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2 ÚVOD
2.1

ÚČEL A SMYSL DOKUMENTU

Strategický plán rozvoje obce Libouchec (dále též jen „Strategický plán“) je základní plánovací
(koncepční) dokument obce, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce,
demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) formuluje představy o
budoucnosti obce a definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (do
roku 2026).
Strategickým plánem rozvoje jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní
opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je zformulovat představy o budoucnosti
obce, definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce, podnikatelských subjektů a
sdružení občanů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce.
V listopadu 2021 byla provedena 1. dílčí aktualizace Strategického plánu, která byla schválena
Zastupitelstvem obce Libouchec.

2.2

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území je vymezeno správním územím obce Libouchec, které tvoří 4 části obce
(Libouchec, Čermná, Knínice, Žďárek) a 3 katastrální území (viz tabulka).
Tabulka 1 - Základní údaje o obci Libouchec
Kód obce (ZUJ)

568058

Celkový počet obyvatel (k 1. 1. 2021)

1 851 obyvatel

Celková rozloha řešeného území (k 31. 12. 2014) 2 802,0 ha
Hustota zalidnění na 1 km2

64,13

Nadmořská výška (m n. m.)

336

Obec s rozšířenou působností

Ústí nad Labem

Obec s pověřeným obecním úřadem

Libouchec
Libouchec (683418)

Katastrální území
(kód katastrálního území)

Čermná u Libouchce (683396)
Knínice u Libouchce (795151)

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU, RIS
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2.3

STRUKTURA DOKUMENTU
Struktura Strategického plánu je vyjádřena v následujícím schématu:

A. ANALYTICKÁ ČÁST
Východiska pro strategickou část

Charakteristika obce
Komplexní analýza
obce(sociodemografická
analýza, analýza
životního prostředí,
analýza veřejné
infrastruktury, správy
obce)

Vlastní šetření
zpracovatele

Výsledky
dotazníkového
šetření

SWOT
analýza

B. NÁVRHOVÁ (STRATEGICKÁ) ČÁST
Vize a priority

Opatření a aktivity

Stanovení základní vize
Stanovení jednotlivých
priorit

Opatření

Specifikace
aktivit
(kdo, do kdy,
jak?)

Způsob naplňování
strategického plánu

Způsob sledování a
hodnocení SP
Způsob aktualizace SP

Analytická část shrnuje základní údaje o vývoji a současnosti obce a faktografii o všech
rozhodujících sférách jejího života. Charakterizuje obyvatelstvo, bydlení, dopravní infrastrukturu,
ekonomiku a trh práce, cestovní ruch, sport a kulturu a rovněž i sociální sféru. Zpracování analytické
části strategického plánu města zahrnuje několik etap směřujících k definování klíčových závěrů, které
jsou posléze použity jako vstupní údaje pro návrhovou (strategickou) část Strategického plánu.
Návrhová (strategická) část dokumentu obsahuje vizi obce, tedy všeobecnou dohodu o dalším
rozvoji obce v daném období. Vize je rozvíjena strategickými cíli a opatřeními, tedy definováním toho,
jaké dílčí kroky je potřeba pro splnění vize v následujícím období realizovat a na jaké konkrétní oblasti
je třeba se zaměřit.
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2.4

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura specifikuje role a odpovědnosti jednotlivých aktérů zapojených do
procesu tvorby Strategického plánu. Organizační struktura Strategického plánu je tvořena dle
následujícího schématu:

Zadavatel
obec Libouchec

Zpracovatel a koordinátor projektu
MAS Labské skály

Komise pro strategické plánování
členové z řad zastupitelstva obce a
veřejnosti
2.4.1 ZADAVATEL
Zadavatelem je obec Libouchec reprezentovaná Zastupitelstvem a Radou obce Libouchec.
Záměr zpracovat Strategický plán byl schválen na 5. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne
21. 5. 2015.

2.4.2 ZPRACOVATEL A KOORDINÁTOR PROJEKTU
Zpracovatelem a koordinátorem projektu je na základě smlouvy o dílo MAS Labské skály, z.s.
(dále jen „MAS Labské skály“). Úkolem zpracovatele a koordinátora projektu je kromě zpracování
samotného dokumentu rovněž kompletní řízení celého procesu tvorby Strategického plánu.
Zpracovatel a koordinátor projektu připravuje za pomoci komise pro strategické plánování podklady
pro webové stránky obce, zajišťuje informační kampaň, organizuje setkávání komise pro strategické
plánování, zúčastňuje se jejího jednání, zpracovává zápisy z jednání, komunikuje se všemi účastníky
procesu, archivuje veškeré materiály a dokumenty, organizuje veřejná projednání Návrhu
Strategického plánu, provádí kompletaci dokumentu a ve spolupráci s komisí pro strategické plánování
podává informace o průběhu procesu tvorby Strategického plánu a předkládá vyžádané podklady
Zastupitelstvu a Radě obce Libouchec.
Koordinátorem projektu je za zpracovatelský tým MAS Labské skály Ing. Renata Kašpárková a
Ing. Renata Michalegová.

2.4.3 KOMISE PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Pro účely tvorby a aktualizace Strategického plánu byla vytvořena komise pro strategické
plánování. Komise pro strategické plánování byla složena z řad veřejnosti, zástupců zájmových spolků,
sdružení a zástupce za obce Libouchec (zastupitel obce). Komise pro strategické plánování - projednává
a vyjadřuje se k jednotlivým částem dokumentu, upravuje formulace, doplňuje informace, hodnotí
problémy, stanovuje významnost opatření a aktivit, apod. Zároveň je poradní skupinou Zastupitelstva
obce a monitoruje postup realizace projektu a připomínkuje průběžné výstupy Strategického plánu.
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Obrázek 1- Komise pro strategické plánování a zájmové oblasti strategického plánu

Zájmová oblast„Kultura,
sport a cestovní ruch“

Zájmová oblast„Sociální
oblast, zdravotnictví a
vzdělávání“
Komise pro strategické plánování
Zájmová
oblast„Infrastruktura,
občanská vybavenost a
životní prostředí“

Zájmová
oblast„Ekonomika,
podnikání a správa obce“.
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Jednotlivé oblasti zájmu jsou popsány v následujících tabulkách:

KOMISE PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Komise pro strategické plánování je poradní skupinou Zastupitelstva obce, monitoruje postup
realizace projektu, připomínkuje průběžné výstupy Strategického plánu

ZÁJMOVÁ OBLAST „KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH“
Tato zájmová oblast řeší: kulturní, sportovní a společenské dění v obci, kulturní dědictví,
volnočasové aktivity, turistika a cestovní ruch, propagace obce, spolupráce (mezi obcemi,
přeshraniční, meziresortní), apod.

ZÁJMOVÁ OBLAST „SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ“
Tato zájmová oblast řeší: zdravotní a sociální služby v obci, rozvoj vzdělávání, školství,
zaměstnanost, bezpečnost a pořádek, apod.

ZÁJMOVÁ OBLAST „INFRASTRUKTURA, OBČANSKÁ VYBAVENOST A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ“
Tato zájmová oblast řeší: dopravní a technická infrastruktura obce, odpadové hospodářství,
bytový fond, občanská vybavenost obce, komunální služby, revitalizace krajiny a péče o životní
prostředí, rozvoj a údržba veřejných prostranství, vzhled obce, alternativní a obnovitelné zdroje,
apod.

ZÁJMOVÁ OBLAST „EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A SPRÁVA OBCE“
Tato zájmová oblast řeší: ekonomika obce, podnikání, zemědělství, neziskové organizace, řízení a
správa obce, apod.
Komise pro strategické plánování se v průběhu zpracování a aktualizace Strategického plánu
schází dle potřeby. Z jednání se vyhotovují zápisy, které se rozesílají všem členům komise na vědomí a
připomínkování. Po jednání komise mají její členové (i ti, kteří se jednání komise nemohli zúčastnit)
možnost připomínkovat předložené podklady do stanoveného termínu.

2.5

PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
LIBOUCHEC

Tabulka 2 - Průběh klíčových aktivit projektu
Aktivity

Terénní šetření

Období
5. zasedání Zastupitelstva obce
Libouchec ze dne 21. 5. 2015
červen - červenec 2015

Přípravná fáze – dotazníkové šetření

červen – červenec 2015

Vyhodnocení dotazníkového šetření

srpen 2015

Zpracování analytické části Návrhu Strategického plánu –
charakteristika obce

srpen – říjen 2015

Formulace závěrů a východisek pro návrhovou část

říjen 2015

Veřejné projednání Návrhové části Strategického plánu – 11.
zasedání zastupitelstva obce Libouchec

prosinec 2015 (17. 12. 2015)

Jednání komise pro strategické plánování

leden 2016 (21. 1. 2016)

Formulace vize a tvorba strategické části dokumentu

únor – březen 2016

Schválení pořízení Strategického plánu rozvoje obce Libouchec
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Jednání komise pro strategické plánování

duben 2016 (22. 4. 2016)

Veřejné projednání Strategického plánu

květen 2016 (18. 5. 2016)

Termín pro podání připomínek

27. 5. 2016

1. 1. Dílčí aktualizace SP – listopad 2021

listopad 2021

V rámci veřejných projednání nedošlo ze strany veřejnosti k žádným oficiálně uplatněným
připomínkám k Návrhu Strategického plánu. Na veřejném projednání, které se konalo dne 18. 5. 2016,
došlo mezi zúčastněnými k diskuzi, ze které vzešlo několik požadavků na doplnění dokumentu. Tyto
požadavky však neměly charakter podstatných úprav, ale přesto k nim bylo přihlédnuto a Strategický
plán byl ve smyslu těchto připomínek upraven.
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3 ANALYTICKÁ ČÁST
3.1

CHARAKTERISTIKA OBCE

3.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ
POLOHA OBCE
Obec Libouchec se nachází v severní části Ústeckého kraje na východním okraji ORP Ústí nad
Labem. Správním územím obce Libouchec prochází důležité dopravní osy dálnice D8 a silnice I. třídy
I/13 (hlavní dopravní tah Liberec – Karlovy Vary). Obec je pověřeným obecním úřadem II. stupně.
Obrázek 2 - Správní obvody obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem, zdroj: ČSÚ
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Tabulka 3 - Vymezení obce v územně-správním členění České republiky.
Úroveň členění
NUTS II

Celek
Severozápad

NUTS III

Ústecký kraj

LAU 1 (NUTS IV - okres)

Ústí nad Labem

Libouchec sousedí s následujícími obcemi:
-

Jílové – severní a východní hranice (k.ú. Sněžník, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína)

-

Malšovice – jihovýchodní hranice (k.ú. Javory)

-

Povrly – jihovýchodní hranice (k.ú. Slavošov)

-

Chuderov – jihovýchodní hranice (k.ú. Lipová pod Blanskem)

-

Velké Chvojno – jižní hranice (k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, Luční Chvojno, Velké Chvojno, Malé
Chvojno, Žďár u Velkého Chvojna)

-

Ústí nad Labem – jihozápadní hranice (k.ú. Strážky u Habrovic, Dělouš)

-

Telnice – západní hranice (k.ú. Varvažov u Telnice, Telnice)

-

Petrovice – severozápadní hranice (k.ú. Nakléřov, Krásný Les v Krušných horách, Petrovice u
Chabařovic)

-

Tisá – severní hranice (k.ú.Tisá)

Obec Libouchec tvoří 4 části obce – Libouchec, Čermná, Knínice, Žďárek, 5 základních sídelních
jednotek – Libouchec, Nový Libouchec, Čermná, Knínice, Žďárek a 3 katastrální území – viz obrázek 3.
(POZN.: V dokumentu je z důvodů zkrácení názvu používán název obce „Libouchec“ nebo jen „obec“.
Toto označení však v sobě zahrnuje všechny části obce).
Obrázek 3 - Katastrální území obce Libouchec
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POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ
Z hlediska postavení v systému osídlení se obec Libouchec nachází ve velmi výhodné poloze na
trojúhelníku 3 vyšších správních center oblasti – Teplic, Ústí nad Labem a Děčína vzdálených 12 – 22
km. Zároveň obcí prochází dvě významné dopravní tepny – dálnice D8 a silnice I. třídy I/13, které jsou
pro obec z hlediska dojížďky do zaměstnání klíčové. Vazby obce na okolní sídla s vyšší občanskou
vybaveností a nabídkou pracovních příležitostí jsou orientovány především na města Ústí nad Labem
a Děčín, které jsou od obce vzdáleny v dojezdové vzdálenosti do 15 km (viz obr. níže). Obec Libouchec
je zároveň obcí s pověřeným obecním úřadem pro obce Petrovice, Tisá a Velké Chvojno.
Obrázek 4 - Umístění obce v systému osídlení

Zdroj: www.mapy.cz
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A URBANISTICKÁ STRUKTURA OBCE
Část obce Libouchec vznikla jako kolonizační ves v údolí Jílovského potoka, který se stal hlavní
urbanistickou
osou
osídlení.
V krajině mezi západním Libouchcem
a Knínicemi jsou dodnes patrné
lánové (záhumenicové) plužiny,
které byly v minulosti vázány na
jednotlivé zemědělské usedlosti (viz
obrázek 5 – plužiny = paralelní
soustava lánů, často se táhnoucí po
celé délce katastru). Na osídlení
Libouchce plynule navazuje město
Jílové, přičemž se v dnešní době
jedná v podstatě o jednu aglomeraci,
která se táhne podél silnice I/13 až
do Děčína.
Obrázek 5 – Výřez z ortofoto mapy
Knínic a Libouchce (Dlouhé ulice) s pozůstatky plužin (Zdroj: ČZÚK)
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Urbanistickou strukturu obce výrazně poznamenal až vývoj od poloviny 20. století po
současnost, kdy se v obci započalo s novodobou výstavbou rodinných domů zejména severním
směrem od zámku. Dnešní podoba obce Libouchec tak koresponduje se současným využitím území,
které již není intenzivně zemědělsky obhospodařováno jednotlivými zemědělskými usedlostmi, ale
primární funkcí je bydlení či rekreace. Z hlediska urbanistické struktury nedošlo k výrazným změnám
ani v dalších částech obce v Čermné, Knínicích a Žďárku.
Nejvýraznější stavební zásah do krajiny znamenala výstavba dálnice D8 (která prochází
katastrálním územím Knínice u Libouchce) a v minulosti vybudovaná silnice I/13. Část obce Žďárek
navíc poznamenala výstavba Vědeckotechnického parku, který vznikl na křižovatce silnice I/13, II/528
a III/25362.
Část obce Čermná byla založena při komunikaci jako lesní lánová ves. Původně územně spadala
k hradu Blansko, po třicetileté válce k farnosti Žežice a od roku 1961 spadá pod Libouchec.
V rámci správního území Libouchce pak nalezneme rovněž několik samostatných enkláv a usedlostí.
Obrázek 6 - Výřez z mapy Stabilního katastru (1843) – část obce Libouchec - střed (Zdroj: Archivní
mapy ČÚZK)
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Obrázek 7 - Výřez z mapy Stabilního katastru (1843) – část obce Čermná (Leukersdorf )a Knínice
(Kninitz) - Zdroj: Archivní mapy ČÚZK

3.1.2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
Libouchec má členitý reliéf a pestrou krajinu, která se vyznačuje množstvím pastevních luk,
remízků, mezí, rybníků a větších lesních bloků, které se nacházejí zejména na hranici se správním
územím obce Tisá. Obec se zároveň nachází na pomezí čtyř geomorfologických celků od sebe
oddělených údolími Jílovského potoka a potoka Tisá a na hranici dvou chráněných krajinných oblastí –
CHKO České středohoří (jižní část území) a CHKO Labské pískovce (západní část území).
3.1.2.1

Klimatické podmínky

Podle Quittovy klimatické klasifikace z roku 1971 spadá řešené území do podnebné oblasti
mírně teplé (MT2) až chladné (CH7).
Tabulka 4 - Vybrané klimatické ukazatele
Četnost výskytu
(CH7)

Četnost výskytu
(MT2)

10 – 30

20 – 30

120 – 140

140 – 160

140 – 160

110 – 130

Počet ledových dnů

50 – 60

40 – 50

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

15 – 16

16 - 17

Průměrná teplota v dubnu

4–6

6-7

Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm
aSrážkový
více úhrn ve vegetačním období

6–7

6-7

120 – 130

120 – 130

500 – 600

450 - 500

Srážkový úhrn v zimním období

350 – 400

250 – 300

Počet dní se sněhovou pokrývkou

100 – 120

80 - 100

Ukazatel
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a
více
Počet mrazových dnů
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Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

150 – 160

150 – 160

40 – 50

40 – 50

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
3.1.2.2

Geomorfologické podmínky

Obec Libouchec se nachází na rozhraní mezi čtyřmi geomorfologickými celky, jež dělí údolí
Jílovského potoka a potoka Tisá – Krušné hory (severozápadní část území), Děčínská vrchovina
(severovýchodní část území), Mostecká pánev (zastavěná část obce Libouchec) a České středohoří (jižní
část území).
Tabulka 5 - Geomorfologické členění řešeného území
Systém

3.1.2.3

Hercynský

Subsystém

Hercynská pohoří

Provincie

Česká vysočina

Soustava (subprovincie)

III Krušnohorská soustava

Podsoustava (oblast)

IIIB Podkrušnohorská oblast

Celek

IIIB – 3 Mostecká pánev

Celek

IIIA – 2 Krušné hory

Celek

IIIA-3 Děčínská vrchovina

Celek

IIIB – 5 České středohoří

Podcelek

IIIB – 3B Chomutovsko – teplická
pánev

Podcelek

IIIA – 2B Loučeňská hornatina

Podcelek

IIIA – 3A Děčínské stěny

Podcelek

IIIB – 5A Verneřické středohoří

Okrsek

IIIB-3B-h Libouchecká brázda

Okrsek

IIIA – 2B-f Nakléřovská vrchovina

Okrsek

IIIA – 3A – a Sněžnická hornatina

Okrsek

IIIB – 5A – e Ústecké středohoří

Hydrologické podmínky

Severovýchodní část řešeného území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Severočeská křída. Oblast, která pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci povrchových a podzemních vod je chráněna na základě Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída,
Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, ze dne 24. 6. 1981.
Libouchec přísluší do hlavního Povodí Labe (povodí Ohře). Protékají jím Jílovský potok, Klíšský
potok, Chvojenský potok, potok Tisá, Skalní potok, Liščí potok, Červený potok a několik dalších
drobných toků. Kromě Ptačího rybníku a kaskády rybníků nad ním se v řešeném území nenachází žádná
větší vodní plocha.
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3.1.2.4

Geologické podmínky

Z geologického hlediska je území Libouchce rovněž velmi pestré, jak naznačuje výřez
z geologické mapy a barevná zakreslení různých geologických podloží – štěrk, pískovec vápnitý, jílovitý,
vápenec silicifikovaný, slínovec, pískovec vápnitý, jílovec vápnitý, kamenitý až hlinito-kamenitý
sediment, ortorula, nefelinit olivinický, analcimit a leucitit.
Obrázek 8 - Výřez z geologické mapy

Zdroj: http://mapy.geology.cz

3.1.3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
3.1.3.1

Ochrana přírody a krajiny

Územní ochrana přírody a krajiny je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a jeho
prováděcích vyhláškách č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování
a evidenci území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody
a krajiny (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území), ve znění pozdějších
předpisů.
Z hlediska výše uvedeného zákona a prováděcích vyhlášek se v řešeném území nacházejí
chráněná území vyznačená barevně v obrázku a vypsaná v tabulce níže.
Tabulka 6 - Ochrana přírody
Druh chráněného
území

Název

Barevné označení v mapě

Velkoplošná zvláště
chráněná území

CHKO České středohoří
CHKO Labské pískovce

nejsvětlejší oranžová – IV.
zóna CHKO, nejtmavší
oranžová I. zóna CHKO

Maloplošná zvláště
chráněná území

Přírodní rezervace - Libouchecké
rybníčky

světle zelená barva
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Natura 2000

Památné stromy

Ptačí oblast - Východní Krušné hory
Ptačí oblast - Labské pískovce

modrá barva

Evropsky významná lokalita Libouchecké bučiny
Evropsky významná lokalita - Východní
Krušnohoří

fialová barva

Lípa u silnice (Čermná)
Lípa v Čermné
Lípa v Knínicích
Lípa v Libouchci (byla pokácena)

Fialový čtvereček

Zdroj: http://drusop.nature.cz/
Kromě výše uvedených chráněných území prochází Libouchcem územní systém ekologické
stability (dále téže jen „ÚSES“: skladebné části ÚSES - biocentra a biokoridory), dálkový migrační
koridor a migračně významné území.
Obrázek 9 – Mapa s vyznačením chráněných území

Zdroj – http://mapy.nature.cz/
Vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability zajišťuje uchování a
reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření
základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů
pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící
pozemků, obce i stát. Pro skladebné části ÚSES jsou vymezovány zbytky přírodních a přirozených
společenstev s nejvyšší ekologickou stabilitou. Tyto segmenty krajiny mají příznivý vliv na okolní méně
stabilní části krajiny a jsou nezbytné pro ochranu druhové a genové diverzity.
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3.1.3.2

Struktura využití pozemků

Zemědělská půda je ve správním území obce Libouchec zastoupena na ploše cca 1205 ha
(43 % celkové rozlohy obce) a z většiny je tvořena trvalými travními porosty (32 % z celkové rozlohy
obce). Nezemědělská půda představuje cca 57 % rozlohy obce a je zastoupena zejména lesními
plochami (39% celkové rozlohy). Území obce je z hlediska využití ploch v intervalu 2004-2020 stabilní,
nedošlo zde k žádné významnější změně.
Tabulka 7 – Struktura využití pozemků
Libouchec

2004
2801

2005
2801

2006
2801

2007
2801

2008
2802

2009
2802

2010
2802

2011
2802

2012
2802

2013
2802

2014
2802

2020
2802

1208

1207

1207

1207

1207

1207

1207

1207

1206

1206

1206

1205

orná půda

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

264

chmelnice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vinice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zahrada

