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Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 - 2015 byl zpracován v období od března
do září 2009.
Při zpracování strategického plánu obce byla použita tzv. expertní metoda. Jedná se o metodu
založenou na postupném zpracování dokumentu externími zpracovateli, přičemž je využito znalostí,
zkušeností a informací získaných od aktérů působících přímo v daném území. Ty jsou současně
porovnávány s dalšími odbornými analytickými a strategickými daty, která jsou obsažena v dalších, již
existujících dokumentech strategického a koncepčního rázu, zpracovaných na místní, mikroregionální,
regionální, národní či evropské úrovni.
Strategická rozvojová studie vznikala v následujících krocích:
1. Analýza dostupných statistických dat vztažených k území obce a jeho okolí.
2. Místní šetření na úrovni obyvatel správního území obce Albrechtice nad Vltavou, tj. území
obce Albrechtice nad Vltavou a jejích místních částí Hladná, Chřešťovice, Jehnědno, Údraž
a Újezd.
3. Místní šetření na úrovni aktérů činných v řešeném území – sběr popisných údajů, rozbor
priorit dalšího rozvoje, sběr informací týkajících se projektových námětů pro budoucí období.
4. Zpracování SWOT analýzy, definice společné rozvojové vize.
5. Definice společných priorit, opatření a aktivit vhodných k realizaci a podpoře.
6. Zpracování základního přehledu o rozvojových projektech obce a dalších aktivních subjektů
působících na jejím správním území.
7. Definice odpovídajících zdrojů pro financování rozvojových projektů, návrh implementační
struktury pro realizaci strategického plánu obce.

Cíle zpracování strategického plánu
Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 – 2015 byl zpracován zejména s ohledem
na následující cíle:
1. Strategický plán bude reflektovat potřeby obce a jejího okolí, tedy konkrétní potřeby obce
Albrechtice nad Vltavou a jejích místních částí, potřeby mikroregionu, jehož je obec členem,
potřeby podnikatelských a neziskových subjektů a dalších aktérů s působností v daném území.
2. Strategický plán zohlední možnosti využití externích disponibilních zdrojů pro realizaci
rozvojových projektů v řešeném území v následujících úrovních:
-

národní zdroje (např. resortní programy),
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-

regionální zdroje (např. grantové programy Jihočeského kraje),

-

zdroje EU (Operační programy evropské regionální politiky 2007-2013, Program
rozvoje venkova České republiky 2007-2013).

3. Strategický plán rozvoje definuje na základě dílčích potřeb území rozvojové priority obce,
společnou vizi, opatření a aktivity, které je na území správního obvodu obce potřeba realizovat.
4. Strategický plán rozvoje nabídne aktualizovatelný akční plán pro období 2009 - 2015 v podobě
otevřeného zásobníku projektů a námětů na rozvojové projekty obce, podnikatelů, neziskových
organizací a dalších subjektů s působností v území,

reflektující předpokládané zaměření

možných zdrojů financování (národní, regionální a evropské zdroje).
5. V obecné rovině bude strategický plán rozvoje sloužit jako pracovní materiál především
s následujícími funkcemi:
-

podpůrný dokument k budoucím žádostem o finanční podporu z fondů EU,
z národních, regionálních, popř. místních podpůrných dotačních programů,

-

podklad pro tvorbu navazujících strategií či jejich aktualizací (např. tématicky
zaměřené programy rozvoje nebo jiné materiály strategické povahy),

-

podklad pro případnou tvorbu vlastních grantových či jiných podpůrných programů
určených pro rozvoj obce,

-

podklad definující společné oblasti zájmu subjektů působících v regionu, které jsou
řešitelné v rámci širší spolupráce.

6. Ve strategickém plánu jsou řešeny klíčové aktivity, které povedou k vyváženému a udržitelnému
rozvoji regionu. Není zde řešena běžná agenda činností obecního úřadu a dalších subjektů v
regionu, která zajišťuje každodenní život v obci.

Strategický plán vznikal za aktivní účasti členů pracovní skupiny složené ze zástupců samosprávy,
neziskových organizací a podnikatelských subjektů působících v regionu (včetně podnikatelů
v zemědělské výrobě) a byl schválen zastupitelstvem obce Albrechtice nad Vltavou.
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1

Z ÁKL ADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE
1. 1

POLOHA OBCE

Obec Albrechtice nad Vltavou (dále jen Albrechtice) se nachází v Jihočeském kraji ve vzdálenosti
cca 15 km jihovýchodním směrem od města Písek a 40 km severozápadním směrem od krajského
města České Budějovice. Její katastr o rozloze 3 673 ha se rozkládá mezi řekou Vltavou a
Chráněným přírodním parkem Písecké hory. Obec leží v nadmořské výšce 428 m.

Zdroj: T-MapServer

Katastrálním územím obce procházejí dvě významné regionální komunikace. Silnice II. třídy č. 138
propojuje centrum správního obvodu obce s místními částmi Údraž, Jehnědno a Chřešťovice a
pokračuje dále na Zvíkovské Podhradí, významný turistický cíl na břehu Orlické přehrady. Opačným
směrem vede tato komunikace do obce Temelín, místa, které díky přítomnosti jaderné elektrárny
nabízí řadu pracovních příležitostí pro obyvatele území. Silnice č. 159 umožňuje dopravu směrem
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k okresnímu městu Písek na straně jedné a přes místní část Újezd do Týna nad Vltavou na straně
druhé. Místní část Hladná je s Albrechticemi propojena místní komunikací č. 0234.
Okolní krajina a blízkost Orlické přehrady, významné atraktivity cestovního ruchu v Jihočeském kraji,
skýtají možnosti pro rozvoj tohoto odvětví. Významný vliv na hospodářství regionu představuje také
provoz Jaderné elektrárny Temelín, významného regionálního zaměstnavatele. Tyto významné
rozvojové faktory v území však nepředstavují pouze stimuly k podnikatelským aktivitám v oblasti
služeb, cestovního ruchu, stavebnictví, řemesel a dalších odvětvích, ale také zvýšené dopravní
zatížení území (včetně dopravy nákladní) a s tím související negativní vliv na stav dopravní
infrastruktury a stav životního prostředí.

1. 2

HI ST O RI E

Obec Albrechtice nad Vltavou byla v dochovaných historických materiálech poprvé zmiňována v roce
1352, kdy byla uvedena v soupise papežských desátků děkanátu bechyňského. Z roku 1360 pochází
první zpráva o kostele Svatého Petra a Pavla v Albrechticích, tehdy byl děkanem v Týně nad Vltavou
prezentován farář sloužící v tomto kostele. Dle stavebně – historického hodnocení je kostel
v Albrechticích nad Vltavou stavbou v jádru románskou, datovanou do 3. čtvrtiny 12. století, a je
pravděpodobně dílem milevské huti. V jižních Čechách patří tento kostel k nejvýznamnějším.
Ke kostelu přiléhá vesnický hřbitůvek, jehož ohradní zeď tvoří mělké kapličky se zdobenými sloupky
a arkádovitými střechami. Každá z nich nese obrázek světce namalovaný Františkem Mikulem z
Jinína, na každou z nich vepsal tehdejší albrechtický farář Vít Cíza mravoučný verš týkající se života
člověka, který je u kapličky pochován. V areálu se nachází 85 kapliček umístěných na ohradní zdi
hřbitova a 6 kapliček na zdi kostela. Kapličky však nevypovídají jen o umění a duchovním životě v
dobách dávno minulých, ale také o necitlivém zacházení člověka s památkami v době poměrně
nedávné. V 80. letech 20. století byla v areálu hřbitova provedena rekonstrukce, která do značné
míry znehodnotila původní malby a nahradila je malbami novými, naprosto odlišnými od původních
motivů. Tyto malby však odolávaly klimatickým vlivům daleko méně než malby původní. Jakmile byla
památka převedena do vlastnictví obce Albrechtice nad Vltavou, bylo zahájeno napravování škod
způsobených v minulých letech.
Historikové předpokládají, že vedle románského kostela v Albrechticích existovalo feudální sídlo,
které zaniklo a bylo nahrazeno hradem Újezdem. Ten je poprvé zmiňován v pramenech z roku 1323
jako příslušenství královského hradu Zvíkova. V druhé polovině 16. století byli držiteli Albrechtic rytíři
Oudražští z Kestřan. Někteří z nich jsou pohřbeni v kostele v Albrechticích. Po bitvě na Bílé hoře se
Albrechtice dostaly do majetku pověstného císařského generála hraběte dona Baltazara de
Marradas a byly přirazeny pod správu Hluboké. Do roku 1635 byly Albrechtice městečkem, za
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třicetileté války však zpustly a staly se vesnicí. Roku 1657 byla obec majetkem Václava hraběte
Vrtby. Poslední mužským držitelem obce patřícím do rodu Vrtbů byl František Arnošt, který zemřel
roku 1751. Po něm sdědila obec Karolina provdaná za hraběte Chermondta. Dalším majitelem obce
se stala Chermondtova dcera Filipina, která dostala Albrechtice jako věno a provdala se za barona
B. Schütze. Ten se později zadlužila prodal Albrechtice c. k. hornímu radovi Prosperu hraběti
Berchtoldovi, v jehož držení zůstaly až do roku 1948.

1. 3

ČL EN Ě NÍ ÚZ EM Í O BC E

Správní obvod obce Albrechtice nad Vltavou se skládá ze 6 místních částí: Albrechtice nad Vltavou,
Hladná, Chřešťovice, Jehnědno, Údraž a Újezd.
Obec spravuje 4 katastrální území o rozloze 3 673 ha. Jsou jimi katastrální území Albrechtice nad
Vltavou, Chřešťovice, Jehnědno a Údraž. Stávající administrativní členění Jihočeského kraje řadí
Albrechtice nad Vltavou do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Písek a
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (POU) Písek.
1 899 ha z celkové rozlohy správního území obce Albrechtice nad Vltavou je využíváno
Podíl zemědělské a nezemědělské půdy k 31.12.2007

k zemědělským

účelům,

jedná

se

zejména o ornou půdu (1 549 ha, tj.
42,2 %

katastrálního

území),

trvalé

travní porosty (299 ha), menší část
území

zaujímají

(47 ha)

a

ovocné

zahrady
sady

(4 ha).

Nezemědělská půda se rozkládá na
ploše

1

744 ha.

nezemědělsky

Největší

využívané

podíl
plochy

představuje lesní půda (1 350 ha, tj.
51,7%
48,3%

36,8 %

nezemědělskou
zahrnuty

ze m ě dě ls ká

Zdroj: Český statistický úřad

ne ze m ědě lsk á

katastrálního
vodní

území).

Mezi

jsou

dále

půdu
plochy

(241 ha),

zastavěné plochy (37 ha) a ostatní
plochy (145 ha).
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Struktura katastrální plochy obce Albrechtice nad Vltavou k 31.12.2007
ostatní plochy
zastavěné plochy

3,9%

1,0%
vodní plochy
6,6%
orná půda
42,2%

lesní půda
36,8%
zahrady
1,3%
trvalé travní porosty
8,1%

ovocné sady
0,1%

Zdroj: Český statistický úřad

1. 4

S PO L U PR ÁC E O B C E

Albrechtice nad Vltavou jsou aktivním členem Dobrovolného svazku obcí Blanicko-Otavského
regionu, společně s městy a obcemi Bavorov, Bílsko, Číčenice, Dolní Novosedly, Drahonice,
Heřmaň, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Paseky, Pivkovice, Protivín, Putim,
Ražice, Skály, Stožice, Tálín, Vodňany, Truskovice a Žďár. Záměrem tohoto svazku je dlouhodobý
všestranný rozvoj regionu za předpokladu koordinace činností a vzájemné spolupráce zapojených
obcí a dalších subjektů. Cílem společných aktivit je zvýšení připravenosti regionu na čerpání
finančních prostředků z krajských a národních zdrojů a fondů Evropské unie. K tomuto cíli směřuje
příprava a realizace společných projektových záměrů, ale i pomoc při přípravě samostatných
projektových záměrů jednotlivých obcí, např. v průběhu zpracování žádosti o dotaci. Podkladem pro
činnost v regionu je rozvojový dokument Program sociálního a ekonomického rozvoje BlanickoOtavského regionu, jehož analytická část charakterizuje současný stav území v porovnání
s předešlými lety a strategická část určuje dlouhodobé priority, cíle a opatření ve čtyřech základních
oblastech rozvoje regionu: infrastruktura a životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova,
zkvalitnění života a životní prostředí v obcích.
Spolupráce Albrechtic nad Vltavou s okolními obcemi vyplývá také z členství ve Sdružení obcí
regionu Písecka. Jedná se o mikroregion spojující 69 obcí za cílem dlouhodobé koordinace
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veřejných a soukromých aktivit, které jsou vzájemně podmíněny demografickým, ekonomickým,
sociálním, kulturním a ekologickým potenciálem území obcí Albrechtice nad Vltavou, Bernartice,
Borovany, Boudy, Božetice, Branice, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Drhovle, Heřmaň,
Horosedly, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kestřany, Kluky, Kostelec nad Vltavou,
Kovářov, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Křižanov, Kučeř, Květov, Lety, Milevsko, Minice, Mirotice,
Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Okrouhlá, Olešná, Orlík nad Vltavou, Osek, Oslov,
Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I, Přeborov, Předotice, Přeštěnice, Rakovice, Ražice, Sepekov,
Slabčice, Smetanova Lhota, Stehlovice, Tálín, Temešvár, Veselíčko, Vojníkov, Vlastec, Vlksice,
Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř, Zvíkovské Podhradí, Žďár. Mezi konkrétní aktivity
sdružení patří příprava cyklistických stezek po břehu řek Otavy a Vltavy a revitalizace Orlické nádrže.
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2

