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ÚVOD
Program rozvoje obce (PRO) představuje základní plánovací dokument měst a obcí, zakotvený v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní koncepční nástroj při řízení rozvoje obce, neboť formuluje
představy o budoucnosti obce a zároveň navrhuje činnosti vedoucí k naplnění stanovených představ.
Smyslem programu rozvoje obce je:
•

komplexně zhodnotit situaci obce, zachytit hlavní problémy rozvoje obce a formulovat možná
řešení;

•
•

stanovit hlavní oblasti rozvoje obce a sladit představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce;
sloužit jako podklad pro územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu obce;

•
•

zvýšit připravenost obce k získání vnějších finančních prostředků (dotačních programů);
sloužit jako nástroj k efektivnějšímu využívání finančních prostředků z vlastního rozpočtu i
dotačních programů;

•

sloužit jako podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.

Program rozvoje obce Olešnice obsahuje rozvojové priority obce na období let 2017 – 2021. PRO má
dvě základní části – analytickou část a návrhovou část. Analytická část je zaměřená na zachycení
stávajícího stavu v obci a na formulování hlavních problémů rozvoje obce. Návrhová část následně
definuje dlouhodobou vizi směřování rozvoje obce, definuje budoucí cíle a možné činnosti k jejich
dosažení. Zpracování tohoto koncepčního dokumentu probíhalo v souladu s Metodikou tvorby
programu rozvoje obce vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a v souladu s podpůrnou webovou
aplikací tvorby PRO dostupnou na www.obcepro.cz. Zpracovaný Program rozvoje obce Olešnice 2017
– 2021 navazuje na dosavadní místní Program obnovy venkova na období od 2013 – 2016 a tento
dokument v souladu s uvedenou metodikou dále rozšiřuje.
Zpracování Programu rozvoje obce Olešnice probíhalo od července do prosince 2016. PRO vznikal na
základě důkladného poznání situace v obci, názorů a potřeb hlavních aktérů obce i jejích občanů, kteří
měli možnost se do přípravy PRO zapojit v rámci dvou veřejných projednávání zpracovávaného
dokumentu. Do přípravy PRO Olešnice tak byla zapojena i veřejnost. Na zpracování PRO se dále podíleli
radní a zastupitelé obce.
Výsledná verze Programu rozvoje obce Olešnice na období 2017 – 2021 byla schválena na zasedání
zastupitelstva obce dne 28. 12. 2016, a to usnesením č. U-110/2016.

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Olešnice se nachází v jižní části Jihočeského kraje v okrese České Budějovice poblíž českorakouské
hranice. Od krajského města České Budějovice je obec vzdálena přibližně 27 km. Poloha obce je
znázorněna na obrázcích 1 a 2. Dalšími většími sídly, v jejichž blízkosti obec Olešnice leží, jsou Trhové
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Sviny, které se nachází přibližně 6 km západně od obce, a které jsou zároveň příslušnou obcí s
rozšířenou působností a dále Borovany, které jsou vzdáleny asi 10 km severozápadně ve směru na
České Budějovice. Z větších měst se ve vzdálenosti cca 25 km nachází ještě např. Třeboň. Poloha obce
Olešnice má jak své výhody, tak i nevýhody. Z hlediska dostupnosti větších měst je poloha relativně
nepříznivá, krajské město a další velká města jsou dosti vzdálená a jejich dostupnost je do značné míry
omezována i nedostatečnou dopravní infrastrukturou, neboť vzhledem k poloze obce v blízkosti hranic
neprochází Olešnicí žádná významná dopravní trasa. Na druhou stranu se obec nachází v klidném
prostředí se zachovalou přírodou, turisticky zajímavou krajinou, nízkou intenzitou dopravy a i blízkost
hranice nabízí možnosti pro cestovní ruch.

Obrázek 1: Obec Olešnice a její poloha

Zdroj: www.google.cz/maps
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Obrázek 2: Poloha obce Olešnice v rámci SO ORP Trhové Sviny

Zdroj: www.czso.cz

Obec má celkovou rozlohu 2 354 ha a leží ve střední nadmořské výšce přibližně 502 m n. m. Okolní
terén Olešnice je členitý a dost hustě zalesněný. Území obce se skládá z 3 katastrálních území (Olešnice
u Trhových Svinů, Buková u Nových Hradů, Lhotka u Tebče) a 3 stejnojmenných místních částí Olešnice,
Buková a Lhotka. Rozlohou největší je místní část Olešnice, jejíž katastrální výměra činí 1186 ha, Buková
má rozlohu cca 833 ha a Lhotka cca 338 ha.
Krajina na území obce má venkovský charakter s velkým zastoupením lesů a vodních ploch. Zemědělská
půda zaujímá z celkové rozlohy 2 354 ha přibližně 47 %, na nezemědělskou půdu pak připadá cca 53 %.
Největší podíl zaujímá orná půda (39 %), dále lesní plochy (32 %) a vodní plochy (16 %). Lesy a vodní
plochy tak tvoří téměř polovinu celé výměry obce, což svědčí o významném zastoupení těchto
přírodních složek prostředí v krajině obce. Využití ploch je podrobněji znázorněno v grafu 1.
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Obr. 3: Katastrální území obce Olešnice

Zdroj: http://www.cuzk.cz/

Co se týče hydrologických poměrů, územím obce neprotéká žádný významný vodní tok. V podstatě po
celé východní hranici katastru teče řeka Stropnice, naopak západní hranice katastru obce je obtékána
Žárským potokem, který poté prochází katastrálním územím Lhotka a na severní hranici katastru obce
se vlévá právě do říčky Stropnice. Jak již bylo uvedeno, na území obce Olešnice se nachází velké
množství rybníků, v podstatě celá východní část katastru je tvořena souvislým pásem větších i menších
vodních ploch. V této rybniční soustavě se jich nachází celkem 24 a mají celkovou výměru asi 300 ha.
Mezi největší rybníky patří např. Borek, Hadlíř, Olešnický velký rybník, Lhoták, Blatec, Pařezník, Vybírač
aj. O významu rybníků v rámci území obce svědčí i již zmiňovaný podíl vodních ploch, ty zaujímají
celkem 16 % rozlohy území obce. Na hrázích rybníků převládají porosty dubů, buků a olší.
Na území Olešnice se nenachází žádné velkoplošné chráněné území, katastrem obce však prochází část
přírodně cenné říční nivy řeky Stropnice rozkládající se v oblasti olešnických rybníků, jejíž součástí je i
maloplošná národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Oblast Stropnice je zároveň řazena mezi
evropsky významné lokality v systému NATURA 2000.

Graf 1: Využití ploch v území obce Olešnice
1%
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Zdroj dat: ČSÚ

Historické souvislosti
Název obce se odvozuje od rozsáhlého porostu olší v okolí, zvláště na východě. Poprvé se obec
připomíná v roce 1186 v listině o prodeji statku Žár. Tehdejší osada Olešnice se zřejmě rozkládala na
jihovýchod od olešnické tvrze v nynějším lese „U kostelíka“. Olešnice bývala samostatným statkem s
tvrzí, která je nejstarší stavbou v obci a původně sloužila jako šlechtické sídlo. Olešnice vystřídala
během své historie řadu majitelů. Ve 14. a 15. století ji vlastnili Koňatové z Olešnice, poté Zikmund
Kehar z Mirošovic, od roku 1499 Krajířové z Krajku. Volf Krajíř ji prodal roku 1541 Oldřichu Pouzarovi z
Michnic a tento rod zde hospodařil až do pobělohorské doby. Jako konfiskát po Albrechtu Pouzarovi
koupilo tento statek roku 1623 město České Budějovice, aby ho po 5 letech prodalo Gerhardovi ze
Stratenu. V roce 1680 se olešnické zboží dostalo do vlastnictví rodu Buquoyů a v roce 1717 je koupil
budějovický měšťan Adam Jan Hunger. Po něm připadla Olešnice roku 1727 podruhé v historii městu
České Budějovice, které zůstalo olešnickou vrchností až do poloviny 19. století. Tehdy se Olešnice stala
samostatnou obcí a je jí dodnes. Olešnice je v současnosti tvořena třemi místními částmi: Olešnicí,
Bukovou a Lhotkou. Buková je poprvé zmíněna jako ves mezi lesy patřící k Novým Hradům v listině z r.
1359. Místní částí Olešnice je až od roku 1986. V případě Lhotky pochází první písemný záznam z r.
1375.
Nejstarší a zároveň nejvýznamnější zástavbou v obci je tvrz, která po řadě majitelů patřila od roku 1727
do května 2001 městu České Budějovice. V současné době je tato tvrz či zámek ve vlastnictví obce
Olešnice a tvoří jednotný komplex spolu s kostelem sv. Václava. Dnešní olešnický zámek vznikl z
původní tvrze, která byla jako šlechtické sídlo situována uprostřed vsi, z původní stavby se však dodnes
zachoval pouze pozdně gotický kamenný portál. V průběhu 16. století, snad za Pouzarů z Michnic, došlo
k přestavbě tvrze na nevelký, ale výstavný renesanční zámeček, k němuž přiléhal i vlastní pivovar.
Svědkem původního reprezentativního vzhledu jsou dnes již zazděné arkády na nádvoří a pozůstatky
sgrafitové výzdoby. Poté, co v 18. st. přestal být zámek rezidenčním sídlem, sloužily jeho prostory k
potřebám školy a různých úřadů. Škola zde byla založena r. 1787 a vyučovalo se zde až do r. 1965, kdy
byla pro tento účel přestavěna jiná budova. Poštovní úřad zde byl otevřen v roce 1909. V budově zámku
se v minulosti provozovalo mj. také obecní kino.
Významnou památkou v obci je i kostel sv. Václava. Objekt někdejšího pivovaru v severním křídle zámku
byl v letech 1786 – 87 přestavěn na kostel, který byl zasvěcen sv. Václavu. Z počátku patřil jako filiální
8
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k trhosvinenské faře a až v r. 1857 byl povýšen na farní. Hranolová věž na východní straně kostela
pochází z 19. st. a je dominantou celé obce. Vnitřní zařízení kostela tvoří především hlavní oltář a boční
oltář Panny Marie, které stejně jako kazatelna pocházejí z doby kolem r. 1800. O něco starší je boční
oltář sv. Šebestiána, v nástavci se sousoším Nejsvětější Trojice.

