranou péči Plzeň
(pracoviště rané péče – terénní, pro rodiny pečující o dítě do 7 let s postižením), Diakonie
ČCE - Středisko Praha 5 - Stodůlky (pracoviště rané péče - terénní, pro rodiny pečující o dítě
do 7 let s postižením nebo opožděným vývojem). Pírko pro osoby s postižením v Merklíně
(odlehčovací služba – pobytová, pro děti a dospělí 7 - 64 let). Domov pro seniory a dům s
pečovatelskou službou Mariánské Lázně (odlehčovací služba – pobytová, pro dospělé
zdravotně postižené občany (27-64 let), mladší seniory (65–80 let) a starší seniory (nad 80
let).
Obec Staré Sedliště má záměr postavit 7 bytů pro seniory s možností pečovatelské služby,
pro tento účel byla již obcí odkoupena v obci budova, jež musí nyní projít kompletní
rekonstrukcí. K tomuto záměru obec využije možných dotací s vlastní finanční spoluúčastí.
2.4.4. Kultura a sport
V obci se nachází kulturní dům, který je využívám k pořádání kulturních akcí. Na území
obce se během roku pořádá řada akcí, například se slaví každoročně Masopust, Velikonoce,
pouť na sv. Prokopa, pořádá se lampionový průvod či Mikulášská nadílka, také se účastní
akce Česko zpívá koledy, a pro své občany pořádá obec setkávání „rodáků“ a připomíná si i
významná jubilea svých občanů. K nově vzniklým tradicím pak patří například „Hry bez
hranic“, „Videostop“, „Historický večer“ a různé soutěže v karetních hrách. Vedle obecních
aktivit pořádají společenské akce i spolky v obci, a to Sdružení hasičů, spolek Labuťačky &
spol. z. s., SK Staré Sedliště – fotbalový klub, Český svaz včelařů, spolek rybářů a spolek
myslivců, díky nimž jsou pořádané zábavy a koncerty, sportovní turnaje, hasičské závody,
oslava MDŽ, gulášování a další. V neposlední řadě se na rozvoji společenského života v obci
podílí i Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště, jejichž kantoři organizují Maškarní
ples, zájezdy do pražských divadel několikrát ročně, koncerty či sportovní turnaje.
Co se sportovního vyžití týče, jsou ve Starém Sedlišti dvě hřiště - dětské a víceúčelové TJ
Staré Sedliště. Byly zrekontstruovány kabiny sportovního areálu TJ Staré Sedliště, kde se
pořádá řada okresních soutěží v požárním sportu, fotbalových turnajů, lehkoatletických
soutěží, ale i setkávání občanů, žáků školy a také různých spolků, které zde působí.
Nově byla zrekonstruovaná také atletická dráha v průběhu roku 2016/2017, která byla
financována k dotací Plzeňského kraje a obecních finančních zdrojů.

2.5.

Životní prostředí

2.5.1. Stav životního prostředí
Koeficient ekologické stability má hodnotu 1,25. Jedná se tedy o území hospodářské, ale
relativně zachovalé, kde nalezneme vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty
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relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba
energo-materiálových vkladů.
Čistotu ovzduší můžeme považovat za velmi dobrou. Určité riziko představuje pouze vyšší
koncentrace benzo(a)pyrenu (www.chmi.cz). Benzo(a)pyren je aromatická organická látka
vznikající při hoření organického materiálu. Za jeho hlavní zdroj na území obce patří
především vytápění domácností nevhodnými a neekologickými způsoby.
Co se týče kvality povrchových vod, tak dle projektu „VYHODNOCENÍ JAKOSTI
POVRCHOVÝCH VOD V PROFILECH SLEDOVÁNÍ“ Výzkumného ústavu vodohospodářského T.
G. Masaryka je Sedlišťský potok v roce 2012 zařazený do kategorie střední.
Půda je ohrožena zejména vodní erozí. Většina půd na území obce jsou silně náchylné
půdy na vodní erozi, což je způsobeno také výskytem litozemí (geoportal.vumop.cz).
Další určité riziko pro životní prostředí může představovat stará ekologická zátěž - za tu
považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových
vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se
jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, těžké kovy apod.). Na území obce Staré Sedliště se
však nenachází žádná evidovaná stará ekologická zátěž (http://mapy-kr.plzensky.cz).
2.5.2. Ochrana životního prostředí
Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů,
přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních
zdrojů. Týká se nejširších zájmů, největší plochy území státu a největšího okruhu subjektů. Je
zajišťována prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, který rozlišuje obecnou ochranu přírody a krajiny ve třech úrovních – obecná ochrana
územní, obecná ochrana druhová a obecná ochrana neživé části přírodní krajiny.
Do katastrálního území obce Staré Sedliště zčásti zasahuje Přírodní park Český les, který
tvoří ochranné pásmo CHKO.
Mezi zvláštně chráněná území patří přírodní rezervace Tisovské rybníky a Mělký rybník a
dále památné stromy Lípa Na farském a Starosedlišťské lípy.

Přírodní rezervace Tisovské rybníky
Přírodní rezervace Tisovské rybníky obsahuje významné předměty ochrany tohoto významu:
•
•
•
•

přirozená rostlinná společenstva
vzácné a zvlášť chráněné druhy rostlin
vzácné a zvlášť chráněné druhy živočichů
krajinářský význam