OBYVATELSTVO
2. 1

PO Č ET O BY V AT E L

K 31.12.2008 bylo ve správním obvodu obce Albrechtice nad Vltavou přihlášeno k trvalému pobytu
844 obyvatel, z toho 431 mužů a 413 žen.
Průměrný věk obyvatel Albrechtic nad Vltavou a místních částí obce je 42,8 let (údaj k 1.1.2005).
V roce 2007 představovali obyvatelé do 14 let 11,5 % všech obyvatel, 68,5 % trvale žijících je ve
věku produktivním, tedy mezi 15 – 64 lety, 20,0 % obyvatel je v současné době v důchodovém věku,
tedy ve věku od 65 let.
Počet obyvatel v Albrechticích nad Vltavou k 31.12.2008

Počet obyvatel
Celkem
Muži
Ženy

844
431
413

0 - 14 let
105
52
53

Členění dle věku
15 - 64 let
577
309
268

65 a více
162
70
92

Zdroj: Český statistický úřad

2. 2

DEM O G R AF I CKÝ VÝ V O J
1.1.1

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V LETECH 1971 - 2000

V roce 1971 žilo ve správním obvodu obce Albrechtice nad Vltavou celkem 849 osob, v té době však
pod správu obce nebyla zahrnuta místní část Chřešťovice.
Vývoj počtu obyvatel obce Albrechtice nad Vltavou v letech 1971 - 2000
Rok
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Počet
obyvatel
k 31.12.
849
852
827
796
785
773
787
770
765
744

Rok
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Počet
obyvatel
k 31.12.
699
697
698
694
995
973
967
945
914
893

Rok
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Počet
obyvatel
k 31.12.
885
858
849
848
846
848
850
836
831
825

Zdroj: Český statistický úřad
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Od roku 1972 měl vývoj počtu obyvatel (až na zanedbatelné výjimky) klesající tendenci. Výraznou
změnu způsobilo již zmíněné připojení nové místní části Chřešťovice, díky němuž narostl počet trvale
žijících ve správním obvodu obce Albrechtice nad Vltavou o 312 osob. K 31.12.1985 vykazovala
obec 995 obyvatel. Proces poklesu počtu místních obyvatel však nebyl touto změnou zastaven,
nadále pokračoval až do konce sledovaného období. Mezi lety 1985 a 2000, tedy v rozmezí 15 let,
zaznamenala obec úbytek počtu obyvatel ve výši 170 osob.

1.1.2

VÝVOJ OBYVATEL V LETECH 2001 - 2008

Od roku 2001 má počet obyvatel obce kolísavou tendenci. Největší nárůst byl zaznamenán mezi lety
2002 a 2004, a to o 36 osob. Na konci roku 2004 žilo díky tomu v Albrechticích 842 obyvatel.
V přibližně stejných číslech se obec pohybuje také v posledních letech.
Vývoj počtu obyvatel obce Albrechtice nad Vltavou v letech 2001 - 2008

2001
811

2002
806

2003
822

2004
842

2005
838

2006
831

2007
842

2008
844

Zdroj: Český statistický úřad

Demografický vývoj v obci Albrechtice nad Vltavou v roce 2007
Živě
narození

Zemřelí
6

Přistěhovalí Vystěhovalí
7

33

21

Přirozený
přírůstek
-1

Saldo
migrace
12

Celkový
přírůstek

Počet obyvatel
k 31.12.
842

11

Zdroj: Český statistický úřad

Meziroční vývoj počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách

Ke dni
31.12.2007
31.12.2008

0 - 14 let
11,5%
12,4%

Členění dle věku
15 - 64 let
68,5%
67,6%

65 a více
20,0%
19,9%

Zdroj: Český statistický úřad

2. 3

O BY V AT EL ST VO PO D L E N ÁR O DN O ST Í

Ze informací zjištěných v průběhu Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2001 vyplývá, že většina
obyvatel obce Albrechtice nad Vltavou se hlásí k české národnosti. Z tehdejšího celkového počtu
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807 obyvatel se takto vyjádřilo 757 dotázaných osob. 1 osoba se přihlásila k národnosti moravské,
6 obyvatel uvádí národnost slovenskou a 2 osoby národnost německou. Z provedeného šetření tedy
vyplývá, že k jiné než české národnosti se hlásí pouze 1,1 % obyvatel správního obvodu obce.

2. 4

VZ D ĚL AN O ST NÍ ST RUKT UR A O BY V AT EL

Součástí Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 bylo rovněž zjišťování dosaženého vzdělání obyvatel
obce starších 15 let. Je zřejmé, že v Albrechticích nad Vltavou je nejvíce zastoupena skupina osob,
které absolvovaly některý z výučních oborů nebo střední odborné vzdělání bez maturity. V této
skupině je zařazeno 318 osob, tedy 45,5 % celkové populace. Další významný podíl tvoří obyvatelé
se základním vzděláním, do této skupiny patří také ti, kteří základní vzdělání nastoupili, ale
neukončili. Skupinu se základním vzděláním tvořilo v roce 2001 186 osob, tedy 26,6 % všech
obyvatel. Úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou absolvovalo 144 osob, 14 osob mělo
vzdělání vyšší odborné nebo nástavbové a 28 osob vzdělání vysokoškolské. Více informací o
vzdělanostní struktuře obyvatel poskytuje následující tabulka.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce
Dosažené vzdělání
bez vzdělání
základní vč. neukončeného
vyučení a střední odborné bez maturity
úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání
Osob starších 15 let celkem

Počet osob
1
186
318
144
14
28
8
699

% podíl
na počtu obyvatel obce
0,1
26,6
45,5
20,6
2,0
4,0
1,1
100,0

Zdroj: Český statistický úřad

2. 5

N ÁB O Ž EN S K É VY Z N ÁNÍ O BY V AT EL ST V A

V roce 2001 bylo 807 obyvatel obce dotázáno na jejich náboženské vyznání. K některému
z uvedených náboženství se přihlásilo 279 věřících osob. Jejich naprostá většina se hlásí
k římskokatolické církvi (259 obyvatel). Církev československou husitskou vyznává 7 obyvatel obce,
3 lidé se řadí k českobratrské církvi evangelické. 322 osob uvedlo, že je bez vyznání, nehlásí se tedy
k žádné církevní organizaci. U 206 osob nebylo možné jejich „příslušnost“ k některé z nabídnutých
skupin zjistit.
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3

DOM ÁCNOSTI A BYDLENÍ

K největšímu nárůstu domovního fondu v obci a jejích místních částech docházelo po 2. světové
válce, od roku 1946 do roku 1980 přibylo 111 nových domů. 47 domů pochází z let 1920 – 1945, 65
jich vzniklo ještě před rokem 1919. Poslední dostupné údaje o domovním a bytovém fondu
v Albrechticích pochází z roku 2001. Podle nich došlo v průběhu let 1981 a 2001 bylo v obci k
výstavbě 40 nových domů.
Domovní fond obce Albrechtice nad Vltavou představuje celkem 468 domů. Pouze ve 264 případech
se jedná o domy obydlené, ať už mezi ně patří domy rodinné (255) nebo bytové (9). 245 obydlených
domů je ve vlastnictví soukromých osob, 7 ve vlastnictví obce a 1 ve vlastnictví Stavebního bytového
družstva. Ve většině případů jsou domy v obci 1 – 2 podlažní (259), pouze 4 domy mají mezi 3 a 4
nadzemními podlažími. Co se týče technické vybavenosti domů, je 49 z nich je vybaveno kanalizační
přípojkou, 256 domů je připojeno na obecní vodovod, 10 domů na rozvod plynu, 148 domů je
vytápěno ústředním topením.
V uvedených nemovitostech je k dispozici 534 bytů, ze kterých je 321 trvale obývaných. 276 z nich
se nachází v rodinných domech a 45 v domech bytových. Byty, ve kterých nebydlí trvale žijící
obyvatelé jsou využívány především k rekreaci (148), jsou obývány přechodně (30). U zbylé části
využití neobývaných bytů využití chybí nebo není známo.
Co se vlastnictví obydlených bytů týče, 223 bytů se nachází v domech soukromých vlastníků, 14 bytů
je v osobním vlastnictví soukromých bytů, 35 bytů je nájemních a 5 bytů obývají členové bytového
družstva. Ve většině případů se jedná o byty se 3 obytnými místnostmi (112), 85 bytů má 2 obytné
místnosti, 45 bytů má 4 obytné místnosti, 5 a více obytných místností je využíváno ve 39 bytech a 28
bytů je jednopokojových. Na jeden obydlený byt připadá v průměru 2,5 obyvatele, průměrná obytná
2

2

plocha bytů je 59,33 m , na jednoho obyvatele tedy připadá v průměru 22,8 m . Uvedené údaje byly
zjištěny během SLDB v roce 2001.
Ze šetření provedeného zpracovatelem strategického plánu je patrné, že v posledních letech probíhá
v obci a jejích místních částech jen pozvolná výstavba rodinných domů, a to zejména díky
nedostatku stavebních pozemků dostupných zájemcům o novou výstavbu.
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4

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
4. 1

ST RU KT UR A E K O NO M ICKÉ Z ÁK L AD N Y O BC E

V obci je v současné době evidováno 215 ekonomických subjektů (k 31.12.2007). Jedná se zejména
o fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, které tvoří 66 % veškerých
evidovaných ekonomických subjektů.

Podíl jednotlivých právních forem na celkovém počtu ekonomických subjektů (k 31.12.2007)
Právní forma
státní organizace
akciové společnosti
obchodní společnosti
družstevní organizace
peněžní organizace
podnikatelé - fyzické osoby
samostatně hospodařící rolníci
svobodná povolání
zemědělští podnikatelé - fyzické osoby
ostatní právní formy
Celkem

Počet
1
1
13
0
0
142
28
5
2
23
215

Zastoupení v celkovém počtu subjektů
0,5%
0,5%
6,0%
0,0%
0,0%
66,0%
13,0%
2,3%
0,9%
10,7%
100,0%

Zdroj: Český statistický úřad

Nejvíce subjektů se zabývá obchodem, prodejem, pohostinstvím či opravou motorových vozidel,
v této široké skupině činností je zastoupena více než čtvrtina všech ekonomických subjektů v obci.
Jen nepatrně menší skupina podnikatelů se zabývá zemědělstvím, lesnictvím nebo rybolovem.

Zastoupení jednotlivých odvětví činnosti (k 31.12.2007)
Právní forma
zemědělství, lesnictví, rybolov
průmysl
stavebnictví
doprava a spoje
obchod, prodej, opravy motorových vozidel a spotřebního
zboží, pohostinství
ostatní obchodní služby
veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
školství a zdravotnictví
ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Celkem

Počet
50
30
26
4

Podíl na počtu subjektů
23,3%
14,0%
12,1%
1,9%

57
28
5
1
14
215

26,5%
13,0%
2,3%
0,5%
6,5%
100,0%

Zdroj: Český statistický úřad
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5

TRH PRÁCE A Z AMĚSTNANOST
5. 1

NE Z AM Ě ST N AN O ST

V roce 2001 žilo v obci Albrechtice nad Vltavou a jejích místních částech celkem 408 ekonomicky
aktivních obyvatel z celkového počtu 807 trvale žijících (50,6 %). 383 osob mělo své běžné
zaměstnání, v 16 případech se jednalo o pracující důchodce a 2 ženy v Albrechticích nad Vltavou
byly na mateřské dovolené. Ve stejném roce žilo v obci 25 nezaměstnaných osob. Nezaměstnanost
v obci tedy dosahovala podle uvedených údajů 3,1 %. Z 392 ekonomicky neaktivních osob bylo 226
nepracujících důchodců a 114 žáků a studentů. V současné době žije v obci stejný počet
ekonomicky aktivních obyvatel, tj. 408 z celkových 850 trvale žijících (48,0 %). Podíl ekonomicky
aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel se tedy od roku 2001 snížil o více než 2 %. Poslední
dostupné informace o nezaměstnanosti v obci ukazuje následující tabulka.

Míra nezaměstnanosti v Albrechticích nad Vltavou (duben 2009)
Počet
obyvatel

Počet
nezaměstnaných Míra
Počet ekonomicky Počet
aktivních
nezaměstnaných (dosažitelných)
nezaměstnanosti
850
408
33
29
7,1

Zdroj: Úřad práce v Písku

Nezaměstnanost tedy postihla v dubnu 2009 7,1 % práceschopné populace. Ve stejné době
dosahovala míra nezaměstnanosti v okrese Písek 6,52 %, v Jihočeském kraji 6,50 % a
v celorepublikovém průměru 7,90 %. Z dostupných údajů je tedy patrné, že nezaměstnanost
v Albrechticích nad Vltavou poměrně výrazně převyšuje průměrnou nezaměstnanost na okresní a
krajské úrovni, avšak stále zůstává pod úrovní průměrné nezaměstnanosti obyvatel České republiky.