50,3

50,5

50,4

50,4

50,3

50,3

50,3

50,3

50,1

50,4

50,4

50

ovocný sad

1,44

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1

trvalý travní
porost
nezemědělská
půda

891

891

891

891

891

891

891

891

890

890

890

890

1593

1593

1593

1594

1596

1596

1596

1596

1596

1596

1596

1597

lesní pozemek

1094

1093

1093

1094

1095

1095

1095

1099

1099

1099

1099

1 108

vodní plocha

21,8

21,9

21,9

21,9

22

21,9

21,9

22,3

22,2

22,2

22,2

22

zastavěná plocha a
nádvoří

28,3

28,3

28,4

28,3

28,1

27,7

27,4

27,5

27,5

27,6

27,5

28

ostatní plocha

450

450

450

450

450

451

451

447

447

447

447

439

celková výměra
zemědělská půda

Zdroj: ČSÚ
Graf 1 – Struktura využití pozemků k 31.12 2020
2%
1%

16%

9%

0%

orná půda
zahrada

1%

ovocný sad
trvalý travní porost
32%

lesní pozemek
vodní plocha

39%

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

Zdroj: ČSÚ
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3.1.4 HISTORIE OBCE
3.1.4.1

Od nejstarších dob do 19. století

První záznam o Libouchci se objevuje v kronikách v roce 1169. Prvními obyvateli byli Keltové a
Germáni, od 5. stol již Slované. Přes Libouchec vedla Solná stezka, po níž se nosila sůl, která byla v
Děčíně nakládána na lodě a dopravována dál do vnitrozemí. První tvrze byly v Libouchci založeny v 11.
a 12. století. Královská tvrz byla snad až v poslední třetině 13. století při kolonizaci zdejší části Ústecka
a Děčínska. Její německé jméno „Königswald“ bylo odvozeno od lesa Království, prostírajícího se
severně od ní a názvem upomínajícího na jeho původního majitele, českého panovníka. Libouchec
dostal své české jméno po místním potoku Libouchec, což je písemně doloženo z roku 1543.
Původní (stará) tvrz stávala pravděpodobně mezi kostelem a mladším poplužním dvorem.
Jádro tvrze neznámého druhu zástavby obklopoval příkop, původně zřejmě vodní, napájený blízkým
potokem, a vnější valem. Po jejím zániku zbylo ze sídla tvrziště, na němž později vyrostl dům čp. 175
(budova pošty). Tvrziště zůstalo ve vsi dochováno až do počátku sedmdesátých let dvacátého století,
kdy stále ještě převyšovalo okolní terén o půl druhého metru, při výstavbě kotelny bylo zcela zničeno.
Mladší sídlo vzniklo ve vsi o něco později. Při dělení majetku Güntera z Bünau roku 1579 připadl
Libouchec k sídlu jeho stejnojmenného syna Güntera. Ten pak nechal založit asi 350 metrů západně od
kostela a starší tvrze, tehdy již dávno pusté, nový poplužní dvůr a v jeho severozápadním nároží
zbudovat renesanční tvrz. Předlohou této tvrze byl pravděpodobně bünauský poplužní dvůr na
Schönsteinu, který se rozkládal na území dnešní obce Tisá. Popudem výstavby nového panského sídla
v Libouchci pak byly pravděpodobně výhodnější klimatické podmínky Libouchce, který leží pod svahy
Krušných hor, zatímco Schönstein byl umístěn na jejich vrcholcích o několik set metrů výše (více viz.
odstavec Historie zámku v Libouchci).
V 16. století začínají páni z Bynova v oblasti Libouchecka těžit dřevo, rudu i stříbro a rovněž se
zabývají zemědělstvím. V Libouchci byl otevřen nový zemědělský dvůr a zámeček s názvem Schönstein.
Tím se Libouchec stal sídlem panstva. Jako první v Evropě byl ve zdejším kraji rozbit tzv. trojhonný
způsob hospodaření.
Kostel sv. Tří králů je
doložen z roku 1357. Protože
původní
gotický
kostel
vyhořel, byl vystavěn znovu a
východní část, která ohněm
tolik poškozena nebyla, byla
zachována. Od poloviny 16.
století byl kostel v Libouchci
protestantský
(Lutherovo
učení).

Obrázek 10 – Pohled na kostel
sv. Tří králů

Zdroj: Severní Polabí - http://www.ukp98.cz/polabi/labe/uvod1.htm
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Za 30leté války v 17. století došlo na Libouchecku k velkému selskému povstání a po skončení
války žilo v Libouchci jen velmi málo obyvatel.
V 19. století se celé údolí od Libouchce do Děčína začalo stávat velkou průmyslovou oblastí. V
Libouchci samotném postupně vznikaly výrobny sametu, likérů, hořčice, mazadel, zemědělských strojů
a byly založeny přadlácké školy, které založil hrabě Thun.
Ve 2. polovině 17. století stálo v Libouchci 131 domů a žilo zde 850 obyvatel. V roce 1880 to
bylo již 282 domů a 1799 obyvatel.
Železniční dráha byla vybudována v roce 1871 a byla tehdy nejnákladnější železnicí budovanou
na území Čech a Moravy. Dráhu začal stavět p. Zacharias.
Roku 1856 byl v Libouchci uveden první poštovní úřad a finanční stráž, která bojovala proti
hojnému pašování do Saska a zpět. Libouchec se zdárně rozvíjel a byl důležitým hospodářským bodem
našeho regionu.
Zdroj textu –webové stránky obce Libouchec http://www.libouchec.cz/ a webové stránky
http://www.zameklibouchec.eu/.
3.1.4.2

Historie zámku v Libouchci

Libouchecká tvrz vznikla někdy kolem roku 1579, kdy Günter z Bünau převzal jako dědictví po
svém stejnojmenném otci část děčínského panství, a to nově vydělené území v oblasti dnešního
Libouchecka a okolí obce Tisá. Popudem ke stavbě tvrze byly nejspíše příhodnější klimatické podmínky
v Libouchci, oproti Schönsteinu, který ležel o několik set metrů výše na náhorní planině vrcholků
Krušných hor v katastru dnešní obce Tisá.
Tvrz – zámek – představuje typ drobnějšího venkovského sídla bezprostředně spojeného s
poplužním dvorem. V době, kdy bylo se stavbou započato, patřil Günter spíše ke středně movitým
šlechticům a velikost dvora a zejména sídelních objektů tomu odpovídala. Dvůr pravděpodobně
splňoval vedle hospodářských a rezidenčních funkcí, alespoň do určité míry, fortifikační
účely. Libouchecký dvůr byl ve své definitivní podobě dokončen nejspíše až v roce 1611.
Náhlá změna majetkového vlastnictví po roce 1627 a soustředění prakticky veškerých
bünauských statků na českém území do rukou Kryštofa Šimona z Thunu a jeho dědiců, měly zásadní
vliv na další vývoj stavební a architektonické podoby zámeckého dvora. Důvodem byla skutečnost, že,
až na krátkou výjimku v roce 1641, nebyl dvůr využíván jako sídlo panstva. Thunové si jako rezidenci
zvolili děčínský hrad, libouchecký zámek pak převážně sloužil pouze ke správě panství a ubytování
úřednictva. Od zmíněného roku 1627 nebyly objekty upravovány v souvislosti s měnícími a zvyšujícími
se nároky panstva na pohodlí a reprezentativnost jejich rezidence. Tím si areál i hlavní objekty
zachovaly původní renesanční podobu. Negativně se však tato skutečnost projevila v tom, že veškeré
následující stavební úpravy byly pouze utilitární a architektonickou hodnotu areálu postupně
degradovaly. Největší negativní zásah však přinesl pronájem dvora ve druhé polovině 19. století, kdy
nájemci část zámeckého traktu přebudovali na pivovar a výrobnu droždí. To se datuje k roku 1872.
S provozem „průmyslových“ aktivit v areálu liboucheckého dvora souvisela i vlna požárů, přičemž první
se datuje již ke zmíněnému roku 1872. Do 90. let 19. století bylo požárů celkem 6.
Po majetkových změnách na počátku 20. století a zejména pak po jeho předání do rukou
Státního statku v roce 1950 nebyly do oprav dvora vkládány prakticky žádné prostředky, byla pouze
provedena výstavba několika desítek různých, naprosto nehodnotných, přístavků a vestaveb. Areál a
zejména pak nejhodnotnější část zámeckých budov postupně chátral a některé střechy a dokonce části
zdí podlehly destrukci.
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V roce 1989 prohlásil stát objekt renesančního zámku za národní památku, poté zámek koupili
soukromí vlastníci, kteří vypracovali rozsáhlý projekt na rekonstrukci, ale z oprav zbyly jen plané sliby
a zdevastovaný zámek.
Vlivem zchátralosti objektu bohužel zmizela nejen typická střecha věže, ale rovněž i nejcennější
část zámečku - renesanční palác. Z objektu se prakticky stala skládka pro vše nepotřebné a nepohodlné,
a to přímo ve středu obce.
V roce 2003 přešel areál do vlastnictví společnosti Polesí Střekov, a.s., která v úzké spolupráci
s obcí Libouchec a Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem zahájila o rok později generální
rekonstrukci celého dvora.
Zdroj textu: webové stránky obce Libouchec http://www.libouchec.cz/ a webové stránky
http://www.zameklibouchec.eu/.
Obrázek 11 - Zámek od východu (z roku 1900)

Zdroj: http://www.fotohistorie.cz/
3.1.4.3

Čermná

Čermná byla založena podle německého práva v letech 1200 - 1250 na úpatí kopce Výrovny
(540 m n. m.) při komunikaci jako lesní lánová vesnice. Silný pramen pod kostelem byl v roce 1169
zmiňován jako tzv. Červená studnice. První písemná zmínka je z roku 1364, ve 14. století vznikla v
Čermné tvrz a v roce 1544 byla tvrz vedena již jako pustá. V roce 1527 patřila Čermná k hradu Blansko.
Po třicetileté válce patřila Čermná k farnosti Žežice. Rychtářský statek č. p. 1 byl rovněž místem
vesnického soudu. Ves měla samostatnou faru až v roce 1858. Do té doby měla společnou faru se
sousední obcí Lipová. Od roku 1961 územně spadá Čermná do regionu střediskové obce Libouchec.
Čermná mívala v roce 1847 na 59 domů a 385 obyvatel, na přelomu 19. a 20. století pak 70
domů a 332 obyvatel. Při sčítání lidu v roce 1930 tu bylo evidováno 75 domů s 312 obyvateli.
3.1.4.4

Kulturně nemovité památky

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky jsou zapsány objekty
uvedené v tabulce níže.

Tabulka 8 - Soupis kulturně nemovitých památek ve správním území obce Libouchec
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Název obce /části
obce
Čermná
Čermná
Knínice
Knínice
Libouchec
Libouchec
Libouchec
Libouchec
Libouchec

Název kulturní nemovité památky

Číslo rejstříku

Kostel sv. Mikuláše
Silniční most - mostek
Kaple
Smírčí kříž - čtyři
Kostel sv. Tří králů
Kaple
Smírčí kříž
Venkovský dům čp. 53
Zámek

102693
43056/5-202
43458/5-256
43253/5-295
43635/5-193
42552/5-195
12908/5-201
42846/5-197
44040/5-5347

Zdroj: Národní památkový ústav
V řešeném území se dále nacházejí objekty volně rozptýlené v krajině, které sice nepodléhají
režimu památkové ochrany, ale jedná se o objekty s historickou, uměleckou či obecně kulturní
hodnotou, které si zaslouží zvýšenou pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu
(boží muka, smírčí kříže, objekty lidové architektury, apod.).

3.1.5 OBYVATELSTVO
3.1.5.1

Demografická situace

Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující skladbu a počet obyvatelstva patří:
vysídlení původního německého obyvatelstva po r. 1945,
dosídlení zcela rozdílným obyvatelstvem a dosažení jen asi 60% původního počtu,
koncentrace hospodářství na těžební, energetický a jiný těžký průmysl po r. 1948,
kolektivizace zemědělství po r. 1950,
silné zatížení životního prostředí průmyslovou činností,
hospodářská restrukturalizace po r. 1990.
Historický vývoj počtu obyvatel
Historický vývoj počtu obyvatel a domů je zaznamenán v tabulkách níže.
Tabulka 9 - Počet obyvatel – srovnání od roku 1998
Rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Počet
obyvatel

1752

1734

1754

1 703

1 751

1 772

1 778

1 789

1 809

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2020

1 874

1 855

1 835

1 820

1 825

1 781

1 797

1 828

1 851

Rok
Počet
obyvatel
Zdroj: ČSÚ

2007
1 869
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Tabulka 10 – Historický vývoj počtu obyvatel
Historický vývoj počtu obyvatel
rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Libouchec celkem

2 226

2 432

2 479

2 443

2 609

2 433

2 770

1 755

1 824

1 824

1 811

1 671

1 683

1 753

392

377

376

332

330

333

312

158

134

103

54

39

54

78

Čermná
Knínice

255

266

230

204

199

200

228

59

71

62

24

19

29

48

Libouchec

1 510

1 723

1 818

1 852

2 019

1 822

2 156

1 493

1 581

1 635

1 714

1 600

1 589

1 605

Horní Les (zaniklá osada)
Libouchec
Žďárek

38
1 472
69

28
1 695
66

25
1 793
55

26
1 826
55

20
1 999
61

30
1 792
78

32
2 124
74

.
1 493
45

.
1 581
38

.
1 635
24

.
1 714
19

.
1 600
13

.
1 589
11

.
1 605
22

Zdroj: ČSÚ - Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2011 (nejnovější data zatím nejsou k dispozici, budou až po sčítání lidu za rok 2021)
Tabulka 11 – Historický vývoj počtu domů
Historický vývoj počtu domů
rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Libouchec celkem

388

418

431

442

472

475

534

526

368

357

346

379

382

431

Čermná

67

68

70

70

73

72

75

72

33

27

19

21

21

29

Knínice

45

47

47

47

47

47

47

45

24

14

10

12

12

18

Libouchec

262

289

300

312

338

342

397

394

311

307

307

337

339

372

Horní Les (zaniklá osada)

8

7

7

5

5

9

10

5

.

.

.

.

.

.

Libouchec

254

282

293

307

333

333

387

389

311

307

307

337

339

372

Žďárek

14

14

14

13

14

14

15

15

.

9

10

9

10

12

Zdroj: ČSÚ - Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2011 (nejnovější data zatím nejsou k dispozici, budou až po sčítání lidu za rok 2021)
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Graf 2 Srovnání počtu obyvatel od roku 1998
1900
1800
1700
1600

Zdroj: ČSÚ
Na konci roku 2020 žilo v Libouchci 1 851 trvale hlášených obyvatel. Sledovaný vývoj mezi lety 1998 a
2020 lze dělit do dvou fází - do roku 2008 docházelo k nárůstu počtu obyvatel, rok 2008 je zlomový – od tohoto
roku dochází k snižování počtu obyvatel. Roky 2001 a 2011 nelze do vývoje zcela počítat, jelikož se jedná o data
ze SLDB, která sledovanou řadu upřesňují a od kterých se odvozují přepočty na následující desetiletí, proto zde
dochází ke zkreslení. Od roku 2014 do roku 2020 dochází k mírnému nárůstu počtu obyvatel.
Tabulka 12 - Počet cizinců žijících na území obce k 1. 1. 2021
Počet cizinců

Celkem

Přechodný pobyt

Trvalý pobyt

Libouchec

14

7

7

Zdroj: MVČR (Statistické údaje)
Dle tabulky 12 bylo v obci Libouchec k 1. 1. 2021 evidováno celkem 14 cizinců, z toho 8 mužů a 6 žen.
Celkem 7 cizinců má v obci hlášen trvalý pobyt a 7 přechodný pobyt.
Tabulka 13 - Vývoj obyvatelstva na území Libouchce za posledních 10 let
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2021

Celkový
přírůstek

6

11

20

60

5

-19

-20

-18

5

-44

16

46

Přirozený
přírůstek

0

-2

8

7

6

-1

5

5

3

-11

-3

-2

6

13

12

53

-1

-18

-25

-23

2

-33

19

48

Migrační saldo
Zdroj: ČSÚ

Přirozený přírůstek v obci lze považovat za relativně stabilní, tedy počet narozených koriguje s počtem
zemřelých. Hlavním procesem podílejícím se na změnách počtu obyvatel je v obci Libouchec migrace. Důkazem
je toho období 2008-2013 (s výjimkou roku 2012), kdy převládal trend vystěhovávání se z obce ven, možná
částečně zapříčiněná ekonomickou krizí nastartovanou na konci roku 2007.
Tabulka 14 - Věková struktura obyvatel (v porovnání s Ústeckým krajem a ČR)
2020

0-14

15-64

65+

Libouchec (počet obyvatel)

291

1 203

357

Libouchec (%)

14,64%

69,17%

16,19%

Ústecký kraj (%)

15,71%

67,23%

17,06%

ČR (%)

15,19%

66,96%

17,84%
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Zdroj: ČSÚ
Tabulka 15 - Průměrný věk žijících k 31. 12. daného roku
Libouchec

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

38,9

39,2

39,5

40,0

40,5

40,7

41,0

41,5

42,4

Zdroj: ČSÚ
Tabulka 16 - Počet dětí a seniorů k 31. 12. daného roku
Libouchec

2008

2011

2014

2020

Děti

274

259

263

291

Senioři

207

243

291

357

Zdroj: ČSÚ (pozn. děti do 14 let, senioři od 64 let)
Z výše uvedeného vyplývá, že v obci dochází ke stárnutí obyvatelstva. Vzhledem k současnému poměru
dětí - lidí v produktivním věku – seniorů lze očekávat, že tento jev bude i nadále pokračovat, pokud nepřevládne
imigrace mladých rodin.
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3.1.5.2

Vzdělanostní struktura

Vzdělanost obyvatelstva je důležitým faktorem podmiňujícím rozvoj celého regionu. Ovlivňuje situaci na
trhu práce, kupní sílu obyvatelstva i schopnost pružně se přizpůsobovat změnám na trhu práce, což je velmi
důležité v prostředí znalostní ekonomiky a zvyšujících se nároků na růst konkurenceschopnosti. Méně vzdělaná
pracovní síla je obecně méně schopna reagovat na změny na trhu práce s negativním dopadem na zaměstnanost.
Vzdělanostní struktura obyvatel Libouchce je horší, než je tomu u relativních údajů za celou ČR, hlavně co se týče
obyvatel s vysokoškolským vzděláním.
Tabulka 17 - Vzdělanost - údaje ze SLDB 2011 (nejnovější data zatím nejsou k dispozici, budou až po sčítání lidu
za rok 2021)
Nejvyšší
dosažené
vzdělání
Počet
obyvatel

Bez
vzdělání

Základní a
neukončené
základní

Vyučení a
střední
odborné
bez
maturity

Úplné
střední s
maturitou

Vyšší
odborné
a
nástavbo
vé

Vysokoškolské

Nezjištěné

9

286

587

434

33

80

75

Zdroj: ČSÚ
Graf 3 - Vzdělanostní struktura (srovnání s Ústeckým krajem a ČR)

3.1.6 HOSPODÁŘSTVÍ
3.1.6.1

Podnikatelské subjekty

V Libouchci bylo k 31. 12. 2020 evidováno 203 podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou, z toho
největší podíl tvořili drobní živnostníci a pouze dva větší subjekty. Vzhledem k počtu obyvatel vnitřní trh práce
nedokáže pokrýt pracovní poptávku. Je zde proto významná vyjížďka za prací mimo obec (Tabulka 21 – Vyjížďka
za prací). Obec leží na hranici dvou okresů, vyjížďka dominuje do okresu Ústí nad Labem, v němž se obec nachází.
Tabulka 18 - Podnikatelské subjekty se zjištěnou aktivitou
Rok

2008

2010

2012

2013

2014

2020

26

177

Počet

185

192

200

186

203

Zdroj: ČSÚ
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28

11

42

59

2

7

Ostatní veřej.,
sociál.a osobní
služby

Školství a
zdravotnictví

Veřejná správa

Ostatní
obchodní služby

Prodej, opravy
motor. vozidel;
pohostinství

Doprava a spoje

13

Stavebnictví

Počet

Průmysl

Činnost

Zemědělství,
lesnictví,
rybolov

Tabulka 18 - Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31. 12. 2020
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Zdroj: ČSÚ
Tabulka 190 - Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2020

Libouchec

0

1-5

6-9

Počet firem dle počtu zaměstnanců
10 - 19 20 - 24 25 - 49 50-100

134

31

2

1

0

2

0

nad 100

neuvedeno

0

33

Zdroj: ČSÚ
Graf 4 - Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti (srovnání s Ústeckým krajem a ČR)

27

Tabulka 20 - Vyjížďka za prací
Počet obyvatel s obvyklým pobytem vyjíždějící do zaměstnání
celkem
z toho
v rámci
do jiné
do jiného do jiného do
obce
obce
okresu
kraje
zahraničí
okresu
kraje
336
24
237
49
21
5

Libouchec

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2011) (nejnovější data zatím nejsou k dispozici, budou až po sčítání lidu za rok 2021)
3.1.6.2 Trh práce
Ústecký kraj patří k regionům s nejvyšším podílem nezaměstnaných v ČR. V rámci Ústeckého kraje má
v současné době nejvyšší nezaměstnanost okres Ústí nad Labem, Most a okres Děčín. K červnu 2015 vykazoval
okres Ústí nad Labem 12,15% nezaměstnanost. Obec Libouchec je oproti okresu, co se nezaměstnanosti týče,
na tom výrazně lépe - nezaměstnanost 7%.
Tabulka 21 - Podíl nezaměstnaných - porovnání 2011 – 2014 –2020
Území
Libouchec
Ústecký
kraj
ČR
Zdroj: ČSÚ

Podíl nezam. - 31. 12. 2011
Uchazeči
PN (v %)
celkem
122
9,26%

Podíl nezam. - 31. 12. 2014
Uchazeči
PN (v %)
celkem
108
8,67%

Podíl nezam. - 31. 12. 2020
Uchazeči
PN (v %)
celkem
53
3,4 %

56 550

9,80%

59 123

10,54%

15300

5,5 %

491 958

6,77%

525 975

7,40%

145620

4%
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Graf 5 Podíl nezaměstnaných - porovnání v různých obdobích (2011 – 2014 – 2020)