PR Tisovské rybníky se rozkládá v ploché krajině Tachovské brázdy v prostoru JV
a V od obce Tisová a tvoří ji šest rybníků ležících ve dvou kaskádách. Jižněji položená je
na bezejmenném levostranném přítoku potoku Suchá, severnější kaskáda je na toku potoka
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Tisovky. Na jižní kaskádě tří rybníků je nejhořejší rybník Andělský, který je velmi mělký a trpí
často nedostatkem vody. Asi 200 m východněji se nachází rybník Dlouhý (na některých
mapách též označen jako Bezděkovský), který je kromě přítoku z rybníka Andělský sycen
ještě odvodňovacími kanály. Proto je již méně postižen kolísáním vodní hladiny. Mezi rybníky
Andělský a Dlouhý je ještě malý polní rybníček, znám pod názvem Pijavka. Byl zařazen jen
do ochranného pásma PR. Posledním rybníkem na této kaskádě je rybník Choboty (na
některých mapách Borský). Jde o rybník velký, poměrně hlubší, zásobovaný nejen přítokem
z rybníka Dlouhý, ale i dalším potokem vyvěrajícím z luční prolákliny nad ním. V druhé
kaskádě je první rybník Velký Podveský. Opět jde o rybník nebeský, sycený vodou
z pramenišť v lukách. Přitéká do něj i stoka vedoucí z veřejné kanalizace obce Tisová, což je
pak příčinou letního "kvetení" rybníka. Několik desítek metrů pod hrází se nachází nejmenší
z rezervačních rybníků, rybník Malý Podveský. Je sycen vodou z předchozího rybníka, díky
své malé velikosti proto netrpí nedostatkem vody. Nebyl nikdy upravován, proto je velmi
hustě zarostlý porosty s převahou orobince. Poslední z rezervačních rybníků je Velký
Jemnický. Okolí spojujícího toku Tisovky je zahrnuto do ochranného pásma. Na hrázi je
oboustranný porost vysokých stromů. Z živočichů jsou zde bezesporu nejvýznamnější vodní
ptáci. Hnízdí tu všechny běžné druhy vyskytující se v oblasti Tachovské brázdy. Vedle toho
se občas objeví i druhy vzácnější. Potápka černokrká, čírka obecná a modrá, lžičák pestrý,
moták pochop, rákosník proužkovaný, moudivláček lužní, v poslední době i slavík modráček
a sykořice vousatá. Dále se vyskytují mnohé zajímavé druhy v době migrací. Ze vzácnějších
druhů jmenujme kulíka bledého, vodouše tmavého, rudonohého a kropenatého. Jespáka
bojovného, husuci lišcí, hvízdáka euroazijského a bukače velkého. Z dalších obratlovců
připomeňme alespoň skokana zeleného, ropuchu zelenou, skokana ostronosého, a užovku
obojkovou. Ze savců jmenujme myšku drobnou, rejsce černého a hraboše mokřadního.
Bezobratlí zatím nebyli v této PR soustavněji sledováni. Rybníky v Tachovské brázdě patří
k nejstarším v ČR, část z nich byla založena již v 15. století. Až do poloviny dvacátého století
na nich bylo hospodařeno přirozeným způsobem. Po II. sv. válce došlo postupně
k intenzifikaci rybářského obhospodařování. Tak byly porosty rybníků prakticky zlikvidovány.
Také stouplo pH vody. Proto bylo zhruba na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let
přistoupeno k dalším úpravám. Jednotlivé rybníky v PR Tisovské rybníky byly těmito
úpravami zasaženy v různé míře (http://www.tisova.eu).

Přírodní rezervace Mělký rybník
Mělký rybník je přírodní rezervace s rozlohou 27 ha. Příslušným orgánem ochrany přírody
je Krajský úřad Plzeňského kraje. (http://drusop.nature.cz/)

Územní systém ekologické stability
Obcí Staré Sedliště v západní části prochází nadregionální biokoridor (vedoucí přes Český
les). Přímo intravilánem obce Staré Sedliště vede regionální biokoridor Za rybníkem – Staré
Sedliště, který propojuje regionální biocentra Za rybníkem a Staré Sedliště. Regionální
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biocentra Plešivec a Za rybníkem propojuje regionální biokoridor Plešivec – Za rybníkem. V
samém východním cípu obce jsou vytyčeny ještě další 2 regionální biokoridory, které vedou z
biocentra Staré Sedliště k dalším biocentrům.
2.5.3. Odpadové hospodářství
Nakládání s odpady je řešeno různými způsoby vždy v souladu s platnými zákony. Obec
Staré Sedliště je jednou ze zapojených obcí ve Sdružení obcí pro vybudování a provozování
skládky Černošín (SOČ Černošín). Sdružení vzniklo v roce 1993 a sdružuje obce okresů Tachov
a Plzeň-sever. Toto sdružení za účelem vybudování a provozování skládky komunálních a
jiných odpadů v Černošíně založilo dceřinou společnost EKODEPON s.r.o., jejímž jediným
vlastníkem je právě SOČ. Tato dceřiná společnost provádí svoz komunálního,
velkoobjemového a nebezpečného odpadu prostřednictvím vlastní techniky, dále pak
provozuje sběrné dvory v území. Dále v obci působí společnost FCC Česká republika, s. r. o.,
která poskytovatelem služeb ve Starém Sedlišti a Tachově.
Sběrný dvůr Tisová, se kterým obec uzavřela smlouvu, poskytuje občanům možnost
dovozu odpadu z domácností, a to v provozních hodinách dvora každý čtvrtek v měsících
říjen až březen: 15.30 – 17.00 hodin, duben až září 16.30 – 18.00 hodin. Záměrem obce je
vybudovat v budoucnu přímo ve Starém Sedlišti vlastní sběrný dvůr.
Od poplatku se osvobozují: občané, kteří jsou dlouhodobě umístěni v léčebně
dlouhodobě nemocných, v domově důchodců nebo jiném sociálním zařízení a dále osoby
nesvéprávné, občané umístěni ve věznicích, občané s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Obce Staré Sedliště, jejichž pobyt není znám, občané s trvalým nebo dlouhodobým pobytem
v zahraničí, občané, kteří mají trvalý pobyt na území obce, ale trvale bydlí na jiném místě v
ČR, kde platí za likvidaci a občané starší osmdesáti let nebo ti, kteří dosáhnou ve
zpoplatňovaném roce tohoto věku.

2.6.

Správa obce

Obec Staré Sedliště vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů
dnem
voleb
do
obecního
zastupitelstva
v roce
1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.6.1. Obecní úřad a kompetence obce

Základní údaje o obecním úřadu jsou následující:
Adresa: Staré Sedliště 359, 347 01 Tachov
Telefon: 374 787 752
E-mail: obec@ssedliste.cz, podatelna@ssedliste.jz.cz
ID datové schránky: qo4ex7
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IČ: 00260142
DIČ: CZ00260142
Bankovní spojení: 627401/0100 (Komerční banka, a.s.)