Mezi další památky v obci patří pomník padlých vojínů, kaplička v lese U kostelíka, kašna, několik
lidových staveb a kaplička z r. 1815. Kaplička v lese U kostelíka byla postavena roku 1904 na místě
původní osady Olešnice. Toto dílo z besednické žuly odvedl kamenický mistr Karel Dvořák ze Lhotky u
Besednic. Stavba není způsobem provedení originální, kamenický mistr ji údajně vyrobil podle vzoru
monumentu v lese u Karlových Varů. Pozoruhodností je i pomník padlých vojínů, kamenické dílo z roku
1920, jehož stavbu zaplatil obecní úřad ze sbírky peněz od občanů. Práce na něm se opět ujal kamenický
mistr Karel Dvořák. Na pomníku je vyryto 52 jmen mužů z Olešnice, kteří padli během 1. světové války.
Dominantou Bukové je architektonicky zdařilá stavba budovy obecné školy z r. 1900, ve které je v
současné době zřízen obchod se smíšeným zbožím a pohostinství s možností ubytování. Ve Lhotce je
pak možné nalézt zajímavou, nyní opravenou kapli sv. Rodiny. Kaple byla v roce 1997 opravena a při
slavnosti setkání rodáků ve stejném roce vysvěcena.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
V obci Olešnice žilo na počátku roku 2016 celkem 791 obyvatel. Podle dat obecního úřadu byl počet
obyvatel na konci roku 2014 celkem 780, z toho přibližně 81 % (632 obyvatel) připadá na místní část
Olešnice. V Bukové bylo v roce 2014 vedeno 116 obyvatel (cca 15 %) a ve Lhotce 32 osob (4 %) - viz
tabulka 1. Počet obyvatel místních částí zůstává za posledních několik let stabilní, většinou má
vzrůstající trend. Nejvíce osob přibylo mezi lety 2011 a 2014 v místní části Olešnice, a to celkem 40, což
představuje nárůst asi o 7 %. Procentuálně se podle obecní statistiky počet obyvatel nejvíce zvýšil mezi
lety 2011 – 2014 ve Lhotce, a to téměř o 40 % z 23 na 32 osob. V případě Bukové zůstává počet obyvatel
v posledních letech víceméně neměnný. Stabilní populační vývoj ve všech místních částech představuje
pozitivní jev, neboť je patrné, že nedochází k vylidňování menších místních částí.
Hustota zalidnění obce je pouze 33,6 obyvatel na km2, což vypovídá o převážně venkovském charakteru
obce. Nicméně obec se nijak výrazně nevymyká okolním obcím, neboť celý obvod ORP Trhové Sviny
má hustotu zalidnění jen o málo vyšší, a to 41,6 obyv./km2. Řidší osídlení je tak patrné především při
srovnání území obce s celým Jihočeským krajem, který má hustotu zalidnění 63,5 obyv./km2. Z hlediska
jednotlivých místních částí je hustota obyvatel nejvyšší v Olešnici (cca 53 obyv./km2), v Bukové je
hustota přibližně 14 obyv./km2 a ve Lhotce necelých 10 obyv./km2.
Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel obce Olešnice a jejích místních částí (k 31. 12. daného roku)
Olešnice

Buková

Lhotka

Počet obyvatel celkem

2011

592

117

23

732

2012

616

113

23

752

2013

627

117

26

770

2014

632

116

32

780

Změna 2014/2011

1,1

1,0

1,4

1,1
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Rozloha (ha)

1186

833

338

x

Hustota obyvatel (obyv./km2)

53,3

13,9

9,5

x

Zdroj: OÚ Olešnice

Celkový vývoj počtu obyvatel obce Olešnice má relativně příznivý trend nejen v posledních několika
letech, ale i z dlouhodobějšího hlediska (vývoj naznačuje na základě dat ČSÚ graf 2). Zatímco v 90.
letech počet obyvatel obce spíše stagnoval a mezi lety 1991 a 2000 se snížil téměř o 50 osob, po roce
2000 dochází k pozvolnému trvalému nárůstu počtu obyvatel, který byl nejvýraznější mezi lety 2001 a
2009 a po několika slabších letech 2010 – 2013 se v současnosti opět zvyšuje. Mezi lety 2001 a 2015 se
celkový počet obyvatel obce zvýšil o 125 osob. Od 90. let je přitom reflektován celostátní trend nižší
porodnosti a migrační mobility, takže nárůst počtu obyvatel je ovlivňován především stěhováním (blíže
popsáno níže).
Graf 2: Vývoj počtu obyvatel Olešnice v letech 1991–2015
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Zdroj dat: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel Olešnice je pozitivní i ve srovnání s vývojem v Jihočeském kraji a SO ORP Trhové
Sviny, neboť Olešnice zaznamenala za posledních 15 let nejvyšší nárůst. Mezi lety 2001–2015 vzrostl
počet obyvatel obce přibližně o 11 %, zatímco v SO ORP Trhové Sviny byl tento nárůst přibližně 9 % a v
celém Jihočeském kraji pouze 2 %. Lze konstatovat, že ze srovnávaných územních celků má obec
Olešnice v posledních letech nejpříznivější populační vývoj, který je víceméně srovnatelný s vývojem v
rámci SO ORP (srovnání všech tří územních celků je znázorněno na grafu 3). V případě Olešnice je však
patrná určitá rozkolísanost vývoje, kdy v některých letech dochází ke skokovému nárůstu počtu
obyvatel následovanému spíše stagnujícím vývojem.

10

Program rozvoje obce Olešnice 2017 – 2021
Graf 3: Vývoj počtu obyvatel v letech 2001–2015 (v %, r. 2001 = 100 %)

Pozn.: r. 2011 - počet obyvatel byl navázán na výsledky SLDB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky
Zdroj dat: ČSÚ

Jak již bylo uvedeno, na nárůstu počtu obyvatel v obci se podílí převážně kladný migrační přírůstek. V
tabulce 2 je přehledně zachycen celkový pohyb obyvatelstva v letech 1991–2015. Zatímco přirozený
přírůstek obyvatel, tedy rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých, je kolísavý a ve většině let spíše
záporný (od roku 2000 byl zaznamenán kladný přirozený přírůstek pouze ve čtyřech letech), přírůstek
stěhováním byl od roku 2000 v naprosté většině let kladný, přičemž se několikrát dostal až na úroveň
20 osob za rok. Mezi lety 2000 a 2015 se celkový počet obyvatel snížil přirozenou měrou o 17 osob a
díky stěhování naopak zvýšil o 128 osob. Lze tudíž říci, že obec je atraktivní pro nově příchozí obyvatele.
Pozitivní je, že v posledních dvou letech je i přirozený přírůstek alespoň na nule, neboť se zde narodilo
stejně dětí, jako kolik osob zemřelo. To je zřejmě způsobeno silnější generací mladých rodin a nelze
určit, zda se bude jednat o dlouhodobější jev. Dá se však říci, že demografický vývoj v obci je ustálený
a příznivý a dá se očekávat mírný nárůst obyvatelstva i v dalších letech.
Na věkovém složení obyvatelstva se obecně odráží trend postupného stárnutí obyvatelstva, tento vývoj
se projevuje i u populace Olešnice, i když v rámci SO ORP i kraje dosahuje obec mírně příznivějších
hodnot. Index stáří (tzn. počet osob ve věku 65 a více let, které připadnou na 100 osob ve věku 0-14
let) je v obci ve srovnání s průměrem SO ORP Trhové Sviny (106) i Jihočeského kraje (120) o něco nižší.
V roce 2015 měl index stáří hodnotu 96,4, tzn., že v Olešnici připadlo na každých 100 dětí přibližně 96
osob v postproduktivním věku. Žije zde tedy ještě stále nepatrně více dětí než seniorů. Na konci roku
2015 zde žilo 140 obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let a 135 obyvatel starších 65 let. Podíl jednotlivých
věkových kategorií na celkovém počtu obyvatel obce Olešnice ukazuje tabulka 3. Ve srovnání s
hodnotami za ostatní uvedené územní celky má Olešnice přibližně o 2 % vyšší podíl dětí do 15 let a
oproti krajskému průměru i méně seniorů. Průměrný věk obyvatel je však srovnatelný s ORP i krajem.
Věková struktura obce je tedy nepatrně příznivější než v rámci ORP Trhové Sviny i celého Jihočeského
kraje, do budoucna lze však i v obci očekávat pokračování trendu postupného stárnutí obyvatel.
Tabulka 2: Pohyb obyvatelstva v obci Olešnice v letech 1991–2015
Rok
1991

Stav k
Narození Zemřelí
1.1.
714

10

19

Přistěhovalí

Vystěhovalí

31

52
11

Přírůstek Přírůstek Přírůstek Stav k
přirozený migrační celkový 31.12.
-9

-21

-30

684
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1995

672

5

6

34

22

-1

12

11

683

2000

669

1

11

21

14

-10

7

-3

666

2001

682*

7

5

40

11

2

29

31

713*

2002

713

10

10

30

16

-

14

14

727

2003

727

7

7

15

8

-

7

7

734

2004

734

9

4

17

18

5

-1

4

738

2005

738

9

13

15

10

-4

5

1

739

2006

739

6

6

42

19

-

23

23

762

2007

762

10

9

26

23

1

3

4

766

2008

766

10

10

18

18

-

-

-

766

2009

766

6

9

35

17

-3

18

15

781

2010

781

8

10

23

24

-2

-1

-3

778

2011

773*

12

7

24

23

5

1

6

779*

2012

779

3

10

22

23

-7

-1

-8

771

2013

771

6

10

15

6

-4

9

5

776

2014

776

9

9

30

15

-

15

15

791

2015

791

11

11

21

21 -

-

-

791

Pozn.: * r. 2001 a 2011 - počet obyvatel byl navázán na výsledky SLDB 2001, resp. 2011 a není srovnatelný s
předchozími roky
Zdroj dat: ĆSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

Tabulka 3: Věkové charakteristiky obyvatelstva k 31. 12. 2015
Území

Podíl obyvatel ve věkových kategoriích (v %)
0-14

15-64

65 a více

Index stáří

Průměrný věk

Olešnice

17,7

65,2

17,1

96,4

41,0

SO ORP
Trhové Sviny

15,8

67,4

16,8

106,2

41,3

Jihočeský kraj

15,4

66,1

18,5

120,4

42,1

Zdroj dat: ČSÚ

Pokud jde o vzdělanostní strukturu populace, nejvíce obyvatel obce má středoškolské vzdělání bez
maturity (viz tabulka 4 a graf 4). V roce 2011 to bylo 249 osob, tzn. přibližně 38 %. V této kategorii se
nachází mnohem více mužů než žen. Dalšími nejpočetnějšími skupinami jsou lidé se základní školou
(cca 27 %) a lidé s úplným středoškolským vzděláním s maturitou (cca 25 %). Podíl vysokoškolsky
vzdělaných na obyvatelstvu ve věku 15 a více let činí 6,5 %, jedná se o 43 osob.
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Tabulka 4: Struktura obyvatelstva obce Olešnice podle nejvyššího dosaženého vzdělání

Celkem
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

Ženy

660

338

322

5

1

4

základní včetně neukončeného

173

58

115

střední vč. vyučení (bez maturity)

249

159

90

úplné střední (s maturitou)

139

68

71

22

9

13

5

1

4

43

25

18

bez vzdělání

z toho

Muži

nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské
Zdroj dat: ČSÚ – SLDB 2011

Ve srovnání se SO ORP Trhové Sviny má obyvatelstvo obce přibližně srovnatelnou vzdělanostní
strukturu, pouze s mírně vyšším zastoupením osob se základním vzděláním. Oproti celému
Jihočeskému kraji je v obci vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a dále osob se středním
vzděláním bez maturity, naopak osob s úplným středním vzděláním s maturitou a především
vysokoškolsky vzdělaných osob je v obci méně. Obecně platí, že vzdělanostní struktura Olešnice je v
rámci Jihočeského kraje mírně zhoršená, což je však typický rys venkovských obcí, z nichž část obyvatel
s vyšším dosaženým vzděláním často odchází do měst.
Graf 4: Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání (data k březnu 2011)
45
základní vč. neukončeného a
bez vzdělání