Název grafu
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2011

2014
Libouchec

Ústecký kraj

2020
ČR

Zdroj: ČSÚ
Tabulka 22 - Přehled podílu nezaměstnaných ve srovnání s obcemi v ORP Ústí nad Labem za rok 2021
Podíl
Uchazeči Obyvatelstvo nezaměstnaných
Obec
celkem
15-64 let
(v %)
Červen 2021
Dolní Zálezly
16
352
2,25
Habrovany
4
148
1,32
Homole u Panny
30
217
5,43
Chabařovice
158
1656
3,76
Chlumec
164
2848
2,44
Chuderov
30
727
1,94
Libouchec
91
1201
2.83
Malé Březno
23
334
3,07
Malečov
31
534
2,24
Petrovice
38
614
2,36
Povrly
120
1385
3,48
Přestanov
27
285
4,01
Ryjice
14
129
4,55
Řehlovice
53
943
2,47
Stebno
17
329
2,10
Tašov
7
110
2,80
Telnice
25
483
2,30
Tisá
35
629
2,38
Trmice
494
2 237
8,76
Ústí nad Labem
7 892
58 876
5,31
Velké Březno
109
1 438
3,26
Velké Chvojno
37
593
2,91
Zubrnice
4
146
1,31
Ústecký kraj
9 419
76 214
5,46
celkem

Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Ústí nad Labem
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3.1.7 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Zdroj textu: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
3.1.7.1

Technická infrastruktura

Zásobování pitnou vodou
Libouchec
Obec Libouchec je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno. Zdrojem vody jsou VDJ
Libouchec-Pašerák – 1 x 30 m3 (505,68 / 507,58 m n. m.), a VDJ Libouchec – 2 x 150 m3 (396,16 / 399,27 m n.
m.). VDJ Libouchec-Pašerák je zásobován z prameniště Knínice a z VDJ Tisá PK. VDJ Libouchec je zásobován z VDJ
Libouchec horní. Přetoky z VDJ Libouchec-Pašerák tečou do VDJ Libouchec. Část obce je přímo zásobována z
prameniště Pod skálou. V případě nedostatku vody v obci se připouští voda z řadu DN 300 VDJ Libouchec horní
PK – Strážky PK a z Tisá. Obec je rozdělena na tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. 2 %
obyvatel jsou pitnou vodou zásobeny individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Čermná
Část obce Čermná je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno. Zdrojem vody je VDJ Čermná
– 2 x 50 m3 (441,06 / 445,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Čermná PK – 1 x 3 m3 (469,00 / 470,00 m n. m.).
Na vodovod je napojeno 39 % obyvatel. 65 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem
vodárenského zařízení je obec Libouchec a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Knínice
Část obce Knínice je zásobována z místního vodovodu Knínice. Zdrojem vody je VDJ Knínice – 1 x 30 m3
(535,62 / 537,00 m n. m), který je zásobován z prameniště Knínice. Na vodovod je napojeno 55 % obyvatel. 45
% obyvatel je zásobeno pitnou vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská
společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodní zdroj nevyhovuje svou
kvalitou požadavkům pro používání pitné vody.
Žďárek
Část obce Žďárek je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno. Zdrojem vody je přívodní řad
z VDJ Libouchec horní PK – 1 x 100 m3 (438,40 / 442,40 m n. m.), ze kterého se přes VDJ Žďárek AT stanice – 1 x
100 m3 (404,90 / 407,40 m n. m.) čerpá do obce. Na vodovod je napojeno 55% obyvatel. Majitelem vodárenského
zařízení je obec Libouchec a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Odvádění a čištění odpadních vod
Libouchec
V roce 1995 byla v části obce vybudována nová splašková kanalizace a nová ČOV. Na kanalizaci je
připojeno 35 % obyvatel, 63 % obyvatel má na odpadní vody septiky, které se pravidelně vyvážejí a zbývající 2 %
obyvatel odvádí vyčištěné vody z domovních mikročistíren do recipientu. Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s.
a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí, v části obce je dešťová
kanalizace.
Čermná, Knínice, Žďárek
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Části obce Čermná, Knínice a Žďárek nemají kanalizační systém. Odpadní vody jsou akumulovány do
bezodtokých jímek (septik) a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. U nových objektů jsou podmínkou domovní
čistírny.
Zásobování plynem
Část obce Libouchec je zásobována zemním plynem. Na plyn je připojeno cca 70% obyvatel.
Nakládání s odpady
Odstraňování odpadů zajišťuje obec prostřednictvím firmy Marius Pedersen a.s. Teplice. V obci jsou
k těmto účelům instalovány sběrné nádoby pro komunální odpad a kontejnery pro separovaný odpad (plasty,
sklo, papír, kov, textil). Svoz komunálního odpadu a tříděného zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s. Teplice.
Likvidaci bioodpadu zajišťuje obec vlastními prostředky. Odvoz elektroodpadu zajišťují společnosti Elektrowin
a.s. a Rema systém a.s.
Obrázek 12 – Vedení technické infrastruktury v Čermné, Knínicích a Žďárku na pokladu ortofotomapy z roku
2014

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Ústí nad Labem,
http://mapy.mag-ul.cz/
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Obrázek 13 – Vedení technické infrastruktury v Libouchci na podkladu ortofotomapy z roku 2014
Zdroj:
Územně
analytické
podklady
ORP Ústí nad
Labem,

http://mapy.mag-ul.cz/
Vysvětlivky:
Barva a druh čáry

Druh technické infrastruktury

modrá čára

vodovodní síť

světle hnědá čára
růžová čára

elektronické komunikační zařízení

hnědá čára

kanalizační síť

fialová čára

venkovní vedení elektrické sítě VN 1 - 35KV

tmavě hnědá čára

plynovod VTL

tmavě oranžová

plynovod STL

3.1.7.2

Dopravní infrastruktura

Silniční doprava
Libouchec leží na dvou páteřních dopravních tazích – na dálnici D8, která prochází katastrálním územím
Knínice u Libouchce, a na silnici I. třídy I/13, která prochází převážnou částí zastavěného území části obce
Libouchec. Z hlediska širších dopravních vazeb je tato poloha velmi výhodná, neboť blízkost dálnice D8 a silnice
I/13 umožňuje rychlé spojení s blízkými městy s vyšší občanskou vybaveností, ale i s Prahou či Drážďanami. Na
druhou stranu sebou tyto frekventované dopravní tahy přinášejí poměrně silné zatížení hlukem a vysoké
intenzity dopravy (viz obrázek 14 a tabulka níže).
Silnice celostátního (evropského) významu procházející správním územím obce – dálnice a silnice I. třídy:
dálnice D8

Praha - Lovosice - Ústí nad Labem - státní hranice Česko/Německo (Krásný Les/Breitenau),
kde se volně napojuje na německou dálnici A17.

I/13 (E442)

Karlovy Vary (I/6) – Ostrov (I/25) – Chomutov (I/7) – Most (I/15, I/27) – Teplice (I/8) –
Chlumec (I/30) – Děčín (I/62) – Nový Bor, Svor (I/9) – Bílý Kostel n/N (I/35, I/14) – Habartice
- Polsko
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Silniční doprava je v řešeném území výhradním zprostředkovatelem přepravních objemů a je
provozována prostřednictvím silniční sítě a navazující struktury místních a účelových komunikací. Na vyšší
komunikační systém obce jsou pak napojeny prostřednictvím silnic II. a III. třídy ostatní sídla – Knínice, Čermná
a Ždárek.
Řešeným územím procházejí následující silnice II. a III. třídy:
II/528

Ústí nad Labem – Ždárek – křižovatka s I/13 – souběh s I/13 – Tisá - Petrovice

III/25362

křižovatka I/13 – Knínice

III/26035

křižovatka I/13 - Čermná – Mnichov

Kromě silnic I., II., a III. třídy slouží k dopravní obslužnosti rovněž místní a účelové komunikace různých
délek a parametrů.
Intenzity dopravy
Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále též jen „ŘSD ČR“) pravidelně
jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy, vybrané úseky silnic III. třídy a místních
komunikací. Na obrázku 14 jsou zachyceny naměřené intenzity dopravy na hlavních dopravních tazích ve
správním území obce Libouchec.
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Obrázek 14 – Intenzita dopravy na hlavních dopravních tazích v Libouchci a okolí
Zdroj:
ŘSD,

LIBOUCHEC

KNÍNICE
ČERMNÁ

ŽĎÁR

http://geoportal.jsdi.cz/
Tabulka 234 – Intenzita dopravy – sčítání za rok 2010
Barva a druh čáry
Fialová plná čára

Fialová přerušovaná čára

Oranžová plná čára

Oranžová přerušovaná čára

Zelená plná čára

Zelená přerušovaná čára

Naměřená intenzita dopravy
(vozidel za 24hodin)
4524 osobních vozidel
4606 nákladních vozidel
Celkem i s ostatními vozidly- 9151
4988 osobních vozidel
52 nákladních vozidel
Celkem i s ostatními vozidly- 6406
3123 osobních vozidel
1377 nákladních vozidel
Celkem i s ostatními vozidly- 3421
1524 osobních vozidel
184 nákladních vozidel
Celkem i s ostatními vozidly- 1725
546 osobních vozidel
48 nákladních vozidel
Celkem i s ostatními vozidly- 611
277 osobních vozidel
52 nákladních vozidel
Celkem i s ostatními vozidly- 340

Zdroj: ŘSD, http://geoportal.jsdi.cz/
Doprava v klidu
Parkování a odstavování vozidel je v jednotlivých sídlech uskutečňováno převážně na soukromých
pozemcích, před areály (výrobními, obchodními) případně v profilu místních komunikací. Garážová stání jsou
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reprezentována převážně objekty individuálních garáží na soukromých pozemcích. V obci Libouchec se nachází
větší odstavné plochy mezi č.p. 318 a 214 (tzv. náměstí), vedle č.p. 316 a vedle a naproti č.p. 72. V Čermné pak
v centrální části naproti kostelu sv. Mikuláše a v Knínicích nad č.p. 3 (u vývěsek).
Železniční doprava
Řešeným územím prochází jediná železniční trať Děčín hl. n. – Oldřichov u Duchcova (přezdívaná Kozí
dráha) regionálního významu. Provoz na této trati byl zahájen v roce 1871 a ukončen 13. prosince 2009. Od roku
2022 je předpokládán prázdninový víkendový turistický provoz v úseku Děčín hl. n. – Telnice.
Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je na území obce zajišťována výhradně autobusovou dopravou. Na území
Ústeckého kraje je zaveden integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého kraje. Jeho úkolem je zajištění
veřejné dopravy ve spolupráci s různými dopravci a různými dopravními prostředky na jednu jízdenku. Ve
správním území Libouchce je autobusová doprava provozována následujícími linkami:
Tabulka 24 – Autobusové linky provozované ve správním území obce Libouchec
Číslo linky
452
432
453
460
462

Trasa linky
Bahratal – Libouchec - Ústí n.L.-Úštěk-Verneřice
Libouchec-Děčín-Labská Stráň-Janov
Libouchec-Velké Chvojno-Ústí n.L. - Malečov, Rýdeč
Libouchec-Libouchec, Čermná
Ústí n.L. – Libouchec - Jílové

Zdroj: Doprava Ústeckého kraje
Pěší, turistické a cyklistické trasy
Obrázek 15 – Turistické a
cykloturistické
trasy.
Zdroj:
www.mapy.cz

Vzhledem k poměrně vysoké turistické atraktivitě širší oblasti, prochází řešeným územím turistické trasy
(žlutá, červená, modrá) a cyklotrasy č. 3066, 3067 a 3017 (v obrázku označeny fialovou čarou).

3.1.8 VYBAVENOST OBCE
3.1.8.1

Základní služby v obci
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Libouchec nabízí svým občanům zejména základní služby, jejichž výčet je uveden v následující tabulce.
Tabulka 25 – Základní služby v obci
Základní služby v obci
Obecní
rozhlas
ne

Veřejná
knihovna

WIFI internet
provozovaný
obcí
ne

Obřadní
síň

GSM
sítě

Kabelová
televize

Poštovní
služby

CZECH
POINT

Úřad
práce

ano

ne

ano

ano

ano

Hřbitov

Sakrální
stavba
využívaná pro
náboženské či
kulturní akce

Zdravotní
středisko základní
péče

Zdravotní
středisko specializovaná
péče

Spolko
vý
/kultur
ní
dům/
klubov
na

ano

ano

ano

ano
ano
ano
ano
Zdroj: Vlastní průzkum, dotazníkové šetřen
3.1.8.2

Služebna
Městské
policie
ne

Služebna
Policie ČR
ano

Středisko pro volný
čas dětí a mládeže
(DDM, školní klub,
školní
družina)/mateřské
centrum

ano

Bytový fond

V řešeném území se dle ČSÚ nachází celkem 431 bytů, z toho jich je 401 obydlených a 377 bytů jsou
rodinné domy. Nejvíce domů je z období let 1919 a dříve a poté z let 1920 – 1970. Od roku 2001 do roku 2011
bylo v Libouchci postaveno na 48 domů a počet těchto domů se i nadále zvyšuje. Libouchec rovněž disponuje 38
obecními byty, které pronajímá.
Tabulka 27 – Počet domů a bytů v obci

431

Rodinné
domy
377

Bytové
domy
41

Ostatní
budovy
13

401

352

40

9

fyzická osoba

344

334

8

2

obec, stát

13

2

6

5

bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve

9

1

8

-

25

11

14

-

117

106

10

1

1920 - 1970

102

91

9

2

1971 - 1980

34

22

11

1

1981 - 1990

53

48

5

-

1991 - 2000

38

33

4

1

Libouchec

Celkem

Domy úhrnem
Domy obydlené

Z toho podle
vlastnictví domu

Z toho podle
období výstavby
nebo rekonstrukce
domu

2001 - 2011
48
46
1
Zdroj: ČSÚ (nejnovější data zatím nejsou k dispozici, budou až po sčítání lidu za rok 2021)

1

Tabulka 28 – Počet obecních bytů a bytů pro sociálně slabé skupiny
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Obec

Obecní byty

Obecní sociální
byty - startovací

Obecní sociální
byty - sociálně
slabé skupiny

Sociální ubytovny
v soukromém
vlastnictví

Libouchec

38

0

7

0

Zdroj: Vlastní průzkum, dotazníkové šetření
Tabulka 26 – Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místnosti
Libouchec

Celkem

rodinné
domy

bytové
domy

ostatní
budovy

Obydlené byty celkem

635

426

198

11

348

335

11

2

71

-

71

-

nájemní

88

19

61

8

družstevní

36

2

34

-

1

15

6

9

-

2

60

27

32

1

3

157

81

72

4

4

170

107

58

5

5 a více

181

173

8

-

z toho právní důvod
užívání bytu

ve
vlastním
domě
v osobním
vlastnictví

z toho s počtem
obytných místností

Zdroj: ČSÚ (nejnovější data zatím nejsou k dispozici, budou až po sčítání lidu za rok 2021)

3.1.8.3 Školství a vzdělávání
Ve správním území Libouchce se nachází jedna mateřská škola a základní škola pro I. a II. stupeň.
Nenachází se zde žádná střední škola nebo učiliště. Za těmito školskými zařízeními žáci musejí dojíždět, přičemž
směry dojížďky jsou zejména do okolních větších měst Ústí nad Labem, Děčína, případně Teplic.
Kromě samotné výuky nabízí Základní a mateřská škola Libouchec pro děti a žáky rovněž množství
kroužků – kroužek karate, tvorba školních novin, umělecké kroužky prostřednictvím ZUŠ Chabařovice (flétna,
klávesy, výtvarný kroužek, taneční kroužek, kytara, klavír), šachový kroužek a floorball.
Tabulka 270 – Školská zařízení v obci Libouchec
Školské zařízení
(webové stránky)

Obory vzdělávání, další služby

- Základní škola (I. a II. stupeň)
- Mateřská škola
- Školní družina
- Školní jídelna
Zdroj: Vlastní zpracování na základě využití Rejstříku http://stistko.uiv.cz/registr/skolyrn.asp
ZŠ a MŠ Libouchec
http://www.zsmslibouchec.eu/
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Tabulka 281 – Počet vyjíždějících obyvatel do škol
Počet obyvatel – rozdělení dle vyjížďky do zaměstnání a škol
vyjíždějící celkem k 23. 6. 2011

454

celkem

118

v rámci obce

32

vyjíždějící do
školy

mimo obec
86
Zdroj: ČSÚ (nejnovější data zatím nejsou k dispozici, budou až po sčítání lidu za rok 2021)
3.1.8.4

Zdravotnictví

Ve správním území Libouchce jsou z hlediska lékařských služeb zajištěna zdravotnická zařízení a služby
dle tabulky níže.
Tabulka 29 – Zdravotnická a další zařízení v obci Libouchec
Zdravotnické zařízení
název, poskytovatel/vedoucí,
web. stránky

Adresa zařízení

Druh zařízení, typ

č.p. 401
403 35 Libouchec

320 Samostatná ordinace
praktického lékaře pro
dospělé
Ambulantní oddělení

Zubní ordinace
MDDr. Peter Brecík (DENTER)

č.p 401
403 35 Libouchec

322 Samostatná ordinace
praktického lékaře –
stomatologa
Ambulantní oddělení
Ambulantní laboratoř

Ord. praktického lékaře gynekologa
MUDr. Evžen Bělka
http://belkagynda.webnode.cz/

č.p. 370
403 35 Libouchec

323 Samostatná ordinace
praktického lékaře –
gynekologa
Ambulantní oddělení

LÉKÁRNA LONDÝNSKÁ, spol. s r.o.,
vedoucí - Mgr. Jaroslava Miksová

č.p. 82
403 35 Libouchec

510 Lékárna
Ambulantní oddělení

Ord. praktického lékaře pro
dospělé
MUDr. Libor Dupal,
MUDr. Ondřej Procházka
(PRACTICUS LD s.r.o.)

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Rejstříku
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni
Za zdravotnickou péčí, která není v obci zajištěna (zpravidla specialisté), je nutno dojíždět do nejbližších
větších měst, zejména do Ústí nad Labem a Děčína.
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3.1.8.5

Sociální péče, sociální služby

Obec Libouchec schválila na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15.2.2016 usnesením č. 5/16
písmeno c) Komunitní plán sociálních služeb pro správní území Libouchce, jeho spádového území (Petrovice,
Tisá, Velké Chvojno) a obce Telnice (dále jen „Komunitní plán“). Komunitní plán byl schválen rovněž jednotlivými
zastupitelstvy obcí Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno a Telnice. Veškeré informace týkající se
poskytovaných sociálních služeb v území jsou uvedeny samostatně v Komunitním plánu včetně definovaných
priorit a návrhu opatření.
Na základě poznatků vycházejících ze zpracovaného Komunitního plánu lze konstatovat, že v řešeném
území nemá sídlo žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb a sociální služby jsou zajišťovány zejména
poskytovateli sociálních služeb z Ústí nad Labem či Děčína. Nejvíce dostupné jsou ty služby, které jsou
poskytované občanům v Libouchci terénní formou, nejbližší ambulantní forma sociální služby je v Ústí nad Labem
a její využití vyžaduje další časové, dopravní a finanční náklady.
Pro přehlednost je v příloze č. 7 uveden orientační přehled poskytovatelů sociálních služeb dle Katalogu
sociálních služeb na území Ústeckého kraje, kde jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb se vzdáleností sídla
firmy do 50km od obce Libouchec.
3.1.8.6

Kulturní a společenské dění v obci, spolková činnost, sportovní a volnočasové aktivity

O kulturní a společenské dění v obci se kromě obce samotné přičiňují rovněž spolky a kluby tvořené
aktivními občany Libouchce a okolí. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny spolky působící na území Libouchce.
Tabulka 30– Spolky zabývající se volnočasovými aktivitami – tematické seřazení

T.J. SOKOL

Sbor dobrovolných
hasičů v obci

Sbor dobrovolných
hasičů děti

Myslivecké
sdružení

Kopaná

Volejbal

Tenis

Zahrádkářská
kolonie

Jiné sportovní
spolky a kluby

Jiné než výše
uvedené místní
spolky a sdružení

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Spolky zabývající se volnočasovými aktivitami
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Tabulka 314 – Spolky v Libouchci
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
Libouchec")
Hasiči

Kolektiv mladých hasičů při SDH Libouchec
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Libouchec
Fotbal (mládežnické týmy, dospělé mužstva,
Stará garda), Volejbal, Šachy, Futsal (SK
Dlouhá Libouchec)

TJ Libouchec

T.J. SOKOL Libouchec
Myslivecké sdružení CHVOJENKA

Myslivecká sdružení

Myslivecké sdružení LIŠČÍ KÁMEN

Golfový klub
Spolek vesnické zábavy
Sdružení rodičů a přátel dětí školy
Zdroj: Vlastní průzkum, dotazníkové šetření
Mimo výše uvedené spolky a sdružení v obci zajišťuje práci s dětmi rovněž ZŠ a MŠ Libouchec, která pro
žáky pravidelně pořádá ve spolupráci se ZUŠ a dalšími aktéry ve vzdělávání následující kroužky:










Klavír, klávesy;
Flétna;
Kytara;
Housle/hudební nauka;
Výtvarný obor;
Taneční obor;
Šachový kroužek;
Tvorba školních novin;
Karate.

Tabulka 35 – Četnost kulturně společenských akcí v obci Libouchec
Akce obce

Plesy, zábavy, diskotéky,
pořádané obcí

Pořádá kulturní
akce i jiný subjekt
než obec?

Trhy, poutě,
slavnosti

Náboženské
akce

Kulturní akce
(koncerty,
divadelní
představení,
výstavy)

10

ano

4

3

8

Zdroj: Vlastní průzkum, dotazníkové šetření

Tabulka 32 – Vybavenost obce Libouchec pro sport a volnočasové aktivity

40

Bowling/kuželky

Lyžařský vlek/sjezdovka

Lyžařské běžecké tratě

Skate park

Jiná hřiště / areály

1

Kluziště

0

Střelnice

Tenisové kurty

2

Krytý bazén

Dětské hřiště

1

Koupaliště

Víceúčelové hřiště (včetně
školních přístupných dle
provozního řádu veřejnosti)

2

Tělocvična, sokolovna
(včetně školních přístupných
dle provozního řádu
veřejnosti)

Fotbalové hřiště

Vybavenost pro volný čas v obci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: Vlastní průzkum, dotazníkové šetření
Významné akce pořádané v obci
Mezi tradiční akce pořádané v obci patří zejména následující:










Pálení čarodějnic
Velikonoční jarmark
Dětský den
Setkání obcí Čermná
Giro de Bier
Pivofest
Setkání seniorů
Mikulášská nadílka
Plesy a zábavy

Sport a volnočasové aktivity
Vybavení pro sport a volnočasové aktivity odpovídá obcím obdobné velikosti. V obci se nachází
následující vybavenost pro sport a volnočasové aktivity:
Tabulka 336 – Vybavenost obce Libouchec pro sport a volnočasové aktivity

Bowling/kuželky

Lyžařský vlek/sjezdovka

Lyžařské běžecké tratě

Skate park

Jiná hřiště / areály

1

Kluziště

0

Střelnice

Tenisové kurty

2

Krytý bazén

Dětské hřiště

1

Koupaliště

Víceúčelové hřiště (včetně
školních přístupných dle
provozního řádu veřejnosti)

2

Tělocvična, sokolovna
(včetně školních přístupných
dle provozního řádu
veřejnosti)

Fotbalové hřiště

Vybavenost pro volný čas v obci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: Vlastní průzkum, dotazníkové šetření
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Pro sport a turistiku je možné využít značené turistické trasy a cyklotrasy a naučnou stezku zapomenuté
pohraničí. Všechny tyto turistické a cykloturistické trasy propojují území obce s dalšími atraktivitami v blízkém
okolí (Tiské stěny, Děčínský Sněžník).
Způsoby informování občanů
K informování obyvatel v obci dochází zejména prostřednictvím webových stránek obce:
http://www.libouchec.cz/ a na obecních vývěskách a mobilní aplikací „V obraze“.