Kontaktní údaje na jednotlivé pracovníky:
Mgr. Jitka Valíčková

starostka

374 787 730, 606 042 235

Mgr. Oldřich Benda

místostarosta

606 042 236

Lenka Bartušková

účetní

374 787 750

Zlatuše Ulahelová

referent

374 787 752

Miloslava Pichlerová

majetek

374 787 740

Josef Juríček

lesní hospodářství

723 409 660

Lenka Málková

Pošta Partner

725 533 285

Úřední hodiny:
Pondělí

7:00 – 15:30

Úterý

7:00 – 15:30

Středa

7:00 – 17:00

Čtvrtek

7:00 – 15:30

Pátek

7:00 – 14:00

Zastupitelstvo obce:
Jméno
Mgr. Jitka Valíčková
Mgr. Oldřich Benda
Monika Vernerová
Jaromír Petráška
Ing. Ondřej Fojtíček
Mgr. David Klaus
Jiří Vacek
Pavel Viterna
Michaela Dvořáková

Funkce
Starosta
Místostarosta
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Zastupitelstvo obce zvolilo následující výbory:
•

•

Finanční výbor zastupitelstva
o Pavel Viterna, předseda finančního výboru
o Michaela Dvořáková, člen
o Pavla Kamarýtová, člen
Kontrolní výbor zastupitelstva
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o Ing. Ondřej Fojtíček, předseda kontrolního výboru
o Mgr. David Klaus, člen
o Radek Fiala, člen
V roce 2018 byla na obecním úřadě otevřena pobočka Pošta Partner z důvodu
kontinuálního zajištění poštovních služeb.

2.6.2. Hospodaření obce
Bilance rozpočtového hospodaření v posledních devíti letech je následující:
Tabulka č. 10: Příjmy a výdaje obce
Rok

Příjmy

Výdaje

2019

29 515 000 Kč

19 908 000 Kč

2018

32 878 000 Kč

35 212 000 Kč

2017

29 611 000 Kč

23 874 000 Kč

2016

29 515 000 Kč

26 706 000 Kč

2015

22 829 210 Kč

33 713 500 Kč

2014

22 986 000 Kč

18 839 000 Kč

2013

23 594 000 Kč

17 986 000 Kč

2012

18 033 000 Kč

21 061 000 Kč

2011

19 796 000 Kč

22 178 000 Kč
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz, www.ssedliste.cz

Obec hospodaří s přebytkovým rozpočtem. V letech, kdy byly výdaje vyšší než příjmy,
financovala obec dificit z vlastních finančních rezerv.
2.6.3. Bezpečnost
Obec Staré Sedliště spadá pod obvodní oddělení policie ČR Tachov spolu s dalšími 11
obcemi a má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednávání přestupků s městem Bor.
V obci je nainstalována jedna fotopast, která zaznamenává statické snímky při pohybu
člověka/zvířete v zorném poli snímače. Tato fotopast je mobilní a její umístění se mění dle
potřeby.
2.6.4. Vnější vztahy a vazby
Staré Sedliště je součástí SO ORP Tachov a Plzeňského kraje. Krajské město Plzeň je
vzdáleno 58 km. Obcí s pověřeným obecním úřadem je město Bor. Staré Sedliště nemá
žádné partnerské město.
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Členství obce v organizacích a sdruženích:
•
•
•
•
•

2.7.

Vodárenské sdružení obcí Halže
Svaz měst a obcí České republiky
Dobrovolný svazek obcí BORSKO
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín
MAS Český les, z. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Z dotazníkového šetření, které proběhlo na území v červenci a srpnu 2015, vzešly
následující problematické či nevyhovující skutečnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

velký počet nepřizpůsobivých občanů, devastace bydlení
malá bezpečnost v obci
chybějící domov seniorů
malý počet nových stavebních parcel a bytových jednotek
velký nájem u stávajících bytových jednotek
chybějící konkurenční obchod ve Starém Sedlišti – vysoké ceny
chybějící obchod v místní části Mchov
chybějící víceúčelové hřiště v místní části Labuť
nedostatečně vybavené hřiště v Novém Sedlišti
četnost lokálních záplav
velký výskyt černých skládek
spalování nebezpečného odpadu
špatný stav některých komunikací a chodníků
chybějící kanalizace a ČOV v místní části Labuť
chybějící bistro nebo restaurace ve Starém Sedlišti
chybějící cyklostezka
chybějící lavičky a odpočívadla u rybníků

Pro zlepšení podmínek života v obci by občané doporučili:
•
•
•
•
•
•

řešit otázku nepřizpůsobivých občanů
vybudovat obytnou zónu
zlepšit technickou i dopravní infrastrukturu
vybudovat dům pro seniory
zkvalitnění veřejných služeb
vybudovat cyklostezku

Grafy č. 10 - 12 znázorňují míru spokojenosti místních obyvatel s různými oblastmi života.
Z grafů je vidět, že názory místních obyvatel se v některých otázkách značně liší. To je dáno
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především věkem, sociální situací a také celkovými představami obyvatel o životě v jejich
obci. Dotazník zodpovědělo 19 respondentů.
Graf č. 10: Míra spokojenosti místních obyvatel
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Graf č. 11: Míra spokojenosti místních obyvatel
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Graf č. 12: Míra spokojenosti místních obyvatel
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3.

Východiska pro návrhovou část: SWOT analýza

SWOT analýza shrnuje základní limity a potenciál rozvoje území. Na jejímž základě jsou
vymezeny potřeby, které je nutné naplnit, aby došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území.
SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat:
•
•
•
•

Silné stránky (Strenghts)
Slabé stránky (Weaknesses)
Příležitosti (Opportunities)
Hrozby (Threats)

V případě Starého Sedliště se jedná o utřídění stávajících znalostí a výsledků analytické
části. SWOT analýza byla tedy vytvořena prostřednictvím socio-ekonomické analýzy a
částečně metodou „Brainstorming“, kdy účastníci setkání formulovali silné a slabé stránky
regionu a příležitosti a hrozby.