40
35
30
%

střední vč. vyučení (bez
maturity)

25
20

úplné střední (s maturitou) vč.
nástavbového a vyššího
odborného

15
10
5

vysokoškolské

0
Olešnice

SO ORP Trhové Sviny

Jihočeský kraj

Zdroj dat: SLDB 2011

Souhrnně lze konstatovat, že obec Olešnice dosahuje z hlediska demografického vývoje relativně
příznivých hodnot, především pokud jde o vývoj počtu obyvatel. V tomto ohledu se Olešnice nachází
mezi všemi obcemi SO ORP Trhové Sviny přibližně uprostřed, kdy polovina obcí má ještě vyšší populační
přírůstek, naopak polovina zaznamenává nižší až záporné hodnoty. Obec Olešnice se tak z hlediska
demografie nijak nevymyká charakteru obcí z okolního regionu. Relativně příznivý demografický vývoj
v obci Olešnice z hlediska trvalého nárůstu počtu obyvatel může mít několik důvodů. Obec např. nabízí
příjemné a klidné bydlení ve venkovské krajině a v obci jsou též přítomné základní služby (mateřská a
základní škola, sportovní vyžití apod.) – k jednotlivým aspektům viz další kapitoly.
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Sociální situace
Národnostní menšiny:
Z údajů získaných při posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyplývá, že v obci Olešnice se
nevyskytují žádné početné národnostní menšiny. Více než tři čtvrtiny místních ve Sčítání uvedly
národnost českou. Pouze několik jedinců uvedlo jako svou národnost slovenskou a po jedné osobě
národnost německou, polskou a ukrajinskou, další národnosti se dle dat ze Sčítání v obci nevyskytují.
Identifikace národnostních menšin v obci je však ztížena nedostatkem relevantních dat. Téměř celá
čtvrtina obyvatel obce na otázku národnosti neodpověděla. Přítomnost národnostních menšin však
nepředstavuje v obci problém.
Sociálně slabé obyvatelstvo:
Obec přímo nesleduje podíl sociálně slabých obyvatel, ale dle odhadu se v obci mohou vyskytovat
někteří jedinci spadající do této skupiny obyvatel. Situace v obci ale není z hlediska sociálně slabého
obyvatelstva nijak výrazně závažná. Sociálně vyloučené lokality se v obci nevyskytují.
Spolková, osvětová a informační činnost
V obci Olešnice i v jednotlivých místních částech působí několik dobrovolných spolků v různých oborech
jejich činnosti. Podle údajů z obecního úřadu a od představitelů jednotlivých uskupení se jedná o tyto
spolky, sdružení či nějak organizované skupiny:
•

Sbor dobrovolných hasičů Olešnice (cca 100 členů)

•

Sbor dobrovolných hasičů Buková (33 členů)

•

Sbor dobrovolných hasičů Lhotka (13 členů)

•

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL OLEŠNICE (cca 90 členů)

•

Myslivecký spolek Olešnice (17 členů)

•

Myslivecký spolek Buková (17 členů)

•

Český svaz včelařů Olešnice

•

skupina Lvíčata (bez právní subjektivity, organizačně na pomezí mezi místním Sokolem a SDH
Olešnice; práce s dětmi za účelem rozvoje jejich fyzických a duševních sil, poznávání přírody a
provozování sportu)

Obec Olešnice činnost místních spolků podporuje. Každoroční finanční podporu ve formě účelové
dotace z rozpočtu obce získává pouze SOKOL (v posledních letech cca 100 - 130 tis. Kč), ostatním
subjektům je podpora poskytována na konkrétní účely dle jednotlivých požadavků v průběhu roku.
Podpora je takto často poskytována jak na vlastní činnost organizace, tak i na různé společenské,
kulturní a sportovní akce pořádané danými spolky (např. nákup hadic a dalšího hasičského vybavení,
nákup materiálu na údržbu objektu Střelnice, poskytování prostor k jejich činnosti, platba energií při
zasedání orgánů spolku, darování materiálu - dřeva - na stavbu posedů, nákup malých cen pro děti
atp.). Roční průměrná podpora místním spolkům ze strany obce tak může činit cca 200 000,- Kč. I sama
obec zároveň pořádá některé akce určené pro různé skupiny obyvatel od dětí až po seniory (blíže viz
kapitola společenský a kulturní život v obci), při jejich realizaci často spolupracuje i s místními spolky.
Obec Olešnice pravidelně informuje občany o dění v obci prostřednictvím obecního zpravodaje
Olešnické listy, který vychází přibližně jednou až dvakrát ročně v nákladu cca 300 ks a je zdarma
distribuován do všech domácností. O aktualitách obec informuje občany především prostřednictvím
obecního rozhlasu, jednotlivá hlášení jsou také dostupná on-line na webových stránkách obce
14
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www.olesnice-obec.cz. Na internetových stránkách obce jsou také zveřejňovány aktuální informace
pro občany.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
Již výše bylo uvedeno, že obec Olešnice disponuje značným podílem zemědělských, lesních a vodních
ploch, čímž značně převyšuje průměr Jihočeského kraje. Vzhledem k tomu lze předpokládat, že i
charakter hospodářství v Olešnici bude odpovídat spíše venkovskému typu s vyšším zastoupením
zemědělské produkce a nižším podílem sektoru služeb.
Na území obce Olešnice bylo na začátku roku 2016 registrováno celkem 175 podnikatelských subjektů,
z toho se téměř v 90 % jedná o fyzické osoby. Tento stav se za poslední roky drží víceméně na stabilní
úrovni, od roku 2010, kdy bylo v obci registrováno 164 ekonomických subjektů, došlo jen k mírnému
nárůstu. Důležitým aspektem je nicméně také ekonomická aktivita těchto subjektů. Zde bylo zjištěno,
že řada z evidovaných subjektů může být z hlediska aktivity pouze statickými podniky s velmi malým
vlivem na výkonnost místní ekonomiky. Skutečně aktivních ekonomických subjektů tedy bylo v obci k
1. 1. 2016 celkem 85. Podíl ekonomicky aktivních subjektů na celkovém počtu registrovaných subjektů
tak činí necelých 50 %. Z tohoto počtu 85 ekonomických subjektů bylo 61 živnostníků, 13 podnikajících
zemědělců a 11 právnických osob.
Graf 5: Podíl podnikatelských subjektů v sektorech hospodářství v obci Olešnice k 1. 1. 2016

50,0%
15,5%
29,8%
14,3%

20,2%
zemědělství, lesnictví, rybářství

služby

průmysl

stavebnictví

Zdroj dat: ČSÚ – Veřejná databáze

Jak je znázorněno v grafu 5, největší podíl aktivních ekonomických subjektů připadá na sektor služeb
(50 %), dále na sektor průmyslu a stavebnictví (cca 30 %), v zemědělství a lesnictví jich podniká přibližně
20 %. Tyto hodnoty dokládají, že ekonomická struktura obce je ve srovnání se SO ORP Trhové Sviny
více orientovaná na primární sektor a oproti průměru Jihočeského kraje nadprůměrně zaměřena na
celou výrobní sféru, tzn. zemědělství, průmysl a stavebnictví, zatímco sektor služeb vykazuje
podprůměrné hodnoty.
Pro názornost lze uvést hodnoty porovnávaných územních celků. Pokud jde o odvětvovou strukturu
ekonomiky SO ORP Trhové Sviny, v primárním sektoru – tzn. zemědělství, lesnictví a rybářství – působilo
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v rámci ORP Trhové Sviny na počátku roku 2016 cca 10 % podnikatelských subjektů, na úrovni celého
kraje to pak bylo cca 7 %. Sekundér – tzn. průmysl a stavebnictví – je v ORP zastoupen stejně jako v
případě Olešnice cca 30 % podnikatelských subjektů. Hodnota podílu tohoto sektoru je o něco vyšší
oproti významu sekundárního sektoru na úrovni kraje, kde je tento podíl cca 25 %. V terciárním sektoru
působí v ORP Trhové Sviny přibližně 57 % všech ekonomických subjektů, zatímco Jihočeský kraj má
podíl sektoru služeb cca 65 %. V porovnání se situací na úrovni celého kraje je možné konstatovat, že
ORP Trhové Sviny vykazuje nadprůměrné hodnoty u sekundárního sektoru, naopak podíl sektoru služeb
je nižší.

Naprostou většinu ekonomických subjektů v obci Olešnice představují živnostníci. V obci se tudíž
nenachází příliš mnoho větších zaměstnavatelů. To je patrné i z tabulky níže. Žádný z podnikatelských
subjektů aktuálně nespadá do velikostní kategorie nad 100 zaměstnanců. Podle údajů ČSÚ je v obci
pouze jeden podnik s více než 50 zaměstnanci. Dále jsou zde 4 subjekty, které mají 6 až 20 zaměstnanců
a 2 podniky s 1 až 5 zaměstnanci. Největším zaměstnavatelem je dřevařská a stavební firma NEMA s
přibližně 72 zaměstnanci. Jinak je ale ekonomika obce založena především na segmentu mikropodniků
a i těch je zde pouze několik. Vzhledem k malému počtu velkých zaměstnavatelů je patrné, že většina
pracujících musí z obce za prací dojíždět do jiných měst a obcí.
Tabulka 5: Struktura ekonomických subjektů v obci podle počtu zaměstnanců v letech 2012 a 2013
Počet registrovaných subjektů
2012
Ekonomické subjekty celkem

2013
167

170

Neuvedeno

99

104

Bez zaměstnanců

63

59

1 - 5 zaměstnanců

1

2

6 - 9 zaměstnanců

1

1

10 - 19 zaměstnanců

2

3

20 - 24 zaměstnanci

.

.

25 - 49 zaměstnanců

.

.

50 - 99 zaměstnanců

1

1

100 - 199 zaměstnanců

.

.

Zdroj dat: ČSÚ – Veřejná databáze

Z aktivních ekonomických subjektů mezi dlouhodobě největší zaměstnavatele v obci patří:
•

NEMA, spol. s r.o. – cca 72 zaměstnanců

•

Základní škola a Mateřská škola Olešnice – 11 zaměstnanců

•

Dvořák Miroslav – Farma Dvořák – 6-9 zaměstnanců

Dále jsou v obci registrovány např. tyto menší firmy (dle Registru ekonomických subjektů většinou v
kategorii 1 – 5 zaměstnanců): Pavel Sigmund – dřevozpracující závod, JIKAMA WOOD s.r.o., Památky
CB s.r.o., MRCZ s.r.o., aj. Z výčtu zaměstnavatelů v obci je patrné, že zde v přepočtu na pracovní místa
v naprosté většině převládají dřevozpracující podniky a dále soukromé zemědělské podniky.
Nevýhodou je skutečnost, že je zde pouze jeden opravdu významný zaměstnavatel.
Obec Olešnice se snaží zajistit vhodné podmínky pro podnikání a má kladný postoj k dalšímu rozvoji
podnikání na území obce. Obec se např. v rámci svých možností snaží zajištovat kvalitní stav
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infrastruktury v obci a dále se snaží spolupracovat s místními podnikateli při organizaci různých akcí a
realizaci investičních projektů. Nicméně aktivity obce z hlediska podpory dalšího rozvoje podnikání jsou
omezené, neboť obec nevlastní téměř žádné volné plochy, které by bylo možné pro podnikání využít.
V minulosti byla k podnikání využívána např. i část areálu zámku, kde probíhala textilní výroba, ale v
současnosti tyto prostory již slouží pro jiné účely. V obci se nenachází žádná zóna pro průmyslovou
výrobu ani žádné zchátralé areály typu brownfields, které by bylo možné ekonomicky využít.
Nedostatek volných ploch ovlivňuje jak další rozvoj stávajících podniků, tak i rozvoj nových
podnikatelských aktivit. Obec má také zájem provést komplexní pozemkové úpravy a v současnosti se
za tímto účelem snaží získat souhlas 50 % vlastníků zemědělské půdy, zájem ze strany vlastníků je však
prozatím nedostatečný.