3.1.9 SPRÁVA OBCE
3.1.9.1

Obecní úřad a kompetence obce

Obecní úřad Libouchec je pověřený obecní úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém
území státní správu v rozsahu přiznaném obcím s pověřeným obecním úřadem (obec II. stupně). Obecní úřad je
matriční úřad, jehož správní obvod je vymezen obcemi Libouchec, Tisá a Velké Chvojno. Zároveň je stavebním
úřadem, jehož správní obvod je vymezen obcemi Libouchec, Tisá, Petrovice a Velké Chvojno.
3.1.9.2 Vnější vztahy a vazby obce
Obec Libouchec je členem následujících spolků a svazků:
-

Spolek MAS Labské skály, z.s.
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Labské skály
Svaz měst a obcí (SMO)
Severočeské sdružení obcí (SESO)
Svaz místních samospráv (SMS)

Libouchec nemá žádnou partnerskou obec v ČR ani v zahraničí.

3.2

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST

3.2.1 VYHODNOCENÍ PŘEDCHOZÍHO PROGRAMU ROZVOJE OBCE A DALŠÍCH KONCEPČNÍCH
DOKUMENTŮ
Obec Libouchec má zpracovaný pouze Krátkodobý plán rozvoje. Obec nemá zpracovaný žádný
strategický plán rozvoje obce. Dalším koncepčním dokumentem bude nový územní plán, který je zpracováván
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

3.2.2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření tvoří součást celkové analýzy území obce Libouchec. Smyslem průzkumu bylo
zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel Libouchce a zohlednění jejich postojů k budoucímu rozvoji obce
ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu obce. Cílem představitelů obce bylo reflektovat
potřeby a přání obyvatel za účelem tvorby příznivějších podmínek pro život s ohledem na místní podmínky, limity
a zvyklosti.
Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu měsíců červen – červenec 2015. O dotazníkovém šetření byli
občané informování prostřednictvím webových stránek obce a vývěsek. Dotazníky byly občanům obce zaslány
do poštovních schránek a rovněž bylo možné je vyplnit elektronicky prostřednictvím webového formuláře
google, který byl uveřejněn na webových stránkách obce. Dotazníkové šetření bylo prováděno rovněž mezi
spolky a sdruženími a podnikatelskými subjekty na území obce.
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Vyplněný dotazník se podařilo získat celkem od 97 respondentů, přičemž výrazně převažoval počet
vyplněných dotazníků od žen – těch vyplnilo dotazník 58, zatímco mužů jen 39.
Dotazníkové šetření bylo anonymní. Veškeré závěry vyplývající z dotazníkového šetření byly použity
výhradně ke statistickým účelům, jako podklady pro zpracování strategického plánu rozvoje obce Libouchec.
Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno v příloze č. 4. tohoto dokumentu.

3.2.3 SWOT ANALÝZA
Podstatou SWOT analýzy je jednoduché, výstižné a objektivní vyhodnocení silných a slabých stránek
obce, včetně stanovení případných příležitostí a hrozeb. SWOT analýza zdůrazňuje hlavní poznatky z analytické
části tohoto dokumentu a specifikování všech těchto stránek má za účel stanovit možnosti a potenciál obce.
Název SWOT analýza vzešel z anglických slov:
S
W
O
T

– strenghts (síly),
– weaknesses (slabosti),
– opportunities (příležitosti),
– threats (hrozby).

SILNÉ STRÁNKY (Strenghts)
















velmi dobrá dopravní obslužnost obce - poloha obce v těsné blízkosti dálnice D8 a na dopravní ose
silnice I. třídy I/13
dobrá automobilová dostupnost větších měst s nabídkou vyšší občanské vybavenosti a zaměstnání
(Ústí nad Labem, Teplic a Děčína)
vybavení obce základní občanskou vybaveností - základní škola (I. i II. stupeň), mateřská škola, pošta,
zdravotnické služby (praktický lékař, zubař, lékárna, gynekologie), restaurační služby
existence sportovního areálu (sportovní haly)
existence zájmových kroužků, volnočasových sdružení, spolků a klubů
turisticky atraktivní oblast a příznivé životní prostředí (CHKO Labské pískovce, CHKO České
středohoří)
v části obce Libouchec kompletní technická infrastruktura (kanalizace, vodovod, plynovod)
kapacitně připravená i pro připojení nové zástavby
příhraniční poloha obce u hranic se SRN - blízkost Drážďan a možnost práce v Sasku
zájem mladých a vzdělaných rodin o trvalé bydlení v obci
pozitivní postoj místní samosprávy k sociální problematice - zahájené komunitní plánování sociálních
služeb ve spádovém území Libouchce a existence úseku sociálních služeb
snaha samosprávy o revitalizaci kulturně nemovitých památek a veřejných prostranství
členství v MAS Labské skály a v Mikroregionu Labské skály – rozšíření možností financování projektů
podpořených v rámci evropských dotací
zrekonstruovaná silnice I/13
existence obecních bytů
existence prostor vhodných pro vznik autobusového terminálu
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SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses)

















velké dopravní zatížení obce (průjezd 6400 automobilů/24 hodin) - vysoká frekvence dopravy,
zatížení nákladní dopravou, nekázeň řidičů při průjezdu obcí
špatný stavebně technický stav některých místních a účelových komunikací
chybějící pěší propojení mimo hlavní dopravní tahy v části obce Libouchec – podél silnic nižších tříd
absence chodníků a pěších propojení podél silnic nižších tříd a v okrajových částech Libouchce,
Knínicích, Žďáru a Čermné
špatný stavebně technický stav některých chodníků a pěších propojení - nevyhovující parametry pro
chůzi s kočárkem a pro osoby se zdravotním postižením
nedostatek finančních zdrojů obce na investice do oprav kulturně nemovitých památek, památek
místního významu
nepříznivé demografické ukazatele – stárnutí populace a vyšší poptávka po sociálních a zdravotních
službách
absence nebo špatný stavebně technický stav základní technické infrastruktury v částech obce
Knínice, Čermná, Žďárek (kanalizace, vodovod, plynovod)
domy vytápěné tuhými palivy
nízké zastoupení a působnost registrovaných sociálních služeb ve spádovém území Libouchce a nižší
zájem registrovaných poskytovatelů sociálních služeb o tuto okrajovou oblast ORP Ústí nad Labem
možný nárůst ekonomicky slabých obyvatel (problematika zadluženosti)
odliv mladých a vzdělaných lidí
nepropojenost a nenávaznost zdravotních a sociálních služeb
chybí důstojné centrální veřejné prostranství obce
nízká motivace občanů ke spolupráci s obcí a při práci s mládeží
absence bezbariérových přístupů do správních budov a budov občanské vybavenosti obce
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PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities)

















snížení znečištění ovzduší v důsledku vytápění tuhými palivy - využití dotačních titulů pro
modernizaci lokálních topných zdrojů tepla, výměna kotlů, používání ekologicky šetrných druhů
vytápění
postupné dovybavení sídel Knínic, Čermné, Žďárku a Dlohé ulice v Libouchci potřebnou technickou
infrastrukturou
připravit vhodné podmínky pro udržení mladých rodin v obci
další rozvoj místních ekonomických subjektů s pozitivním vlivem na zaměstnanost místních obyvatel,
rozšíření nabídky služeb a rozpočet obce
využití příhraničního potenciálu a prohloubení meziobecní a mezinárodní spolupráce
snaha o zapojení stále širšího okruhu občanů do dění v obci a vzrůstající trend občanské společnosti
snaha o zvýšení počtu dobrovolníků pečujících o kulturní dědictví v obci a o kulturně-společenské
dění v obci
vznik diskusních a tematických klubů a dalších zájmových spolků
vytvoření klubu/prostoru pro setkávání seniorů, mládeže, rodin s dětmi (např. mezigenerační
komunitní centrum, hřiště apod.)
další pokračování v započatém komunitním plánování sociálních služeb
podpora aktivních občanů ze strany obce ve snaze navýšení sportovních a kulturně společenských
akcí v obci
snaha o vznik turisticky atraktivního cíle (navázání spolupráce s majiteli zámku Libouchec) a návazné
turistické infrastruktury
členství v MAS Labské skály a v Mikroregionu Labské skály – rozšíření možností financování projektů
podpořených v rámci evropských dotací
budování a obnova chodníků a pěších propojení a uzpůsobení chodníků pro chůzi s kočárkem a pro
osoby se zdravotním postižením
podporovat vznik cyklotras a pěších tras mimo jiné sloužících pro bezpečnou dopravu mimo
frekventované dopravní úseky
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HROZBY (Threats)









navyšující se negativní demografické ukazatele – stárnutí a úbytek obyvatel a s tím spojená zvyšující
se poptávka po sociálních a zdravotních službách
nezájem občanů o veřejné dění a sportovní a kulturně historické dědictví obce
možný rostoucí počet osob ohrožených sociálním vyloučením a izolací
zvyšující se počet ekonomicky slabších obyvatel a menší konkurenceschopnost obyvatel – omezení
výdajů na sport, kulturu a tím související úpadek sportovně kulturních klubů a zařízení a dění v obci
nedostatek finančních zdrojů obce na investice a opravy majetku
znečištění ovzduší emisemi v důsledku vytápění tuhými palivy (uhlí, LTO)
chátrání kulturních nemovitých památek a dalších památek místního významu
negativní dopady nárůstu dopravy v obci a bezprostředním okolí a to především v oblasti hluku,
emisí škodlivých látek a vzniku nebezpečných dopravních situací (riziko DN při přecházení vozovky
atd.)
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST
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4.1

STRUKTURA NÁVRHOVÉ ČÁSTI

Struktura návrhové části Strategické plánu (ukázka vazeb mezi jednotlivými úrovněmi) je vyznačena na
následujícím schématu. Přesný výčet strategických cílů a opatření je uveden v příslušných kapitolách:

Strategická vize
Rozvojová
priorita 2

Rozvojová priorita 1

Strategický cíl 1.1.

Opatření
1.1.1

4.2

Opatření
1.1.2

Strategický
cíl 1.2

Opatření
1.2.1

Strategický cíl 1.3

Opatření
1.3.1

Opatření
1.3.2

Rozvojová
priorita 3

Strategický
cíl 2.1

Strategický
cíl 2.2

Strategický
cíl 3.1

Strategický
cíl 3.2

Opatření
2.1.1

Opatření
2.2.1

Opatření
3.1.1

Opatření
3.2.1

STRATEGICKÁ VIZE

Strategická vize popisuje představu o budoucím obrazu obce v časovém horizontu do roku 2026.
Strategická vize byla naformulována zejména na základě následujících aspektů (pilířů):

Optimální
podmínky
pro bydlení

Libouchec "místo pro
všechny
generace"
Dobrá
dopravní
dostupnost

Příznivé
životní
prostředí
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Formulace strategické vize byla projednána s komisí pro strategické plánování a s veřejností v rámci
veřejného projednání Návrhu strategického plánu. Konečná verze vize strategického plánu zní:

„Libouchec – místo pro všechny generace“
Libouchec je přívětivá, čistá a soběstačná obec, která žije rozmanitým společenským
životem a nabízí zázemí a příležitosti pro všechny generace. Svým občanům nabízí
optimální podmínky pro život na venkově, vstřícnou a otevřenou veřejnou správu, kvalitní
služby a prostor pro podnikání. Obec chrání životní prostředí pro budoucí generace a
kultivuje okolní krajinu, která nabízí občanům obce i turistům ideální podmínky pro aktivní
trávení volného času i odpočinek.

4.3

ROZVOJOVÉ PRIORITY

Pro naplnění strategické vize stanovil Strategický plán 3 stejně důležité rozvojové priority, na které by
se obce v daném časovém horizontu měla při realizaci rozvojové strategie soustředit. Dosažení rovnováhy těchto
tří prioritních oblastí bude zajištěno postupným naplňováním stanovených strategických cílů vymezených pro
jednotlivé rozvojové priority.
Na základě provedené analýzy území a v návaznosti na stanovenou strategickou vizi, byly navrženy
následující rozvojové priority (oblasti) obce Libouchec:

ROZVOJOVÁ
PPRIORITA 1:

ROZVOJOVÁ
PRIORITA 2:

ROZVOJOVÁ
PRIORITA 3:

•ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH
PODMÍNEK A KVALITY
ŽIVOTA OBYVATEL OBCE

•ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY

•PODPORA CESTOVNÍHO
RUCHU A PÉČE O ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

4.4

STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ

Na základě SWOT analýz a jednání pracovních skupin (viz kapitola 2.4.3) byly rozvojové priority
rozčleněny na strategické cíle, které je v plánovaném období třeba naplnit tak, aby bylo dosaženo cíle
definovaného ve vizi. Jednotlivé specifické cíle byly dále rozepsány do tzv. opatření, které již popisují konkrétní
činnosti (klíčové aktivity), jimiž lze zvýšit, resp. zlepšit stávající stav vybrané oblasti.
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4.4.1 STRATEGICKÉ CÍLE

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 1

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL OBCE

STRATEGICKÝ CÍL 1.1.

Podpora zaměstnanosti a zlepšení vzdělanostní skladby obyvatelstva

STRATEGICKÝ CÍL 1.2.

Zajištění kvalitních a dostupných sociálních a zdravotních služeb

STRATEGICKÝ CÍL 1.3.

Posilování identity obce, zlepšení komunikace a soudržnosti komunity

STRATEGICKÝ CÍL 1.4.

Rozvoj volnočasových aktivit pro děti, mládež a seniory

STRATEGICKÝ CÍL 1.5.

Péče o architektonický ráz obce, veřejná prostranství a budovy
občanské vybavenosti

STRATEGICKÝ CÍL 1.6.

Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

STRATEGICKÝ CÍL 2.1.

Rozvoj (případně rekonstrukce) technické infrastruktury, zejména
v okrajových částech Libouchce a částech obce Knínice, Čermná,
Žďárek

STRATEGICKÝ CÍL 2.2.

Zkvalitnění (případně rekonstrukce) a rozvoj dopravní infrastruktury

STRATEGICKÝ CÍL 2.3.

Zvýšení a zkvalitnění prostupnosti území pro nemotorovou dopravu

STRATEGICKÝ CÍL 2.4.

Udržení kvalitního životního prostředí v obci a okolí

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 3

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STRATEGICKÝ CÍL 3.1.

Zvýšení turistické atraktivity obce

STRATEGICKÝ CÍL 3.2.

Podpora vodohospodářských a dalších environmentálních opatření
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4.4.2 OPATŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
POZN: Některé specifické pojmy použité v následujících tabulkách jsou vysvětleny v příloze č. 2 – vymezení
základních pojmů.
ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 1

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL
OBCE

STRATEGICKÝ CÍL 1.1.

Podpora zaměstnanosti a zlepšení vzdělanostní skladby obyvatelstva

Popis a odůvodnění

Jedním ze způsobů zvýšení zaměstnanosti v obci je podpora lokálního
podnikání. Tu je možno podporovat například ze strany obce, jež může
být
prostředníkem/informátorem
mezi
občany
obce
a
podnikatelskými subjekty. V tomto ohledu je důležitá zejména kvalitně
nastolená komunikace mezi místními podnikateli, občany a vedením
obce. Obec rovněž může podporovat místní ekonomiku různými druhy
zvýhodnění pro lokální podnikatele. Pro podnikatelské prostředí je
stejně tak důležitá kvalitní podnikatelská infrastruktura (technická,
dopravní infrastruktura), která bude schopna kapacitně pojmout
podnikatelské záměry v území. Záměrem obce je zvýšení
konkurenceschopnosti ekonomických subjektů působících na území
obce.
Zlepšení vzdělanostní skladby obyvatelstva obce úzce souvisí s výše
uvedenou podporou zaměstnanosti v obci. Vhodné podnikatelské
prostředí může mít mimo jiné za následek příliv vzdělanějších obyvatel
do obce. Obec by měla i nadále spolupracovat s Úřadem práce ČR a
s jeho pomocí integrovat specifickou skupinu obyvatel obce do
pracovního procesu.


1.1.1 Propagace obce jako místa vhodného pro podnikání;

 1.1.2 Zapojení podnikatelských subjektů do dění v obci – zejména
sponzoring akcí pořádaných obcí či jinými spolky a sdruženími
působícími v obci;
 1.1.3 Podpora ze strany obce při propagaci výrobků/činností
začínajícího podnikatelského subjektu (např. na webových stránkách
obce, prodejem výrobku na kulturně společenských akcích obce, apod.)
a podpora lokálních produktů již zavedených podnikatelských subjektů;
Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 1.1.4 Nabídky pronájmu obecních pozemků a objektů pro
podnikatelské subjekty;
 1.1.5 Prohloubení spolupráce a pokračování ve spolupráci obce
Libouchec s Úřadem práce ČR na programech zaměstnávání uchazečů
o práci (zaměstnávání občanů obce jako veřejně prospěšných
pracovníků, společensky účelná pracovní místa);
 1.1.6 Podpora programů zaměřených na prevenci sociálně
patologických jevů (kriminalita, alkoholismus, toxikomanie,
vandalismus, domácí násilí, apod.)
 1.1.7 Podpora řemeslných profesí a technických oborů (např.
ukázkové akce pro děti a mládež „zkus si profesi…..“ apod.).

Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

51

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 1

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL
OBCE

STRATEGICKÝ CÍL 1.2.

Zajištění kvalitních a dostupných sociálních a zdravotních služeb

Popis a odůvodnění

Jedním z hlavních cílů obce je péče o zdraví svých občanů. Ačkoli zdraví
každého občana ovlivňuje mnoho faktorů a každý občan je za svůj
zdravotní stav zodpovědný, klade si obec za cíl zejména:
udržet (ideálně zlepšit) úroveň poskytované zdravotnické péče
a poskytovaných sociálních služeb,
vytvořit pro zdravý životní styl v obci podmínky
odstraňovat architektonické a dopravní bariéry, které
znesnadňují pohyb zejména seniorům, matkám s dětmi a
osobám se zdravotním postižením.
Obec Libouchec má úsek sociálních věcí, na kterém pracují 2
zaměstnanci – sociální pracovnice a referent sociálních věcí. Obec je
v tomto úseku spádovou obcí pro obce Tisá, Petrovice a Velké Chvojno.
Oblasti sociálních služeb se podrobně věnuje dokument Komunitní
plán sociálních služeb Libouchce, jeho spádového území a nejbližšího
území, který obec v průběhu roku 2015 pořizovala a začátkem roku
2016 schválila. Na základě tohoto dokumentu zahájil svou činnost na
území obce nový poskytovatel sociálních služeb. V dokumentu jsou
mimo jiné identifikovány problémy v oblasti sociálních služeb, mezi
něž např. patří téměř nulová informovanost obyvatel o poskytovaných
sociálních službách na území obce.
V Libouchci rovněž vyvstala poptávka po zařízení, které by splňovalo
znaky multifunkčního vícegeneračního komunitního centra, jakožto
veřejného víceúčelového zařízení, kde by se mohly setkávat všechny
generace za účelem setkávání, realizace vzdělávacích, kulturních,
volnočasových a sociálních aktivit s charakterem sociální služby.
 1.2.1 Realizace opatření uvedených v Komunitním plánu sociálních
služeb obce Libouchec, jeho spádového území a nejbližšího okolí (2016
– 2019);
 1.2.2. Podpora zachování stávajícího stavu v poskytování
zdravotních služeb, případně rozšíření těchto služeb o nejžádanější
zdravotnické služby;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 1.2.3 Podpora vzniku multifunkčního komunitního centra pro
všechny generace;
 1.2.4 Zvýšení informovanosti obyvatel o poskytovatelích sociálních
a zdravotních služeb na území obce;
 1.2.5 Podpora poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb –
např. prostřednictvím poskytnutí prostor k pronájmu nebo
materiálnímu a technickému zázemí;


1.2.6 Výstavba střediska zdravotních a sociálních služeb
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 1.2.7 Podpora aktivit vedoucích ke zdravému životnímu stylu a
navázání spolupráce s institucemi, které se věnují preventivní péči a
zdraví;
 1.2.8 Odstraňování architektonických a dopravních bariér na území
obce (zejména u objektů občanské vybavenosti – bariérové přístupy,
překážky v chůzi, nevhodně řešené vstupy, přechody, apod.).
Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje
Příspěvkové dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 1
STRATEGICKÝ CÍL 1.3.