Silné stránky

Slabé stránky

1. Růst počtu obyvatel
2. Nízký index stáří – vysoký podíl obyvatel
v předproduktivním věku
3. Blízkost CHKO Český les a přírodních
rezervací Tisovské rybníky a Mělký rybník
4. Dostatečné pokrytí obce síťí vodovodů
5. Blízkost dálnice D5 a hranice se SRN
6. Čisté životní prostředí
7. Fungující mateřská a základní škola
8. Členství obce v organizacích
9. Využívání dotačních titulů
10. Aktivní politika obce usilující o její rozvoj
11. Zajištění terénní sociální služby
12. Dobrá dopravní dostupnost spádových
měst
13. Dostatek volných ploch pro výstavbu

1. Nižší vzdělanost obyvatel
2. Výskyt lokalit ohrožených sociálním
vyloučením
3. Málo rozvinuté podnikatelské prostředí
4. Podprůměrná zaměstnanost ve službách
5. Nedostatečná komunikace mezi obcí a
podnikateli
6. Absence dalšího významnějšího
zaměstnavatele přímo v obci
7. Nerozvinutá infrastruktura cestovního ruchu
8. Velké procento domů vytápěných tuhými
palivy
9. Nedostatečné pokrytí kanalizační sítí a
absence ČOV
10. Absence zdravotnické a sociální péče
11. Horší technický stav některých památek a
budov
12. Existence černých skládek
13. Absence sběrného dvora
14. Drobná kriminalita v obci
15. Chybějící cyklostezky a naučné stezky
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Příležitosti
1. Vytvoření podnikatelského prostředí
2. Diverzifikace zemědělských činností a
agroturistika
3. Podpora tradičních řemesel a tradiční
výroby
4. Zlepšení komunikace mezi obcí a
podnikateli
5. Rozšíření spolupráce s ostatními obcemi
6. Možnost navázání spolupráce
s partnerskými městy
7. Oživování a zachovávání tradic
8. Modernizace a rekonstrukce stávající a
výstavba nové technické a dopravní
infrastruktury
9. Obnova kulturních památek
10. Neformální a celoživotní vzdělávání
11. Využívání místních zdrojů
12. Ekologická osvěta obyvatel
13. Vybudování sběrného dvora a komunitní
kompostárny
14. Ošetření a revitalizace zeleně a rybníků
15. Výstavba cyklostezek a naučných stezek

Hrozby
1. Vznik a rozšiřování sociálně vyloučených
lokalit
2. Snižování počtu místních obyvatel
3. Nedostatečná podpora malého a středního
podnikání
4. Odchod kvalifikované pracovní síly
5. Znečištění ovzduší
6. Rušení spojů veřejné dopravy
7. Nárůst kriminality
8. Zhoršení stavu technické a dopravní
infrastruktury
9. Nedostatečné a nekoordinovaná organizace
turismu
10. Devastace a chátrání kulturních památek
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4.

Návrhová část

Program rozvoje obce Staré Sedliště na období 2020-2027 je základním koncepčním
rozvojovým dokumentem, podle kterého se bude řídit rozvoj území v uvedeném období. Jde
o ucelený integrovaný rozvojový dokument. Návrhová část vychází ze zjištěných potřeb
území, které byly identifikovány v analytické části na základě analýz statistických dat a
výsledků vlastního terénního šetření.

4.1.

Vize do roku 2027

Obec Staré Sedliště je bezpečná a krásná obec, která nabízí ideální podmínky pro život
všem skupinám obyvatel, poskytuje široké spektrum kvalitních služeb, pracovních
příležitostí i volnočasových aktivit. Obec, která aktivně řeší zkvalitnění technické a
dopravní infrastruktury. Je zde čisté životní prostředí, představitelé obce komunikují s
občany a podporují místní podnikatele. Staré Sedliště je obcí, pro kterou je cílem
zachování kulturního a přírodního dědictví pro příští generace.

4.2.

Cíle, opatření, aktivity

K plnění vize si obec stanovila několik dlouhodobých strategických cílů, které odpovídají
výsledkům SWOT analýzy a také připomínkám a podnětům shromážděným při zpracování
analytické i návrhové části. Strategické cíle budou plněny pomocí stanovených opatření a
aktivit.
Cíl 1: Plnohodnotný život místních obyvatel
K zajištění spokojeného a plnohodnotného života obyvatel je zapotřebí se zaměřit na
několik dílčích faktorů, mezi něž patří nabídka kvalitních veřejných služeb. Hlavním
nástrojem pozitivní změny je zlepšení dostupnosti a kvality zdravotních a sociálních služeb,
bydlení a vzdělávání. Součástí tohoto cíle je i boj s diskriminací a boj proti chudobě a
sociálnímu vyloučení. Ve venkovském prostředí dále v nemalé míře ovlivňují kvalitu života
také možnosti využití volného času, ať už se jedná o dostatečné kulturní nebo sportovní vyžití
nebo zapojení občanů do spolkového života. Zapomínat by se nemělo ani na tradice, které by
měly zůstat uchovány pro další generace. Dále je velmi důležité udržovat a zlepšovat stav
veřejných prostranství, neboť jsou to nejen místa veřejná, ale hlavně místa pro setkávání a
společné aktivity místních obyvatel a návštěvníků obce. Je nutné neustále přispívat k
posilování sounáležitosti a vztahu lidí k místu, kde žijí.
V návaznosti na analytickou část vzešly následující rozvojová opatření a aktivity.
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Opatření 1.1. Dostupná a kvalitní zdravotní a sociální péče, podpora začleňování
•
•
•

Podpora aktivní spolupráce mezi obcí a poskytovateli služeb při řešení dopravní
dostupnosti služeb
Zpracování komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
Podpora poskytovatelů služeb při řešení situace ohledně nepřizpůsobivých občanů

Opatření 1.2. Dostupné bydlení
•
•

Výstavba sociálních bytů
Příprava infrastruktury pro stavební parcely

Opatření 1.3. Oprava budov občanské vybavenosti
•
•

Rekonstrukce zázemí občanské vybavenosti
Úpravy veřejných prostranství

Opatření 1.4. Podpora volnočasových aktivit
•
•
•
•

Podpora spolkové činnosti
Rozvoj spolupráce mezi obcí a spolky
Podpora kulturních a sportovních akcí
Modernizace zázemí pro volnočasové aktivity

Opatření 1.5. Zabezpečení vyšší bezpečnosti pro občany obce
•
•
•

Podpora preventivních akcí
Vybudování protipovodňových opatření
Pravidelná podpora JSDH Staré Sedliště a JSDH Nové Sedliště