Pokud jde o komerční služby, jejich nabídka v obci je poměrně malá. Přímo v Olešnici je prodejna
smíšeného zboží Flop, prodejna je též v Bukové, dále je zde hospoda v Bukové, v Olešnici jsou hospody
dvě a další je provozována na fotbalovém hřišti, v obci je dále lékař (dva dny v měsíci) a je možné využít
kosmetické a masážní služby. V obci je také pošta, která má otevřeno v pracovní dny. Většina dalších
služeb v obci však chybí a je nutné za nimi dojíždět do okolních měst.
Trh práce
Počet obyvatel v produktivním věku (15-64 let) činil v obci na konci roku 2015 celkem 516 osob, což
představuje 65 % všech obyvatel Olešnice. Míra nezaměstnanosti je v obci na relativně nízké úrovni.
Podle ukazatele nezaměstnanosti zveřejňovaného MPSV činil na konci roku 2015 podíl
nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech
obyvatel ve stejném věku) 3,3 %. V absolutních hodnotách bylo ve stejném období v Olešnici 19
uchazečů o zaměstnání, z toho 17 dosažitelných. O něco vyšší je nezaměstnanost u mužů oproti ženám.
Veškeré údaje jsou uvedeny níže v tabulce 6. Také pokud jde o dlouhodobou nezaměstnanost (tzn.
nezaměstnané, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců), není situace v obci příliš vážná,
neboť na konci roku 2015 se jednalo pouze o 2 osoby. Stejná úroveň nezaměstnanosti 3,3 % byla
zaznamenána i v říjnu letošního roku.
Míra nezaměstnanosti v obci je příznivá i ve srovnání se SO ORP Trhové Sviny (3,7 % v prosinci 2015 a
2,8 % v říjnu 2016) i celým Jihočeským krajem (5,1 %, resp. 3,7 %). Lze tedy říci, že obec Olešnice se z
hlediska míry nezaměstnanosti pohybuje na podobných hodnotách jako je průměr SO ORP a zároveň
dosahuje příznivějších hodnot vůči Jihočeskému kraji. To dokládá i dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti,
který je znázorněn v grafu 6. Je patrné, že míra nezaměstnanosti v obci víceméně kopíruje průběh
nezaměstnanosti na úrovni správního obvodu i celého kraje, přičemž se hodnoty zpravidla pohybují
pod průměrnými celokrajskými hodnotami. Z grafu je též patrný vliv hospodářské krize z minulých let,
která se nevyhnula ani zaměstnancům v obci a nejvíce se projevila mezi lety 2008 - 2010. Od roku 2014
je však patrný klesající trend a v současnosti se míra nezaměstnanosti opět pohybuje na velmi nízkých
hodnotách.
Tabulka 6: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných (k 31. 12. 2015)
Obyvatelstvo
15 - 64 let
Olešnice
SO ORP Trhové
Sviny

Uchazeči o
zaměstnání

Podíl nezaměstnaných
osob (v %)

celkem

dosažitelní

celkem

muži

516

19

17

3,3

3,7

2,8

0

12 688

508

471

3,7

3,8

3,5

83

17

ženy

Volná pracovní
místa
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Jihočeský kraj

421 869

22 576

21 363

5,1

5,0

5,1

6 867

Zdroj dat: ČSÚ, MPSV

Z hlediska trhu práce není příliš pozitivní počet volných pracovních míst v obci, ten se pohybuje na
minimálních hodnotách a podle aktuálních dat nejsou přímo v obci žádná volná pracovní místa. To však
zcela jasně odpovídá skutečnosti, že v obci se nenachází mnoho větších zaměstnavatelů a lidé jsou
zpravidla nuceni za prací dojíždět. Např. ve SO ORP Trhové Sviny je dle aktuálních dat 83 volných
pracovních míst, v celém Jihočeském kraji pak přibližně 6 900 pracovních míst (z toho pouze v Českých
Budějovicích téměř 2 000).
Graf 6: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2005 - 2016 (data k 31. 12.)

Pozn.: pro obec, resp. SO ORP nejsou dostupná data pro roky 2012 a 2013 Zdroj
dat: ČSÚ, MPSV

Podle výsledků SLDB 2011 vyjíždělo v r. 2011 za prací z Olešnice 127 osob, z toho byla přibližně polovina
žen. Přibližně 88 % (112 osob) všech vyjíždějících jezdilo za prací do jiné obce v rámci okresu České
Budějovice. Přibližně 5 % pak vyjíždělo do jiných okresů v rámci kraje a pouze minimum pracujících
vyjíždělo za prací mimo Jihočeský kraj, resp. do zahraničí. Nejvýznamnějšími spádovými dojížďkovými
centry jsou České Budějovice, kam vyjíždělo 45 osob, a Trhové Sviny (44 osob), tj. v obou případech cca
35 % všech vyjíždějících za prací mimo obec. Přibližně 7 % dojíždělo za prací do Borovan. Do dalších
míst pak vyjížděli již jen jednotlivci. Naprostá většina vyjíždějících (91 %) se za prací dopravuje každý
den. Veškeré údaje o vyjížďce za prací jsou uvedeny v tabulce 7. Přibližně 37 % vyjíždějících osob je v
místě svého zaměstnání do 15 minut, do 30 minut se do zaměstnání dostane cca 58 % vyjíždějících a
do 60 minut je to již 94 %. Pokud jde o dojížďku do obce, pak do Olešnice dojíždělo v roce 2011 dle dat
ze SLDB za prací pouze 28 osob. Vzhledem k neúplnosti dat v oblasti dojížďky a vyjížďky do zaměstnání
v rámci SLDB 2011 jsou však všechny tyto údaje pouze orientační. Tabulka 7: Počet osob vyjíždějících
za prací z Olešnice (r. 2011)
Zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání

celkem

vyjíždí celkem
z toho:

vyjíždí v rámci okresu
18

z toho ženy

z celkového počtu vyjíždí
denně

127

61

116

112

56

106
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vyjíždí do jiných okresů kraje

7

3

7

vyjíždí do jiných krajů

3

-

1

vyjíždí mimo ČR

5

2

2

České Budějovice

45

22

39

Trhové Sviny

44

27

44

Borovany

9

5

9

Obec dojížďky:

Zdroj dat: ČSÚ – SLDB 2011

Obec Olešnice se snaží v rámci svých možností aktivně podporovat zaměstnanost v obci. Jedná se např.
o již zmíněnou snahu zapojovat místní podnikatele do realizace a organizace různých projektů a akcí,
dále obec využívá možnost zaměstnávání lidí z úřadu práce na veřejně prospěšné práce nebo podporuje
zaměstnávání místních mladistvých např. v rámci letní brigády vykonáváním prací při péči o vzhled
obce.
Cestovní ruch
Obec Olešnice může díky své poloze a charakteru krajiny v obci i okolí nabídnout vhodné podmínky
zejména pro pěší a cykloturistiku, popř. také pro venkovskou turistiku. Nachází se zde i několik
kulturních a přírodních atraktivit místního významu:
•

Zámek Olešnice – zámek vznikl z původní tvrze, z níž se dodnes zachoval pouze pozdně gotický
kamenný portál. V 16. století došlo k přestavbě tvrze na nevelký, ale výstavný renesanční
zámeček, k němuž přiléhal i vlastní pivovar. Svědkem původního reprezentativního vzhledu
jsou dnes již zazděné arkády na nádvoří a pozůstatky sgrafitové výzdoby. Poté, co v 18. st.
přestal být zámek rezidenčním sídlem, sloužily jeho prostory k potřebám školy a různých úřadů.
Od roku 2001 je zámek majetkem obce. Od té doby se obec každoročně snaží areál zámku,
který se nacházel v havarijním stavu, postupně opravovat a rekonstruovat.

•

Kostel sv. Václava, Olešnice

•

Kaplička Panny Marie Sněžné v lese „U kostelíka“

•

Kaplička sv. Jana Nepomuckého, Olešnice

•

Budova obecné školy z r. 1900, Buková

•

Kaple sv. Boží Rodiny, Lhotka

•

Pomník padlých vojínů v Olešnici

•

Budova Sokolovny, Olešnice

•

Dále se na území obce nachází několik dalších kapliček, křížů, božích muk a dalších menších
sakrálních staveb. Tyto památky jsou rozmístěny volně v krajině a některé z nich jsou špatně
přístupné a mnohými zřejmě i téměř zapomenuty. Snahou obce je zmapovat polohu všech
sakrálních i jiných památek na území obce, tyto postupně renovovat a zpřístupnit, aby sloužily
jako připomínka kulturního dědictví obce i dalším generacím.

Z přírodních atraktivit lze jmenovat např. rozsáhlou olešnickou soustavu rybníků a dalších vodních ploch
přímo v obci i okolí, z nichž některé, např. rybník Lhoták, jsou určeny pro sportovní rybolov, nebo
přírodní rezervaci Stropnice rozkládající se právě v oblasti olešnických rybníků podél toku říčky
Stropnice. Oblast Stropnice je zároveň řazena mezi evropsky významné lokality v systému NATURA
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2000. Celé území olešnické rybniční soustavy i širší oblasti Stropnice je vhodné pro rekreaci (např. pěší
turistiku či cykloturistiku). Pro pěší i cykloturisty vede částečně na území Olešnice a především v okolí
obce několik cyklotras (viz obr. 5 a kap. 4 Infrastruktura-Dopravní infrastruktura). Nevýhodou je, že
přímo obcí neprochází žádná cyklostezka ani značená cyklotrasa, pouze některé neznačené cyklotrasy.
Obcí také prochází značená turistická trasa KČT (trasa č. 3337).