Popis a odůvodnění

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL
OBCE
Posilování identity obce, zlepšení komunikace a soudržnosti
komunity
Dobře nastavená spolupráce a komunikace mezi místní samosprávou,
občany, sdruženími a spolky vede k soudržnosti místní komunity, která
je základem živé a zdravě fungující občanské společnosti. Sociální
soudržnost má rovněž vliv na celkovou míru kriminality, výskyt
sociálních deviací, extremistického chování, posiluje sociální vztahy,
důvěru, solidaritu a loajalitu ve společnosti. Udržování komunitního
života je tedy základem dobře fungujícího společenství v obci. Obec
může k posílení identity obce přispět například tím, že bude vytvářet
optimální zázemí pro kulturně společenské a sportovní aktivity,
případně převezme materiální, technické a finanční zajištění akcí do
své režie. Důležitým prvkem je rovněž dostatečná nabídka aktivit a
prostor pro využití volného času (podrobněji viz strategický cíl 1.4) a
veřejně přístupných míst v obci (viz strategický cíl 1.5).
 1.3.1 Všestranná a soustavná podpora kulturních, společenských a
sportovních aktivit ze strany obce;
 1.3.2 Prohloubení spolupráce se sdruženími a spolky, které se v obci
starají o kulturně společenské a sportovní dění;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 1.3.3 Podpora aktivních obyvatel obce, kteří svou činností přispívají
k soudržnosti komunity a propagaci obce (podpora finanční,
materiální, apod.);
 1.3.4 Udržení, příp. zkvalitnění komunikace s občany, spolky a
sdruženími, zvýšit účast občanů na rozhodování o veřejných
záležitostech (ankety, besedy, nástěnky, využití sociálních sítí, „mobilní
rozhlas“, „na pivo se starostou“, apod.);
 1.3.5 Podporovat aktivity posilující zejména u dětí a mládeže pocit
příslušnosti k obci a komunitě (např. spolupráce při konání kulturně
společenských aktivit, společný úklid veřejně přístupných prostranství,
spolupodílení se na rekonstrukci objektů občanské vybavenosti, úprava
zeleně, čištění vodních toků, apod.).
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Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 1

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL
OBCE

STRATEGICKÝ CÍL 1.4.

Rozvoj volnočasových aktivit pro děti, mládež a seniory

Popis a odůvodnění

Kvalita života v obci je mimo jiné dána nabídkou volnočasových aktivit,
které by měly ideálně uspokojovat potřeby obyvatel všech věkových
kategorií a oblastí zájmu. Podporu volnočasových aktivit pro děti,
mládež a seniory chápe obec rovněž jako významný prostředek
občanské soudržnosti a součást zdravého životního stylu obyvatelstva.
Zkvalitnění podmínek pro tyto aktivity (zejména pro děti a mládež)
může být součástí prevence kriminality, drogových závislostí a dalších
sociálně patologických jevů. Významnou měrou může k rozvoji
volnočasových aktivit přispět rovněž kvalitní nabídka zázemí pro tyto
činnosti. Pro volnočasové aktivity lze rovněž využít plánovaného
multigeneračního a multifunkčního komunitního centra.
 1.4.1 Rozvoj, modernizace a výstavba infrastruktury (zázemí) pro
kulturně společenskou a sportovní činnost pro všechny věkové
kategorie obyvatel a všechny sociální skupiny;
 1.4.2 Soustavná podpora hlavních tradičních kulturně
společenských a sportovních aktivit a snaha o vzkříšení zaniklých tradic,
místních zvyků a řemesel;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 1.4.3 Podpora kulturně společenských a sportovních akcí
nadregionálního významu a jejich využití k propagaci obce;
 1.4.4 Rozvoj vzájemné spolupráce mezi školskými zařízeními, obcí,
občany a organizacemi (spolky, sdruženími) – zejména ve smyslu
využití zázemí školy pro celoživotní vzdělávání obyvatel, vzdělávací
akce a programy na aktuální témata a poskytování vhodných obecních
prostor obce pro konferenční využití;
 1.4.5 Podpora vzdělávání tělovýchovných cvičitelů, trenérů a
vedoucích oddílů a vzdělávacích instruktorů a lektorů (zejména z řad
mladší generace, která bude nástupcem současných instruktorů,
lektorů a cvičitelů).

Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje
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ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 1
STRATEGICKÝ CÍL 1.5.

Popis a odůvodnění

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL
OBCE
Péče o architektonický ráz obce, veřejná prostranství a budovy
občanské vybavenosti
Architektonický ráz obce, kvalitu veřejných prostranství a budov
občanské vybavenosti lze považovat za jeden z aspektů atraktivity
obce pro jeho současné i potenciální obyvatele. V obci se nenachází
žádný reprezentativní prostor (veřejně přístupné prostranství) s
odpovídajícím městským mobiliářem a chybí klidové zóny vhodné pro
setkávání a odpočinek obyvatel obce. Opatření a navržené aktivity jsou
proto zaměřeny zejména na zlepšení údržby a zvýšení kvality veřejně
přístupných prostranství v obci.
Do budoucna obec počítá s investicemi do infrastruktury a zázemí pro
vzdělávání, které jsou podmínkou pro udržení dobré úrovně škol a
splnění náročných parametrů pro rozvoj kvalitního vzdělávání
v regionu. Stejně tak je nutné počítat se zlepšováním provozního
zázemí a zázemí pro zaměstnance škol.
 1.5.1 Vznik reprezentativního centrálního veřejně přístupného
prostranství;
 1.5.2 Vznik klidových zón v obci, jakožto míst pro vzájemné
setkávání a odpočinek;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 1.5.3 Doplnění a modernizace „městského mobiliáře“ na veřejně
přístupných prostranstvích (lavičky, odpadkové koše, stromové mříže,
fontánky, stojany na kola, vitríny, mobilní nádoby na zeleň, apod.);
 1.5.4 Veřejné osvětlení – výměna stávajícího osvětlení, doplnění
chybějícího osvětlení, modernizace
 1.5.5 Pravidelná údržba budov občanské vybavenosti, veřejně
přístupných prostranství a veřejné zeleně, případně jejich doplnění dle
aktuálních potřeb.
 1.5.6 Investice do kvalitní infrastruktury a zázemí pro rozvoj
vzdělávání (odborné učebny, zkvalitnění zázemí pro pedagogy MŠ a ZŠ,
řešení bezbariérovosti škol, přírodní zahrady a podobně).
Rekonstrukce, opravy a úpravy objektů ZŠ a MŠ a jejich zázemí.

Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje
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ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 1

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL
OBCE

STRATEGICKÝ CÍL 1.6.

Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení

Popis a odůvodnění

Příznivé podmínky pro bydlení jsou kromě polohy obce v systému
osídlení a dopravní dostupností obce, určovány zejména kvalitou
bydlení, služeb, občanskou vybaveností, technickou a dopravní
infrastrukturou, systémem zdravotní a sociální péče pro specifickou
skupinu obyvatel, urbanistickým a architektonickým řešením obce,
zajištěním bezpečnosti v obci, dostatečnou nabídkou volnočasového
vyžití, kvalitním životním prostředím a komunitně fungující
společností. Rozvoj bydlení v obci a jeho kvalita je zásadním aspektem
pro pozitivní demografický vývoj obce. Cílem je kromě stabilizace
místního obyvatelstva rovněž zvýšení atraktivity obce pro mladé
rodiny s dětmi.
Obec nabízí k pronájmu obecní byty, které slouží, nebo by mohly
sloužit, jak k bydlení mladých rodin, tak pro potřeby sociálně
ohrožených skupin obyvatel. Za tímto účelem je vhodné stanovit
systém přidělování bytových jednotek občanům obce.
Rozvoj bydlení bude v územním plánu navržen dle aktuálních potřeb
území s ohledem na životní prostředí a krajinný ráz obce.
Bezpečnost v obci kromě Policie ČR zajišťuje jednotka Sboru
dobrovolných hasičů obce Libouchec, která je využívána při
mimořádných a krizových situacích na území obce. Pro její
bezproblémové fungování je třeba zajistit této jednotce odpovídající
zázemí.
Rozvoj či zkvalitnění výše uvedených činitelů, které ovlivňují životní
podmínky obyvatel obce, je řešeno rovněž napříč ostatními
strategickými cíli, resp. navrženými opatřeními.
 1.6.1 Zahájení pořizování nového územního plánu a na základě
vyhodnocení potřeb v území vymezení lokalit pro bydlení a podpora
výstavby dle územního plánu;
 1.6.2 Zajištění pozemků pro rozvoj obce (např. bezúplatný převod
pozemků od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce) a
vytvoření nabídky obecních pozemků pro individuální bytovou
výstavbu;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 1.6.3 Navýšení bytového fondu obce a nabídka těchto bytů pro
účely startovacích/nájemních bytů;
 1.6.4 Rozvoj a modernizace stávajícího bytového fondu obce
(zejména snižování energetické náročnosti budov, rekonstrukce a
modernizace objektů a jejich zázemí);
 1.6.5 Podpora rekonstrukce a modernizace nebytových prostor na
území obce;


1.6.6 Rekonstrukce a modernizace hasičské zbrojnice.



1.6.7 Výstavba obytného centra pro seniory

Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026
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Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

STRATEGICKÝ CÍL 2.1.

Rozvoj (případně rekonstrukce) technické infrastruktury Libouchce a
obce Knínice, Čermná, Žďárek

Popis a odůvodnění

Kvalitní a kapacitně odpovídající vybavení obce technickou
infrastrukturou je jedním ze základních požadavků na spokojené
bydlení v obci a rovněž má souvislost s rozvojem podnikání a služeb v
obci, resp. na zvýšení konkurenceschopnosti území pro případné
podnikatelské subjekty. S ohledem na rozvoj obce, současný stav, stáří
a kapacitu technické infrastruktury je třeba do budoucna počítat se
zkapacitněním sítí technické infrastruktury (vodovod, kanalizace,
elektrické energie, plynu), jejich postupnou rekonstrukci, modernizaci
a doplněním zejména v okrajových částech obce (Libouchec) a
okolních sídlech (Knínice, Čermná, Žďárek).
 2.1.1 Postupná rekonstrukce a modernizace nevyhovujících
inženýrských sítí ve vlastnictví obce dle potřeby v území;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 2.1.2 Dovybavení nezasíťovaných sídel potřebnou technickou
infrastrukturou dle zjištěné potřeby v území s ohledem na finanční
náročnost a proveditelnost projektu;
 2.1.3 Podpora výstavby sítí technické infrastruktury v rozvojových
lokalitách obce pro bydlení, občanské vybavení a případně pro
volnočasové aktivity.

Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

STRATEGICKÝ CÍL 2.2.

Zkvalitnění (případně rekonstrukce) a rozvoj dopravní infrastruktury

Popis a odůvodnění

V důsledku zvyšující se intenzity osobní i tranzitní dopravy na hlavních
dopravních tazích a místních komunikacích (zejména na silnici I. třídy
I/13, která prochází Libouchcem), je potřeba zaměřit se v následujících
letech na zvýšení bezpečnosti provozu v jednotlivých sídlech na území
obce Libouchec a zavedení bezpečnostních prvků v dopravě.
S nárůstem osobní dopravy se rovněž zvyšuje potřeba po
infrastruktuře pro bezmotorovou dopravu, která zajistí
bezproblémový a bezpečný pohyb pěších a cyklistů po obci, do škol a
zaměstnání. Se stárnutím populace a s ohledem na matky s dětmi, je
třeba uzpůsobit tyto komunikace i z hlediska bezbariérovosti. Kromě
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výše uvedeného lze také počítat se zvyšujícími se nároky na
vybudování odstavných a parkovacích stání u budov občanské
vybavenosti.

 2.2.1 Výstavba či rekonstrukce komunikací pro pěší (včetně
bezbariérového řešení);

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 2.2.2 Vybudování bezpečných pěších a cyklistických propojení mezi
jednotlivými sídly do školy, práce a budov občanského vybavení;
 2.2.3 Na základě dopravních studií realizovat bezpečnostní
opatření na nejzatíženějších komunikacích;
 2.2.4 Rekonstrukce nevyhovujících úseků místních a účelových
komunikací a mostků na území obce;
 2.2.5 Vytvářet podmínky pro zvyšování kapacit odstavných a
parkovacích stání u objektů občanské vybavenosti.

Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

STRATEGICKÝ CÍL 2.3.

Zvýšení a zkvalitnění prostupnosti území pro nemotorovou dopravu

Popis a odůvodnění

Cílem tohoto strategického cíle je zachování prostupnosti území obce,
případně vytvoření nových průchodů nebo průjezdů ve volné krajině
ve směru pohybu lidí, například ve vazbě na objekty občanské
vybavenosti, turisticky zajímavá místa, zastávky MHD, apod. Udržení
provázanosti jednotlivých sídel s okolní krajinou sítí účelových cest
mimo zastavěné území sídel je jedním ze základních požadavků na
optimální využití rekreačního potenciálu krajiny a odbourání
stávajících bariér v území (bariérami se rozumí zejména dopravní tahy,
velké areály, apod.). Estetické hodnoty a blízkost krajiny je mnohými
občany vnímána jako jedno z hlavních pozitiv bydlení ve venkovských
sídlech. Je tedy třeba zachovat využití krajiny jako místa odpočinku
obyvatel obce a pokusit se obnovit zaniklá propojení jednotlivých sídel.
S obnovou mimosídelních cest rovněž souvisí obnova doprovodné
zeleně podél těchto cest, která spoluvytváří charakter a pestrou
mozaiku krajiny.

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 2.3.1 Vytvořit koncepci rozvoje pěší a cyklistické dopravy na území
obce a podporovat realizaci této infrastruktury pro bezmotorovou
dopravu;
 2.3.2 Na základě koncepce pěší a cyklistické dopravy podporovat
vznik cykloturistických a naučných stezek (případně hippotras)
spojujících jednotlivá sídla s turistickými atraktivitami území,
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 2.3.3 Podporovat vznik a obnovu původní cestní sítě (polních cest,
historických stezek), koordinovat s pozemkovými úpravami a novým
územním plánem;
 2.3.4 Podporovat obnovu a péči o doprovodnou zeleň podél cest
(zejména aleje).
Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 2

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

STRATEGICKÝ CÍL 2.4.

Udržení kvalitního životního prostředí v obci a okolí

Popis a odůvodnění

Kvalitní životní prostředí lze považovat za jeden z nejvýznamnějších
aspektů, které činí venkovské obce atraktivními pro jeho občany a
návštěvníky. Na základě analýzy území bylo zjištěno, že obyvatelé obce
vnímají jako významný problém zatěžující životní prostředí zejména
negativní vliv dopravy (týká se Libouchce) - hluk, prach a plynné emise.
Kromě negativních vlivů dopravy lze za další problém považovat
znečištění ovzduší vlivem neekologických zdrojů vytápění. Některé
problémy však nejsou řešitelné bez aktivního zapojení veřejnosti, na
což by se obec mohla v následujících letech zaměřit prostřednictvím
osvěty obyvatel (včetně dětí a mládeže) v oblasti environmentální
výchovy.
 2.4.1 Osvěta a motivace obyvatel v environmentální oblasti – např.
zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí,
podpora aktivit zaměřených na vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti
ochrany přírody a krajiny, rozšíření počtu sběrných nádob na
separovaný odpad, obec příkladem pro své občany, zapojení do
projektu „Zdravá města“, apod.;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 2.4.2 Aktualizovat koncepci nakládání s odpady dle současných
environmentálních trendů a potřeb území;


2.4.3 Rekonstrukce sběrného místa

 2.4.4 Podporovat a motivovat obyvatele k výměně neekologických
zdrojů tepla za ekologičtější a obnovitelné zdroje, využít např.
motivační systémů nakládání s odpady (integrovaný systém nakládání
s odpady).

Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje
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ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 3

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STRATEGICKÝ CÍL 3.1.

Zvýšení turistické atraktivity obce

Popis a odůvodnění

Libouchec leží v turisticky atraktivní oblasti (na pomezí CHKO České
středohoří, CHKO Labské pískovce), avšak nepatří mezi turisticky
nejvyhledávanější místa, neboť je zastíněn obcí Tisá, resp. Tiskými
stěnami a Děčínským Sněžníkem. Většina turistů tak využívá nabídky
turistické infrastruktury přímo v obci Tisá (Sněžník). S ohledem na tuto
skutečnost je vhodné se namísto snahy o vznik konkurenčního
prostředí zaměřit na zkvalitnění základní a doprovodné turistické
infrastruktury a zejména využít potenciálu, který obec nabízí (zámek,
sportovní a kulturní zázemí, kozí dráha). Jako příležitost se jeví
nabídnout návštěvníkům trávení volného času netradičním způsobem
(aktivním i zážitkovým). Obec by se měla spíše zaměřit na spolupráci
s turisticky nejzajímavějšími lokalitami v oblasti a využít navázané
spolupráce ke svému užitku (např. připravit ve spolupráci s partnery
doprovodné programy, apod.).
 3.1.1 Podporovat netradiční a doprovodné programy pro turisty a
návštěvníky obce (farmářské trhy a bleší trhy na náměstí, festivaly –
pivo, víno, ukázky starých řemesel, výstavy, pořádání leteckých dnů
modelů, drakiády, využití kozí dráhy, letní kino, apod.);
 3.1.2 Vytvořit jednotnou marketingovou koncepci obce (neformální
marketingové logo obce, marketingové materiály, apod.);
 3.1.3 Podporovat rozvoj aktivní spolupráce s tuzemskými a
zahraničními partnery/obcemi a městy (vzájemná propagace, společné
projekty, apod.);
 3.1.4 Navázat spolupráci s místními podnikatelskými subjekty za
účelem podpory cestovního ruchu v obci;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 3.1.5 Zkvalitňovat a rozvíjet základní (ubytovací, stravovací
kapacity) a doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu (značení tras,
tematických a naučných stezek, sociální zařízení, mobiliář,
odpočívadla, cyklistická parkoviště, úschovny kol, úvaziště pro koně,
apod.);
 3.1.6 Pečovat o kulturní a historické dědictví obce (podporovat
rekonstrukce, revitalizace, renovace kulturních památek i památek
místního a jiného historického významu);
 3.1.7 Podporovat využití kulturních nemovitých památek a dalších
památek místního a jiného historického významu k pořádání akcí pro
veřejnost a návštěvníky obce;
 3.1.8 Vytvářet netradiční a atraktivní turistické programy (trhy,
koncerty, závody, jízdy, pivní festivaly, ukázky starých řemesel apod.)
pro návštěvníky obce s využitím co nejširší škály jeho atraktivit (zámek
Libouchec);
 3.1.9 Vytvořit informační systém pro návštěvníky obce (směrové
šipky, orientační tabule, informativní tabule u zájmových bodů, apod.).
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Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje

ROZVOJOVÁ
PRIORITA č. 3

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STRATEGICKÝ CÍL 3.2.

Podpora vodohospodářských a dalších environmentálních opatření

Popis a odůvodnění

Jednou z priorit obce je péče o přírodu a krajinu. Měnící se charakter
globálního klimatu a dlouhodobé změny v podnebí, které mají za
následek zvyšující se počet nepředvídatelných událostí (povodně,
sucha), jsou celosvětovým aktuálním tématem. Zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí a připravenost území
na tyto jevy přispěje ke stabilitě krajiny. Uvedená opatření jsou
zaměřena zejména na obnovení vodního režimu, zvýšení retenční
schopnosti krajiny, revitalizaci vodních ploch a toků, ochranu půdy
před vodní a větrnou erozi, podpora biodiverzity, apod.
 3.2.1 Realizovat územní systémy ekologické stability v souladu
s novým územním plánem nebo generely;
 3.2.2 Pečovat, udržovat a případně obnovovat krajinnou i sídelní
zeleň;

Opatření (seznam
klíčových rozvojových
aktivit)

 3.2.3 Revitalizovat a udržovat vodní plochy a toky v území ve
spolupráci s Povodím Ohře;
 3.2.4 Podporovat vznik revitalizačních opatření a dalších
environmentálních opatření v krajině (v souladu s novým územním
plánem, případně s jinými krajinnými a rekultivačními studiemi);
 3.2.5 Podporovat tvorbu krajinných a urbanistických studií a
generelů.


3.2.6 Odstranění a revitalizace starých ekologických zátěží

Odpovědnost předložení
návrhu realizace

Komise pro strategické plánování

Časový harmonogram

Průběžně během let 2016 - 2026

Možné zdroje financování

Fond rozvoje obce
Národní dotace a dotace EU
Fond Ústeckého kraje
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4.5

REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

V předchozích kapitolách tohoto dokumentu byly stanoveny konkrétní aktivity, které by měly směřovat
k naplnění vize obce a stanovených cílů. Pro úspěšnou implementaci strategického plánu obce je třeba jasně
stanovit způsob realizace navrhovaných záměrů a definovat všechny aktéry, kteří se do samotné realizace
strategické plánu budou aktivně zapojovat.

4.5.1 ORGANIZACE REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
Vzhledem k náročnosti samotné realizace Strategického plánu by mělo být prvním krokem k naplnění
vize a cílů strategického plánu ustanovení koordinátora procesu, který bude odpovědný za uskutečňování
jednotlivých aktivit a vyhodnocování jejich realizace. S ohledem na aktuální personální možnosti obce, bude
místo pozice koordinátora Strategického plánu ustanovena tzv. Komise pro strategické plánování. Obec může
toto své rozhodnutí v průběhu realizace Strategického plánu změnit a zvolit místo Komise pro strategické
plánování hlavního koordinátora, který bude zastávat veškeré činnosti Komise pro strategické plánování.
KOMISE PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Komise pro strategické plánování (dále též jen „komise“) je poradním orgánem Zastupitelstva obce
Libouchec. Komise je zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec. Komise bude tvořena zvoleným zástupcem
samosprávy a aktivními občany obce Libouchec. Jejím hlavním úkolem je koordinovat a iniciovat realizaci
rozvojových opatření a aktivit, prioritizovat jednotlivá opatření, aktivně vyhledávat možné zdroje financování,
projednávat případné změny a aktualizace dokumentu, projednávat podněty vztahující se k realizaci jednotlivých
opatření a aktivit, delegace dílčích činností vztahujících se k naplňování strategického plánu a další. V případě
nejasností s výkladem Strategického plánu je žádoucí, aby komise konzultovala realizaci Strategického plánu se
zpracovatelem dokumentu MAS Labské skály, z.s.
Komise se bude scházet dle potřeby, minimálně však jedenkrát do roka v období před projednáváním
rozpočtu obce Libouchec na následující rok. V rámci tohoto jednání bude stěžejním úkolem Komise prioritizace
opatření uvedených ve Strategickém plánu, neboli stanovení důležitosti opatření uvedených ve strategickém
plánu s ohledem na aktuální potřeby území. Komise předloží Zastupitelstvu obce seznam opatření, která
doporučuje v nadcházející rok realizovat.
Předseda Komise je volen Zastupitelstvem obce Libouchec z řad členů Komise. Jeho úkolem je iniciovat
svolání komise, předkládání podkladů pro jednání komise, předkládání materiálů Zastupitelstvu obce Libouchec,
sepisování zápisů z jednání komise, evidence podnětů k aktualizaci či doplnění Strategického plánu, tvorba
monitorovací zprávy z průběhu realizace strategického plánu, případně další související aktivity. Z každého
jednání komise bude pořízen zápis, který bude zveřejněn na webových stránkách obce Libouchec.