Cíl 2: Ekonomický rozvoj obce
Hlavní prioritou v následujícím období je podpora místních podnikatelů. Jedná se hlavně o
zlepšení podmínek pro zemědělské podniky, drobné podnikatele z řad místních obyvatel a
malé a střední podniky. Důležitým prvkem je komunikace mezi představiteli obce a
podnikateli. V programovém období 2014-2020 je soustředěna pozornost také na sociální
podnikání, které v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi. Základem
úspěchu je samozřejmě kvalitní vzdělávání, případně rekvalifikace, což zajistí dostatečný
počet absolventů odborných oborů na trhu práce. Také je nutné zaměřit pozornost na rozvoj
podnikání v oblasti cestovního ruchu, což zpříjemní, jak pobyt návštěvníkům, tak to bude
zároveň i přínosem pro místní obyvatele. Na spokojenost občanů a ekonomický rozvoj obce
má vliv i stav kulturního dědictví. Jsme povinni udržovat a také uchovat kulturní památky
nejen pro nás, ale především pro naše potomky.
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V návaznosti na analytickou část vzešla následující rozvojová opatření:
Opatření 2.1. Rozvoj podnikání se zaměřením na malé a střední podniky a sociální
podniky
•
•

Podpora malého a středního podnikání
Podpora začínajících podnikatelů

•
•
•
•

Využití brownfieds
Rozvoj tradičních řemesel a výroby
Podpora zpracování a prodeje místních produktů
Diverzifikace zemědělských činností

Opatření 2.2. Spolupráce se vzdělávacími zařízeními pro rozvoj neformálního a
celoživotního vzdělávání
•
•

Podpora spolupráce se vzdělávacími zařízeními
Vybudování zázemí pro neformální a celoživotní vzdělávání

Opatření 2.3. Podpora cestovního ruchu
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernizace a budování ubytovacích a stravovacích zařízení
Síťování a spolupráce mezi podnikateli v oblasti ubytování, stravování a místních
produktů, podpora mezinárodní spolupráce
Rozvoj doplňkové infrastruktury
Budování inovativních atraktivit a volnočasových aktivit
Rozvoj specifických forem vyžití a turistiky (hipoturistika, agroturistika,
gastroturistika)
Budování a údržba stezek
Obnova kulturních památek
Propagace obce

Opatření 2.4. Rozvoj zemědělství a lesnictví
•
•
•

Modernizace zemědělských podniků
Podpora pěstování tradičních odrůd ovoce
Rozvoj lesnické techniky a infrastruktury

Cíl 3: Rozvoj infrastruktury
Kvalitní technická a dopravní infrastruktura je jedním z největších předpokladů pro rozvoj
obce. Stav infrastruktury je ve většině obcí jedním z hlavních problémů. Ať už se jedná o
špatný technický stav pozemních komunikací, špatný technický stav vodovodů a kanalizací,
nedostatečné napojení na inženýrské sítě apod. Ve většině obcí také dostatečně nevyužívají
možnosti rozvoje vybavenosti obce použitím informačních a komunikačních technologií.
Cílem je tedy vybavit obec Staré Sedliště dostatečnou technickou i dopravní infrastrukturou,
což napomůže nejen ke spokojenému životu místních obyvatel, ale i k rozvoji ekonomiky
v obci.
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V návaznosti na analytickou část vzešla následující rozvojová opatření:
Opatření 3.1. Rozvoj technické infrastruktury
•

Výstavba a modernizace kanalizací a vodovodů

Opatření 3.2. Zvýšení kvality dopravní infrastruktury
• Budování a rekonstrukce místních a účelových komunikací
• Opravy stavebních objektů u místních komunikací
• Zvyšování bezpečnosti chodců
Cíl 4: Čisté životní prostředí a půvabná krajina
Pro kvalitní život dalších generací je zachování čistého životního prostředí v obci jedním
z nejdůležitějších cílů. Z důvodu rozšiřujícího se hospodářství je zvýšená spotřeba energie,
paliv a také surovin. Bohužel je tím stále více ohrožováno životní prostředí, které nám vytváří
příznivé podmínky pro život. Vzniká množství odpadů, jedovatých plynů apod. Hrozí
nebezpečí, že nebudeme mít dostatek čistého vzduchu, kvalitní pitné vody, surovin ani
potravin pro další generace. Možnosti přírody nejsou neomezené. Musíme se naučit šetřit
naše suroviny, získávat alternativní zdroje energie. Hlavním cílem je využití odpadů jako
zdrojů pro budoucnost. Důležité je rozšiřování kompostování biodegradabilních součástí
odpadů, zkvalitňování provozu sběrných dvorů, rozšiřování míst sběru recyklovatelných
složek komunálních odpadů či nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů. Je
asi dále zřejmé, že různé podoby krajiny mají různý vliv na fungování ekosystémů i lidské
společnosti. Proto je nesmírně důležité sledovat vývoj krajiny. Její význam pro fungování
ekosystémů i pro život lidí je totiž obrovský a vychází z toho, co všechno nám krajina
poskytuje. Za dobrý stav v osídlené krajině je považována krajina harmonická, ve které jsou v
rovnováze jak přírodní, tak kulturní složky krajiny. Setkáme se v ní s lesy, loukami, polními
kulturami, ale i vesničkami, městy či dopravními komunikacemi. Přírodní složky ovšem musí
zůstat funkční, nesmí dojít k tomu, aby to byly izolované ostrovy.
V návaznosti na analytickou část vzešla následující rozvojová opatření:
Opatření 4.1. Zefektivnění nakládání s odpady
•
•
•

Výstavba zařízení na zpracování a další využívaní BRO
Odstranění černých skládek
Ekologická osvěta obyvatel

Opatření 4.2. Zlepšení vzhledu krajiny
•
•
•

Zavádění komplexních pozemkových úprav a realizace plánu společných zařízení
Výsadba a údržba veřejné zeleně
Rekonstrukce drobných památek v krajině

Opatření 4.3. Podpora přirozených funkcí krajiny
•

Revitalizace vodních toků a ploch
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•

Ekologická obnova luk

Opatření 4.4. Podpora efektivního nakládání s energiemi
•
•
•

5.