Obr. 4: Kulturní památky v obci Olešnice

Zdroj: fotografie z webových stránek obce Olešnice a farnosti Olešnice; vlastní zpracování

Zatímco v obci Olešnice se nacházejí spíše drobné kulturní památky a turistické zajímavosti místního
významu, výhodou obce je, že značné množství kulturních a turistických atraktivit se nachází v jejím
bližším i vzdálenějším okolí. Kromě významných turistických center Českého Krumlova, Třeboně a
celého Třeboňska nebo Českých Budějovic se v okolí Olešnice nacházejí i menší města, která zpravidla
disponují bohatým kulturním programem pro turisty a návštěvníky (např. Borovany, Nové Hrady,
Trhové Sviny aj.). Z konkrétních památek v blízkosti Olešnice lze jmenovat např. Buškův hamr, tvrz
Žumberk, hrad Nové Hrady, národní přírodní památku Terezino údolí, národní přírodní rezervaci
Červené blato, ZOO ve Dvorci, památník Jana Žižky v Trocnově, areál bývalého kláštera v Borovanech,
pozůstatky vojenského opevnění a další. Dále se v okolí nalézají četná přírodní koupaliště, sportoviště
a další atraktivity pro aktivní turistiku. Nelze opomenout ani blízkost česko-rakouské hranice, která z
hlediska turistického představuje značnou výhodu.
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Obr. 5: Cyklotrasy na území obce Olešnice a v jejím okolí

Zdroj: http://www.cykloserver.cz/cykloatlas

V obci je snaha stávající místní atraktivity využívat a propagovat za účelem zvýšení návštěvnosti. Pokud
jde o areál zámku, v současnosti probíhají diskuse ohledně jeho dlouhodobého využití, nabízí se
možnosti zde v budoucnu vytvořit např. turistické informační centrum, výstavní prostory, společenský
sál či ubytovací kapacity. Předpokladem však je celková rekonstrukce areálu. V současnosti probíhají
spíše drobnější rekonstrukční práce a zpracování projektových dokumentací, rekonstrukce by měla
probíhat postupně v příštích letech. Areál zámku však již dnes částečně slouží k pořádání některých
kulturních a společenských akcí, jako je např. průvod Mikuláše a čertů, letní kino, výstavy, nově i bleší
trh apod.
Na území obce se v současnosti dle oficiálních statistických údajů nenachází žádné hromadné ubytovací
zařízení. Možnost ubytování se nabízí pouze v budově bývalé školy v Bukové, kde funguje též prodejna
a pohostinství a možnost ubytování také nabízí několik místních obyvatel ve svých rodinných domech.
V Bukové pak funguje rekreační zařízení, jehož provozovatelem je pražský Jedličkův ústav. Součástí
tohoto zařízení je jednak statek (14 pokojů / 35 lůžek) a dále chatový tábor (kapacita je 60 lůžek ve 20
chatkách). Chatový tábor je vhodný především pro letní tábory, statek lze využívat celoročně. Rekreační
zařízení je možné využívat především pro hromadné akce, jako jsou školy v přírodě, turistické srazy,
školní či sportovní soustředění apod. Pro tábory, školy v přírodě či sportovní soustředění existují
provizorní možnosti ubytování též v budově sokolovny v Olešnici. Klasická ubytovací zařízení (hotely a
penziony) se nacházejí v okolních obcích, např. v Nových Hradech je 16 ubytovacích zařízení,
Borovanech jsou 4 zařízení, v Horní Stropnici také 4, v Trhových Svinech 3, v Petříkově 2 a v Žáře 1
zařízení. Do budoucna je záměr vytvořit klasické ubytovací kapacity též přímo v obci. V obci se také
nachází několik restauračních zařízení, hospody jsou jak v Olešnici, tak i v Bukové. Podle dat ze SLDB
2011 se v obci k danému roku nacházelo 79 bytů určených k rekreaci, což představuje přibližně 19 %
všech bytů v obci. Lze konstatovat, že zatímco turistických atraktivit je především v okolí obce dostatek,
kvalitní infrastruktura pro cestovní ruch v obci spíše chybí.
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Obec by z hlediska rozvoje cestovního ruchu mohla lépe využívat své polohy a relativní blízkosti
atraktivních turistických center a turistických oblastí k „zachycení“ většího množství návštěvníků.
Samotná Olešnice se totiž nachází přímo v turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko, ale zároveň v
blízkosti dalších jihočeských turistických oblastí, jako je Krumlovsko nebo Třeboňsko. To představuje
významný potenciál, neboť tyto oblasti každoročně navštíví značné množství turistů. Je také důležité
brát v úvahu charakter oblasti, v níž se obec nachází, neboť region NovohradskaDoudlebska často
vyhledávají turisté, kteří preferují aktivní turistiku, nebo kteří rádi objevují zapomenuté stopy našich
předků v krajině. Návštěvníci si zdejší pobyt často spojují s pohodou, klidem a bezpečím.

Větší důraz by proto měl být kladen na cykloturistiku, pěší turistiku, venkovskou turistiku, popř. též
agroturistiku a další aktivní a udržitelné formy cestovního ruchu. K rozvoji cestovního ruchu by mohl
přispět např. další rozvoj cyklotras a turistických stezek. Z hlediska potenciálních cílových skupin se také
nabízí možnost větší orientace na skupinovou turistiku v podobě letních táborů, škol v přírodě,
soustředění apod. Zároveň je však nutné si uvědomit, že cyklisté i ostatní návštěvníci sem přijíždějí
spíše v rámci svých výletů po okolí a nejedou cíleně za památkami přímo v obci. Cestovní ruch v obci
tedy může fungovat pouze zapojením obce do širší turistické oblasti a samotnou obec tudíž nelze brát
jako turistický cíl a nelze očekávat masivní rozvoj turistiky.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Obec Olešnice disponuje základní vybaveností technickou infrastrukturou (stav z roku 2011 je v
přehledu uveden v tabulce 8). Obecní vodovod je ve všech místních částech obce. Dle dat ČSÚ je na něj
napojeno cca. 86 % všech domácností, dle dat ÚAP pro ORP Trhové Sviny je míra napojení obce na
veřejnou vodovodní síť až 98 %. Zajištění pitné vody je z vlastního zdroje, některé domy v obci mají i
vlastní domovní studně. Zásobování obyvatel vodou jak z veřejných vodovodů, tak i individuálně z
domovních studní, je založeno na využívání bohatých vodních zdrojů v oblasti Novohradských hor a
Třeboňské pánve. Rozvody vodovodního potrubí jsou v majetku obce a v pronájmu je má firma ČEVAK.
Kanalizace je vybudovaná pouze v místní části Olešnice. Podle dat ČSÚ je na kanalizaci napojeno
přibližně 60 % domácností. Kanalizace je v majetku obce a spravuje ji obec. Situace v jednotlivých
místních částech je následující. V místní části Olešnice je vybudována jednotná kanalizační síť a ČOV.
Celková délka kanalizace je 7,81km. ČOV, do které jsou svedeny veškeré odpadní vody z jednotné
kanalizace, je mechanicko-biologická a nachází se východně od obce. Odtok z ČOV je zaústěn do
vodoteče, která ústí do Olešnického potoka. V Bukové je v současné době přibližně 60% odpadních vod
z jednotlivých nemovitostí předčištěno v biologických septicích většinou zastaralého typu a odváděno
přímo do recipientu (rybníků Smutný a Stávek), nebo je vsakováno pomocí drénů. Zbylé odpadní vody
jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, z kterých jsou odváženy k další likvidaci. Dešťové vody jsou
odváděny systémem příkopů, struh a propustků. Ve Lhotce jsou odpadní vody od všech obyvatel
zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky. Dešťové vody jsou
taktéž odváděny systémem příkopů, struh a propustků. Ze stávajícího stavu vyplývá, že do budoucna
bude kromě nutných oprav kanalizace v Olešnici potřeba řešit situaci v Bukové a Lhotce. V případě
Bukové připadá v úvahu buď vybudování kanalizace vč. vlastní ČOV, popř. budování domácích čistíren
odpadních vod. Ve Lhotce převládá spíše podpora budování domácích čističek.
Obec Olešnice je jako jedna z mála obcí v SO ORP Trhové Sviny zásobována plynem. Plynofikovány jsou
všechny tři místní části, dle dat ÚAP pro ORP Trhové Sviny je na plynofikaci připojeno cca 70 %
domácností. Ne všechny domácnosti však plyn využívají, o čemž svědčí nízký podíl obyvatel, kteří
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napojení na plynofikaci zmínili v SLDB v r. 2011 (viz tab. 8). Lze říci, že plyn v současnosti představuje
marginální způsob vytápění.

Tabulka 8: Obydlené byty podle technického vybavení (stav k 31. 3. 2011)
Byty

Obydlené byty
celkem

Obydlené byty celkem

Počet osob

297

762

%

%

8,4

8,4

vodovod v bytě

86,2

91,2

přípoj na kanalizační síť

60,3

63,0

žumpa, jímka

34,7

34,9

z toho technické vybavení bytů:
plyn zaveden do bytu

Zdroj dat: ČSÚ – SLDB 2011

Svoz komunálního odpadu z obce zajišťuje firma Marius Pedersen. Svoz probíhá jednou týdně. V obci
jsou dále ve všech místních částech na několika místech rozmístěny kontejnery na tříděný odpad
(plasty, papír, sklo, kov, v Olešnici i textil a oděvy), svoz tříděného odpadu probíhá jednou za 14 dnů.
Jednou či dvakrát za rok probíhá též svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Sběr kovového
odpadu v některých letech zajišťují i místní dobrovolní hasiči. Obec také zajišťuje svoz bioodpadu. Sběr
probíhá formou dobrovolné distribuce popelnic určených na bioodpad do domácností, samotný svoz
poté probíhá ve vegetačním období (cca od března do listopadu) v dvoutýdenní periodě. Nejbližší
sběrný dvůr pro obyvatele obce se nachází v Trhových Svinech.

Dopravní infrastruktura
V obci Olešnice má nejvýznamnější roli silniční doprava, neboť samotná obec není napojena na
železniční síť. Nejbližší železniční stanice se nachází ve vzdálenosti 4,5 km v Petříkově či 5 km v Jílovicích
(v obou případech se jedná o regionální trať České Velenice – České Budějovice). Územím obce
procházejí pouze tři komunikace třetí třídy. Jedná se o silnici vedoucí ve směru z Jílovic přes Olešnici na
Trhové Sviny, silnici z Olešnice na Petříkov a silnici z Olešnice přes Bukovou do Žára. Tyto silnice jsou
dále doplňovány sítí místních komunikací.
Obcí Olešnice procházejí konkrétně tyto komunikace:
•

III/15428 (Lipnice u Kojákovic – Jílovice – Lhotka – Olešnice – Trhové Sviny)

•

III/15431 (Olešnice – Petříkov)

•

III/15432 (Olešnice – Buková – Žár)

V okolí obce se nacházejí tyto silnice II. třídy:
•

II/156 (Nové Hrady – Žár – Trhové Sviny – Strážkovice – České Budějovice)

•

II/157 (Český Krumlov – Besednice – Trhové Sviny – Borovany – Ledenice – České Budějovice)

•

II/154 (Kaplice – Benešov nad Černou – Horní Stropnice – Nové Hrady – Hrachoviště – Třeboň)

Problémem obce z hlediska dopravní infrastruktury je absence významnějších dopravních tras. Obcí
neprochází žádná silnice jak I. třídy, tak ani II. třídy. V blízkosti území obce se nachází silnice druhé třídy
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č. II/156 vedoucí z Nových Hradů směrem přes Trhové Sviny na České Budějovice a silnice č. II/157
vedoucí přes Trhové Sviny, Borovany a Ledenice do Českých Budějovic. Tyto komunikace zajišťují
spojení obce s krajským městem. Nejbližší napojení na tyto komunikace je v Trhových Svinech, Žáře a
Borovanech. Dále se v okolí obce nachází ještě silnice č. II/154 vedoucí z Kaplice ve směru na Nové
Hrady až do Třeboně. Jinak se ovšem obec nachází spíše v prostoru odlehlejším od významných
silničních komunikací. Nejbližší napojení na silnici I. třídy je v Suchdole nad Lužnicí a ve Velešíně či
Kaplici, což jsou vzdálenosti téměř srovnatelné se vzdáleností krajského města. Možnost nájezdu na
budovanou dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy bude z Olešnice ve vzdálenosti necelých 25 km.