4.5.2 FINANCOVÁNÍ REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
Hlavním zdrojem financování rozvojových opatření a aktivit je obecní rozpočet. Zastupitelstvu obce
Libouchec bude v období před projednáváním rozpočtu obce předložena Komisí zpráva s návrhy na realizaci
opatření uvedených ve Strategickém plánu na následující rok, včetně návrhu na financování těchto opatření. Na
základě této zprávy Zastupitelstvo obce Libouchec rozhodne o vyčlenění finančních prostředků pro realizaci
opatření navrhovaných Komisí.
U některých rozvojových aktivit se předpokládá možnost jejich financování nebo spolufinancování
z jiných zdrojů např. národních zdrojů, dotačního Fondu Ústeckého kraje, fondů Evropské unie, a případně
dalších zdrojů a fondů.

4.5.3 MONITOROVÁNÍ PRŮBĚHU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
Za účelem sledování naplňování jednotlivých rozvojových cílů stanovených ve strategickém plánu bude
jednou ročně vypracována Komisí pro strategické plánování tzv. monitorovací zpráva, v níž budou uvedeny
realizované aktivity za uplynulý rok, přehled o jejich financování, případné zdůvodnění odchylek od
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naplánovaného průběhu realizace. Monitorovací zpráva bude předložena předsedou Komise Zastupitelstvu obce
Libouchec před projednáváním rozpočtu obce. V roce 2026 bude kromě každoroční monitorovací zprávy
vyhotovena komplexní monitorovací zpráva za celé období realizace Strategického plánu. Tato komplexní
monitorovací zpráva bude předložena předsedou Komise Zastupitelstvo obce Libouchec a bude stěžejním
dokumentem pro návazný Strategický plán rozvoje obce Libouchec na další období.

4.5.4 AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
Strategický plán rozvoje obce Libouchec je živý dokument, který bude průběžně revidován, případně
aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. K aktualizaci dokumentu může docházet mimo jiné z důvodů
zjištění nových informací či závažných změn vnějších podmínek, v důsledku změn probíhajících v oblasti
strategického plánování nadřazených dokumentací či potřebě stanovení nových cílů, které však neměly být
vyvolány změnou politického vedení obce.
Aktualizace Strategického plánu rozvoje bude zřetelně vyznačena na dokumentu s uvedením data, ke
kterému byl Strategický plán aktualizován. Aktualizace Strategického plánu rozvoje bude schválena
Zastupitelstvem obce Libouchec.
Aktualizace Strategického plánu bude prováděna dle potřeby, nejpozději v roce 2026 formou zpracování
navazujícího Strategického plánu rozvoje obce na další plánovací období.
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5 PŘÍLOHY
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5.1

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM ZKRATEK

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

MAS

Místní akční skupina

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

ORP

obec s rozšířenou působností

STL

středotlaký plynovod

VDJ

vodojem

VTL

vysokotlaký plynovod

5.2

PŘÍLOHA Č. 2 - VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

aktér

subjekt, který svou činností ovlivňuje rozvoj obce; působit může ve veřejné,
podnikatelské či neziskové sféře

aktivity

Popis konkrétních projektů/akcí, jimiž budou naplněna jednotlivá opatření.

evaluace (hodnocení)

proces systematického zjišťování přínosu rozvojových aktivit / opatření / cílů na
základě sběru a zpracování dat a informací; v rámci tvorby programu rozvoje obce
se provádí evaluace ex-ante (předběžná – před schválením dokumentu), interim
(průběžná – v průběhu návrhového období) nebo ex-post (závěrečná – po skončení
návrhového období)

koncepce

popisuje žádoucí směry budoucího rozvoje určitého území (obecně nebo pro nějaké
konkrétní téma)

opatření

Určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně budeme řešit a jakými
způsoby, abychom naplňovali vybrané priority. Opatření vycházejí ze zdrojů, které
máme, nebo jsou dosažitelné.

priority

Vymezují oblasti, témata či problémy, jimiž se Komunitní plán zabývá, a základní
směry, z nichž vyplývají konkrétní úkoly.

SWOT analýza

Je zkratka pro „Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats“ (silné stránky, slabé
stránky, příležitosti a hrozby). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem
situace v současné době, shrnuje všechny dosažené poznatky z analytické části do
stručného jednoduchého zápisu pomocí toho, že poznatky třídí a přiřazuje k silným
stránkám, slabým stránkám, příležitostem nebo ohrožením.

turistická infrastruktura

souhrn organizačně-technických předpokladů pro uspokojování potřeb účastníků
cestovního ruchu (také se používá pojem „infrastruktura pro cestovní ruch)

občanská vybavenost

zařízení poskytující služby školství, zdravotnictví, sociální služby, obchodní služby,
výrobní a další typy služeb na území obce

strategická vize

dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce

strategické plánování

systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů, jehož smyslem
je co nejefektivněji využívat všechny vlastní zdroje a včas a správně reagovat na
změny v okolním prostředí

technická infrastruktura

systémy zásobování vodou a odkanalizování, zásobování teplem, plynem,
elektrickou energií, systémy telekomunikací, radiokomunikací, kolektorů apod.
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veřejná infrastruktura

5.3
1.

veřejnou infrastrukturou se rozumí občanská vybavenost obce a technická
infrastruktura obce (tento pojem viz výše)

PŘÍLOHA Č. 3 – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - VEŘEJNOST
Jaké je Vaše pohlaví? Odpověď zakřížkujte.

žena
muž
2.

Jaký je Váš věk? Odpověď zakřížkujte.
6 - 14 let
15 - 17 let
18 - 24 let
25 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 a více let

3.

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Odpověď zakřížkujte.
bez vzdělání
základní
střední odborné, vyučen/a (bez maturity)
úplné střední vzdělání (s maturitou)
vyšší odborné nebo bakalářské
vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

4.

Ve které části obce bydlíte? Odpověď zakřížkujte.
Libouchec
Čermná
Knínice
Žďárek

5.

Jak dlouho v obci žijete (jste rodák,nebo přistěhovalý?) Odpověď zakřížkujte.
od narození
přistěhoval/a jsem se (přiženil/přivdala)
přistěhoval/a jsem se v dětství s rodiči, od té doby zde žiji

6.

Kolik let v obci žijete? Doplňte číslo.
……………..

7.

Jak se Vám v obci žije? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
jsem zde spokojený/á
nejraději bych se odstěhoval/a
jsem zde relativně spokojený/á, ale vadí mi …………………………………………………………………………
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9.

Máte v obci trvalý pobyt, přechodný pobyt nebo rekreační objekt? Odpověď zakřížkujte.
v obci mám trvalý pobyt
v obci mám pouze přechodný pobyt (výhledově se budu stěhovat)
v obci mám rekreační objekt či zahrádku

Jiné……………………………………………………..
10. Jaký je typ Vašeho bydlení? Odpověď zakřížkujte.
vlastní rodinný dům
vlastní nebo družstevní byt
nájemní byt
podnájem
Jiné……………………………………………………..
11. Uvažujete-li o zlepšení Vaší bytové situace, kterou variantu byste upřednostni/a? Odpověď zakřížkujte.
přestavba vlastního domu nebo bytu
výstavba vlastního domu nebo bytu
koupě bytu nebo domu
převod bytu do osobního vlastnictví
aktuálně o tom neuvažují
Jiné……………………………………………………..
12. Jak jste spokojen/a s mezilidskými vztahy v obci? Doplňte 0 – 5 (0= velká nespokojenost, 5= velká
spokojenost).
………………………
13. Jak jste spokojen/a se sítí obchodů v obci? Doplňte 0 – 5 (0= velká nespokojenost, 5= velká
spokojenost).
………………………
14. Které typy obchodů v obci postrádáte, popř. jaké hlavní nedostatky shledáváte? Doplňte text.
…………………………………………………………………………………………………….
15. Jak jste spokojen/a se sítí služeb v obci? Doplňte 0 – 5 (0= velká nespokojenost, 5= velká spokojenost).
………………………
16. Které druhy služeb v obci postrádáte, popř. jaké hlavní nedostatky shledáváte? Doplňte text.
…………………………………………………………………………………………………….
17. Jak jste spokojen/a se sítí zdravotní péče v obci? Doplňte 0 – 5 (0= velká nespokojenost, 5= velká
spokojenost).
………………………
18. Které zdravotní zařízení v obci postrádáte, popř. jaké hlavní nedostatky v oblasti zdravotní péče
shledáváte? Doplňte text.
…………………………………………………………………………………………………….
19. Jak jste spokojen/a s kulturním a sportovním děním v obci? Doplňte 0 – 5 (0= velká nespokojenost, 5=
velká spokojenost).
………………………
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20. Které kulturní či sportovní zařízení v obci postrádáte, popř. jaké hlavní nedostatky v této oblasti vyžití
shledáváte? Doplňte text.
…………………………………………………………………………………………………….
21. Jak jste spokojen/a s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci? Doplňte 0 – 5 (0= velká nespokojenost,
5= velká spokojenost).
………………………
22. Jaké hlavní nedostatky v oblasti nabídky vyžití pro rodiny s dětmi shledáváte? Doplňte text.
…………………………………………………………………………………………………….
23. Využíváte Vy nebo blízký rodinný příslušník některou ze sociálních služeb? Odpověď zakřížkujte,
případně doplňte text.
ano
ne
Pokud ano, jakou? ……………………………………………………………………
24. Myslíte si, že některá sociální služba v obci dlouhodobě chybí? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte
text.
ano
ne
Pokud ano, jaká? ……………………………………………………………………
25. Uvítal/a byste v obci nějaké vzdělávací kurzy pro dospělé, případně pro děti? Odpověď zakřížkujte a
pokud je Vaše odpověď ano, napište jaké?
ano
ne
Pokud ano, jaké? ……………………………………………………………………
26. Co se Vám na obci líbí? Odpověď zakřížkujte (můžete více odpovědí), případně doplňte text.
prostředí, příroda, celková pohoda
dobré sousedské vztahy, přátelství
občanská vybavenost je dostačující
Jiné …………………………………………………………………………………………………….
27. Co Vám na obci vadí? I když se Vám v obci dobře žije, může se Vám něco i nelíbit - specifikujte co.
Odpověď zakřížkujte (můžete více odpovědí), případně doplňte text.
nedostatečná občanská vybavenost
nehezké prostředí, nepořádek, černé skládky
špatné sousedské vztahy
vandalismus a bezpečnostní situace v obci
rušení nočního klidu
rozbité komunikace
nedostatečná zimní údržba komunikací

vzhled zástavby (budov) a veřejných
prostranství
bezpečnost silničního provozu
kvalita ovzduší (topení tuhými palivy)
parkování
veřejné osvětlení
dostupnost obce hromadnou dopravou
turistický ruch, venkovní prodejci

Jiné …………………………………………………………………………………………………….
28. Na co by se měl rozvoj obce v příštích letech zaměřit? Zakřížkujte, co je pro Vás důležité, případně
doplňte pořadí důležitosti (1 = nejdůležitější, 11 = nejméně významné)
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zakřížkujte

doplňte
číslo dle
důležitosti

na zkvalitnění a rozšíření možností trávení volného času
na technickou infrastrukturu (kanalizace, zásobování pitnou vodou, plynofikace,
zásobování el. energií, odpadové hospodářství)
na zkvalitnění občanské vybavenosti obce
na zlepšení mezilidských vztahů
na upravenost, čistotu obce, sníženost projevů vandalismu
na zvýšení zaměstnanosti
na dopravní infrastrukturu (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy,
hromadná doprava)
na informovanost veřejnosti
na protipovodňová opatření
na zlepšení životního prostředí a péči o krajinu
na zlepšení nakládání s odpady
Jiné …………………………………………………………………………………………………….
29. Navrhněte, kterou investiční akci by měla obec co nejdříve realizovat? Doplňte text.
…………………………………………………………………………………………………….
30. Prostor pro Vaše náměty a další sdělení:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!
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5.4

PŘÍLOHA Č. 4 – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - VEŘEJNOST
1. Jaké je vaše pohlaví ?

muž
40%

1. Jaké je Vaše pohlaví?
žena

Souhrn
58

muž

39

Celkem

97

žena
60%

2. Jaký je Váš věk?
6 - 14 let

ženy muži Celkem
0
0
0

25

18 - 24 let

1

4

5

20

25 - 29 let

3

1

4

ženy

30 - 39 let

11

6

17

muži

40 - 49 let

9

6

15

50 - 59 let

13

8

21

60 a více

21

14

35

celkem:

58

39

97

2. Jaký je Váš věk?

15
10

5
0
6 - 14 let

18 - 24 let

25 - 29 let

30 - 39 let

40 - 49 let

50 - 59 let

60 a více
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3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaké je Vaše nejvyšší
dosažené vzdělání?
Odpověď zakřížkujte.

ženy

muži

celkem

muži

bez vzdělání

0

0

0

ženy

základní

2

1

3

12

12

24

29

17

46

vysokoškolské

15

9

24

celkem:

58

39

97

50
40
30
20
10
0
bez vzdělání

základní

střední
úplné střední vysokoškolské
odborné,
vzdělání (s
vyučen/a (bez maturitou)
maturity)

střední odborné, vyučen/a
(bez maturity)
úplné střední vzdělání (s
maturitou)

4. Ve které části obce bydlíte?
4. Ve které části obce
bydlíte?
Čermná

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Čermná

Knínice

muži

Libouchec

žena

muži

celkem

2

2

4

Knínice

1

1

2

Libouchec

53

35

88

Žďárek

2

1

3

Celkem:

58

39

97

Žďárek

ženy
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5. Jak dlouho v obci žijete? (jste rodák[1],nebo
přistěhovalý[2]?)
70
60
50
40
30
20
10
0
Libouchec Libouchec Čermná [1]Čermná [2] Knínice [1] Knínice [2] Žďárek [1] Žďárek [2]
[1]
[2]

ženy

muži

5. Jak dlouho v obci žijete
(jste rodák [1],nebo
přistěhovalý[2]?)
Libouchec
Libouchec [1]
Libouchec [2]
Čermná
Čermná [1]
Čermná [2]
Knínice
Knínice [1]
Knínice [2]
Žďárek
Žďárek [1]
Žďárek [2]
Celkem:

ženy

muži

celkem

12
41

12
23

24
64

0
2

0
2

0
4

0
1

0
1

0
2

0
2
58

0
1
39

0
3
97
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6. Kolik let v obci žijete?
16
14
12
10
8
muži
6

ženy

4
2
0

73

6. Kolik let
v obci žijete?
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
12 let
14 let
15 let
17 let
18 let
20 let
21 let
23 let
24 let
25 let
27 let
29 let
30 let
31 let
32 let
33 let
34 let

ženy

muži

celkem

0
2
4
0
0
4
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
2
1
3
0
2
1
1
2
1

1
2
1
1
1
2
0
0
0
1
1
1
1
2
1
0
0
2
0
1
1
0
0
0
2

0
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
2
3
3
1
3
1
1
2
3

6. Kolik let
v obci žijete?
35 let
36 let
38 let
39 let
40 let
42 let
43 let
44 let
45 let
47 let
50 let
51 let
52 let
55 let
58 let
59 let
62 let
64 let
65 let
66 let
69 let
70 let
Neuvedeno
Celkem:

ženy

muži

celkem

0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
10

1
1
0
1
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
5

1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
15

56

41

97

74

7. Jak se Vám v obci žije?
3%

3%

3%

jsem zde relativně spokojený/á

4%

malý zájem obecního zastupitelstva
5%

vadí mi silniční provoz, kamióny,dálnice

6%

Hluk, nepořádek, neupravená místa

8%

malé kulturní vyžití
chybějící služby

68%

nejraději bych se odstěhoval/a
nevyplněné

7. Jak se Vám v obci žije?

ženy

muži

celkem

jsem zde relativně spokojený/á

38

28

66

5

2

7

6

0

6

3

2

5

malé kulturní vyžití

1

2

3

chybějící služby

2

1

3

nejraději bych se odstěhoval/a

1

2

3

Nevyplněné

2

2

4

celkem:

58

39

97

malý zájem obecního
zastupitelstva
vadí mi silniční provoz,
kamióny,dálnice
Hluk, nepořádek, neupravená
místa

8. Máte v obci trvalý pobyt, přechodný pobyt nebo rekreační
objekt?
1 1 3

trvalý pobyt
přechodný podbyt
rekreační objekt
92

neuvedli

75

8. Máte v obci trvalý pobyt,
přechodný pobyt nebo rekreační
objekt?
trvalý pobyt
přechodný pobyt
rekreační objekt
Neuvedli
celkem:

ženy

muži

Celkem:

55
0
0
3
58

37
1
1
0
39

92
1
1
3
97

9. Jaký je typ Vašeho bydlení?
22%

1% 2%

vlastní rodinný dům

vlastní nebo družstevní byt

nájemní byt

neuvedly

75%

9. Jaký je typ Vašeho bydlení?
vlastní rodinný dům
vlastní nebo družstevní byt
nájemní byt
Neuvedly
celkem:

ženy
43
12
1
2
58

muži
30
9
0
0
39

Celkem:
73
21
1
2
97

76

10. Uvažujete-li o zlepšení Vaší bytové situace, kterou
variantu byste upřednostni/a?
1%

aktuálně o tom neuvažují
8%
přestavba vlastního domu
nebo bytu
výstavba vlastního domu
nebo bytu
koupě bytu nebo domu

7%
5%
16%
63%

převod bytu do osobního
vlastnictví
nevyplněno

10. Uvažujete-li o zlepšení Vaší
bytové situace, kterou variantu
byste upřednostni/a?
aktuálně o tom neuvažují
přestavba vlastního domu nebo
bytu
výstavba vlastního domu nebo
bytu
koupě bytu nebo domu
převod bytu do osobního
vlastnictví
Nevyplněno
celkem:

ženy

muži

Celkem:

39

22

61

10

5

15

3

2

5

3

4

7

0

1

1

4

4

8

59

38

97

11. Jak jste spokojen/a s mezilidskými vztahy v obci?
(0= velká nespokojenost, 5= velká spokojenost).
35
30
25
20

muži

15

ženy

10
5
0
0

1

2

3

4

5

neuvedl/a
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11. Jak jste spokojen/a s
mezilidskými vztahy v obci?
Doplňte 0 – 5 (0= velká
nespokojenost, 5= velká
spokojenost).
0
1
2
3
4
5
neuvedl/a
celkem:

ženy

muži

Celkem:

2
1
10
18
18
6
3
58

1
1
4
2
15
5
1
39

3
2
14
30
33
11
4
97

12. Jak jste spokojen/a se sítí obchodů v obci?
(0= velká nespokojenost, 5= velká spokojenost).
30
25
20
15

muži

10

ženy

5
0
0

1

2

3

12. Jak jste spokojen/a se sítí
obchodů v obci? Doplňte 0 – 5
(0= velká nespokojenost, 5=
velká spokojenost).
0

4

5

neuvedl/a

ženy

muži

Celkem:

6

2

8

1

2

8

10

2

11

5

16

3

16

11

27

4

18

9

27

5

2

3

5

neuvedl/a

3

1

4

celkem:

58

39

97

78

13. Které typy obchodů v obci postrádáte, popř. jaké hlavní
nedostatky shledáváte?
potraviny
domácí potřeby,
trafika
bankomat
38%

39%

obuv, textil
drogerie
železářství
stavebniny
je tu moc draho

3%

spokojenost
5%
1%

8%
1%

2%

13. Které typy obchodů v obci
postrádáte, popř. jaké hlavní
nedostatky shledáváte?
Doplňte text.
Potraviny
Domácí potřeby, trafika
Bankomat
Obuv, textil
Drogerie
Železářství
Stavebniny
Je tu moc draho
Spokojenost
Neuvedeno
Celkem:

1%

neuvedeno

2%

ženy

muži

Celkem:

25
1
0
5
2
0
0
4
1
20
58

13
0
2
2
0
1
1
1
2
17
39

38
1
2
7
2
1
1
5
3
37
97

79

14. Jak jste spokojen/a se sítí služeb v obci?
(0= velká nespokojenost, 5= velká spokojenost).
35
30
25
20
15
10
5
0

muži

14. Jak jste spokojen/a se sítí
služeb v obci? Doplňte 0 – 5
(0= velká nespokojenost, 5=
velká spokojenost).
0
1
2
3
4
5
neuvedl/a
celkem:

ženy

ženy

muži

Celkem:

2
4
7
21
13
3
8
58

2
3
4
12
13
3
2
39

4
7
11
33
26
6
10
97
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15. Které typy obchodů v obci postrádáte, popř. jaké hlavní
nedostatky shledáváte?
bankomat
14%

sociální služby
dětské centrum

1%

7%

kulturní akce - divadlo,kino atd.