Přechod na ekologické formy vytápění
Vyšší využívaní obnovitelných zdrojů energie
Zateplení veřejných budov

Akční plán

Akční plán představuje část programu rozvoje obce, který navazuje na návrh opatření a
aktivit a konkretizuje způsob realizace rozvojových aktivit plánovaných na nejbližší období až
do podoby postupových kroků (rozfázování činností, např. přípravné kroky). Akční plán tedy
označuje konkrétní akce pro naplnění jednotlivých opatření. U aktivity je stanovena
důležitost, rok(y) realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a
zdroje financování.
Po zhodnocení akčního plánu obce v roce 2020 byly vyhodnoceny následující aktivity jako
splněné:
-

-

vypracování územního plánu
odkoupení objektu pro realizaci projektu „Dvůr na návsi“, jehož rekonstrukce
aktuálně probíhá – objekt bude sloužit jako víceúčelové zařízení v obci, včetně
vybudování sběrného dvora v areálu
výměna oken na obecním úřadě Staré Sedliště
úprava parkovacích míst u místního hřbitova
nový povrch běžecké dráhy na atletickém hřišti
oprava veřejného osvětlení Úšava
oprava chodníků Úšava
modernizace zastávek veřejné dopravy
oprava hráze rybníka Nové Sedliště
oprava hřbitovní zdi – je částečně splněna a probíhá
čištění a úprava rybníka Úšava – je částečně splněna a probíhá

Jako aktivity pro nastávající období byly pak stanoveny následující projekty:
-

„Studie náves“ – pro vytvoření veřejného prostoru v obci, který bude sloužit jako
centrální prostor obecní návsi
zateplení a výměna oken v Mateřské škole Staré Sedliště
veřejný vodovod v obci Mchov
dokončení poslední etapy oprav chodníků ve Starém Sedlišti
vybudování 7 bytů pro seniory s možností pečovatelské služby
vybudování sběrného dvora
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Následující aktivity budou naplňovány průběžně, dle finančních možností obce a
vyhlašovaných dotačních titulů, a od toho se bude odvíjet jejich následnost.

Cíl 1: Plnohodnotný život místních obyvatel
Opatření 1.1: Dostupná a kvalitní zdravotní a sociální péče, podpora začleňování
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Zpracování komunitního
plánu rozvoje sociálních
služeb
Výstavba nových zařízení
pro poskytování sociálních
služeb
(komunitní centrum, dům
s pečovatelskou službou)

velká

20202027

obec

500 000 Kč

střední

20202027

obec

100 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce

Opatření 1.2: Dostupné bydlení
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Výstavba nových bytů

velká

20202027

obec

100 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce

Opatření 1.3: Oprava budov občanské vybavenosti
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Dvůr na návsi –
rekonstrukce; zázemí pro
rozšíření občanské
vybavenosti
Oprava budovy občanské
vybavenosti – Labuť

velká

20202027

obec

100 mil. Kč

velká

20202027

obec

2 mil. Kč

Oprava budovy občanské
vybavenosti – Nové
Sedliště
Oprava budovy občanské
vybavenosti – Mchov

velká

20202027

obec

2,5 mil. Kč

velká

20202027

obec

2 mil. Kč

Zateplení budovy OÚ

střední

20202027

obec

1 mil. Kč

Výměna oken a zateplení
budovy MŠ a ZŠ

velká

20202024

obec

8 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
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Opatření 1.3: Oprava budov občanské vybavenosti
Úprava návsi – „Studie
náves“ - komunikace,
parkoviště, chodníky
Úprava veřejného
prostranství

velká

20202027

obec

10 mil. Kč

velká

2020–
2027

obec

500 000 Kč

Pořízení techniky na
úpravu veřejného
prostranství
Odpočinková místa,
vyhlídková místa

střední

20202027

obec

1 mil. Kč

střední

20202027

obec

2 mil. Kč

Úprava veřejného
prostranství Labuť

střední

20202027

obec

5 mil. Kč

Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obc
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce

Opatření 1.4: Podpora volnočasových aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Doplnění herních prvků
- Labuť

střední

20202027

obec

200 000 Kč

Rozšíření herních prvků
- Mchov

střední

20202027

obec

100 000 Kč

Vybudování
sportovního hřiště na
volejbal - Nové Sedliště

velká

20202027

obec

300 000 Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce

Opatření 1.5. Zabezpečení vyšší bezpečnosti pro občany obce
Název aktivity

Důležitost

Snížení kriminality a
velká
eliminace soc.
patologických jevů
(prevence kriminality,
protidrogová prevence,
dohledová služba)
Pravidelná podpora
velká
jedntek dobrovolných
hasičů: JSDH Staré Sedliště
a JSDH Nové Sedliště–
vybavení investiční a
neinvestiční povahy,
úprava/rekonstrukce
zázemí,

Termín

Odpovědnost

Náklady

20202027

obec

2 mil.

2020-2027 obec

3 mil.

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce

Dotační
titul/rozpočet
obce
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Cíl 2: Ekonomický rozvoj obce
Opatření 2.1: Rozvoj podnikání se zaměřením na malé a střední podniky a sociální
podniky
Název aktivity
Rozvoj
infrastruktury
pro podnikání
Inovace podniků
včetně vybavení
moderními
technologiemi
Zavádění inovací

Důležitost
velká

Termín
20202027

Odpovědnost
obec

Náklady
5 mil. Kč

Zdroje financování
Dotační titul/rozpočet
obce

velká

20202027

podnikatelé

10 mil. Kč

Dotační titul/vlastní
zdroje žadatele

střední

podnikatelé

10 mil. Kč

Podpora místních
produktů

velká

20202027
20202027

obec/
podnikatelé

2 mil. Kč

Dotační titul/vlastní
zdroje žadatele
Dotační titul/ rozpočet
obce/vlastní zdroje
žadatele

Opatření 2.2: Spolupráce se vzdělávacími zařízeními pro rozvoj neformálního a
celoživotního vzdělávání
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Spolupráce podnikatelů
se středními školami

velká

20202027

podnikatelé/
školy

2 mil. Kč

Propagace řemeslných a
učebních oborů

velká

20202027

podnikatelé/
školy

1 mil. Kč

Nabídka kurzů pro další
vzdělávání dospělých –
celoživotní vzdělávání
Spolupráce se
vzdělávacími zařízeními –
ZŠ aj.

střední

20202027

školy

1 mil. Kč

střední

20202027

podnikatelé/
školy/obec

1 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/vlastní
zdroje žadatele
Dotační
titul/vlastní
zdroje žadatele
Dotační
titul/vlastní
zdroje žadatele
Dotační
titul/vlastní
zdroje žadatele

Opatření 2.3: Podpora cestovního ruchu
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Obnova kulturních
památek

velká

20202027

obec

10 mil. Kč

Zkvalitnění nabídky
služeb

velká

20202027

obec/
podnikatelé/s
polky

5 mil Kč.