5. 2

Z AM Ě ST N AN O ST

Největším zaměstnavatelem ve správním území obce Albrechtice nad Vltavou je společnost
Rivetec s.r.o., která sídlí přímo v Albrechticích. Mezi další významné zaměstnavatele patří:
Truhlářství Vaněček s.r.o. se sídlem v Jehnědně, ISKA, spol. s r.o. se sídlem v Hladné, Ing. Anděla
Řeřichová (Albrechtice), Efes spol. s r.o. (Albrechtice), ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou, Obecní
úřad Albrechtice nad Vltavou, Jednota Milevsko – pobočka Albrechtice nad Vltavou, Česká pošta –
pobočka Albrechtice nad Vltavou. Mimo správní obvod obce zaměstnává významný počet obyvatel
Albrechtic nad Vltavou a jejich místních částí Jaderná elektrárna Temelín (ČEZ, a. s.), Lesy města
Písku s.r.o. a Zemědělské a obchodní družstvo Kluky.
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5. 3

VY JÍŽ ĎK A Z A P R AC Í M IM O O BE C

Posledními oficiálními údaji informujícími o dojížďce obyvatel obce za prací a vzděláním jsou
informace ze SLDB z roku 2001. Podle nich cestuje za prací 342 obyvatel z celkového počtu 408
ekonomicky aktivních. Téměř polovina obyvatel dojíždí do práce nebo do školy uvnitř okresu
(47,4 %) – zejména do okresního města Písek, více než čtvrtina obyvatel dojíždí v rámci správního
obvodu obce (26,6 %), pětina obyvatel dojíždí v rámci kraje (19,9 %) – zejména do Týna nad
Vltavou, 5 % obyvatel dojíždí za zaměstnáním a vzděláním mimo území Jihočeského kraje.

Počet osob vyjíždějících v roce 2001 za zaměstnáním a vzděláním

91
v rámci obce

162
v rámci okresu

68
v rámci kraje

17
do jiného kraje

Zdroj: Český statistický úřad

Z dotazníkového šetření provedeného mezi obyvateli správního obvodu obce Albrechtice nad
Vltavou v 1. čtvrtletí roku 2009 vyplývá, že 25 % dotázaných obyvatel pracuje nebo studuje v obci
Albrechtice nad Vltavou nebo jejích místních částech, 49 % účastníků šetření dojíždí za
zaměstnáním a vzděláním mimo území obce, 26 % pak mimo území regionu.
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6

ŠKOLSTVÍ
6. 1

ŠK O L SKÝ SY ST ÉM V AL B R EC HT ICÍ C H N AD VL T AV O U

Míra zastoupení jednotlivých stupňů vzdělávání v obci vyplývá z velikosti sídla, počtu dětí
v jednotlivých věkových skupinách a dojížďky jejich rodičů do zaměstnání mimo území obce.
V současné době je v Albrechticích nad Vltavou pro děti předškolního věku provozována mateřská
škola s kapacitou 28 dětí ve věku 3 – 7 let. Kapacita školky je v současné době zcela naplněna,
žádosti o umístění dalších dětí musí být odmítány. Navýšení kapacity brání vysoké investiční
náklady, které jsou spojeny zejména s plněním legislativních podmínek pro provoz těchto zařízení.
Základní škola v Albrechticích nad Vltavou zajišťuje výuku pro 20 žáků 1. stupně základního
vzdělávání, tedy od 1. do 5. třídy, kteří jsou rozděleni do 2 tříd. V minulých letech byl v obci dostupný
také 2. stupeň základního vzdělávání, avšak vzhledem ke klesajícímu počtu dětí musela být výuka
pro 6. – 9. třídu v obci ukončena. Kapacita školy proto není zdaleka naplněna, v budově je prostor
pro vzdělávání až 100 dětí.
Chod mateřské a základní školy v současné době zajišťuje 9 zaměstnanců, z toho 4 pedagogové (2
učitelé v MŠ a 2 v ZŠ). Při základní škole je pro žáky a zaměstnance školy, ale i další obyvatele
obce, v provozu školní jídelna.
Podle dostupných statistických údajů vyjíždělo v roce 2001 mimo území obce za vzděláním 33 žáků
základních škol. Do obce však rovněž dojíždějí žáci z okolních sídel, zejména ze Všeteče, Tálína a
Pasek.

20

Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 – 2015
Socioekonomický profil

7

DOPRAV A
7. 1

SI L N IČ NÍ DO P R AV A

Katastrálním územím obce procházejí dvě významné regionální komunikace. Silnice II. třídy č. 138
propojuje centrum správního obvodu obce s místními částmi Údraž, Jehnědno a Chřešťovice a
pokračuje dále na Zvíkovské Podhradí, významný turistický cíl na břehu Orlické přehrady. Opačným
směrem vede tato komunikace do obce Temelín, místa, které díky přítomnosti jaderné elektrárny
nabízí řadu pracovních příležitostí pro obyvatele území. Silnice č. 159 umožňuje dopravu směrem
k okresnímu městu Písek na straně jedné a přes místní část Újezd do Týna nad Vltavou na straně
druhé. Místní část Hladná je s Albrechticemi propojena místní komunikací č. 0234.
Stav dopravní infrastruktury v obcích správního obvodu je narušován značnou intenzitou dopravy,
která souvisí s turistickou atraktivitou území zejména v letních měsících, ale i s nákladní dopravou
vedenou přímo centry obcí. Komunikace č. 138 a 159 jsou navíc zařazeny do evakuačních tras
Jaderné elektrárny Temelín, což výrazně zvyšuje jejich zatížení zejména při probíhajících havarijních
cvičeních. Intenzivní automobilová doprava s sebou přináší zhoršující se technický stav zatížených
komunikací, snížení bezpečnosti účastníků silničního provozu v obci a negativní vlivy na životní
prostředí. Z tohoto důvodu přistupuje obec k průběžnému zajišťování opravy a obnovy místních
komunikací a k budování odpovídajícího zázemí pro pěší účastníky silničního provozu.

7. 2

Ž EL E Z N IČ NÍ DO P R AV A

Obec Albrechtice nad Vltavou ani její místní části nejsou napojeny na železniční síť. Obyvatelé
mohou tedy využít železnice pouze v kombinaci s jinou formou dopravy, nejbližší železniční stanice
jsou jim k dispozici v Týně nad Vltavou, Protivíně, Písku nebo Záhoří.

7. 3

AUT O BU S O V Á D O P R AV A

Autobusovou dopravu v Albrechticích a okolních obcích zajišťuje především společnost ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a. s., která působí v celém okrese Písek. Tato společnost se
zaměřuje na pravidelnou linkovou, ale i nepravidelnou dálkovou dopravu. Dalším regionálním
autobusovým dopravcem je ČSAD JIHOTRANS a.s. se sídlem v Českých Budějovicích a DOPRAVA
ZÁRUBA M&K s.r.o. se sídlem ve Vodňanech.
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Pravidelné linkové autobusy směřují zejména do nejbližších měst Písek, Protivín a Týn nad Vltavou,
k dopravě do vzdálenějších měst musejí obyvatelé obce využít ve většině případů kombinace více
autobusových linek nebo více forem dopravy.
Existující autobusové spoje jsou přizpůsobeny pracovní době největších zaměstnavatelů v regionu,
době vyučování dojíždějících žáků a ostatním potřebám obyvatel. Frekvence autobusové dopravy
odpovídá velikosti sídla, podle provedeného šetření však v mnoha případech nevyhovuje potřebám
obyvatel obce, nedostatek autobusových spojů pociťují zejména ve večerních hodinách, o víkendech
a o svátcích.
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8

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
8. 1

VO DO HO S PO D ÁŘ S K Á I NF R AST RU KT UR A

Zásobování pitnou vodou je zajištěno v místních částech Albrechtice nad Vltavou, Hladná a Újezd, a
to prostřednictvím vodovodní sítě napájené z vodní nádrže Římov. Správu a provoz veřejného
vodovodu zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. Napojení dalších částí na
stávající vodovodní síť vyžaduje komplikovaná technická řešení, která s sebou přinášejí vysoké
investiční náklady. Značné komplikace vyplývají také z nezbytného vypořádání vlastnických vztahů
k pozemkům, které by byly rozšířením veřejného vodovodu dotčeny. Z uvedených důvodů se tato
investice v současné době nepřipravuje.
Kanalizační síť je vybudována pouze v Albrechticích nad Vltavou, její provoz a správu zajišťuje obec.
V místních

částech

jsou

k odvodu

odpadních

vod

využívány

zatrubněné

stoky.

Žádný

z kanalizačních svodů není dosud napojen na čistírnu odpadních vod. O její výstavbě se uvažuje
v souvislosti s přípravou projektu Revitalizace Orlické nádrže ve spolupráci se Svazkem obcí regionu
Písecko. V rámci společného záměru na čištění odpadních vod sdružených obcí je připravováno
napojení stávající kanalizační sítě obce Albrechtice nad Vltavou, ale také vybudování nové
kanalizační sítě v místních částech Chřešťovice, Jehnědno a Údraž.

8. 2

EN E RG ET IK A

Správu a rozvoj rozvodů elektrické energie zajišťuje ve správním obvodu obce společnost E.ON
Distribuce, a.s. V obci není provozováno centrální zásobování teplem. Obec není napojena na
plynovod. V dohledné době se o plynofikaci obce, popř. jejích místních částí neuvažuje, neboť není
zaznamenán dostatečný zájem ze strany domácností.

8. 3

T EL E KO M UNI K AC E A R AD I O KO M UN IK AC E

V obci jsou dostupné signály všech mobilních operátorů působících na trhu v České republice.
Pevnou telefonickou síť spravuje společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dříve Český
Telecom, a.s.). Význam telekomunikačních sítí v dnešní době stoupá zejména z důvodu rychlého
rozvoje internetu. Jeho dostupnost pro domácnosti v Albrechticích nad Vltavou a místních částech je
poměrně široká (včetně bezdrátového přístupu k síti). V knihovně spravované Obecním úřadem je
zřízen veřejný přístup k internetu, který mohou využít jak obyvatelé, tak návštěvníci obce.
V budově obecního úřadu je připraveno spuštění Českého Podacího Ověřovacího Informačního
Národního Terminálu (Czech POINT), který se tak stane asistovaným místem výkonu veřejné
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správy, kde je možné získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních
registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Na obecním úřadě v Albrechticích
nad Vltavou tak bude možné získat ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z
katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Terminál bude spuštěn do konce roku 2009.
Většinovým provozovatelem vysílacích služeb na území obce a místních částí je společnost České
radiokomunikace a. s., která působí také jako telekomunikační operátor a druhý největší operátor
pevných linek v ČR.
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9

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kvalita životního prostředí v Albrechticích nad Vltavou a přilehlých místních částech je dána polohou
celého řešeného území. Ovlivňuje ji přítomnost významného českého toku – řeky Vltavy s vodním
dílem Orlická nádrž, rozsáhlé zalesněné území, rybniční soustavy, geologické podloží, ale i
rozmístění sídel v krajině a infrastruktura, která tato sídla propojuje.

9. 1

O CH R AN A P Ř ÍRO DY A K R AJ I NY

Východní část správního obvodu obce Albrechtice nad Vltavou lemuje přírodní park Písecké hory.
Oblast byla v roce 1973 vyhlášena územím klidu, které se v roce 1992 změnilo podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny na obecně chráněné území v kategorii přírodní park, tj.
kategorii, která zajišťuje ochranu krajinného rázu s výraznými estetickými a přírodními hodnotami.
Písecké hory jsou běžně užívané označení pro geomorfologický okrsek Mehelnická vrchovina,
členitý zalesněný hřeben tvořící rozvodí řek Otavy s Blanicí na straně jedné a Vltavy na straně druhé,
který se táhne od východního okraje města Písek jihovýchodním směrem až téměř k Temelínu, tedy
v délce cca 25 km. Vznikly ve starších prvohorách a jsou součástí Středočeské pahorkatiny.
Nejvyšším vrcholem oblasti je Velký Mehelník s nadmořskou výškou 632 m. Vyskytují se zde
chráněné druhy rostlin, dříve často vysazované cizokrajné dřeviny a vzácné druhy živočichů,
zejména ptáků. Písecké hory jsou unikátní také z mineralogického hlediska, neboť v nich byl v roce
1923 nalezen a popsán dosud neznámý radioaktivní nerost nazvaný Písekit – podle dosud jediného
naleziště na světě. Převážná část území je s ohledem na ochranu přírody a využití lesů k rekreačním
účelům obhospodařována Lesy města Písku.
Na jih od Albrechtic nad Vltavou se uvnitř přírodního parku Písecké hory, se nachází přírodní
rezervace Velký a Malý Kamýk, která vznikla sloučením Chráněného přírodního výtvoru Malý Kamýk
vyhlášeného v roce 1990 a Chráněného přírodního výtvoru Velký Kamýk vyhlášeného v roce 1991.
Sloučení těchto 2 území proběhlo na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. Přírodní rezervace jsou
obecně zřizovány k ochraně území s hodnotnými ekosystémy typickými pro příslušnou geografickou
oblast. V tomto případě se jedná o porost kyselých bučin nižších poloh na méně úživných horninách,
který se rozkládá na

49,62 ha a je významným modelovým porostem z hlediska lesnického

výzkumu.
Nedaleká je také krajinářská přírodní památka Zelendárky. Jde o území o rozloze 30 ha chránící
soustavu 11 rybníků a mokrých luk s částečně zachovanými pobřežními porosty rákosin, bohatým
společenstvem ptáků a obojživelníků. Zelendárky byly přírodní památkou vyhlášeny v roce 1986 jako
stanoviště ohrožených druhů v části ekosystému s regionálním ekologickým, vědeckým a estetickým
významem. Území je přístupné po veřejných cestách podél břehů a hrází rybníků.
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Po směru toku řeky Vltavy, tj. severně od řešeného území, se nachází lokalita soustavy Natura 2000
– ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy. Jedná se o chráněné území evropského významu o rozloze
18368 ha. Prioritním chráněným druhem oblasti je výr velký, který hnízdí hlavně ve skalnatých,
kaňonovitých údolích řek, vzácný je zde také výskyt kulíška nejmenšího, ale i dalších druhů.