1%
1%
53%

5%

pošta - nedostatky
policie

3%

pedikúra,manikúra, rehabilitace
čistírna oděvů,opravna obuvy

5%

3%

infocentrum, zázemí pro turisty

4%

řemeslné práce - truhlářství,instalatérství
3%

ostatní
neuvedeno

15. Které druhy služeb v obci
postrádáte, popř. jaké hlavní
nedostatky shledáváte?
Doplňte text.
Bankomat
sociální služby
dětské centrum
kulturní akce - divadlo, kino
atd.
pošta – nedostatky
Policie
pedikúra, manikúra,
rehabilitace
čistírna oděvů, opravna obuvi
infocentrum, zázemí pro turisty
řemeslné práce - truhlářství,
instalatérství
Ostatní
Neuvedeno
Celkem:

ženy

muži

Celkem:

11
4
1

2
3
0

13
7
1

1

0

1

1
1

0
2

1
3

4

1

5

3
4

0
1

3
5

0

3

3

4
27
61

0
24
36

4
51
97

81

16. Jak jste spokojen/a se sítí zdravotní péče v obci? (0= velká
nespokojenost, 5= velká spokojenost).

35
30
25
20
15
10
5
0

muži

16. Jak jste spokojen/a se sítí
zdravotní péče v obci? Doplňte
0 – 5 (0= velká nespokojenost,
5= velká spokojenost).
0

ženy

ženy

muži

Celkem:

2

1

3

1

2

2

4

2

4

3

7

3

11

6

17

4

15

14

29

5

17

10

27

neuvedl/a

7

3

10

celkem:

58

39

97

82

17. Které typy obchodů v obci postrádáte, popř. jaké hlavní
nedostatky shledáváte?
1%

nedostatky - dětský lékař
1%
7%

nedostatky - zubní lékař
5%

1%

4%

1% nedostatky - praktický lékař
nedostatky - pediatr a gynekolog

3%
53%

chybí rehabilitace, rentgen,
kožní lékař
chybí optik a oční ordinace

8%

16%

chybí domov pro seniory
nutno udržet lékárnu v obci
nedostaky neshledávám
využívám zařížení mimo obec

17. Které zdravotní zařízení v obci
postrádáte, popř. jaké hlavní
nedostatky v oblasti zdravotní
péče shledáváte? Doplňte text.
nedostatky - dětský lékař

ženy

muži

Celkem:

1

0

1

nedostatky - zubní lékař

5

2

7

nedostatky - praktický lékař

1

0

1

nedostatky - pediatr a gynekolog
chybí rehabilitace, rentgen, kožní
lékař
chybí optik a oční ordinace

5

0

5

2

2

4

0

1

1

chybí domov pro seniory

1

0

1

nutno udržet lékárnu v obci

2

1

3

nedostatky neshledávám

5

3

8

využívám zařízení mimo obec

8

7

15

neuvedl/a

27

24

51

Celkem:

57

40

97

83

18. Jak jste spokojen/a s kulturním a sportovním děním ve
městě?
(0= velká nespokojenost, 5= velká spokojenost).
35
30
25
20
15
10
5
0

muži

18. Jak jste spokojen/a s
kulturním a sportovním děním
v obci? Doplňte 0 – 5 (0= velká
nespokojenost, 5= velká
spokojenost).
0

ženy

ženy

muži

Celkem:

6

2

8

1

2

4

6

2

10

8

18

3

22

9

31

4

10

7

17

5

1

5

6

neuvedl/a

7

4

11

celkem:

58

39

97

84

19. Které kulturní či sportovní zařízení ve městě postrádáte,
popř. jaké hlavní nedostatky v této oblasti vyžití shledáváte?
kulturní a sportovní zařízení pro
děti
koncerty, divadelní představení,
zábavy, plesy, kino
sportovní zařízení

17%
26%

málo akcí pro seniory
13%

špatný stav kultího domu
hybí informovanost o
akcích,prezentace
přílišná preference fotbalu

8%
26%

4%
1%

2%

nedostaky neshledávám
neuvedl/a

3%

19. Které kulturní či sportovní zařízení
v obci postrádáte, popř. jaké hlavní
nedostatky v této oblasti vyžití
shledáváte? Doplňte text.

ženy

muži

Celkem:

kulturní a sportovní zařízení pro děti

13

3

16

8

5

13

6
4
2

2
0
1

8
4
3

1

1

2

0
12
11
57

1
13
14
40

1
25
25
97

koncerty, divadelní představení,
zábavy, plesy, kino
sportovní zařízení
málo akcí pro seniory
špatný stav kulturního domu
chybí informovanost o akcích,
prezentace
přílišná preference fotbalu
nedostatky neshledávám
neuvedl/a
Celkem:
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20. Jak jste spokojen/a s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci?
(0= velká nespokojenost, 5= velká spokojenost).

35
30
25
20
15
10
5
0

muži

20. Jak jste spokojen/a s
nabídkou vyžití pro rodiny s
dětmi v obci? Doplňte 0 – 5 (0=
velká nespokojenost, 5= velká
spokojenost).
0

ženy

muži

Celkem:

13

5

18

1

3

6

9

2

13

6

19

3

7

5

12

4

3

4

7

5

2

1

3

neuvedl/a

17

12

29

celkem:

58

39

97

ženy

86

21. Které kulturní či sportovní zařízení ve městě postrádáte, popř.
jaké hlavní nedostatky v této oblasti vyžití shledáváte?

málo akcí i zázemí pro děti
téměř žádné vyžití
pořádané obcí v obci není
nestatečná informovanost z
OÚ o akcích
parkovací místa,
odpočinková místa
ostatní

41%

48%

2%

neuvedl/a

4%
2% 3%

21. Jaké hlavní nedostatky v
oblasti nabídky vyžití pro
rodiny s dětmi shledáváte?
Doplňte text.
málo akcí i zázemí pro děti
téměř žádné vyžití pořádané
obcí v obci není
nestatečná informovanost z
OÚ o akcích
parkovací místa, odpočinková
místa
Ostatní
neuvedl/a
Celkem:

ženy

muži

Celkem:

30

10

40

2

2

4

1

2

3

2

0

2

0
23
58

2
23
39

2
47
97

87

22. Využíváte Vy nebo blízký rodinný příslušník některou ze
sociálních služeb?
3% 1% 1%
1%
lékař, zdravotnictví

7%

pečovatelská služba
kadeřnictví
ano, ale služba neuvedena
ne
neuvedl/a
87%

22. Využíváte Vy nebo blízký
rodinný příslušník některou ze
sociálních služeb? Odpověď
zakřížkujte, případně doplňte
text.
lékař, zdravotnictví
pečovatelská služba
Kadeřnictví
ano, ale služba neuvedena
Ne
neuvedl/a
Celkem:

ženy

muži

Celkem:

2
0
1
0
52
4
58

1
1
0
1
33
3
39

3
1
1
1
85
7
97

88

23. Myslíte si, že některá sociální služba v obci dlouhodobě chybí?

péče a bydlení pro seniory
20%
31%

hlídání dětí
1%
1%
1%
1%
1%

denní centrum pro děti
informovanost občanů
bezpečnost
obchodní dům na úrovni
ne
neuvedl/a

44%

23. Myslíte si, že některá
sociální služba v obci
dlouhodobě chybí? Odpověď
zakřížkujte, případně doplňte
text.
péče a bydlení pro seniory
hlídání dětí
denní centrum pro děti
informovanost občanů
Bezpečnost
obchodní dům na úrovni
ne
neuvedl/a
Celkem:

ženy

muži

Celkem:

13
1
1
1
0
1
23
18
58

6
0
0
0
1
0
20
12
39

19
1
1
1
1
1
43
30
97

89

24. Uvítal/a byste v obci nějaké vzdělávací kurzy pro
dospělé, případně pro děti?
jazykové kurzy

22%

ano, ale kurzy nespecifikovány

16%

kurzy (nejen) pro seniory
5%
5%
3%
7%
38%

3%
1%

vývarné kurzy
vzdělávací a kulturní kurzy
počítačové kurzy
kurz účetnictví
ne
neuvedl/a

24. Uvítal/a byste v obci nějaké
vzdělávací kurzy pro dospělé,
případně pro děti? Odpověď
zakřížkujte a pokud je Vaše odpověď
ano, napište jaké?
jazykové kurzy
ano, ale kurzy nespecifikovány
kurzy (nejen) pro seniory
výtvarné kurzy
vzdělávací a kulturní kurzy
počítačové kurzy
kurz účetnictví
Ne
neuvedl/a
Celkem:

ženy

muži

Celkem:

7
5
4
3
6
2
1
17
14
59

8
0
1
0
1
1
0
20
7
38

15
5
5
3
7
3
1
37
21
97

90

25. Co se Vám na obci líbí?
1%

2%

10%
25%
10%
8%

19%

25%

příroda
prostředí
celková pohoda
občanská vybavenost
dobré sousedské vztahy
přátelství
nelíbí
neuvedeno

25. Co se Vám na obci líbí? Odpověď
zakřížkujte (můžete více odpovědí), případně
doplňte text.
občanská vybavenost je dostačující

ženy

muži

Celkem:

0

1

1

prostředí, příroda, celková pohoda
prostředí, příroda, celková pohoda, dobré
sousedské vztahy, přátelství
prostředí, příroda, celková pohoda, dobré
sousedské vztahy, přátelství, občanská
vybavenost je dostačující
častý hluk z dřevěné přístavby, kouř, hluk
převážně v noci a o víkendech, nepořádek v
hasičské nádrži, nádrž je plná odpadu
prostředí, příroda, celková pohoda, občanská
vybavenost je dostačující
neuvedl/a

26

18

44

10

6

16

13

7

20

1

1

2

3

5

8

5

1

6

Celkem:

58

39

97

91

26. Co Vám na obci vadí?

1% 1%
3% 3%
3%

17%

4%
5%
5%
15%
6%

6%
9%
7%
7%

8%

bezpečnost silničního provozu
rozbité komunikace
parkování
kvalita ovzduší
špatné sousedské vztahy
vandalismus, bezpečnostní situace v obci
nedostatečná zimní údržba komunikací
veřejné osvětlení
rušení nočního klidu
nepořádek, černé skládky
nehezké prostředí, nepořádek, černé skládky
chodníky
nedostatečná občanská vybavenost
dostupnost obce hromadnou dopravou
vzhled zástavby (budov) a veřejných prostranství
nic nevadí
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27. Na co by se měl rozvoj obce v příštích letech zaměřit?

dopravní infrastruktura
zlepšení životního prostředí
4%

4% 1%

6%

technická infrastruktura
17%

vzhled a čistota města, snížení projevů vandalismu
zkvalitňování a rozšířování možností trávení volného času

10%

zkvalitňování občasné vybavenosti
11%

zvýšování zaměstnanosti
protipovodňová opatření

12%
7%

zlepšování mezilidských vztahů
informovanost veřejnosti

10%

10%
8%

zlepšování nakládání s odpady
neuvedeno
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28. Navrhněte, kterou investiční akci by měla obec co nejdříve realizovat?

17%

opravy komunikací
18%

opravy chodníků
dětské hřiště
zlepšení technické infrastruktury
oprava koupaliště

5%
1%
1%

1%

zdravotní zařízení
12%

1%

údržba veřejných prostranstí
údržba rybníků

5%

cesty pro pěší
bankomat

5%

12%

vlakové spojení
kanalizace

6%
7%

9%

ostatní
neuvedeno
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5.5
1.

PŘÍLOHA Č. 5 – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - PODNIKATELÉ
Jaký je název Vaší firmy/podniku?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Jak v obci Petrovice působíte? Odpověď zakřížkujte (můžete více odpovědí), případně doplňte
text.
v obci máte sídlo firmy/podniku a přímo v obci podnikáte
v obci nemáte sídlo firmy/podniku a v obci podnikáte/máte provozovnu
v obci máte část podniku/odloučené pracoviště
v obci máte obchodní partnery

Jiné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Jak dlouho v obci působíte? Doplňte číslo.

……………..
4.

Jaké je zaměření Vaší činnosti/výroby? Doplňte text.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Jaký je celkový počet Vašich zaměstnanců ke dni 1.7.2015? Doplňte číslo.

……………..
6.

Jaký je vývoj v počtu Vašich zaměstnanců za posledních 5 - 10 let? Odpověď zakřížkujte,
případně doplňte text.
roste, pokud můžete, doplňte
příčinu…………………………………………………………………………………………
klesá, pokud můžete, doplňte
příčinu…………………………………………………………………………………………
je stabilní

7.

Jaké jsou vaše plány na období 2015 - 2022? Odpověď označte zakřížkováním v každém řádku,
případně doplňte text.
ano

ne

nevím

rozšíření výroby / služeb v rámci stávající činnosti
rozšíření výroby / služeb do jiné činnosti
rozšíření působnosti firmy do dalších míst mimo obec
rekonstruovat současné objekty či zařízení
zahájit výstavbu nových objektů či zařízení
koupit další nemovitost
pronajmout další nemovitost
přemístit firmu mimo obec
odprodat nepotřebné nemovitosti
Jiné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.

Předpokládáte, že budete v budoucnosti nabírat nové zaměstnance? Odpověď zakřížkujte,
případně doplňte text.

ano
ne
nedovedu posoudit
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Jiné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.

Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku? Odpověď zakřížkujte (můžete více
odpovědí), případně doplňte text.

obtížné získávání úvěrů
vysoké zadlužení
silná konkurence
pokles poptávky
špatná dopravní infrastruktura
nedostatek kvalifikovaných pracovníků
druhotná platební neschopnost
administrativní bariéry
špatné napojení na technickou infrastrukturu
10. Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a objekty v areálu podniku? Odpověď zakřížkujte,
případně doplňte text.
Ano, jaké a kde…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ne
Jiné……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Je pro Váš podnik/firmu důležitá nebo zajímavá spolupráce s obcí? Odpověď zakřížkujte,
případně doplňte text.
Ano,
jaká…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ne
Jiné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Co očekáváte od obce, co nejvíce postrádáte? Doplňte text.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Co můžete obci nabídnout vy? Doplňte text.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska rozvoje vašeho
podnikání uskutečnit? Doplňte text.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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15. Prostor pro Vaše náměty a další sdělení. Doplňte text.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!
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5.6
1.

PŘÍLOHA Č. 6 – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - SPOLKY
Jaký je název Vaší organizace?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Kolik máte k dnešnímu dni členů? A kolik členů z nich je mladších 18 let? Na první místo
doplňte celkový počet členů a za čárkou doplňte počet členů mladších 18 let.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Jaký je vývoj počtu členů v posledních letech (horizont cca 5 - 10 let)?
roste, pokud můžete, doplňte
příčinu…………………………………………………………………………………………
klesá, pokud můžete, doplňte
příčinu…………………………………………………………………………………………
je stabilní

Jiné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Jaké jsou Vaše hlavní uskutečňované aktivity? Doplňte text.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Jaké jsou v obci podmínky pro činnost Vaší organizace? Doplňte 0 – 5 (0= výborné, 5= velmi
špatné).

………………………
6.

Jak hodnotíte spolupráci s obcí? Doplňte 0 – 5 (0= velká nespokojenost, 5= velká spokojenost).

………………………
7.

Co očekáváte od obce pro podporu Vaší činnosti? Doplňte text.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.

Co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte? Doplňte
text.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.

Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska podpory vaší
činnosti uskutečnit? Doplňte text.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Co můžete obci nabídnout? Doplňte text.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Jaké akce plánujete v letech 2015 - 2022? Doplňte text. Pokud již víte nějaký přibližný termín,
prosím doplňte.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Prostor pro Vaše náměty a další sdělení. Doplňte text.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!
5.7

PŘÍLOHA Č. 6 – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – SPOLKY

5.7.1 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LIBOUCHEC
1.

Jaký je název Vaší organizace?

Tělocvičná jednota Sokol Libouchec, Libouchec, čp. 357, 403 35 Libouchec, IČO: 44557914
Právní forma: Neziskový spolek vzniklý v souladu s ustanovením občanského zákoníku a stanov České
obce sokolské (dále jen ČOS) jako pobočný spolek hlavního spolku ČOS registrovaného k 1. 1. 2014 dle
NOZ. Od roku 2014 máme řádně vedený výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze.
Právní forma: pobočný spolek.
Účel spolku: tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost.
rok založení: v obci 1946, rok obnovení: v obci 1993
2.

Kolik máte k dnešnímu dni členů? A kolik členů z nich je mladších 18 let? Na první místo
doplňte celkový počet členů a za čárkou doplňte počet členů mladších 18 let.

K 1.1.2016 činí členská základna celkem 62 členů a z toho do 18 let 31 členů.
3.

Jaký je vývoj počtu členů v posledních letech (horizont cca 5 - 10 let)?
2008
54

2009
54

2010
27

2011
35

2012
28

2013
24

2014
24

2015
27

2016
62

Muži a ženy

16

16

5

20

9

4

4

6

8

Senioři nad 60 let

3

3

1

14

18

20

20

21

23

mládež

35

35

21

1

1

Stav k 1.1. celkem

31

Roste - příčina – Od roku 2010 zvýšení oddíl ZdrTV seniorky a klub sokolských seniorů a nábor žactva
v roce 2015 zvýšení roku 2016.
Klesá - příčina – V roce 2009 snížení způsobilo vyloučení jednatelky jednoty ze Sokola z důvodu
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zpronevěry peněz a odhlášení se členů oddílu odbíjené ze Sokola.
Náklady za zvýšený pronájem haly pro mládež i seniory. Zejména jde o náklady kategorii rodiče a děti,
předškolní děti a žactvo.
Je stabilní – oddíl seniorek ZDrTV a členská základna seniorek.
Jiné příčiny: Důvodem poklesu pro PD a mládež jsou vysoké náklady za pronájem sportovní haly. Dále
nedostatek trenérů (cvičitelů). Bývalá spolupráce Sokola s místní ZŠ a MŠ se vytratila.
V obci není věnována pozornost pohybové výchově, mládeže. Není podpora dobrovolníků pro práci s
mládeží a jejich motivace potřebného vzdělávání trenérů a cvičitelů.
Je všeobecný nezájem o pravidelnou práci dobrovolných trenérů a cvičitelů pro mládež, dospělé a
senioru pro pravidelnou všestrannou pohybovou výchovu, utužování, udržování kondice, pohyblivosti
až do pozdního stáří občanů Libouchce. Jde o všestrannou výchovu nejen pro nadané děti pro sport,
ale také o děti a cvičence nenadané, s omezenou pohyblivostí apod.
4.

Jaké jsou Vaše hlavní uskutečňované aktivity.

Hlavní uskutečňované aktivity jsou shodné s účelem spolku a zájmy členů jednoty pro nejširší rozsah
zájmu a možnostem věkových kategorií od 6 let do 90 let tj. zájmovou oblast pro tělovýchovnou,
sportovní, kulturní a společenskou činnost.
Tělovýchova, sport
-

Oddíl pohybové výchovy a Tance celkem 15 členů a z toho 12 členů mládeže od 6 do 18 let. od
září do června cca 30 cvičeb. hod.
Oddíl pohybové výchovy a pobyt v přírodě celkem 24 členů a z toho 19 členů od 6 do 18 let.
Oddíl ZDrTV seniorek celkem 24 členů.
Pravidelné cvičení ve sportovní hale na gymballech a karimatkách od září do června cca 30 cvičeb.
hod.
Pravidelné turistické pochody a výlety do okolí. Týdenní a třídenní rekondiční pobyty.

Zvýšené roční náklady za nájem sportovní haly.
Kultura, společenské a historické kluby pro seniory.
Libouchecký klub sokolských seniorů.
Celkem 26 členů jednoty.
Schází se v klubovně „U Škaloudů“. Pro tyto účely nemá od obce poskytnutou klubovnu.
Činnost:
organizační zajištění Šibřinek, návštěva divadel, tematické besedy,
spolupráce při akcích pro děti, výtvarné práce,
spolupráce s obcí – organizační zajištění celodenního výletu pro seniory
z obce (poskytnut finanční příspěvek z obce toliko na dopravu).
organizační pomoc při setkání seniorů v obci.
Kulturní kluby - dosud nemá kluby (výtvarné), sbory (pěvecké), soubory (divadelní, loutkové), kroužky
(lidové tance).
5.

Jaké jsou v obci podmínky pro činnost Vaší organizace? Doplňte 0 – 5 (0= výborné, 5= velmi
špatné).

Výborné až velmi dobré podmínky sportovní haly pro pravidelné sportovní vyžití a pohybovou výchovu
nejširšímu věkovému spektru od 6 do 90 let nejsou dostupné občanům z Libouchce. Využití haly je pro
místní občany (kategorie nevýdělečně činný) zvýšením nájemného za halu omezeno. Obec finančně
podporuje ze sportů toliko fotbal, volejbal, golf.
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Špatné podmínky máme ve věci získávání příspěvků na investice od obce za účelem zlepšení podmínek
využití sokolského hřiště pro věkové kategorie nevýdělečně činné, jako jsou rodiče s dětmi, žactvo,
mládež i senioři. Nejsou vytvořeny podmínky pro dobrovolnou práci organizátorů. Tělocvičná jednota
Sokol Libouchec v obci je přehlížena až diskriminována.
6.

Jak hodnotíte spolupráci s obcí? Doplňte 0 – 5 (0= velká nespokojenost, 5= velká spokojenost).

Dosud lze jen konstatovat, že ve věci poskytnutí příspěvku obce není vůle ze strany členů Rady obce
přispět naší Tělocvičné jednotě Sokolu po novele zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných
hrách, která měnila od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her mimo sportovní
prostředí a to přímo do obcí a měst pro neziskové organizace, je od roku 2012 – 2015 spolupráce liknavá
až nedostatečná ve věci poskytování příspěvku naší neziskové organizaci.
Týká se to oblasti sportu a tělovýchovy ve věci příspěvku na zlepšování podmínek sportovišť a
tělovýchovných zařízení (sokolské hřiště) a to jak příspěvky na údržbu a opravu tělovýchovný zařízení ke
zlepšení podmínek sportovišť (náklady na neinvestiční akce), tak příspěvky na rekonstrukci sokolského
hřiště, vytvoření klubu prostoru pro setkávání seniorů, mládeže, rodiny s dětmi mezigenerační
komunitní centrum multifunkční hřiště (náklady na investiční akce).
Naše jednota dotčené pozemky dlouhodobě plánuje k využití tak, jak uvedeno v návrhu komunitního
plánu obce, ale pro nedostatek finančních prostředků nemůže pokračovat.
7.

Co očekáváte od obce pro podporu Vaší činnosti? Doplňte text.

Od obce očekáváme partnerské jednání a dobrou spolupráci ke zlepšení podmínek a využití sokolského
hřiště. Rovnocenné podmínky tak, jako mají jiné sporty a spolky v obci.
8.

Co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte? Doplňte
text.

-

Podporu při zlepšení podmínek využití sokolského hřiště od dětí až po seniory.
Podporu zájmové členské základny o střední generaci od rodičů s dětmi.
Vytvoření podmínek pro pravidelnou pohybovou výchovu při cvičení ve sportovní hale pro rodiče
s dětmi, předškolní děti, žactvo tj. cvičební nářadí a náčiní.
Vytvoření podmínek pro dobrovolné, průběžné vzdělávání našich trenérů, cvičitelů, a organizačních
pracovníků pro různé druhy sportů a všestrannou pohybovou výchovu mládeže.

9.

Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska podpory vaší
činnosti uskutečnit? Doplňte text.