Propagace území

velká

20202027

obec

1,5 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační titul/
rozpočet
obce/vlastní
zdroje
Dotační titul/
rozpočet obce
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Budování cyklostezek a
naučných stezek
Navázání regionální
a přeshraniční spolupráce

střední
střední

202020270
20202027

obec

5 mil. Kč

obec

5 mil. Kč

Dotační titul/
rozpočet obce
Dotační
titul/rozpočet
obce

Cíl 3: Rozvoj infrastruktury
Opatření 3.1: Rozvoj technické infrastruktury
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Obytná zóna – vybudování
infrastruktury

velká

20202027

obec

6 mil. Kč

Připojování na vybudované
kanalizační přípojky

velká

20202027

obec

0,5 mil. Kč

Kanalizační řád, dočišťovací
nádrž, čistička
- Labuť
Veřejný vodovod Mchov

velká

20202027

obec

3 mil. Kč

velká

20202024

obec

5 mil. Kč

Kanalizace
- Úšava

velká

20202027

obec

5 mil. Kč

Kanalizace Nové Sedliště

velká

20202027

obec

5 mil. Kč

ČOV k budově občanské
vybavenosti
- Nové Sedliště
Čistička
- Nové Sedliště

velká

20202027

obec

300 000 Kč

velká

20202027

obec

3 mil. Kč

Vybudování domovní
čističky pro dům ve
vlastnictví obce – Úšava
Veřejné osvětlení

velká

20202027

obec

250 000 Kč

střední

20202027

obec

5 mil. Kč

Oprava veřejného osvětlení
- Labuť

střední

20202027

obec

1,4 mil. Kč

Rekonstrukce veřejného
osvětlení
- Mchov
Oprava veřejného osvětlení
- Nové Sedliště

střední

20202027

obec

1,5 mil. Kč

střední

20202027

obec

2,8 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
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Opatření 3.2: Zvýšení kvality dopravní infrastruktury
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Obytná zóna - vybudování
komunikací a chodníků

velká

20202027

obec

8 mil. Kč

Oprava místních
komunikací

velká

20202027

obec

12 mil. Kč

Obnovení cesty mezi
Starým a Novým Sedlištěm

velká

20202027

obec

10 mil. Kč

Obnovení cesty mezi
Starým Sedlištěm a
Částkovem
Oprava místní komunikace
- Labuť

velká

20202027

obec

10 mil. Kč

velká

20202027

obec

1,3 mil Kč

Oprava místní komunikace
- Mchov

velká

20202027

obec

800 000 Kč

Oprava komunikace
- Nové Sedliště

velká

20202027

obec

700 000 Kč

Oprava chodníků

velká

20202027

obec

2 mil. Kč

Komunikace k novým RD
- Úšava

velká

20202027

obec

1,5 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce

Cíl 4: Čisté životní prostředí a půvabná krajina
Opatření 4.1: Zefektivnění nakládání s odpady
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Předcházení vzniku
odpadů

velká

20202027

obec

2 mil. Kč

Zvýšit podíl využití odpadů

střední

20202027

obec

7 mil. Kč

Vybudování sběrného
dvora

velká

20202027

obec

10 mil. Kč

Zvýšit množství tříděného
odpadu

střední

20202027

obec

2 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
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Opatření 4.1: Zefektivnění nakládání s odpady

Odstranění černých
skládek

velká

20202027

obec

1 mil. Kč

Ekoprogramy pro děti
a mládež

velká

20202027

obec/škola

10 mil. Kč

Ekologická osvěta
obyvatel

velká

20202027

obec

6 mil Kč.

obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce

Opatření 4.2: Zlepšení vzhledu krajiny
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Oprava hřbitovní zdi

velká

20202024

obec

1,5 mil. Kč

Oprava a údržba
hřbitova – Labuť

velká

20202027

obec

500 000 Kč

Výsadba okrasných keřů
a zeleně

střední

20202027

obec

300 000 Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce

Opatření 4.3: Podpora přirozených funkcí krajiny
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Čištění a úprava
rybníka - Úšava

velká

2020–
2027

obec

800 000 Kč

Čištění a úprava
rybníka - Mchov

velká

2020–
2027

obec

600 000 Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce

Opatření 4.4: Podpora efektivního nakládání s energiemi
Název aktivity

Důležitost

Termín

Odpovědnost

Náklady

Snížení energetické
náročnosti budov

velká

20202022

obec/majitelé
objektů

20 mil. Kč

Přechod na ekologičtější
způsob vytápění

velká

20202027

obec/majitelé
objektů

20 mil. Kč

Zdroje
financování
Dotační
titul/rozpočet
obce
Dotační
titul/rozpočet
obce
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6.

Podpora realizace programu

Pro úspěšnou realizaci PRO Staré Sedliště je důležité nastavení jeho postupného
naplňování. V budoucnu bude důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – obce,
spolků, občanů, podnikatelů i subjektů vně obce.

Realizační role

Kompetentní pozice

Jméno

Garant

Starostka

Mgr. Jitka Valíčková

Koordinátor

Pověřený člen zastupitelstva

Jiří Vacek

•

•

Garant zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky
pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na
aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z
nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už na národní, krajské či
místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu, a
navrhuje jeho případné aktualizace. Svolává případná jednání pracovní
skupiny.
Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní
podstatou činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu.
Zodpovídá za dodržení harmonogramu vyhodnocování a monitoring. Řídí
přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce a Garanta programu.
Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů,
které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za proškolení
osob, které budou zapojeny do realizace programu. Zodpovídá za přípravu
aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití
programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě
podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring
programu.