9. 2

KV AL IT A Ž I VO T NÍ HO PR O ST ŘE DÍ V O BC I

Intravilány obcí uvnitř správního obvodu Albrechtice nad Vltavou jsou, jak je patrné z předchozího
popisu, zasazeny v bohatém přírodním prostředí a malebné krajině, avšak jsou často zatěžovány
nadměrnou silniční dopravou. Jedná se zejména o dopravu nákladní, která souvisí s blízkostí
Jaderné elektrárny Temelín, výrobního závodu cihlářského průmyslu v Týně nad Vltavou, ale i
všudypřítomného dřevozpracujícího průmyslu. Zhoršování kvality životního prostředí přinášela také
těžba kaolínu v místní části Jehnědno, v současné době je však připravována kompletní rekultivace
celého těžebního prostoru. Ekologickou zátěží je také těžební činnost v lomu Slavětice, který se sice
nachází mimo správní obvod obce Albrechtice nad Vltavou, avšak svým provozem zvyšuje hlučnost
a prašnost v širokém okolí. Z řešeného území je tímto faktorem nejvíce ovlivněno životní prostředí
v místní části Újezd.
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10

SOCI ÁLNÍ OBL AST, ZDRAVOTNICTVÍ
10 . 1 SO CI ÁL N Í Z AŘ ÍZ E NÍ

Poptávka v oblasti terénních a ambulantních sociálních služeb je na území místních částí Albrechtic
nad Vltavou zaznamenána zejména ze strany skupiny seniorů, a to v oblasti pomoci při zajištění
jejich stravování. V území přímo nepůsobí žádný subjekt zabývající se z podstaty své činnosti
poskytováním sociálních služeb, nezbytné aktivity proto zajišťuje Obecní úřad Albrechtice nad
Vltavou. Konkrétní činností zaměstnanců obecního úřadu je rozvoz obědů potřebným osobám.
Ve správním obvodu obce Albrechtice nad Vltavou není provozována žádná pobytová sociální
služba. Z provedeného šetření je patrné, že zájem o pobytové sociální služby existuje opět pouze u
cílové skupiny seniorů, a to v oblasti domovů pro seniory. Několik domovů pro seniory je v současné
době provozováno v blízké dojezdové vzdálenosti z Albrechtic nad Vltavou (Písek, Vodňany), další
pobytová zařízení pro seniory jsou také v Temelíně, Protivíně a Týně nad Vltavou, výstavba nového
pobytového zařízení pro seniory se připravuje v nedalekém Neznašově.

10 . 2 Z DR AV O T NI CT VÍ
Rozsah zdravotní péče poskytované přímo na území obce odpovídá velikosti území a počtu trvale
žijících obyvatel. Zdravotnická péče, která není dostupná přímo na území obce, je snadno
dosažitelná ve městech v okolí (zejména Písek, ale i Týn nad Vltavou a Protivín). Ve stejných
městech jsou dostupná také zařízení lékárenské péče (lékárny). V obci Albrechtice nad Vltavou je
navíc provozováno zařízení pro zdravotní masáže a rehabilitační a rekondiční cvičení.

Přehled zdravotnických zařízení působících v obci
Druh poskytované zdravotnické péče
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře gynekologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
Detašované pracoviště střediska zdravotnické služby a rychlé zdravotní pomoci
Zařízení lékárenské péče (lékárny)

Počet zařízení
1 (1x týdně)
1 (1x týdně)
1 (1x týdně)
0
0
0
0
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11

BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Bezpečnost v obci a jejích místních částech zajišťuje Policie ČR – Obvodní oddělení Protivín. Tento
útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření
k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.
Řeka Vltava a množství malých vodních toků, které se do ní vlévají, představují pro území obce
nebezpečí z hlediska možnosti výskytu povodní. Z tohoto důvodu má obec zpracovány povodňové
plány dle § 77 vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Tyto plány jsou schváleny příslušným povodňovým
orgánem, každoročně probíhá jejich přezkoumání a podle případné zjištěné potřeby jsou dále
doplňovány a upravovány.
Správní obvod obce Albrechtice nad Vltavou spadá do vnější části územní zóny havarijního
plánování Jaderné elektrárny Temelín. Jedná se o území ve vzdálenosti 5 – 13 km od středu
kontejnmentu 1. výrobního bloku jaderné elektrárny a území obcí, které se nacházejí na hranici
vymezené oblasti, přičemž místní část Újezd se nachází na hranici vnitřní části územní zóny
havarijního plánování (do 5 km). Pro toto území jsou připraveny havarijní plány, které obsahují
opatření k okamžitému vyrozumění orgánů a organizací v případě potřeby ochrany obyvatelstva.
Plány zahrnují postupy při varování obyvatel území, regulaci pohybu osob, jejich ukrytí, použití
jódové profylaxe a dalších nezbytných opatření v případě havárie.
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12

KULTURA, SPORT, SPOLKOVÝ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS
12 . 1 KUL T U RN Í Z AŘ Í Z E NÍ V O B CI

Kulturními zařízeními v území jsou zejména společenské sály v obcích, které jsou k dispozici pro
všestranné kulturní vyžití a společenské aktivity obyvatel. Společenské sály s přilehlými restauracemi
jsou provozovány v Albrechticích nad Vltavou, Chřešťovicích, Jehnědně a Údraži.
Významnými kulturními a společenskými akcemi jsou zejména Dechovkový festival Jehnědno,
Albrechtická pouť a dětské dny pořádané Sborem dobrovolných hasičů Albrechtice nad Vltavou, ale i
další události pořádané zejména spolkovými organizacemi v obci.

12 . 2 S PO RT O VN Í Z AŘ ÍZ E N Í V O B CI
V Albrechticích nad Vltavou je provozováno sportovní hřiště a dětské hřiště. Menší sportovní plochy
najdeme také v ostatních místních částech.
Mezi významné sportovně-společenské akce v obci patří zejména Silvestrovský běh na Kamýk,
v roce 2009 bude pořádán jeho 26. ročník tohoto závodu. Další významnou akcí s dlouholetou tradicí
je Štít Albrechtic – fotbalový turnaj, kterého se každoročně účastní fotbalové oddíly ze všech
Albrechtic v České republice. V roce 2009 proběhne 36. ročník tohoto turnaje, v roce 2006 byl turnaj
pořádán v Albrechticích nad Vltavou.

12 . 3 S PO L KO VÝ Ž I VO T
Nejaktivnější spolkovou organizací v obci je Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Vltavou,
neboť se významně podílí na kulturním a společenském dění v obci a jejích místních částech.
Dalšími činnými spolky na území obce jsou Český zahrádkářský svaz, Myslivecké sdružení VLTAVA
a TJ Albrechtice nad Vltavou.
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13

CESTOVNÍ RUCH A P AM ÁTKOVÁ PÉČE

Albrechtice nad Vltavou spadají do turistické oblasti Písecka, která je nazývána Bránou do jižních
Čech. Rozprostírá se na pomezí středních a jižních Čech v severozápadní části Jihočeského kraje,
je to turisticky zajímavá oblast s množstvím malých sídel rozprostřených ve zvlněné krajině s
hlubokými údolími řek, množstvím lesíků a vodních ploch a čistým prostředím. Na západě a
jihozápadě hraničí se Strakonickem, na jihovýchodě s Českobudějovickem, na východě s
Táborskem, na severu s Příbramskem a kouskem také s Benešovskem. Region je krajinou
střídajících se polí, luk, zalesněných vrcholků a hlubokých údolí řek, přičemž jednu třetinu jeho
rozlohy tvoří lesy. Bohatou oblast představují rybníky na rovinatých pláních regionu s mnoha
chráněnými územími, v okolí Písku najdete přírodní park Písecké hory s naučnou stezkou, meandry
na zlatonosné Otavě jsou plné skalisek a chráněných strání. O kulturním a historickém bohatství
regionu svědčí množství památek, městských a venkovských památkových zón. Region je protkán
množství pěších i cyklistických tras. Jak tedy charakteristika oblasti napovídá, Písecko je zajímavým
turistickým regionem, ideálním pro rekreaci, odpočinek, aktivní vyžití a poznání.
Historické dědictví regionu představuje ve spojení s malebnou krajinou této části jižních Čech
potenciál regionu, který je a bude souhrnně prezentován veřejnosti a vytvoří tak základnu pro rozvoj
cestovního ruchu jako prvku se zásadním vlivem na hospodářský rozvoj této oblasti.

13 . 1 Z AJ ÍM AV O ST I O B C E A O KO L Í
Dominantou Albrechtic nad Vltavou je románský kostel sv. Petra a Pavla, který pochází z 12. století a
v jižních Čechách patří k nejvýznamnějším. Mimořádně významný je interiér kostela, jehož stěny
jsou pokryty monumentální kompozicí Posledního soudu. Kolem kostela se rozprostírá unikátní
historický hřbitov, jehož zeď je tvoří mělké kapličky se zdobenými sloupky a arkádovitými střechami.
Každá z nich nesla obrázek světce namalovaný Františkem Mikulem z Jinína, na každou z nich
vepsal tehdejší albrechtický farář Vít Cíza mravoučný verš týkající se života člověka, který je u
kapličky pochován. V areálu se nachází 85 kapliček umístěných na ohradní zdi hřbitova a 6 kapliček
na zdi kostela. Kapličky však nevypovídají jen o umění a duchovním životě v dobách dávno
minulých, ale také o necitlivém zacházení člověka s památkami v době poměrně nedávné. V 80.
letech 20. století byla v areálu hřbitova provedena rekonstrukce, která do značné míry znehodnotila
původní malby a nahradila je malbami novými, naprosto odlišnými od původních motivů. Tyto malby
však odolávaly klimatickým vlivům daleko méně než malby původní. Jakmile byla památka
převedena do vlastnictví obce Albrechtice nad Vltavou, byla zahájena příprava její obnovy. Protože
se však jedná o rozsáhlou a finančně náročnou investici, je její realizace závislá na získání dotačních
zdrojů.
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Zbytky původní výmalby

Výmalba na deskách prováděná v 80. letech 20. století

Ve správním obvodu obce Albrechtice nad Vltavou je dochovaný historický špýchar v Údraži,
zámeček v Chřešťovicích a hřbitov Sv. Ján, rovněž v Chřešťovicích.
Řada historických památek je dostupná také v okolí obce. Patří mezi ně zejména centrální části
měst Milevsko, Mirotice, Mirovice, Písek a Protivín, kostel sv.Vavřince v Putimi, zámek a park Orlík,
hrad Zvíkov s věží Markomanka, zámeček v lázeňské Vráži, Čimelické baroko ze sochařské dílny
rodiny Hammerů či v Čimelicích, tvrz v Kestřanech, renesanční tvrz Klokočín, gotický kostel
Myšenec, zámek Drhovle, kostel a zámeček v Čížové, kostely ve Slabčicích, Heřmaňi, Oslově,
Horním Záhoří, Kovářově, zámečky Chřešťovice, Dražíč, Červený Újezdec, tvrz v Myslíně, Vlksicích,
Holešicích či v Dolních Nerestcích, lovecký barokní zámeček Karlov ve tvaru motýla, lovecký
zámeček Tyrolský dům v Květovské oboře, zámek a rodiště L. Stroupežnického Cerhonice, poutní
místo Sepekovice, kostel p. Marie v Kostelci n.Vlt. s nástěnnými malbami, románský kostel v
Červené nad Vltavou, který byl přenesen z Orlickou přehradou zatopené obce. Zajímavé jsou rovněž
lidové stavby v obcích Karšovice, Jamný, Smrkovice, Třešně, Tukleky, Milenovice. Řada míst
regionu je historicky propojena s veselými i vážnými příběhy dobrého vojáka Švejka.
Dalším turisticky navštěvovaným místem je nedaleká rozhledna Vysoký Kamýk.