Dalším problémem dopravní infrastruktury byl až do nedávné doby i stav silnic procházejících přímo
obcí. V posledních dvou letech však proběhla rekonstrukce silnice č. III/15428 mezi Lhotkou, Olešnicí a
Trhovými Sviny, dále byla rekonstruována silnice č. III/15432 mezi Olešnicí a Bukovou a v letošním roce
probíhá také rekonstrukce části silnice č. III/15431 ve směru na Petříkov. Stav rekonstruovaných silnic
je již vyhovující. Do budoucna by však mělo být snahou, aby investor těchto akcí, kterým je Jihočeský
kraj, dokončil rekonstrukci silnice č. 15428 v místní části Lhotka a v případě silnice č. 15432 pokračoval
v rekonstrukci též mezi Bukovou a obcí Žár.
Výhodou absence významných dopravních tras v obci je naopak nízká intenzita dopravy. Vzhledem k
povaze silničních tras procházejících obcí tudy neprojíždí nadměrný počet aut a intenzita dopravy tudíž
nepředstavuje významný problém obce. Obec není tranzitním místem pro osobní ani nákladní dopravu.
Podle sčítání dopravy v roce 2010 projíždělo úseky silnice třetí třídy č. III/15428 v místech v okolí obce
Olešnice v průměru méně než 1 000 motorových vozidel za den. Např. v místě příjezdu do Trhových
Svinů až ke křižovatce se silnicí č. II/156 to bylo denně v průměru 989 vozidel, v úseku mezi Jílovicemi
a křižovatkou na Lhotku a Třebeč pak jen 648 vozidel (viz data v tabulce níže). Pro srovnání na náměstí
v Trhových Svinech na silnici č. II/156 projíždělo ve stejném roce denně v průměru 6 599 vozidel, z toho
přibližně 700 těžkých nákladních vozidel.
Tabulka 9: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic v okolí obce Olešnice
Sčítací
úsek

Číslo
silnice

Místo sčítání

Osobní

Příjezd do
Trhových Svinů u
854
vyústění do II/156
Jílovice až
křižovatka za
2-4270
III/15428
525
Lhotkou na
Jílovice a Třebeč
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Sčítání dopravy 2010
2-0744

III/15428

Nákladní

Jednostopá

Celkem vozidel
za 24 h.

121

14

989

117

6

648

Na území obce se dále nachází řada místních a účelových komunikací, které jsou ve vlastnictví obce.
Těchto komunikací je zde přibližně 15 kilometrů (dle pasportu místních komunikací se jedná o 8 438 m
místních a 6 857 m účelových komunikací). Stav místních a účelových komunikací, stejně jako stav
chodníků, polních a lesních cest v majetku obce Olešnice, vyžaduje neustálé opravy a investice. Stav
místních komunikací není zcela dobrý, ale víceméně odpovídá situaci v dalších obcích v okolí. Některé
místní komunikace jsou v dobrém stavu, jiné potřebují opravu. Podle možností obce se místní
komunikace neustále opravují. V loňském roce se např. opravovaly dvě místní komunikace v Olešnici
(komunikace Na Rafandě a U Jindrů) a jedna komunikace v Bukové. V letošním roce pak proběhla
rekonstrukce komunikace od autobusové zastávky k fotbalovému hřišti. Na příští roky jsou plánovány
opravy dalších komunikací, které to nejvíce vyžadují (např. komunikace kolem firmy NEMA či ulice ke
kostelu). Obec se snaží průběžně dle možností opravovat též chodníky a také účelové, lesní a polní
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cesty. V současné době je ve fázi přípravy projekt opravy chodníků v Olešnici na návsi, vybudování
nového chodníku ve směru od návsi v Olešnici na Lhotku, kde je současná situace pro chodce
nebezpečná a také výstavba nového chodníku v místní části Lhotka. Údržbu obecních komunikací
zajišťuje obec.

Pokud jde o parkovací místa, značená parkoviště či plochy přímo určené pro parkování se v obci
nenacházejí s výjimkou parkoviště u hřbitova. Nicméně na různých místech v obci se nacházejí plochy,
kde může parkovat až několik desítek aut (i když tyto plochy nejsou primárně určeny pro parkování),
především v centru obce u budovy OÚ a hospody, u budovy ZŠ/MŠ, u fotbalového hřiště apod. V
současné době vznikají další parkovací místa u fotbalového hřiště a do budoucna je snahou zřídit
několik oficiálních parkovacích míst i přímo v centru obce.
Přes území obce Olešnice neprochází žádná cyklostezka ani značená cyklotrasa. Nachází se zde pouze
některé neznačené cyklotrasy se zpevněným či nezpevněným povrchem (např. směrem na Petříkov,
přes Lhotku na Borovany, směrem do lesa U kostelíka a dále do Hrádku apod.) a jedna značená
turistická trasa.

Některé značené cyklotrasy procházejí v blízkosti obce. Jedná se např. o následující cyklotrasy:
•

cyklotrasa č. 1034 Nakolice - Třeboň - Veselí nad Lužnicí – 59,5 km (např. přes Nové Hrady,
Jílovice, Třeboň)

•

cyklotrasa č. 1046 Nové Hrady - Horní Stropnice – 21 km

•

cyklotrasa č. 1050 Nové Hrady - Borovany - České Budějovice – 48 km (např. přes Petříkov,
Jílovice, Borovany)

•

cyklotrasa č. 1123 Žumberk - Borovany – 19 km (např. přes Trhové Sviny)

Dále jsou v okolí obce i některé naučné cyklistické stezky jako např. Pamětí Novohradska, Pamětí
Slepičích hor nebo Pamětí Vitorazska, které prochází podhůřím Novohradských hor a českorakouským
příhraničím.
Dopravní obslužnost
Obec není obsluhována městskou hromadnou dopravou a přímo není napojena ani na železniční síť s
pravidelnou osobní přepravou. Všechny místní části obce jsou tak dopravně obsluhovány především
autobusovou dopravou, kterou zajišťuje ČSAD Jihotrans a.s. V každé místní části je autobusová
zastávka, v Olešnici jsou zastávky dvě (Olešnice a Olešnice - Hvízdalka). Jednoznačně nejdůležitějšími
spoji jsou České Budějovice a Trhové Sviny, kam lidé z Olešnice dojíždějí za prací, do škol, na úřady, k
lékaři, za službami apod. Podrobné údaje o spojích z Olešnice do Českých Budějovic a Trhových Svinů
jsou uvedeny v tabulce 10.
Z Olešnice do Českých Budějovic jezdí v pracovní dny pouze 3 přímé spoje denně. Většinou se jedná o
linku z Nových Hradů do Českých Budějovic, která má v obci zastávky ve všech místních částech. Tyto
přímé spoje však jezdí pouze ráno. Opačným směrem z Českých Budějovic pak jezdí přímo pouze 1 – 2
spoje denně, jeden odpoledne, druhý večer v závislosti na odpolední směně. Naprostá většina spojů do
a z krajského města je nepřímá, kdy se musí přestupovat, nejčastěji v Trhových Svinech, Borovanech
nebo Jílovicích (autobus nebo vlak). Nepřímých spojů je každý den 12 tam i zpět, z toho většina jezdí
ráno nebo odpoledne, v dopoledních a večerních hodinách je spojů minimum nebo žádný. O víkendu
jsou z obce do Českých Budějovic pouze 3 nebo 4 spoje, stejný počet je i opačným směrem. Doba cesty
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autobusem z Olešnice do krajského města trvá zpravidla 50 - 55 minut, u nepřímých spojů je doba jízdy
často i více než hodinu.

Tabulka 10: Počet spojů autobusové dopravy z Olešnice
Olešnice - České Budějovice
přímý spoj

Olešnice - Trhové Sviny

nepřímý spoj (1 přestup) přímý spoj nepřímý spoj (1 přestup)

pracovní
den

tam

3

12

10

2

zpět

1-2

12

8-9

4

víkend
(SO+NE)

tam

2

1

1

x

zpět

2

2

2

x

Zdroj: vytvořeno na základě údajů v IDOS

Do Trhových Svinů jezdí v pracovní dny 10 přímých spojů denně, z toho polovina ráno do 8 hodin, 4 v
poledních a odpoledních hodinách a jeden spoj večer. Opačným směrem z Trhových Svinů jezdí denně
8 – 9 spojů, z toho většina opět v ranních a odpoledních hodinách, dopoledne a večer je spojů velmi
málo, pokud není odpolední směna, večer nejede spoj žádný. Cesta do a z Trhových Svinů autobusem
trvá cca 10 minut. Tímto směrem jezdí i několik spojů nepřímých, většinou s přestupem v Žáře nebo
Borovanech, doba jízdy u těchto spojů často přesahuje i 30 minut. Pokud jde o víkendové spoje, do a z
Trhových Svinů jezdí za celý víkend celkem pouze 3 spoje, jeden tam a dva zpět.
Lze říci, že z hlediska dopravní obslužnosti je situace obce ne příliš příznivá, přičemž hlavní problémy
spočívají jednak v malém počtu přímých spojů do a z Českých Budějovic, v dlouhé době jízdy do Českých
Budějovic, v malém počtu spojů z Trhových Svinů v dopoledních hodinách, v malém počtu spojů z
Českých Budějovic i Trhových Svinů ve večerních hodinách (pokud není odpolední směna, poslední spoj
z ČB jede v 18:35, z TS již v 17:30) a v malém počtu spojů do a z Českých Budějovic i Trhových Svinů o
víkendu.
Ke špatné dopravní obslužnosti přispívá také již zmíněná poloha obce ve směru ke státní hranici a
zároveň mimo hlavní dopravní trasy. Na druhou stranu dalším problémem je, že veřejná doprava není
v současné době příliš využívaná, resp. její využívání postupně klesá, neboť lidé se dopravují ve stále
větší míře spíše auty a veřejná doprava se tak prodražuje a některé spoje mohou být ekonomicky zcela
neúnosné. To ovlivňuje i případné úvahy nad posilováním spojů.
Pro děti je k dispozici školní autobus, který je dopravuje do a ze školy v Trhových Svinech ráno a
odpoledne. Děti do MŠ v Olešnici vozí rodiče z Bukové a Lhotky zpravidla sami.