Neinvestiční akce na sokolském hřišti.
-

-

Odstranění zbytků pařezů a náletů - na sousedních pozemcích s p.p.č. 1739/25 (sokolské hřiště)
podél podezdívky plotu odstranění, podél zídky vzrostlý nálet jasanů p.p.č.3981/1(komunikace
obce), totální odstranění pařezů po topolech, nálety a stále rostoucí odnože stromů a rostoucích
křovin na p.p.č.1779/21 (komunikace obce), na p.p.č. 1739/41 a na p.p.č. 1739/25 (sokolské hřiště)
za stavbami a pás křovin na hřišti.
Terénní úpravy – na p.p.č. 1739/25 (sokolské hřiště) odstranění starého zbytku chodníku,
podezdívky původního plotu prorostlé náletovými dřevinami a podezdívky oplocení kurtů.
Obnova funkčnosti stávajícího záchytného příkopu na 1739/41, 1779/22, 1779/12 ochrana
zastavěného území před přívalovými vodami z jarního tání a z bleskových povodní.

Investiční akce na sokolském hřišti
-

101

Náklady na investiční akce ke zlepšení podmínek využití sokolského hřiště, navrhujeme jednat a
spolupracovat s obcí na projektu „Sokolské hřiště dětem i seniorům“, v souladu s výsledky
zpracovaného komunitního plánu obce na plánované období 2016 -2026, uvedené v Prioritě č.1
- zlepšení životních podmínek obyvatel obce a to konkrétně specifický cíl 1.4. – Rozvoj
volnočasových aktivit pro děti, mládež a seniory v návaznosti na další specifický cíl 1.5. Péče o

-

-

-

architektonický ráz obce, veřejná prostranství a budovy občanské vybavenosti.
Nové oplocení včetně vstupních bran a dalších investičních náklady vyžadují konkrétní jednání a
týmovou práci za účasti zástupce stavební komise obce, projektanta a jmenovaných zástupců
sokolské jednoty, funkčnosti vzniku zázemí pro setkávání seniorů, mládeže, rodiny s dětmi a
multifunkčního hřiště s oplocením, které může citlivě doplnit zvláštnost architektonického rázu
lokality obce.
Vytvoření komise pro společný cíl a to za účelem k získání prostředků na realizaci vytvoření klubu
a prostoru pro setkávání seniorů, mládeže, rodiny s dětmi např. mezigenerační komunitní
centrum a multifunkční hřiště.
Zástupci sokolské jednoty T,J. Sokol Libouchec jmenované valnou hromadou jednoty jsou Ing.
Anna Voslařová, Pavel Voslař, Alena Flígrová.

Vlastník nemovitostí Tělocvičná jednota Sokol Libouchec
Sokolské hřiště - katastrální území Libouchec pozemková parcela č. 1739/25 ostatní plocha sportoviště
a staveb (st. p. 480 šatny a st. p. 481 sklad. Na stavebních parcelách existují původní kamenné stavby
postavené pro sportovní účely někdy v polovině třicátých let minulého století, které sloužilo sportovním
účelům – letní cvičiště (multifunkční hřiště). Po roce 1945 pozemek a stavby na něm postavené, získala
v dobré víře založená - Tělocvičná jednota Sokol Libouchec a to včetně st. p. 479 (původně klubovna a
byt správce). Po zrušení Sokola pozemky a stavby později spravovala Tělovýchovná jednota ČSAD
Libouchec, která cca v letech 1974 prodala st. p. 479 (byt pro správce) jako RD. Počátkem V roce 1984
stavba dvou antukových kurtů pro volejbal a drátěné oplocení do výše 3m. kurtů. V roce 1985 cvičiště
ozelenění, běžecká dráha a doskočiště, asfaltové dopravní hřiště pro děti s výsadbou zeleně MNV. Po
roce 1990, byla obnovena Česká obec sokolská, pozemky a včetně budov na základě dohody a
rozhodnutím soudu po nabytí právní moci 1995 převedeny zpět na obnovenou Tělocvičnou jednotu
Sokol Libouchec v roce 1993. V roce 2002 došlo k odstranění přerostlých keřů, zarostlých v asfaltu na
dopravním hřišti a bylo vytvořeno travnaté hřiště pro děti. Kolem sokolského hřiště stály přestárlé
pyramidální topoly, které v roce 2008 z havarijních důvodů bylo nutné odstranit, včetně vysokého
drátěného oplocení. V roce 2009 odstranění vzrostlých náletů stromů a křovin příspěvek z kraje 30 tis.
Kč. Provedlo středisko služeb obce uhrazeno obci. 2013 -2015 postupná oprava střechy šatny
z příspěvku ČOS, práce provedeny dobrovolníky.
10. Co můžete obci nabídnout? Doplňte text.
Jako neziskový spolek s širším obsahem věcné činnosti ve volnočasových aktivitách. Sokol má svoji
hodnotu, historii ověřenou. Můžeme pro občany Libouchce všech věkových kategorii rozšířit program
podle jejich zájmu, jejich aktivit a to i pro netalentované děti a mládež jak ve všestrannosti (sport pro
všechny), tak ve sportu pro registrované sportovce. V oblasti kulturní ČOS registruje soubory divadelní,
loutkové, pěvecké, taneční, výtvarné, dokumentační.
-

Tělocvičná jednota Sokola je otevřena místním občanů v jejich aktivní a v dobrovolné činnosti za
podmínek uvedených ve stanovách ČOS.
Tělocvičná jednota Sokola může být spolehlivým partnerem obce ve výše uvedené činnosti a
v rozvoji volnočasových aktivit občanů v obci.
Účast členů jednoty na společných akcích ČOS a jiných sportovních akcí na úrovni oblastí, krajů,
republikových i mezinárodní.
V oblasti celoživotního vzdělávání pro trenérskou, cvičitelskou práci a organizační práci semináře
a školení na úrovni místně příslušných žup v krajích a Ústředí školy ČOS.

11. Jaké akce plánujete v letech 2015 - 2022? Doplňte text. Pokud již víte nějaký přibližný termín,
prosím doplňte.
-
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Pravidelné cvičení od září do června – pohybová výchova ve sportovní hale 1 x týdně pro Rodiče
a děti, žactvo, mládež, dospělé až po seniory.
Návyk k pravidelnému cvičení a sportování i pro netalentované děti, mládež. Pro dospělé pak

-

-

12.

udržování fyzické kondice, společenská setkávání. Výchova k mimoškolní dobrovolné aktivitě, k
volnočasovým aktivitám v obci a k utužování duševní a tělesné kondice.
Obnovit tradiční tělocvičnou akademii mládeže ve sportovní hale 1 x ročně (11. června 2016) ve
spolupráci se ZŠ, MŠ a s dalšími jednotami, spolky a obnovu společenských, výstavních a jiných
kulturních akcí v obci.
Účast občanů a reprezentace obce na regionálních, celostátních a mezinárodních akcích
pořádaných složkami ČOS (sokolské župy, jednoty) a to jak pro registrované sportovce, tak pro
neregistrované, pravidelně cvičící, pro společenské akce, kulturu a vzdělávání trenérů - cvičitelů.
Prostor pro Vaše náměty a další sdělení.

Historie Sokola v Libouchci.
Sokolská jednota zde vznikla po válce v roce 1945. Nejstarším dosud žijícím Sokolem je pan Rameš (102
let) V obci Libouchec jsou žijící občané, kteří pamatují slety, účastnili se a vzpomínají na slet v roce
1948. Od pamětníků víme, že nácviky a veřejná vystoupení místních se mohla také konat na sokolském
hřišti (letní cvičiště) v obci evidentně v letech 1932 a 1938 na cvičišti a v sokolovně Sokola Podmokly.
Není vyloučena účast místních sokolů na Krajském sletu Hraničářů, který se konal v roce 1934 v Ústí
nad Labem na fotbalovém stadionu.
Další generace již nacvičovala ve škole i na sokolském hřišti spartakiády v roce 1955, 1960 a 1965.
Z důvodů událostí v roce 1968 se v roce 1970 spartakiáda nekonala a následovala až v roce 1975.
V roce 1979 postavena v Libouchci Sportovní hala. V letech 1980, 1985 se v Libouchci na antukovém
fotbalovém hřišti uskutečnilo v květnu veřejné vystoupení okrskových spartakiád a Tělovýchovné
akademie, které každoročně v květnu zajistil oddíl ZRTV ve Sportovní hale Libouchec. Ženy a žactvo
z Libouchce se účastnilo vystoupení v Praze. V září 1989 byl zahájen nácvik všech skladeb na
připravovanou spartakiádu v roce 1990. Vlivem událostí v roce 1989 se již spartakiáda v roce 1990
nekonala. Nácvik byl dokončen cvičitelkami oddílu ZRTV s cvičenci Tělovýchovnou akademií ve
Sportovní hale a vystoupením na zimním stadionu Ústí nad Labem v roce 1990.
Po obnově Sokola v Libouchci v roce 1993, se XII. Všesokolského sletu v roce 1994 v Praze účastnilo 13
dětí s doprovodem ze Sokola Libouchce a 12 dětí s doprovodem ze ZŠ Petrovice. Největší účast dětí a
žactva z Libouchce byla na XIII. sletu v Praze v roce 2000, kterého se účastnilo v 5 skladbách celkem 45
účastníků z toho 38 mládež. Tuto účast v Praze, účast na župních sletech a veřejnou tělocvičnou
akademii ve Sportovní hale, včetně nácviku sletových skladeb, obec Libouchec v roce 2000 významně
podpořila.
V dalších letech již vůči cvičencům z řad dětí a žactva následovaly zvláštní útoky, všeobecného
zesměšňování cvičenců hromadných skladeb a nácviku skladeb jak ve škole, tak místními „sportovci“ a
nezájem obce finančně přispět. Takže všesokolských sletů konaných v roce 2006 a 2012 v Praze se
mládež z Libouchce již neúčastnila.
Obnovený Sokol – tělocvičné jednoty, sokolské župy a Česká obec sokolská.
Počátkem roku 1990 byla obnovena Česká obec sokolská, ke které se postupně hlásily původní sokolské
jednoty registrované k 31. 12. 1947 prostřednictvím příslušných sokolských žup. Některé venkovské
sokolské jednoty v obcích se k České obci sokolské nepřihlásily. Tyto jednoty nemá ČOS ve své
současné evidenci. Hlásit se k historii a tradicím Sokola je věcí příslušných původních sokolských jednot
v obci a v kraji a to prostřednictvím příslušných sokolských žup a k ČOS je možné.
Dlouhodobá a soustavná výchova trenérů a cvičitelů ČOS,
Motivace a systém dlouhodobé výchovy sokolských činovníků, trenérů a cvičitelů k pravidelnému
sportování, ke společnému cvičení a ke společenskému setkávání sokolů měla Česká obec sokolská a
má zpracovaný už více než 120 let. Ve své době sokolové v obcích, ve městech budovaly hřiště, cvičiště
(multifunkční hřiště), koupaliště a stavěly víceúčelové sokolovny (mezigenerační komunitní centrum),
letní tábory i turistické chaty. Jejich metou byly sokolské slety, konané pravidelně jednou za šest let,
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které prezentují dobrovolnou činnost cvičitelů a dobrovolnou účast cvičenců z měst a obcí, kteří
reprezentují svou obec, župu, potažmo kraj.
Ve své době Česká obec sokolská v Praze, na pronajatém pozemku od města (na dobu 80 let) postavila
velký strahovský stadion (sletiště, cvičiště) Masarykův státní stadion. Slety zde sokolstvo konalo od roku
1926, 1932, 1938 a 1948. Důsledkem politických změn po 25. únoru 1948, událostem na XI.
Všesokolském sletu v roce 1948 byl Sokol, včetně sletů zakázán. V roce 1953 byl Sokol definitivně
odsouzen k zapomnění. Sokolům zůstaly jen krásné vzpomínky na slety.
Následovalo období spartakiád.
Další generace od dětí školou povinných již nacvičovala ve školách, v tělocvičnách jednou za pět let
povinné spartakiády, které se konaly na velkém strahovském stadionu (přejmenovaném na
Spartakiádní) v letech 1955, 1960 a 1965. V roce 1970 se spartakiáda nekonala z důvodů událostí
v roce 1968. Následovala generace dětí z let konání celostátních spartakiád v letech 1975, 1980 a 1985
pod celostátním organizačním zajištěním ČSTV odbor ZRTV. V roce 1989 byl od září zahájen nácvik
všech skladeb na připravovanou spartakiádu. Vlivem událostí v roce 1989 se již spartakiáda v roce 1990
nekonala. Na školách (všech úrovních) s předepsanými kvótami počtu cvičenců pro skladbu docházelo
k hromadnému ukončení nácviku skladeb. Nácvik připravených skladeb dokončili cvičitelé ČSTV, odbor
ZRTV a to vystoupením na akademiích v jednotách a na oblastní a okresní úrovni. Nácvik skladeb
dokončili převážně učitelé, cvičitelé („děti se neopouštějí“) a cvičenci, kteří tento druh pohybové
výchovy měli rádi, kteří v něm viděli tělovýchovný proces.
Motivaci nácviku hromadné skladby byl a je pro trenéry a cvičitele tělovýchovný proces základů
pohybové výchovy přiměřený věkové kategorii cvičenců a metodická výchova. Dobrovolné společné
nácviky, společná vystoupení hromadných skladeb při hudbě, která u každého cvičence evokuje paměť
pohybu, prostorovou orientaci, správnost vedení pohybu a radost z pohybu. Nácvik vyvolává potřebu
pravidelného společného cvičení.
Obnova sletových tradic ČOS,
Po obnově České obce sokolské v roce 1990 se konal XII. Všesokolský slet v roce 1994. Tehdy nikdo
z účastníků netušil, že to bude poslední slet na velkém strahovském stadionu, který sokolstvo před 70
lety postavilo a kde se budou moci opět konat sokolské slety. Další slety se konaly v roce 2000 a 2006
na Strahově, ale na Rošického stadionu a v roce 2012 v na stadionu Slavie.
V současné době Velký strahovský stadion slouží fotbalu. Na cvičišti u hlavní vstupní brány (Brány
borců) stojí budova fotbalového svazu a na ploše cvičiště je osm travnatých hřišť náročných na údržbu.
V obcích a ve městech si sportovní kluby usurpují finanční prostředky výhradně pro svoji sportovní
činnost.
Tento, stav je obrazem doby. Je odkazem i obrazem negativního chování sportovců, profesionálů a
jejich přehlížení práce trenérů a cvičitelů, kteří se nezištně věnují a chtějí se dobrovolně věnovat sportu,
pohybové výchově, volnočasovým aktivitám, jak u talentované, tak u netalentované mládeže a také
seniorům v obcích.
O rozvoj všestranně pravidelně sportující mládež pak není zájem v obci a tudíž ani o výchovu a
vzdělávání dobrovolných cvičitelů s mládeží k všestrannosti - sportu pro všechny.
V Libouchci, dne 19. 2. 2016
Zpracovala: Anna Voslařová
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5.8

PŘÍLOHA Č. 7 – PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatel
(webová stránka)

Poskytovaná sociální služba dle zákona o
sociálních službách

Forma
poskytované
služby
A=ambulantní
P=pobytová
T=terénní

Agentura Osmý den, o.p.s., IČ: 26667649
http://www.osmyden.cz/

Sociální rehabilitace

A, T

Azylové domy

P

Nízkoprahová denní centra

A, T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Domovy pro seniory (Dům pokojného stáří sv.
Ludmily, Chabařovice)
Domovy se zvláštním režimem (Dům pokojného stáří
sv. Ludmily, Chabařovice)

A, T

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Noclehárny

A

Terénní programy

T

Sociální rehabilitace

A

Sociálně terapeutické dílny

A

Odborné sociální poradenství

A

Intervenční centra

A, P, T

Telefonická krizová pomoc

T

Krizová pomoc

A, P, T

Osobní asistence

T

Tlumočnické služby

A, T

Pečovatelská služba

T

Služby následné péče

P, A

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Denní stacionáře

A

Odborné sociální poradenství

A

Pečovatelská služba

A, T

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Chráněné bydlení

P

Azylové domy

P

Terénní programy

T

Noclehárny

A

Oblastní charita Ústí nad Labem,
IČ: 44225512
http://www.charitausti.cz/

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.,
IČ: 72068396
http://www.slundecin.org/

Spirála, IČ: 68954221
http://www.spirala-ul.cz/

Centrum pro zdravotně postižené
Ústeckého kraje, o.p.s., IČ: 26593661
http://www.krcentrum.cz/
CESPO, o. p. s., IČ: 70819882
http://www.cespo.eu/
CLEMENTIA, o.p.s., IČ: 27195171
http://www.clementia.cz/

Centrum sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace, IČ: 71235868
http://www.cssdecin.cz/
www.kcentrumdecin.wz.cz/tereny.html

P
P
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Demosthenes, o.p.s., IČ: 25421018
http://www.demosthenes.cz/
Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, IČ:
69411239
http://prosapia.cz/
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, IČ: 75149541
http://mujweb.cz/socialni.pece/
http://www.dozp-ul.cz/
www.domovvseborice.cz
Dobrovolnické centrum, o.s.,
IČ: 70225842
http://www.dcul.cz
OPORA, IČ: 63154935
http://www.opora-os.cz/
Domov důchodců Bystřany, příspěvková
organizace,
IČ: 63787725
http://www.dd-bystrany.cz/
JIPRO-CASH s.r.o., IČ: 28744349
http://www.domov-potoky.cz/
Domov pro seniory Bukov, příspěvková
organizace,
IČ: 44555661
http://www.domovbukov.cz/
Domov pro seniory Dobětice,
příspěvková organizace,
IČ: 44555407
http://www.dd-dobetice.cz/
Domov pro seniory Krásné Březno,
příspěvková organizace,
IČ: 44555334
http://www.dpskb.cz/
Domov pro seniory Orlická a Azylový
dům pro matky s dětmi, příspěvková
organizace, IČ: 44555270
http://www.orlicka.cz/

T

Centra denních služeb

A

Pečovatelská služba

T

Odborné sociální poradenství

A, T

Denní stacionáře

A

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (Severní
Terasa)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
(Trmice)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
(Všebořice)

P
P
P

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Odlehčovací služby

T

Pečovatelská služba

T

Odborné sociální poradenství

A, T

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy pro seniory

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy pro seniory

P

Azylové domy

P

Domovy pro seniory

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Azylové domy

P
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Domov pro seniory Severní Terasa,
příspěvková organizace,
IČ: 44555326
http://www.ddst.cz/
Domov pro seniory Velké Březno,
příspěvková organizace,
IČ: 44555288
http://www.domov-brezno.cz/
Diecézní charita Litoměřice, Domov
svaté Máří Magdalény Jiřetín pod
Jedlovou), IČ: 40229939
http://dchltm.cz/

Raná péče

Chráněné bydlení

P

Odborné sociální poradenství

A, T

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdrav. post.

A

Sociální rehabilitace

A, T

Sociálně terapeutické dílny

A

HEWER, z.s., IČ: 66000653
http://www.osobniasistent.cz/

Osobní asistence

T

HEZKÉ DOMY s.r.o., IČ: 24273449
http://hezkedomy.cz/

Odlehčovací služby

P

Podpora samostatného bydlení

T

Sociální rehabilitace

T

Sociálně terapeutické dílny

A

Odborné sociální poradenství

A, T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Kontaktní centra

A

Odborné sociální poradenství

A

Terénní programy

T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Terénní programy

A,T

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Odborné sociální poradenství

A

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

YMCA v Ústí nad Labem,
IČ: 26533839
http://www.usti.ymca.cz/

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Pečovatelská služba Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 44555385
http://www.psul.cz/

Pečovatelská služba

T

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Odborné sociální poradenství

A

Pečovatelská služba

T

Odborné sociální poradenství

A, T

Osobní asistence

T

Fokus Labe, IČ: 44226586
http://www.fokuslabe.cz/

JURTA, o.p.s., IČ: 63778718
www.jurta.cz
Poradna pro integraci, z. ú., IČ: 67362621
http://p-p-i.cz/
Občanské sdružení – „DRUG –OUT Klub“
IČ: 44554559
http://www.drugout.cz/
Poradna pro občanství/Občanská a
lidská práva, IČ: 70100691
http://www.poradna-prava.cz/
Sdružení Romano jasnica,
IČ: 68974922
http://romanojasnica.webnode.cz/

Podkrušnohorské domovy sociálních
služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace, IČ: 63787849
http://www.pdss.cz/
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU
PÉČI, obecně prospěšná společnost, IČ:
26999234
http://www.cpnrp.cz/
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,
o.p.s., IČ: 26670763
http://www.poradna-ul.cz/
PAMPELIŠKA, o.p.s., IČ: 27284506
http://www.pampeliska-ss.cz/ospolecnosti-s18CZ
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Občanské sdružení ONŽ - pomoc a
poradenství pro ženy a dívky,
IČ: 00537675
http://www.poradnaprozeny.eu/

Odborné sociální poradenství

A

Odborné sociální poradenství

A

Kontaktní centra

A

Služby následné péče

A, P

Terénní programy

T

Terapeutické komunity

P

Odborné sociální poradenství

A

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdrav. post.

A

Odborné sociální poradenství

A, T

Tlumočnické služby

A, T

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdrav. post.

A

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Odborné sociální poradenství

A, T

Tlumočnické služby

A, T

Sociální rehabilitace

A, T

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociální rehabilitace

A

Průvodcovské a předčitatelské služby

A, T

Sociální rehabilitace

A, T

Tyfloservis, o.p.s., IČ: 26200481
http://www.tyfloservis.cz/

Sociální rehabilitace

A, T

"Ústecký Arcus-občanské sdružení
onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel", IČ: 44553374
http://www.arcus-ul.cz/

Odborné sociální poradenství

A

VIDA o. s., IČ: 26636654
http://www.vidacr.cz/

Odborné sociální poradenství

T

Židovská obec Teplice, IČ: 61515434
http://www.kehila-teplice.cz/

Odborné sociální poradenství

A, T

Obecně prospěšná společnost Generační
centrum, IČ: 02460912

Odborné sociální poradenství

A, T

Rodinné centrum Pohádková chaloupka,
z. s., IČ: 03046958
http://www.domecekurondelu.cz/

WHITE LIGHT I., IČ: 64676803
http://www.irelief.cz/
www.wl1.cz

Sociální agentura, o.p.s., IČ: 26540495
http://www.socialniagentura.cz/cs/
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Krajská organizace Ústeckého kraje, IČ:
70942412
Občanské sdružení SPZ Teplice,
IČ: 26671921
http://www.spz-teplice.cz/
Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716
http://www.tichysvet.cz/
Cesta do světa - Slunečnice, o.s.,
IČ: 72068396
www.slundecin.org
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s., IČ:
25453629
http://www.tyflocentrumusti.cz/

Zdroj: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/socialni-sluzby/
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