13 . 2 Z ÁK L AD N Í INF R AS T R UKT UR A C E ST O V NÍ H O R UC HU
Základní infrastruktura cestovního ruchu je tvořena ubytovacími a stravovacími kapacity v území.
Mezi ubytovací zařízení patří zejména rekreační chaty Rejzíkov s kapacitou 57 osob, které se mohou
ubytovat v plně vybavených dřevěných nebo zděných chatách, dále rekreační středisko Nová louka
s možností ubytování v hlavní budově (60 lůžek), bungalovech (35 lůžek) nebo dřevěných chatkách
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(61 lůžek). Návštěvníci regionu mohou využít také řadu soukromých chat a malých penzionů
nabízených s možností ubytování nebo veřejného tábořiště v místní části Jehnědno.
Možnosti stravování nabízejí pohostinství v Albrechticích nad Vltavou a v místních částech
Chřešťovice, Jehnědno a Údraž. Stravovací služby jsou zajištěny také v uvedených ubytovacích
areálech Rejzíkov a Nová louka.

13 . 3 DO PRO VO DN Á I N F R AST RU KT UR A C E ST O V NÍ HO RU CH U
Mezi doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu patří zejména zázemí pro pěší turistiku a
cykloturistiku. V současné době Albrechticemi prochází 2 turistické trasy (červená a zelená). Region
Písecko má obecně vzhledem k charakteru území, na němž se rozkládá, poměrně vhodné podmínky
pro rozvoj cykloturistiky, která je významným zdrojem návštěvníků zdejších měst a obcí. Obcí
Albrechtice nad Vltavou prochází cyklotrasa 1017 (opět v návaznosti na historický hřbitov), na kterou
se přímo ve vesnici napojují trasy 1015 a 1091. Síť cyklistických a turistických tras v obci je patrná
z následujícího obrázku.

Zdroj: www.mapy.cz

Pro návštěvníky obce je k dispozici obecní knihovna s veřejným přístupem k internetu. V současné
době není v obci k dispozici informační turistické centrum, avšak obec dlouhodobě uvažuje o jeho
zřízení.
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1

METODIKA TVORBY SWOT AN ALÝZY

SWOT analýza, jejímž cílem je určit co nejobjektivnější charakteristiku správního obvodu obce
Albrechtice nad Vltavou, je klasifikační metoda umožňující přehledné uspořádání stávajících
základních poznatků ze situační analýzy. SWOT je zkratkou anglických slov Strengths (silné
stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).
Silné a slabé stránky hodnotí vnitřní parametry, podmínky či znaky regionu, které jsou změnitelné
nebo ovlivnitelné aktivitou subjektů v daném území. Silné stránky jsou komparativní a konkurenční
výhody pro rozvojové aktivity, slabé stránky jsou pak veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto
aktivity. Tato část SWOT analýzy se také nazývá „vnitřní analýza“.„Vnější analýzou“ se označuje
druhá polovina SWOT analýzy, která se zabývá příležitostmi a hrozbami vztahujícími se k vnějšímu
prostředí (je jakýmsi popisem vztahů regionu a jeho okolí). V té se vyhodnocují faktory, procesy a
okolnosti, které nejsou v převážné míře přímo ovlivnitelné subjekty z řešeného území.
Navazující strategie rozvoje musí být postavena v maximální možné míře na využití silných stránek a
příležitostí, a naopak eliminaci hlavních problémů (slabých stránek) a minimalizaci důsledků
potenciálních hrozeb. Analýzy SWOT jsou zpracovány pro každý úsek socioekonomické analýzy
zvláště, což umožňuje detailnější posouzení jednotlivých faktorů.
SWOT analýza je základem pro formulaci cílů, priorit, opatření a rozvojových aktivit, a současně
s přehledem plánovaných akcí výchozím podkladem pro návrhovou (strategickou) část. Aby byla
zajištěna relevance návrhové části, bude formulace jednotlivých priorit a cílů adekvátně reagovat na
silné a slabé stránky regionu a při tom zohledňovat vnější příležitosti a hrozby.
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2

SWOT ANALÝZ A OBLASTI „INFRASTRUKTURA“

Silné stránky

Slabé stránky
Dopravní infrastruktura:
Vyhovující stav infrastruktury pro chodce
Chybí infrastruktura pro chodce v místních
v Albrechticích nad Vltavou
částech
Dobré silniční napojení na okolní města
Hlavní dopravní tah vedený centrálními částmi
(Písek, Protivín, Týn nad Vltavou, České
obcí (snížená bezpečnost, hluk, negativní
Budějovice)
dopady na životní prostředí)
Nízká frekvence autobusových spojů (zejména
Dobré napojení obcí na veřejnou dopravu
ve večerních hodinách, o víkendech,
(autobusové linky)
o svátcích)
Vyhovující stav komunikací v Albrechticích
nad Vltavou i v místních částech
Dobrá údržba místních komunikací
Dostatek parkovacích ploch v obci
Technická infrastruktura:
Vodovod v Albrechticích, Hladné, Újezdu
Potřeba rekonstrukce stávající kanalizační sítě
Kanalizace v Albrechticích nad Vltavou
Chybí kanalizace ve všech místních částech
Dobré pokrytí území telekomunikačními sítěmi Chybí čistírna odpadních vod
Chybí veřejný vodovod v místních částech
Chřešťovice, Jehnědno, Údraž
Příležitosti
Ohrožení
Dopravní infrastruktura:
Rozšíření regionální silniční sítě
Vysoké zatížení území nákladní dopravou
Zlepšení napojení na nadregionální síť
komunikací
Splavnění Vltavy
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3

SWOT ANALÝZ A OBLASTI „KVALIT A ŽIVOTA“

Silné stránky

Slabé stránky
Bydlení:
Územním plánem vymezené plochy určené k Nedostatek stavebních parcel připravených
zástavbě
pro individuální výstavbu
Nedostatek obecních bytů
Potřeba částečné rekonstrukce obecních bytů
Školství:
Dostatečná kapacita pro žáky základní školy
Nedostatečná kapacita mateřské školy
Při základní škole provozovány volnočasové
Zrušeno vzdělávání II. stupně základního
aktivity pro děti
školství v obci
Dobrá dostupnost institucí středního, vyššího
odborného a vysokoškolského vzdělávání
(Písek, Vodňany, Strakonice, Č. Budějovice)
Zdravotnictví a sociální služby:
Dostupná péče odpovídá velikosti obce
Kultura, sport, volný čas, rekreace:
V Albrechticích a dalších místních částech
k dispozici zázemí pro pořádání kulturních
Chybí zázemí pro volný čas mládeže
akcí (kulturní domy)
Míra využití kulturního zázemí odpovídá
Chybí fitness centrum / posilovna
velikosti obce
Vyhovující zázemí pro fotbalový klub v obci
Tenisový kurt pro veřejnost
Tělocvična v základní škole k dispozici
k veřejnému využití
Blízkost Orlické přehrady
Území přírodního parku Písecké hory vhodné
pro rekreační využití
Regionální síť cyklistických tras
Spolkový život:
Aktivní spolková činnost v obci
Aktivní zapojení místních částí do dění v obci
Ostatní služby:
Nedostatečné zajištění bezpečnosti v obci
Profesionální zajištění úklidu v obci
(výtržnictví, vandalismus, drobné krádeže)
Chátrající objekt zemědělského družstva
v Albrechticích n. Vlt. v soukromém vlastnictví
několika vlastníků (ohrožuje bezpečnost)
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Příležitosti

Ohrožení
Bydlení:
Příprava pozemků pro individuální výstavbu
Nevyužité pozemky v soukromém vlastnictví
Vysoké ceny stavebních pozemků
Školství:
Zajištění dopravy do základní školy
Dojíždění dětí do základních škol v Písku,
v Albrechticích nad Vltavou školy pro děti z
Záhoří, Týně nad Vltavou
okolních obcí
Rozšíření kapacity mateřské školy jako
předstupně pro základní vzdělávání
Prodloužení denní doby provozu základní a
mateřské školy
Specifická profilace základní školy (rozšířená
výuka některých předmětů, nové mimoškolní
aktivity)
Zdravotnictví a sociální služby:
Nová legislativa zajišťující aktivní přístup
Omezení zdravotní péče, která je nyní v obci k
k sociálně potřebným
dispozici
Kultura, sport, volný čas, rekreace:
Navázání spolupráce, kulturní výměny (region, Nedostatečná návštěvnost kulturních zařízení
celá ČR, zahraničí)
v obci
Úbytek členů TJ Albrechtice nad Vltavou –
Spolupráce spolkových organizací
nedostatečné využití vybaveného sportovního
celorepublikového významu
zázemí
Ostatní služby:
Systematická podpora drobného podnikání
(drobné služby)
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4

SWOT ANALÝZ A OBLASTI „PRÁCE A PODNIKÁNÍ“

Silné stránky

Slabé stránky
Trh práce:
Dobrá dostupnost okolních měst
Nedostatek kvalifikovaných pracovních míst
Blízkost Jaderné elektrárny Temelín
Nezájem o volná pracovní místa
Vysoké procento vyjíždějících za prací
Sezónní vliv nezaměstnanosti (úbytek
pracovních míst mimo letní turistickou sezónu)
Podnikání:
Existující objekty a plochy pro rozvoj
Majetková roztříštěnost ploch určených pro
podnikání v obci zanesené v územním plánu
rozvoj podnikání
Velké množství služeb navázané na činnost
1 průmyslového podniku v obci
Příležitosti
Ohrožení
Trh práce:
Pracovní příležitosti plynoucí z rozvoje Ukončení činnosti velkých zaměstnavatelů v
cestovního ruchu
regionu
Rozšíření Jaderné elektrárny Temelín
Dostupnost a využití nabídky rekvalifikací
Podnikání:
Vytváření podmínek pro rozvoj cestovního Omezené možnosti hospodaření v lesích
ruchu
(legislativa, ochrana přírody)
Vznik podnikatelské zóny
Využití opuštěného areálu zemědělského
družstva v Albrechticích nad Vltavou
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5

SWOT ANALÝZ A OBLASTI „CESTOVNÍ RUCH“

Silné stránky
Existence základní infrastruktury cestovního
ruchu (ubytování, stravování)
Přírodní bohatství (chráněná území), zdravé
životní prostředí
Malebný krajinný ráz
Orlická přehrada
Síť turistických tras v území (cyklotrasy,
stezky pro pěší, ..)
Infrastrukturní návaznost území na okolní
turistické regiony
Příležitosti
Zachování stávajícího stavu přírody
Udržování krajinného rázu
Rozšíření napojení na ostatní turistické cíle v
regionu (okolí Orlické přehrady, historická
města ČR apod.)
Napojení na síť turistických tras v regionu
(Otavská a Vltavská cyklistická stezka a další)
Dochování
historického
dědictví
obce
(zejména historických architektonických prvků)
Opravy soukromých objektů v obci a místních
částech
Systém informačních služeb pro turisty
Splavnění Vltavy - turistické využití lodní
dopravy

Slabé stránky
Neuspokojivý stav památek v regionu
(historický hřbitov, fara)
Sezónnost cestovního ruchu (návštěvnost
soustředěná v letním období)
V obci není provozováno informační centrum
Chybí značení turistických atraktivit v regionu
Chátrající objekt zemědělského družstva
v Albrechticích nad Vltavou

Ohrožení
Nedostatečná péče o památky v regionu
Zhoršení stavu životního prostředí
Zhoršení kvality vody v Orlické nádrži
Splavnění Vltavy – zátěž plynoucí z nákladní
lodní dopravy
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6

SWOT ANALÝZ A F AKTORŮ PROLÍNAJÍCÍCH SE NAPŘÍČ

TÉMATY

Silné stránky
Členství v mikroregionech Dobrovolný svazek
obcí Blanicko-Otavského regionu a Svazek
obcí regionu Písecko
Příležitosti
Využití možnosti financování rozvojových
záměrů ze strukturálních fondů EU pro roky
2007 – 2013
Oživení stávajících partnerství s obcemi v ČR i
zahraničí
Uzavírání nových aktivních partnerství
Využití možnosti financování rozvojových
záměrů ze zdrojů ČEZ, a. s.

Slabé stránky
Problém s nepřizpůsobivými skupinami
obyvatel
Ohrožení
Vnímání regionu jako blízkého okolí Jaderné
elektrárny Temelín – obecné snížení atraktivity
území
Omezení v rozvoji plynoucí z existence
ochrany přírody
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1

STRUKTURA STRATEGICKÉHO PLÁNU

Strategický plán je stěžejní částí celého strategického dokumentu, neboť jde o část návrhovou, ve
které jsou na základě provedené analýzy řešené lokality definovány oblasti jejího dalšího rozvoje a
navrhována řešení problémů, které přiměřenému a vyváženému rozvoji území brání.
Definované oblasti rozvoje (prioritní osy) vychází z obecné strategické vize regionu. Jedná se o
cílový stav území, kterého chce obec dosáhnout ve vytyčeném časovém horizontu, tedy do roku
2015. K naplnění vymezených prioritních os rozvoje přispěje realizace dílčích opatření, a to
prostřednictvím navržených skupin konkrétních aktivit.
V průběhu realizace strategického plánu budou důsledně uplatňovány principy trvale udržitelného
rozvoje. Bude tedy usilováno jen o takový rozvoj obce, který z dlouhodobého hlediska zachová nebo
dále rozvine přírodní, historické a kulturní hodnoty celého území.

Struktura strategického plánu
Strategická vize

Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Prioritní osa 4

Opatření 1.A

Opatření 2.A

Opatření 3.A

Opatření 4.A

Aktivity ...
Opatření 1.B
Aktivity ...

Aktivity ...
Opatření 2.B
Aktivity ...