5. Vybavenost
Základní občanská vybavenost
Občanská vybavenost obce Olešnice není na příliš vysoké úrovni, ale víceméně odpovídá velikosti a
charakteru obce. Z hlediska občanské vybavenosti je na tom nejlépe samotná Olešnice, kde sídlí též OÚ
a jsou zde i budovy ZŠ a MŠ. Přímo v Olešnici je prodejna smíšeného zboží, jsou tu dvě hospody (z nichž
jedna je součástí budovy OÚ) a další je provozována na fotbalovém hřišti. Obec vlastní čtyři bytové
domy, z nichž jeden slouží v omezeném rozsahu jako DPS. V Olešnici sídlí také pošta, která má otevřeno
v pracovní dny. Pro kulturní, společenské a sportovní aktivity se v Olešnici nachází budova sokolovny,
fotbalové hřiště, multifunkční sportovní hřiště, dětské hřiště, dobrovolní hasiči mají k těmto účelům k
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dispozici též hasičárnu. V budově OÚ se nachází také obecní knihovna. V Bukové se nachází obchod, je
tu též hospoda, pro kulturní a společenské akce je tu společenský sál, knihovna, hasičárna s klubovnou
(která slouží zároveň jako volební místnost). Pro děti je k dispozici dětské minihřiště, žádné sportovní
hřiště v Bukové ale doposud není, místní hrají např. fotbal nebo baseball na rozsáhlé návsi. Ve Lhotce
dříve býval obchod a hospoda, ale ty v současnosti již nefungují, v současnosti je tu pouze knihovna
včetně klubovny, sloužící také jako sídlo dobrovolných hasičů. Žádná plocha pro sport tu není, v plánu
je výstavba dětského minihřiště.

Je patrné, že většina služeb a pestré možnosti ke kulturním či sportovním aktivitám v obci chybí a je
nutné za nimi dojíždět do okolních měst. Další problémy z hlediska občanské vybavenosti spočívají ve
slabé vybavenosti především menších místních částí obce a dále ve špatném technickém stavu
některých budov občanské vybavenosti v majetku obce, což má a i do budoucna bude mít značné
nároky na rozpočet obce. Potenciálem do budoucna naopak může být nalezení vhodného využití areálu
zámku např. jako dodatečné prostory občanské vybavenosti. Podrobnější informace k jednotlivým
segmentům vybavenosti jsou uvedeny v následujících subkapitolách.
Bydlení
Podle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů bylo v roce 2011 v Olešnici 361 domů, z toho 247 (68,4 %)
obydlených a necelých 32 % neobydlených. Data k domovnímu fondu v obci jsou uvedena níže v tabulce
11. Naprostá většina obydlených domů jsou domy rodinné, bytových domů bylo v obci v roce 2011
celkem 5. Domovní fond v obci je různého stáří, např. přibližně 100 domů pochází z doby před rokem
1970, mezi lety 2001 a 2011 jich pak bylo postaveno 29.
Tabulka 11: Domovní fond v obci v r. 2011
DOMY

celkem

rodinné domy

bytové domy

Domy úhrnem

361

351

5

5

Domy obydlené

247

237

5

5

214

212

-

2

obec, stát

5

1

4

-

bytové družstvo

1

-

1

-

spoluvlastnictví
vlastníků bytů

13

13

-

-

1919 a dříve

43

43

-

-

1920 - 1970
z
toho
podle
1971 - 1980
období výstavby
nebo rekonstrukce 1981 - 1990
domu
1991 - 2000

61

58

1

2

40

39

1

-

28

25

2

1

35

34

1

-

2001 - 2011

29

29

-

-

fyzická osoba
z toho podle
vlastnictví domu

ostatní budovy

Zdroj dat: ČSÚ – SLDB 2011

Bytů bylo v obci v roce 2011 celkem 420 (viz tabulka 12), z toho 297 obydlených a zbytek neobydlených
- podíl neobydlených bytů tak dosahuje relativně vysokých hodnot, neboť činí 29,3 % z celkového počtu
bytů. Tato hodnota je však relativní, neboť značná část, přibližně 65 %, neobydlených bytů (80) slouží
k rekreaci, takže přímo nezpůsobilých k bydlení je pouze 12 bytů. Z celkového počtu obydlených bytů
jich je 255 (cca 86 %) v rodinných domech a 37 (cca 13 %) v bytových domech. Ze srovnání údajů o
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období výstavby domů a bytů z tabulek 11 a 12 je zřejmé, že výstavba bytových domů probíhala
především v 60. až 80. letech 20. století, kdy byly vybudovány 4 z 5 dnes využívaných bytových domů.
V 90. letech pak byla rekonstruována budova dnešní budovy DPS. Z toho vyplývá, že bytové domy jsou
již relativně staré, to má dopady na potřebu značných investic do jejich údržby a oprav. V současnosti
v obci značně převažuje výstavba bytů v rodinných domech. Podíl nájemních bytů tvoří přibližně 10,5
% z celkového počtu obydlených bytů.

Obec Olešnice má ve svém vlastnictví celkem 28 bytů v bytových domech (jedná se o tři bytové domy
a dům s pečovatelskou službou). Byty se průběžně udržují, opravují (např. výměna oken, rekonstrukce
střech apod.), obec se o ně pravidelně stará. Další významné investice např. na jejich zateplení jsou
plánovány i pro příští roky. Obec má ve všech bytech stále plnou obsazenost. Zájem o bydlení v
obecních bytech je obrovský a není možné všem žádostem vyhovět, je to dáno mimo jiné příznivou výší
nájmu.
Tabulka 12: Bytový fond v obci v r. 2011
z toho
BYTY

Počet osob

celkem v rodinných v bytových
domech
domech celkem

z toho
v rodinných
domech

Byty celkem

420

378

37

762

667

Obydlené byty celkem

297

255

37

762

667

ve vlastním domě
z toho právní v osobním vlastnictví
důvod užívání
nájemní
bytu
družstevní

208

206

-

584

578

-

-

-

-

-

31

3

28

77

8

9

-

9

16

-

1919 a dříve

46

46

-

x

x

1920 - 1970

73

62

9

x

x

1971 - 1980

53

44

9

x

x

1981 - 2000

84

64

19

x

x

2001 - 2011

30

30

-

x

x

123

123

-

x

x

změna uživatele

1

1

-

x

x

z toho důvod slouží k rekreaci
neobydlenosti přestavba

80

80

-

x

x

4

4

-

x

x

12

12

-

x

x

z toho podle
období
výstavby nebo
rekonstrukce
bytu

Neobydlené byty celkem

nezpůsobilé k bydlení
Zdroj dat: ČSÚ – SLDB 2011

Kromě zájmu o bydlení v obecních bytech je v obci v posledních letech zájem zejména o výstavbu
individuálních rodinných domů. Za posledních 12 let (2004–2015) bylo dokončeno celkem 29 nových
bytů, přičemž nejvíce v roce 2013, a to 5 dokončených bytů. Jak je patrné z grafu níže, ze sledovaného
období probíhala nejintenzivnější bytová výstavba v období let 2010 – 2013. Pro lepší srovnání uveďme
ještě ukazatel intenzity bytové výstavby, tzn. průměrný počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel. Za
roky 2009 - 2014 dosáhla tato intenzita v Olešnici hodnoty v průměru za rok 4,5 bytu na 1 000 obyvatel,
zatímco v případě Jihočeského kraje to bylo 2,9 a u SO ORP Trhové Sviny 4,0, což byla zároveň jedna z
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nejvyšších hodnot mezi SO ORP v rámci kraje. Ve srovnání s oběma územními celky tak probíhala bytová
výstavba v obci s vyšší intenzitou.

Zájem o bydlení a výstavbu rodinných domů je v obci i v současnosti. Výstavba probíhá především na
soukromých stavebních pozemcích. Obec se snaží o podporu bytové výstavby v obci např. pozitivním
přístupem ke změnám v územně plánovací dokumentaci, nicméně významným limitujícím faktorem je
skutečnost, že samotná obec nedisponuje dostatečnými plochami ve svém vlastnictví pro bytovou
výstavbu. V současné době obec např. vlastní jednu stavební parcelu v centru obce a plochy pro
navazující výstavbu dvou až tří rodinných domů v lokalitě U vodních zdrojů. Další plochy pro rozvoj
bydlení obec vlastní i v Bukové a Lhotce, ale jejich rozloha též není příliš velká. Snahy obce o podporu
bytové výstavby a uspokojování poptávky po stavebních pozemcích jsou tudíž velmi omezené. Do
budoucna by proto mělo být prioritou obce pokusit se získat některé pozemky do svého vlastnictví. V
delším časovém horizontu připadá v úvahu též potenciální výstavba dalšího bytového domu s byty pro
vybrané skupiny obyvatel (např. startovací byty pro mladé rodiny, byty pro seniory, sociální byty apod.).
Případná realizace bude záviset na dalším vývoji poptávky po obecních bytech, na disponibilních
dotačních prostředcích a též na politice vlády v oblasti zamýšlené povinnosti poskytování sociálního
bydlení ze strany obcí.
Graf 7: Počty nově dokončených bytů v obci v letech 2004 - 2015
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Zdroj dat: ČSÚ – Veřejná databáze

Školství a vzdělávání
Obec Olešnice je zřizovatelem plně organizované Základní školy a Mateřské školy Olešnice. Škola je
příspěvkovou organizací obce. Součástí školy je také školní jídelna a školní družina. Škola je kromě
samotné Olešnice spádová i pro místní části Buková a Lhotka. Školu však navštěvují také některé děti z
dalších sousedních i vzdálenějších obcí, např. z Trhových Svinů, Borovan, Nových Hradů a dokonce i z
Českých Budějovic.
Budovy základní i mateřské školy se nacházejí v centru obce a obě budovy jsou v těsném sousedství.
Základní škola Olešnice je malotřídní školou pro 1. až 5. ročník. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd. V jedné
třídě je 1. a 2. ročník, ve druhém 3., 4. a 5. ročník. V letošním školním roce navštěvuje školu 36 žáků,
aktuálně je kapacita dostačující. Kromě dvou učeben se v budově nachází i školní družina, kterou v
tomto roce navštěvuje 25 žáků a školní jídelna. Mateřská škola je malá, jednotřídní vesnická školka,
kterou v současnosti navštěvuje 28 dětí, tedy kapacita školky je již delší dobu zcela naplněna. Mateřská
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škola funguje s plným provozem od září do června a s omezeným provozem během letních prázdnin,
kdy bývá provoz na šest týdnů přerušen. Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.30 hod.