Odpovědnost za plnění akčního plánu mají všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem PRO Staré Sedliště 2020-2027. Tento dokument
se po schválení zastupitelstvem obce stává jedním ze základních podkladů při rozvoji obce.
Pro optimální plnění rozvojových cílů je nezbytné pozorně sledovat dílčí dosažené
úspěchy – průběžně hodnotit naplňování aktivit. Realizace strategického dokumentu v
jednotlivých letech bude sledována vždy při přípravě a schvalování rozpočtu obce na
následující rok, průběžným sledováním realizace může být pověřen vybraný člen
50
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zastupitelstva či výbor. Je vhodné informace o postupu realizace případně návrh aktualizací
zařadit na program zasedání zastupitelstva obce. Dokument podléhá průběžným
aktualizacím.
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je obecní rozpočet. U řady aktivit se
předpokládá také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU).
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Příloha č. 1: Firmy, spolky a podnikatelé obce Staré Sedliště
Firmy Staré Sedliště
Název firmy

Sídlo

AGROKLAS Staré Sedliště, a. s.
(Pavel Hodek)

Staré Sedliště 357 zemědělská výroba, obchod,
chov hospodář. zvířat

BUBEN HOMES, s. r. o.

Úšava 97

dřevostavby,
zednictví,
pokrývačství, truhlářství aj.

Nové Sedliště 73

výroba mysliveckých oděvů,
chov
koní,
myslivost,
zemědělství

Nové Sedliště 73

výroba plastových výrobků

(Lubomír Buben)
Diana Bohemia, s. r. o.
(Tomáš Minich)
IMT Bohemia, s. r. o.

Podnikatelská činnost

(Tomáš Minich)
KTJ ČR, s. r. o.
(Lukáš Matocha)

Promont logistik, s. r. o.
(Mára, Márová, Doskočilová)
PROMONT elektrotechnika, s. r.o.

Staré Sedliště 385 stavební
práce,
elektroinstalace,
instalatérství, topenářství,
úklidové služby,
Staré Sedliště 386 dopravní firma, vnitrostátní
a mezinárodní přeprava
nákladů

(Miroslav Mára)

Staré Sedliště 256 montáž kabelů, maloobchod
a velkoobchod, výroba

Tesařství Kříž, s. r. o.

Mchov č. ev. 4

(Václav Kříž)

tesařství,
dřevostavby

truhlářství,

54

PROGRAM ROZVOJE OBCE STARÉ SEDLIŠTĚ NA OBDOBÍ 2020–2027

Spolky
Název spolku

Sídlo

Činnost

Český svaz včelařů, z. s.

Staré Sedliště 359

včelařství

Labuťačky a spol., z. s.

Labuť č. ev. 20

organizace kulturních akcí

MAS Český les, z. s.

Staré Sedliště 359

spolek pro podporu rozvoje
venkova

Myslivecký spolek „Lesy“
Nové Sedliště

Staré Sedliště 359

myslivost

Myslivecký spolek Lesy
Staré Sedliště

Staré Sedliště 340

myslivost

Starosedliští rybáři

Staré Sedliště 345

rybářství

TJ Staré Sedliště, z. s.

Staré Sedliště

tělovýchovná jednota

Podnikatelé
Helena Vetráková

Staré Sedliště 372

ruční práce, tvorba

Poláček Josef

Staré Sedliště 354

ubytování

Anna Juríčková

Úšava 5

krejčovství

Ivana Minichová

Nová Sedliště 73

výroba kožených výrobků, oprava obuvi, oděvů

Tomáš Holeček

Nové Sedliště 138

stavebniny

Lubomír Buben

Úšava 97

dřevostavby, zednictví, pokrývačství, tesař., aj.

Jaroslav Šilha

Úšava 87

kafilerie

Ing. Václav Zacpal

Úšava 83

poradenství – účetnictví

Radek Tobiáš

Nové Sedliště 149

zahradnictví

Karel Jeslínek

Úšava 98

zdravá výživa – prodej

Irena Zacpalová

Úšava 83

poradenství – účetnictví

Dita Stöhrová

Úšava 92

masáže

Šimon Dulovec

Labuť 152

zemní práce; truhlářství

Petra Vocilková

Staré Sedliště 390

prodej – květinářství

Milena Veselá

Úšava 69

poradenství – účetnictví
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Mgr. Miroslav Mára

Staré Sedliště 386

dopravní firma

Mgr. Eva Márová

Staré Sedliště 386

dopravní firma

Václav Kříž

Staré Sedliště 244

truhlářství; tesařství

Stanislav Beneš

Úšava 96

stavební firma

Lukáš Holeček

Nové Sedliště 138

stavební firma

Šimon Dulovec

Labuť 126

truhlářství

Marie Veselá

Úšava 69

poradenství

David Suchý

Nové Sedliště 23

pohostinství

Václava Procházková

Nové Seliště 72

pečovatelská služba

František Veselý

Úšava 66

zpracování dřeva, pila

Olga Bubnová

Úšava 97

realitní služby

Lenka Bandžalová

Úšava 33

pedikúra

Jan Cink

Nové Sedliště 147

doprava

Ferdinand Litomerický

Staré Sedliště 317

stavební firma

Ing. Pavel Černý

Nové Sedliště 1

truhlářství

Jakub Havrda

Staré Sedliště 405

instalatérství, prodejna

Monika Nejedlá

Staré Sedliště 333

kadeřnictví

Nikola Schneiderová

Staré Sedliště 319

poradenství, masáže, aranžérská činnost

Ing. Petr Černý

Nové Sedliště 1

truhlářství

Petr Černý

Staré Sedliště 362

truhlářství

Jan Felej

Staré Sedliště 353

stavební firma – pokrývač

Ing. Tereza Doskočilová

Staré Sedliště 386

dopravní firma

Bc. Lukáš Doskočil

Staré Sedliště 386

dopravní firma

Pavlína Bendová

Staré Sedliště 379

zemědělství

Miroslava Haníková

Staré Sedliště 179

kosmetika

Jiří Rybka

Staré Sedliště 64

truhlářství

Ondřej Šebor

Staré Sedliště 386

doprava

Bc. Eva Dvořáková

Nové Sedliště 65

pečovatelská služba, hopsic. služba

Aleš Bláha

Úšava 31

školení řidičů

Petr Laylikoff

Úšava 15

stavební firma – výstavba

Lenka Maňová

Úšava 3

manikúra

Lukáš Petráška

Staré Sedliště 133

elektromontáže

Miloslav Altmann

Úšava 72

stavební firma
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Bartuška Vladislav

Úšava 52

znalec – odhad lesních a zeměděl. pozemků

Pavel Černý

Staré Sedliště 197

truhlářství
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