Aktivity ...
Opatření 3.B
Aktivity ...
Opatření 3.C
Aktivity ...

Aktivity ...
Opatření 4.B
Aktivity ...
Opatření 4.C
Aktivity ...

Opatření 3.D
Aktivity ...
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2

STRATEGICKÁ VIZE

Strategická vize je bezkonfliktní sdílené vyjádření společné rámcové představy budoucího stavu
řešeného území. Vize formuluje základní směr rozvoje území a popisuje stav, jehož by mělo být
dosaženo ve vytyčeném časovém horizontu. Definice vize rozvoje správního území obce Albrechtice
nad Vltavou vychází z analýzy místní situace prováděné přímo v území, ale i z pochopení
celoevropských, celosvětových i regionálních trendů a potřeb. Vize, která byla zformulována
na základě konsensu komunity, je obecnou charakteristikou hlavních cílů a budoucího směřování.

Definice strategické vize obce Albrechtice nad Vltavou pro období 2009 - 2015

Albrechtice nad Vltavou jsou malebnou jihočeskou obcí využívající potenciálu území
v podobě přírodního bohatství, historického a kulturního dědictví a polohy v centrální
části Jihočeského kraje k rozvoji infrastrukturní vybavenosti území, zvyšování atraktivity
území pro podnikání a rozvoj cestovního ruchu a k růstu kvality života a spokojenosti
místních obyvatel.

Výše uvedeného stavu bude dosaženo pomocí naplnění cílů definovaných prioritních os, které jsou
dále rozpracovány do dílčích opatření. Definice prioritních os a opatření vychází z analytické části
dokumentu, tedy sociálně-ekonomického profilu obce a SWOT analýz sestavených pro dílčí oblasti
rozvoje. Přehled prioritních os a jejich opatření uvádí následující tabulka.
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Přehled prioritních os a opatření

Číslo opatření

Název opatření
Prioritní osa 1 - Infrastruktura

Opatření 1.A

Optimalizace silniční dopravy

Opatření 1.B

Optimalizace vodohospodářského majetku (vodovody, kanalizace, ČOV)
Prioritní osa 2 – Kvalita života

Opatření 2.A

Rozvoj kvality bydlení v obci a místních částech

Opatření 2.B

Zlepšení občanské vybavenosti území - rozvoj základních a doprovodných služeb
pro obyvatelstvo
Prioritní osa 3 – Práce, podnikání, cestovní ruch

Opatření 3.A

Podpora zaměstnanosti – růst příležitostí a možností uplatnění na trhu práce

Opatření 3.B

Růst podnikatelských aktivit – podpora investic, využívání rozvojových ploch,
diverzifikace ekonomické základny, využívání regionálních zdrojů a specifik

Opatření 3.C

Ochrana přírodního, kulturního a historického dědictví

Opatření 3.D

Investice do základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Prioritní osa 4 – Propagace, spolupráce, partnerství

Opatření 4.A

Propagace regionu

Opatření 4.B

Podpora spolupráce mezi subjekty v regionu (členství v mikroregionech a
svazcích, podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru)

Opatření 4.C

Podpora nadregionální a mezinárodní spolupráce, vznik partnerství
nadregionálního významu
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3

DÍLČÍ STRATEGICKÉ CÍLE
3. 1

PR IO RIT NÍ O S A 1 – I NF R AST R U KT UR A

SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI:
V oblasti dopravní infrastruktury je v současné době hlavním problémem obce a jejích místních částí
průchod hlavních dopravních tahů centrálními částmi obcí. To způsobuje zejména snižování
bezpečnosti účastníků silničního provozu, ale i zhoršování kvality životního prostředí uvnitř sídel,
zejména díky zvýšené hlučnosti, prašnosti a výskytu nežádoucích látek v ovzduší. Plynulost provozu
je místy narušována také zhoršeným technickým stavem některých komunikací. Pozornost by měla
být zaměřena na doplnění infrastruktury pro chodce (zejména chodníků, přechodů a bezbariérových
cest) v místních částech. Další úsilí vyžaduje rekonstrukce dopravní infrastruktury, ať už zajišťovaná
obcí samostatně – v případě místních komunikací, nebo v úzké spolupráci se správci regionální a
nadregionální silniční sítě. Napojení na regionální a nadregionální dopravní síť je vzhledem
k velikosti obce a její poloze v dnešní době dostačující.
Značná část obyvatel správního obvodu obce využívá služeb veřejných dopravců, a to zejména
k dopravě do škol a zaměstnání. Existující autobusové spoje jsou proto přizpůsobeny zejména
pracovní době největších zaměstnavatelů v regionu a době vyučování dojíždějících žáků. Frekvence
autobusové dopravy odpovídá velikosti sídla, podle provedeného šetření však v mnoha případech
nevyhovuje potřebám obyvatel obce, nedostatek autobusových spojů pociťují zejména ve večerních
hodinách, o víkendech a o svátcích.
Obec Albrechtice nad Vltavou je vybavena sítěmi vodohospodářské infrastruktury (vodovod,
kanalizace), nicméně technický stav těchto sítí není v některých místech vyhovující a vyžaduje proto
průběžné rekonstrukce. Vybudovaná kanalizační síť není stále napojena na čistírnu odpadních vod,
její

výstavba

je

tedy

v současné

době

naléhavou

investiční

potřebou

obce.

Někteří

obyvatelé přilehlých osad mohou využívat veřejného vodovodu, avšak pouze v místních částech
Hladná a Újezd. Kanalizační síť v místních částech zcela chybí.

Globální cíl Prioritní osy 1 - Infrastruktura
Zvýšit kvalitu, bezpečnost a plynulost dopravy obci a přilehlých místních částech budováním zázemí
pro bezpečný pohyb všech účastníků silničního provozu, zlepšováním technického stavu komunikací
a podporou užívání hromadné veřejné dopravy. Průběžně pracovat na zlepšování technického stavu
stávající vodohospodářské a technické infrastruktury a dobudování infrastruktury navazující
způsobem, který umožní zefektivnění jejího provozu a přispěje k ochraně životního prostředí.
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3. 2

PR IO RIT NÍ O S A 2 – K V AL IT A Ž I VO T A

SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI:
Kvalita života v obci je dána především podmínkami pro bydlení obyvatel, dostupností vzdělávacích,
zdravotních a sociálních služeb, kulturní nabídkou regionu, možnostmi realizace sportovních a
dalších volnočasových aktivit a příležitostmi k zapojení se do spolkového života obyvatel.
Ze zmapovaných potřeb obyvatel území vyplývají požadavky na rozšíření bytového fondu obce, ať
už se jedná o prostory k bydlení v bytových nebo rodinných domech. Obec dlouhodobě usiluje o
přípravu pozemků určených k individuální výstavbě, zvažuje možnosti výstavby nových obecních
bytů a plánuje rekonstrukční zásahy v bytech stávajících. Tyto kroky představují potřebu investic
do oblasti bydlení, ať už je obec bude zajišťovat samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
Systém vzdělávání ovlivňuje vývoj počtu jednotlivých skupin obyvatel obce. Kapacita mateřské školy
v současné době neodpovídá poptávce po umístění předškolních dětí. Investiční potřeby na
vybudování dodatečných prostor zvyšuje legislativa upravující provoz těchto zařízení. Na předškolní
vzdělávání navazuje první stupeň základního školství, který je využíván zejména dětmi vycházejícími
z místní mateřské školy. Zázemí pro kvalitní vzdělávání a volnočasové aktivity většího počtu dětí,
než v současné době tvoří žáci dvou otevřených tříd, není dostatečně využíváno, neboť rodiče často
vozí své děti při cestě do zaměstnání do škol v okolních městech. K naplnění nevyužitých kapacit ZŠ
by přispělo rozšíření kapacit MŠ jako předstupně základního vzdělávání v obci, dále pak zajištění
pravidelné a bezpečné dopravy do ZŠ v Albrechticích pro děti z okolních obcí.
Služby v oblasti zdravotnictví a sociální oblasti poskytované přímo v obci odpovídají její velikosti,
popř. jsou dobře dostupné v okolních sídlech.
Kulturní nabídka reaguje na obvyklou návštěvnost pořádaných kulturních akcí. Možnosti pro realizaci
sportovních aktivit vyplývají z polohy správního území obce v blízkosti Orlické přehrady, z území
s bohatou sítí turistických a cyklistických tras, ale i z přítomnosti sportovišť v jednotlivých obcích.
Nedostatek možností pro trávení volného času vyplývá z velikosti obce a pociťují jej zejména mladí
lidé. Stále tedy existuje poptávka po dalších možnostech realizace volnočasových aktivit.
Se zvýšením kvality života souvisí také zajištění bezpečnosti v obcích (eliminace výtržnictví,
vandalismu a drobných krádeží).

Globální cíl Prioritní osy 2 – Kvalita života
Vytvářet podmínky pro kvalitní život obyvatel prostřednictvím růstu kvality bydlení, zachování
vzdělávacích služeb, zdravotnické a sociální péče, rozšíření nabídky kulturních a volnočasových
aktivit reagující na potřeby místních obyvatel, podporující spolkový život a soudržnost obyvatel obce.
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3. 3

PR IO RIT NÍ O S A 3 – P R ÁC E , P O D NI K ÁN Í , C E ST O V NÍ R UC H

SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI:
Podnikatelské prostředí v Albrechticích nad Vltavou určuje venkovský charakter oblasti, poloha
v blízkosti a dobré dostupnosti městských sídel a atraktivita území z hlediska možností jeho využití v
cestovním ruchu. Ekonomickou základnu v místě tvoří zejména drobní podnikatelé, kteří rozšiřují
regionální nabídku pracovních příležitostí. Přesto je zřejmý nedostatek zejména kvalifikovaných
pracovních míst a převážná většina obyvatel dojíždí za prací mimo správní obvod obce. Patrný je
rovněž pokles ekonomické aktivity a úbytek pracovních příležitostí mimo letní turistickou sezónu.
Potenciál rozvoje území je v současné době spatřován zejména v rozvoji cestovního ruchu. K tomu
přispívá poloha v blízkosti Orlické přehrady, zdravé životní prostředí a malebná jihočeská krajina
s dochovanými stopami působení člověka v dobách dávno minulých. Významný vliv na hospodářský
růst území má bezesporu rozvoj drobného podnikání s důrazem na pestré zaměření jednotlivých
podnikatelských činností a využívání regionálních zdrojů a specifik.

Globální cíl Prioritní osy 3 – Práce, podnikání, cestovní ruch
Vytvářet podmínky pro rozvoj pestré podnikatelské základny, která povede ke zvýšení zaměstnanosti
obyvatel a růstu hospodářské stability regionu. Vzhledem k poloze obce bude podpora směřována
do aktivit bez negativního vlivu na specifický krajinný ráz a zdravé životní prostředí, důraz bude
kladen na využití stávajících nevyužitých budov a ploch. Zlepšování vzhledu obcí, péče o kulturní a
historické památky, ochrana přírody a krajiny a vybavování území přiměřenou turistickou
infrastrukturou využitelnou v průběhu celého roku bude základním potenciálem pro rozvoj cestovního
ruchu jako odvětví s významným vlivem na hospodářský a kulturní rozvoj řešené venkovské oblasti.

3. 4

PR IO RIT NÍ O S A 4 – P RO P AG AC E , S PO L U P R ÁC E , P AR T N E R ST VÍ

SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI:
Přestože je obec Albrechtice nad Vltavou ve svém počínání aktivním veřejným subjektem, je
typickým zástupcem menších správních celků Jihočeského kraje, jejichž síla může být podpořena
smysluplným sdružováním a vzájemnou spoluprací. Albrechtice jsou z tohoto důvodu aktivním
členem různých forem sdružení obcí, ale také podpůrcem nadregionálních a mezinárodních
partnerství. Významnou hybnou sílu vidí také ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru, ať už
je realizována v oblasti rozvoje podnikání, trhu práce, cestovního ruchu nebo zlepšování občanské
vybavenosti území.
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Globální cíl Prioritní osy 4 – Propagace, spolupráce, partnerství
Všeobecně podporovat spolupráci subjektů na území regionu a mimo něj, usilovat o vznik
smysluplných partnerství, posilovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru, připravovat
konkrétní projekty spolupráce, podporovat zainteresovanost a aktivní zapojení místních obyvatel do
rozvoje oblasti. Společně pracovat na propagaci regionu jako území atraktivního pro rozvoj
specifických forem podnikání a rozvoj cestovního ruchu.
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4

NAVRŽENÁ OPATŘENÍ A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY

4. 1

PR IO RIT NÍ O S A 1 – I NF R AST R U KT UR A

OPATŘENÍ 1.A
Optimalizace silniční dopravy

Popis opatření:
Dopravní dostupnost regionu je jedním ze základních předpokladů rozvoje území. Aby však území
zároveň nelimitovala, je nezbytné nalézt její optimální řešení. Zvláštní pozornost bude v rámci tohoto
opatření věnována osobní i nákladní automobilové dopravě vedené v současné době téměř ve všech
případech centrálními částmi obcí. Z tohoto důvodu budou Albrechtice nad Vltavou usilovat o řešení,
které maximálně eliminuje nepříznivý vliv dopravy na životního prostředí a bezpečnost všech
účastníků silničního provozu. Plynulý a bezproblémový přesun řešeným územím umožní odpovídající
rozsah a technický stav infrastruktury pro pohyb motoristů, cyklistů a chodců. Eliminaci hlučnosti,
prašnosti a dalších negativních vlivů na životní prostředí přispěje upřednostňování šetrných forem
dopravy, která může alternovat dopravu automobilovou. Mezi tyto formy dopravy řadíme veřejnou
hromadnou dopravu, cyklistiku, ale lodní dopravu, která představuje v území okolo Orlické přehrady
potenciál dalších možností rozvoje.

Související aktivity:
1.A.1 Doplnění infrastruktury pro chodce v místních částech (výstavba chodníků, vyznačení
přechodů, přestavba stávajících cest pro chodce na bezbariérové cesty)
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2010 - 2015

1.A.2 Rekonstrukce místních komunikací (zejména v místních částech, s ohledem na možnost jejich
využití motorovou a cyklistickou dopravou)
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

od roku 2010, průběžně
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1.A.3 Podpora alternativních forem dopravy (veřejná hromadná doprava, cyklistika, lodní doprava)
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

od roku 2010, průběžně

OPATŘENÍ 1.B
Optimalizace vodohospodářského majetku (vodovody, kanalizace, ČOV)

Popis opatření:
Řešené území je v současné době vybaveno sítěmi vodohospodářské infrastruktury pouze částečně.
Kanalizační síť v obci Albrechtice nad Vltavou není dosud napojena na čistírnu odpadních vod
(ČOV), v místních částech kanalizace zcela chybí. Stávající kanalizační síť navíc vyžaduje určité
rekonstrukční a udržovací zásahy. Na veřejný vodovod jsou napojeny pouze domácnosti
v Albrechticích nad Vltavou a místních částech Hladná a Újezd, v ostatních místních částech
vodovod chybí. Optimalizace vodohospodářského majetku tedy představuje doplnění chybějících sítí
a zlepšení technického stavu stávajících rozvodů.

Související aktivity:
1.B.1 Výstavba čistírny odpadních vod
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou (ve spolupráci se Svazkem obcí
regionu Písecko)

Harmonogram realizace:

2011 – 2015

1.B.2 Výstavba kanalizační sítě v místních částech (Hladná, Chřešťovice, Jehnědno, Údraž, Újezd)
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou (ve spolupráci se Svazkem obcí
regionu Písecko)

Harmonogram realizace:

2011 – 2015

1.B.3 Rekonstrukce kanalizační sítě v Albrechticích nad Vltavou
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2012 - 2015
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1.B.4 Výstavba veřejného vodovodu v místních částech Chřešťovice, Jehnědno, Údraž
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2012 - 2015

4. 2

PR IO RIT NÍ O S A 2 – K V AL IT A Ž I VO T A

OPATŘENÍ 2.A
Rozvoj kvality bydlení v obci a místních částech

Popis opatření:
Neustálá poptávka po bytech v rodinných a bytových domech vypovídá o nedostatečné kapacitě
bytových prostor v obci. Z tohoto důvodu bude podpora soustředěna především na přípravu
pozemků pro individuální výstavbu, tj. vyřešení majetkových vztahů a vybavení pozemků sítěmi
základní technické vybavenosti. Pozornost bude dále soustředěna na možnosti výstavby nových bytů
a rekonstrukci stávajících bytových prostor ve vlastnictví obce. Součástí dobudování a rekonstrukce
bytového fondu bude také úprava prostor, které obytným zónám přiléhají.

Související aktivity:
2.A.1 Příprava pozemků pro individuální výstavbu
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2009 – 2015

2.A.2 Rekonstrukce bytového fondu obce Albrechtice nad Vltavou a přilehlých ploch
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2010 – 2015
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2.A.3 Podpora výstavby bytů
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou (možnost spolupráce s dalšími
investory)

Harmonogram realizace:

2009 – 2015

OPATŘENÍ 2.B
Zlepšení občanské vybavenosti území - rozvoj základních a doprovodných služeb pro
obyvatelstvo

Popis opatření:
Zlepšení občanské vybavenosti obce přímo přispívá k růstu kvality života jejích obyvatel a ke
stabilizaci populace venkovských oblastí ohrožených postupným vysidlováním. V rámci podpory
rozvoje občanské vybavenosti budou podpořeny zejména investice do oblasti vzdělávání, zdravotní a
sociální péče a záměry přispívající k rozšíření kulturní, společenské, sportovní a další nabídky
volnočasových aktivit. Pozornost bude věnována také zajištění bezpečnosti a pořádku v obci.

Související aktivity:
2.B.1 Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání v obci
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci se Základní a Mateřskou
školou v Albrechticícíh nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2010 - 2011

2.B.2 Udržení a rozvoj základního školství v obci (zvyšování kvality výuky a doprovodných aktivit,
prodlužování denní doby provozu, podpora dostupnosti vzdělávání pro děti z okolních obcí)
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci se Základní a Mateřskou
školou v Albrechticícíh nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2011 - 2015
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2.B.3 Investiční podpora zázemí pro kulturní, sportovní a společenské aktivity
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou, provozovatelé zařízení

Harmonogram realizace:

2010 - 2015

2.B.4 Podpora realizace kulturních, sportovních a společenských akcí
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou, soukromé iniciativy

Harmonogram realizace:

2009 - 2015

2.B.5 Zachování stávajícího rozsahu zdravotních a sociálních služeb v obci
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci s poskytovateli služeb

Harmonogram realizace:

2009 – 2015

4. 3

PR IO RIT NÍ O S A 3 – P R ÁC E , P O D NI K ÁN Í , C E ST O V NÍ R UC H

OPATŘENÍ 3.A
Podpora zaměstnanosti – růst příležitostí a možností uplatnění na trhu práce

Popis opatření:
Při začleňování osob na trh práce hraje významnou roli aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje.
Jejím prostřednictvím je zajišťována pomoc dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání,
a to zejména formou účasti v poradenských aktivitách, ve školeních a v rekvalifikacích, v odborné
praxi,

zařazením

na krátkodobé

pracovní

příležitosti

a

dalšími

opatřeními

zaměstnatelnosti. Podpora bude směřována do aktivit zabývajících se

na

podporu

zprostředkováním

zaměstnání, poradenskou činností pro zaměstnavatele a nezaměstnané a činností zvyšující
kvalifikaci uchazečů. Podporováno bude také vytváření nových pracovních míst nebo míst
vyhrazených pro skupiny osob znevýhodněných na trhu práce.

55

Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 – 2015
Strategický plán

Související aktivity:
3.A.1 Prosazování aktivní politiky zaměstnanosti ve správním území obce Albrechtice nad Vltavou
Garant:

Úřad práce v Písku

Harmonogram realizace:

2009 – 2015

3.A.2 Podpora drobného a malého a středního podnikání v obci přispívajícího k tvorbě nabídky
pracovních míst
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2009 – 2015

OPATŘENÍ 3.B
Růst podnikatelských aktivit – podpora investic, využívání rozvojových ploch, diverzifikace
ekonomické základny, využívání regionálních zdrojů a specifik

Popis opatření:
Opatření je zaměřeno na podporu rozvoje podnikatelského prostředí, tedy podporu vzniku nových a
rozvoje stávajících firem. Primárně bude podpořen vznik infrastruktury pro drobné, malé a střední
podniky se záměry využití stávajících nevyužívaných objektů a ploch. Pozitivně přijímáno bude
zohledňování místních specifik a tradic v oblasti podnikání (zakládání řemeslných výrob,
maloobchodních provozoven, podnikání s ohledem na ochranu přírody a krajiny, podnikání rozšiřující
nabídku cestovního ruchu). Oživené podnikatelské prostředí s sebou přinese vznik nových
pracovních míst a přispěje k vytvoření stabilizované a diferencované podnikatelské základny. Takové
prostředí vytvoří pevný základ hospodářskému rozvoji regionu.

Související aktivity:
3.B.1 Vytvoření zázemí pro rozvoj drobného a malého a středního podnikání - revitalizace a
zastavění nevyužitých ploch v obci, zprovoznění nevyužitých budov a prostor
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou (ve spolupráci se soukromým
sektorem)

Harmonogram realizace:

2010 – 2015
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3.B.2 Aktivní podnikatelská činnost, která povede k diverzifikaci podnikatelské základny, růstu
nabídky pracovních příležitostí a zvýšení nabídky v oblasti občanské vybavenosti území a nabídky v
oblasti cestovního ruchu
Garant:

Soukromý sektor - podnikatelské subjekty v regionu

Harmonogram realizace:

2009 – 2015

OPATŘENÍ 3.C
Ochrana přírodního, kulturního a historického dědictví

Popis opatření:
Opatření bude napomáhat architektonickému a urbanistickému rozvoji území v souladu s požadavky
na zachování jeho charakteristického vzhledu a udržení místních specifik, tradic a hodnot.
V souvislosti s tím bude zvyšováno povědomí obyvatel o nezbytnosti ochrany životního prostředí,
přírodních a kulturních hodnot a způsobech, jak tuto ochranu společnými silami zajistit. Podpořeny
budou přímé investice do rekonstrukcí kulturních památek, obnov krajinných struktur v regionu a
zlepšení celkového vzhledu obcí. Veškeré tyto aktivity pomohou k zachování historicky osídleného
území v malebné krajině jižních Čech, které tak bude posilovat svou pozici atraktivního cíle v oblasti
cestovního ruchu.

Související aktivity:
3.C.1 Revitalizace kulturních a historických památek v obci
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2009 – 2012

3.C.2 Ochrana a obnova krajinných prvků a struktur
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci se soukromým sektorem
(podnikatelské subjekty v regionu – zejména soukromí zemědělci,
neziskové organizace)

Harmonogram realizace:

2010 – 2015
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3.C.3 Zlepšování vzhledu obcí
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci s vlastníky objektů a
ploch

Harmonogram realizace:

2009 – 2015

OPATŘENÍ 3.D
Investice do základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Popis opatření:
Cílem opatření je vybudování odpovídající infrastrukturní základny cestovního ruchu pro zvýšení
konkurenceschopnosti území a další rozvoj tohoto dlouhodobě dynamicky se rozvíjejícího odvětví,
které poskytuje mnoho pracovních příležitostí pro kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly a
zvyšuje odbyt maloobchodu a služeb, zejména v oblasti místních specialit a řemesel.
Podporováno bude zpřístupnění a propojení jednotlivých turistických atraktivit, zkvalitnění nabídky
stávajících ubytovacích a stravovacích kapacit, posílení vybavení území sportovně-rekreačními
zařízeními, zvýšení kulturní nabídky regionu a vybavení zařízeními zaměřenými na poznávací
cestovní ruch.

Související aktivity:
3.D.1 Investiční podpora doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch, která povede k rozvoji
drobného a malého a středního podnikání
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci se soukromým sektorem
(podnikateli v oblasti cestovního ruchu)

Harmonogram realizace:

2010 – 2015

3.D.2 Podpora pořádání akcí zvyšujících nabídku cestovního ruchu
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci se soukromým sektorem
(podnikateli v oblasti cestovního ruchu)

Harmonogram realizace:

2009 – 2015
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4. 4

PR IO RIT NÍ O S A 4 – P RO P AG AC E , S PO L U P R ÁC E , P AR T N E R ST VÍ

OPATŘENÍ 4.A
Propagace regionu

Popis opatření:
Opatření je zaměřeno na zlepšení informovanosti o nabídce cestovního ruchu regionu a zlepšení její
dostupnosti s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií, širší územní spolupráci
na bázi partnerství soukromého a veřejného sektoru, včetně partnerství se zahraničními subjekty.
Významnou roli při tvorbě nových produktů hraje kulturní nabídka regionu, která má přímou vazbu na
cestovní ruch, tj. bude součástí produktů cestovního ruchu.

Související aktivity:
4.A.1 Zřízení turistického informačního centra
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2010 – 2012

4.A.2 Značení a popis atraktivit a důležitých subjektů v území
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2010 - 2012

4.A.3 Vytvoření ucelené nabídky cestovního ruchu zahrnující atraktivity a doprovodné služby
dostupné v regionu, systematická propagace této nabídky prostřednictvím zřízeného turistického
informačního centra a komunikačních médií
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2010 - 2015

4.A.4 Systematická propagace regionu atraktivního pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu
Garant:
soukromým sektorem

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci se svazky obcí a

Harmonogram realizace:

2010 - 2015
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OPATŘENÍ 4.B
Podpora spolupráce mezi subjekty v regionu (členství v mikroregionech a svazcích, podpora
spolupráce veřejného a soukromého sektoru)

Popis opatření:
Opatření je zaměřeno na aktivní účast na v iniciativách podporujících spolupráci v regionu, na
jednáních o možnostech další spolupráce, zapojení do přípravy projektů spolupráce, vzájemnou
výměnu zkušeností a iniciaci spolupráce samosprávy se soukromým a neziskovým sektorem na
aktivitách přispívajících k dlouhodobému rozvoji území a iniciaci partnerství na regionální úrovni.

Související aktivity:
4.B.1 Aktivní účast na akcích podporujících regionální partnerství
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2009 - 2015

4.B.2 Pořádání akcí za účelem vzniku regionálních partnerství
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci se svazky obcí a
soukromým sektorem

Harmonogram realizace:

2009 - 2015

4.B.3 Příprava a realizace projektů spolupráce
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou ve spolupráci se svazky obcí a
soukromým sektorem

Harmonogram realizace:

2009 - 2015
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OPATŘENÍ 4.C
Podpora nadregionální a mezinárodní spolupráce a vzniku partnerství nadregionálního
významu

Popis opatření:
Opatření podporuje celostátní a mezinárodní výměnu znalostí a zkušeností, propagaci území a
tvorbu partnerství s přínosem pro hospodářský a kulturní rozvoj regionu.

Související aktivity:
4.C.1 Aktivní účast celostátních a mezinárodních setkáních
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2009 - 2015

4.C.2 Pořádání akcí za účelem vzniku partnerství nadregionálního významu
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2009 - 2015

4.C.3 Zapojení se do přípravy a realizace projektů nadregionální spolupráce
Garant:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Harmonogram realizace:

2009 - 2015
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5

ZDROJE FINANCOVÁNÍ REALIZ ACE STRATEGICKÉHO

PL ÁNU

Nejčastější překážkou realizace jednotlivých kroků a aktivit každého strategického plánu, stejně tak
Strategického plánu rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou v letech 2009 – 2015, je zajištění zdrojů
jejich financování. K dosažení stanovených cílů rozvoje je tedy nezbytné odhadnout objem
potenciálních zdrojů financování, které jsou k dispozici přímo uvnitř území, a najít efektivní a
koncepční způsob, jakým je doplnit zdroji vnějšími (regionálními, státními, evropskými).
Použití vnějších zdrojů je vhodné především v případě financování veřejných zájmů a nastartování
ekonomických aktivit. Veřejné zdroje by měly být využívány na základě dlouhodobé koncepce v této
oblasti a za předpokladu podrobné analýzy všech potenciálních vnějších zdrojů financování a
možností jejich využití. Při plánování vnějších zdrojů financování musí být proto zohledněna
náročnost jejich získávání a jejich dostupnost pro jednotlivé typy subjektů. Další rozvoj ekonomických
aktivit by měl být financován za pomoci vnitřních zdrojů regionu.
Zdroje financování jednotlivých aktivit navržených ve Strategickém plánu obce Albrechtice nad
Vltavou můžeme dále rozlišovat na veřejné a soukromé. Mezi veřejné zdroje financování patří
zejména:
•

Fondy Evropské unie – Operační programy pro období 2007 – 2013
Mezi tématicky zaměřené programy patří:
o

Integrovaný operační program

o

Operační program Podnikání a inovace

o

Operační program Doprava

o

Operační program Životní prostředí

o

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

o

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Regionálně zaměřeným programem je pro území obce Albrechtice nad Vltavou a jejího okolí:
o

Regionální operační program NUTS II Jihozápad
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Z operačních programů zaměřených na evropskou územní spolupráci jsou pro oblast obce
Albrechtice nad Vltavou a jejího okolí relevantní:

•

o

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

o

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko

Státní rozpočet ČR, který zahrnuje Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje
bydlení a další fondy a resortní programy jednotlivých ministerstev

•

Regionální a místní zdroje – grantové programy a příspěvky z rozpočtu Jihočeského kraje,
prostředky z obecního rozpočtu

Za soukromé zdroje financování aktivit Strategického plánu je možné považovat:
•

Zdroje typu PPP (Privat Public Partnership)

•

Bankovní úvěry, hypotéky

•

Přímé investice financované z vlastních zdrojů jednotlivých subjektů

•

Zdroje ČEZ, a. s.
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6

REALIZ ACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

Realizace Strategického plánu by měla být založena na kombinaci přípravy a uskutečňování aktivit a
konkrétních projektů ze strany jednotlivců (obce, podnikatelských, neziskových a jiných subjektů) a
akcích realizovaných v partnerství, tedy prostřednictvím spolupráce dvou a více subjektů, popř.
prostřednictvím svazků obcí. Do realizace jednotlivých projektů mohou podle charakteru konkrétního
záměru vstupovat také subjekty působící mimo řešené území.

DOPORUČENÍ PRO IMPLEMENTACI A EVALUACI STRATEGIE
Z hlediska evaluace rozvojové strategie je nezbytné pravidelné monitorování a hodnocení realizace
stěžejních záměrů jednotlivých subjektů a aktivit navrhovaných k řešení na území správního obvodu
obce Albrechtice nad Vltavou, popř. správního území obce s pověřeným obecním úřadem.
Ke sledování postupu realizace Strategického plánu je doporučeno sestavit Komisi strategického
plánu, tj. vyčlenit speciální skupinu sestavenou z odborníků a zainteresovaných osob, obdobně jako
v případě přípravy Pracovní skupiny sestavené ke koordinaci vzniku Strategického plánu. Tato
skupina by měla zajišťovat také průběžné připomínkování a sběr podnětů k aktualizaci strategie
(doplňování databáze projektových záměrů, popř. aktualizace aktivit, opatření, priorit). V případě
potřeby mohou být zřízeny také tématicky zaměřené pracovní skupiny dohlížející na implementaci
jednotlivých oblastí rozvoje.
Při realizaci jednotlivých aktivit a projektových záměrů uvedených v příloze č. 1 Strategického plánu
je přínosné využít spolupráce s externími poradci a agenturami působícími v oblasti regionálního
rozvoje, a to zejména ve fázi monitorování a zajišťování zdrojů financování.
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7

SHRNUTÍ

Jednotlivé prioritní osy, jejich cíle a opatření byly navrženy v souladu s potřebami území
identifikovanými v analytické části dokumentu a v souladu s existujícími dokumenty strategického a
koncepčního rázu, zpracovanými na místní, mikroregionální, regionální, národní či evropské úrovni.
Realizace navržených typů aktivit přiřazených k prioritním osám a v rámci nich stanoveným
opatřením povedou k naplnění cílů stanovených pro vymezené oblasti rozvoje. Veškeré priority,
oblasti podpory a konkrétní aktivity byly navrženy a doporučeny s ohledem na komplexní a vyvážený
rozvoj obce Albrechtice nad Vltavou a jejího okolí. Klíčovými pojmy ve fázi realizace jsou však
spolupráce a hledání kompromisů mezi veřejnými a soukromými zájmy jednotlivců a subjektů v
regionu. Jedině tak bude dosaženo také rozvoje udržitelného.

Zpracovala: Ing. Jana Moravcová
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Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou
2009 – 2015

Příloha 1
Přehled rozvojových záměrů subjektů v regionu

66

Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 – 2015
Příloha 1
Přehled projektových záměrů obce a svazku obcí, jehož je obec členem
Nositel
projektového
záměru

Stručný popis projektového záměru

Předpokládané Připravenost
náklady na
záměru k
realizaci
realizaci

Předpokládaný
harmonogram
realizace

Potenciální zdroj financování

Obec
Rozšíření vodovodní sítě pro nové
Albrechtice n. Vltavou rozvojové plochy (bydlení, podnikání)

neuvedeno Ve fázi záměru

2010 - 2012

Kombinace dotačních zdrojů,
rozpočtu obce a zdrojů
soukromých vlastníků

Obec
Výstavba ČOV v Albrechticích nad
Albrechtice n. Vltavou Vltavou, dobudování kanalizace

Zmapovány
alternativní
varianty
9,5 mil. Kč umístění ČOV

2011 - 2013

Kombinace dotačních zdrojů a
rozpočtu obce

neuvedenno Ve fázi záměru

2013 - 2015

Kombinace dotačních zdrojů a
rozpočtu obce

5 mil. Kč Ve fázi záměru

2010 - 2012

Kombinace dotačních zdrojů a
rozpočtu obce

0,4 mil. Kč Ve fázi záměru
Zpracována
dokumentace,
udělena
nezbytná
povolení,
podána žádost
o dotaci z ROP
3,2 mil. Kč JZ

2010 - 2011

Obecní rozpočet, popř.
soukromé zdroje

2010 - 2011

Kombinace dotačních zdrojů a
rozpočtu obce

Výstavba ČOV v místních částech Údraž,
Chřešťovice a Jehnědno, dobudování
Obec
Albrechtice n. Vltavou kanalizace

Obec
Výstavba obslužných komunikací k nové
Albrechtice n. Vltavou výstavbě rodinných domků

Obec
Albrechtice n. Vltavou Vybudování posilovny

Obec
Albrechtice n. Vltavou Revitalizace historického hřbitova
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Příloha 1
Nositel
projektového
záměru

Stručný popis projektového záměru

Předpokládané Připravenost
náklady na
záměru k
realizaci
realizaci

Předpokládaný
harmonogram
realizace

Potenciální zdroj financování

Ve fázi záměru
(probíhá řešení
vlastnických
vztahů
5 mil. Kč k objektu fary)

2012 - 2014

Kombinace dotačních zdrojů a
obecního rozpočtu

Obec
Přestavba bývalé základní školy v Údraži
Albrechtice n. Vltavou na domov pro seniory

15 mil. Kč Ve fázi záměru

2013 - 2015

Dotační zdroje

Obec
Liniová výsadba zeleně podél nových cest
Albrechtice n. Vltavou a hranic pozemků

neuvedeno Ve fázi záměru

průběžně v letech
2010 - 2015
Obecní rozpočet

Obec
Opravy autobusových zastávek v obci a
Albrechtice n. Vltavou místních částech

Připraveno k
0,4 mil. Kč realizaci

průběžně v letech Obecní rozpočet, dotační
2010 - 2015
zdroje Jihočeského kraje

Investice do zařízení na podporu
Obec
spolkové činnosti v obci a místních
Albrechtice n. Vltavou částech

0,6 mil. Kč Ve fázi záměru

Obecní rozpočet, dotační
průběžně v letech zdroje Jihočeského kraje,
2010 - 2015
soukromé zdroje

Obec
Oprava požárních nádrží v místních
Albrechtice n. Vltavou částech

0,8 mil. Kč Ve fázi záměru

průběžně v letech
2010 - 2015
Obecní rozpočet

Vybudování turistického informačního
střediska v budově fary (informační
centrum, sociální zařízení, regionální
Obec
Albrechtice n. Vltavou muzeum, výstavní síň)
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Příloha 1
Nositel
projektového
záměru

Stručný popis projektového záměru

Předpokládané Připravenost
náklady na
záměru k
realizaci
realizaci

Obec
Rekonstrukce drobných sakrálních staveb
Albrechtice n. Vltavou v místních částech

Připraveno k
0,3 mil. Kč realizaci

Obec
Albrechtice n. Vltavou Opravy místních komunikací

Definovány
1,7 mil. Kč hlavní potřeby
Příprava
konkrétních
aktivit ve
spolupráci
s odbornou
veřejností a
zástupci
neuvedeno dotčených obcí
Vymezen
průběh stezky,
hotové dílčí
úseky stezky,
řešení
vlastnických
vztahů u
zbývajících
neuvedeno částí

Svazek obcí regionu
Písecko

Svazek obcí regionu
Písecko

Svazek obcí regionu
Písecko

Revitalizace Orlické nádrže

Otavská cyklistická stezka

Cykloturistické značení v regionu Písecko

neuvedeno Probíhá

Předpokládaný
harmonogram
realizace

Potenciální zdroj financování

Kombinace dotačních zdrojů
průběžně v letech Jihočeského kraje a obecního
2010 - 2015
rozpočtu

Kombinace dotačních zdrojů
průběžně v letech Jihočeského kraje a obecního
2010 - 2015
rozpočtu

2009 - 2015

Kombinace obecních rozpočtů
a dotačních zdrojů

2009 - 2015

Kombinace obecních rozpočtů,
dotačních zdrojů a zdrojů
Nadace Jihočeské cyklostezky

2009 - 2015

Kombinace obecních rozpočtů,
dotačních zdrojů a zdrojů
Nadace Jihočeské cyklostezky
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Příloha 1
Přehled projektových záměrů veřejných subjektů a neziskových organizací v obci a jejích místních částech
Nositel
projektového
záměru

Stručný popis projektového záměru

Základní a mateřská
škola Albrechtice nad
Vltavou
(ve spolupráci s obcí Rozšíření kapacity mateřské školy jako
předstupně základního vzdělávání v obci
Albrechtice n. Vlt.)

Předpokládané Připravenost
náklady na
záměru k
realizaci
realizaci

1 mil. Kč Ve fázi záměru

Předpokládaný
harmonogram
realizace

2010 - 2011

Potenciální zdroj financování

Kombinace dotačních zdrojů,
obecního rozpočtu a zdrojů
ČEZ, a. s.

31

Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 – 2015
Příloha 1
Přehled projektových záměrů podnikatelských subjektů
Nositel
projektového
záměru

Stručný popis projektového záměru

RIVETEC s.r.o.

Výstavba nové výrobní haly
s kancelářskými prostory

Truhlářství Vaněček

Rozšíření kapacity truhlářské dílny

Předpokládané Připravenost
náklady na
záměru k
realizaci
realizaci

Příprava
projektové
12 mil. Kč dokumentace

Vyhledávací
neuvedeno studie

Předpokládaný
harmonogram
realizace

2012

2010 - 2012

Potenciální zdroj financování

Kombinace vlastních zdrojů a
investičního, popř. hypotéčního
úvěru

Kombinace vlastních zdrojů,
dotačních zdrojů a úvěrových
zdrojů
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