Na základní škole vyučují celkem 3 učitelky, součástí pedagogického sboru je také jedna vychovatelka
ve školní družině. Práci mateřské školy zabezpečují 2 učitelky. Kromě toho na škole dále pracují 3
provozní zaměstnanci a 2 kuchařky ve školní jídelně. Provoz školní kuchyně a jídelny je organizován tak,
že kuchyně je součástí mateřské školy, kde je též jídelna pro MŠ a do ZŠ se jídlo donáší. Denně vaří
školní jídelna 75 obědů, celkem se zde stravuje 28 dětí z MŠ, 36 žáků ZŠ a 11 zaměstnanců školy. Školní
kuchyně nevaří pro cizí strávníky.
Obec se v posledních letech potýká s nedostatečnou kapacitou mateřské školy. Za poslední roky byla
kapacita školky vždy maximálně naplněna (kapacita je 24 dětí plus na 4 děti může obec udělit výjimku,
tuto možnost MŠ již 12 let využívá a je tak dlouhodobě naplněna na maximum 28 žáků). Z důvodu
vysokého počtu zájemců není možné přijímat všechny děti, neboť MŠ může přijímat jen tolik dětí, kolik
jich odejde do 1. ročníku ZŠ. Např. pro rok 2014/2015 bylo ve školce 9 volných míst, žádostí o umístění
do mateřské školy bylo k datu zápisu 12, takže 3 děti musely být odmítnuty. V roce 2015/2016 se
situace ještě zhoršila, když na 4 volná místa bylo 11 žádostí, 7 jich tudíž bylo odmítnuto. Na tento
nedostatek míst obec a škola zareagovala žádostí o výstavbu nové mateřské školy a tím navýšení
kapacity mateřské školy o 18 míst ze stávajících 28 na 46. Žádost byla přijata a během roku 2017 by
měla být celá stavba realizována. Tato kapacita by měla být dostačující, je předpoklad, že kapacita bude
plně pokrývat potřeby všech obyvatel Olešnice o umístění dětí do MŠ, navíc případně vznikne možnost
umístit do MŠ i děti ve věku dvou až tří let, v případě volné kapacity i děti z okolních obcí, které o to již
projevily svůj zájem.
Do budoucna je však nutné počítat s tím, že v důsledku přechodu rostoucího počtu dětí z MŠ do ZŠ
pravděpodobně vznikne problém s nedostatečnou kapacitou základní školy. V současnosti je maximální
kapacita školy 45 žáků. V příštích letech se očekává navýšení počtu žáků až do její kapacity. Např. v
červnu 2017 by mělo odcházet 5 žáků z 5. ročníku, do 1. ročníku by však mělo nastoupit až 13 dětí (10
předškoláků v MŠ + 3 děti z jiných obcí, které byly přijaté na odklad minulý rok, a tudíž musí být přijaté),
tj. v roce 2017/18 by dle předpokladů mělo ZŠ navštěvovat již 43 žáků, v dalším roce by se situace měla
dále zhoršit, když by místo 4 odchozích žáků mělo přijít dalších 10 dětí do 1. ročníku (počet žáků by
poté mohl dosáhnout až počtu 50, čímž by byla kapacita již překročena). Aby se tomuto problému
zamezilo a děti mohly z MŠ plynule přecházet do školy, bude nutné navýšit její kapacitu. Z tohoto
důvodu obec plánuje v rámci připravovaného projektu rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ zřídit
jednu další třídu v podkroví budovy. Do budoucna lze uvažovat i o přesunutí jídelny pro ZŠ do budovy
nové MŠ, čímž by vznikly dodatečné prostory např. pro vybudování další třídy. V souvislosti s rostoucím
počtem žáků bude potřeba též rozšíření šaten. Zároveň bude nutné vyřešit prostory pro výuku tělesné
výchovy. Na tělocvik chodí děti do sokolovny, mladší v současnosti jezdí do ZŠ Petříkov. Vzhledem k
velikosti tělocvičny v Petříkově bude postupně jejich prostor již nedostačující. Všichni žáci budou muset
opět chodit do sokolovny, jejíž prostory jsou ale pro tělocvik z hlediska BOZP v nevyhovujícím stavu.
Pokud jde o vyjížďku žáků z Olešnice do škol, podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyjíždělo
z obce do škol v roce 2011 celkem 47 žáků a studentů. Žáci a studenti z Olešnice vyjíždějí nejčastěji do
Českých Budějovic (17 osob) a do Trhových Svinů (16 osob). Nejčastěji se jedná o dojíždění na druhý
stupeň základní školy a do středních škol.
Základní a mateřská škola jako organizace zřizovaná obcí získává každoročně finanční prostředky z
obecního rozpočtu. V posledních letech takto dostává více než 600 000 Kč ročně. Obec se snaží školu a
školní aktivity dětí a žáků podporovat i nad rámec finanční dotace, obec např. zakoupila herní prvek na
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školní zahradu, poskytuje příspěvek na zajištění dárků na Den dětí a k Mikuláši pro děti z MŠ i ZŠ, či
hradí dopravu na školu v přírodě apod. Zpravidla se jedná o částku do 20 000,- Kč ročně.

Zdravotnictví
Přímo v Olešnici se nenachází žádné zdravotnické středisko. Do obce pouze dojíždí praktický lékař pro
dospělé, a to dvakrát za měsíc. Ordinaci má v budově domu s pečovatelskou službou každou 1. a 3.
středu v měsíci po dobu jedné hodiny. Tato ordinační doba je však z hlediska velikosti obce
nedostatečná a je určena spíše pro seniory a osoby bydlící v DPS. Za veškerými zdravotnickými službami
a specializovanými lékaři lidé z obce tedy dojíždějí, nejčastěji do Trhových Svinů, Českých Budějovic či
Borovan. Základní zdravotnické služby v podobě praktických lékařů pro dospělé, dětských lékařů,
zubních lékařů, rehabilitace, lékáren apod., stejně jako služby některých specializovaných lékařů jsou
dostupné v Trhových Svinech či Borovanech, většina specializovaných lékařů je pak dostupná v Českých
Budějovicích. Pohotovost je v Trhových Svinech a Českých Budějovicích. Záchranná služba přijíždí z
Trhových Svinů, v případě potřeby jede dále směrem na České Budějovice, odkud zároveň vyjíždí také
záchranná služba, pacienty si překládají a ti jsou následně dopraveni do Českých Budějovic.
Sociální péče
V rámci sociální péče se v Olešnici nachází jeden dům s pečovatelskou službou. DPS není příliš velký, je
tu pouze 6 bytů. Ubytovaní jsou zde jak lidé z obce (ti mají při obsazování bytů přednost), tak je možnost
ubytovat i osoby z okolních obcí. DPS je trvale ze 100 % naplněný, o bydlení zde je velký zájem. Nejedná
se však o klasický dům s pečovatelskou službou, ubytování v DPS funguje tak, že od obce mají lidé
pronajatý byt (obci platí nájem) a náklady na vytápění, elektřinu a vodu hradí každý sám. Případnou
pečovatelskou službu si lidé zde bydlící zajišťují také sami. Trvalá pečovatelská služba přímo v DPS
poskytována není, pokud někdo z obyvatel DPS potřebuje pečovatelskou službu, může využít služeb
soukromých pečovatelských firem. Pečovatelskou službu si tak objednávají pouze ti, kdo její služby
potřebují. Obec se dále spolupodílí na zajišťování mobilních sociálních služeb pro potřebné osoby. Obec
tak částečně kryje náklady spojené s činností pečovatelské služby (v obci jsou využívány služby subjektu
ARCHA Borovany, o. p. s.), přičemž ročně přispívá částkou cca 50 000,- Kč. Tyto služby mobilní
pečovatelské služby aktuálně využívají 3 občané obce, tato služba jim zajišťuje teplou stravu, topení,
hygienu a společnost. Obecně lze říci, že podmínky pro život seniorů jsou v obci dobré, o bydlení zde je
trvalý zájem.
Kultura
Obec Olešnice disponuje pouze základní nabídkou zařízení vhodných ke kulturní činnosti. Pro
nejrůznější společenské a kulturní akce je využívána budova sokolovny v Olešnici, společenský sál je
také v místní části Buková. Pokud jde o budovu sokolovny v Olešnici, ta byla až do letošního roku v
majetku Sokola, v letošním roce se po déletrvající snaze podařilo budovu získat do vlastnictví obce.
Sokolovna je kromě společenských a kulturních akcí využívána i pro sportovní účely. V místní sokolovně
je i pódium pro hudební a divadelní představení. Problémem obou společenských sálů v Olešnici i
Bukové je jejich špatný technický stav, který bude do budoucna potřeba řešit formou významných
investic do jejich oprav. Především rekonstrukce budovy sokolovny, která má polyfunkční využití pro
sportovní, kulturní a společenské účely, bude představovat značnou finanční zátěž pro rozpočet obce.
Nicméně tyto investice budou z hlediska udržení a dalšího rozvoje kulturního a společenského života v
obci nezbytné.
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Nejvýznamnější nemovitou kulturní památkou v obci je zámek v Olešnici, součástí areálu zámku je i
kostel sv. Václava. V Bukové je hodnotná budova bývalé obecné školy, ve Lhotce pak kaple sv. Rodiny.
Další nemovité památky jsou uvedeny v kapitole k cestovnímu ruchu. Knihovny jsou ve všech místních
částech Olešnice, Buková i Lhotka.

V obci se koná řada kulturních a společenských akcí, mezi nejvýznamnější patří např.: masopust, stavění
máje, dětský den, pouť, setkání seniorů apod., v obci se také každoročně konají různé plesy a zábavy.
Z dalších kulturních a společenských akcí v obci lze jmenovat: dětský masopust a dětský maškarní
karneval, mikulášská nadílka u zámku, vánoční trh ZŠ, v minulých letech též vystoupení ochotnického
souboru aj. V obci se koná také mnoho akcí určených pro děti. Organizaci kulturních a společenských
akcí se věnují místní spolky, občanská sdružení, ZŠ a MŠ Olešnice, ale i aktivní jednotlivci, popř. též,
obec, které pořádají většinu akcí. Společenské a kulturní akce se neomezují pouze na místní část
Olešnice, ale řada z nich je organizována místními spolky přímo i v ostatních místních částech Buková
a Lhotka. Akce typu stavění máje či setkání u vánočního stromu se konají v obou místních částech, v
Bukové se i díky vlastnímu sálu konají plesy, popř. masopustní zábava, ve Lhotce pak slaví např. vlastní
pouť. Návštěvnost kulturních a společenských akcí je relativně vysoká, o akce je dlouhodobě zájem.
I přes konání některých kulturních akcí, které vycházejí z historie obce či tradiční lidové kultury regionu
(masopust, stavění máje, pouť apod.) v obci doposud do jisté míry chybějí akce, které by umožňovaly
uchovávat, popř. oživovat historickou paměť obce a posilovat sounáležitost s obcí. Jednou z možností,
jak k tomu přispívat, je uspořádání srazů rodáků, které by poskytovaly možnost uchovat vztah k obci
lidem žijícím jinde a zároveň by byly vhodnou příležitostí k setkávání různých generací. Úvahy se vedou
také nad možností vytvoření znaku obce, který by obci z dlouhodobého hlediska umožňoval více se
zviditelnit a „prosadit“ jak ve vědomí svých vlastních obyvatel, tak případně i v rámci regionu a v
cestovním ruchu. Základním prvkem těchto aktivit by pak mělo být udržení tradice psaní obecní
kroniky.
Sport, tělovýchova a volnočasové aktivity
Obec Olešnice nabízí dobré podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity, a to především přímo v
Olešnici. Je zde fotbalové hřiště, nově též multifunkční hřiště na malou kopanou, volejbal, tenis,
basketbal a další míčové sporty, které bylo vybudované na místě stávajícího antukového hřiště za
sokolovnou. Dále je v obci sokolovna, kterou využívá mj. škola pro tělocvik v zimních měsících, místní
Sokol a v případě zájmu je přístupná i pro veřejnost. Sokolovna je však v současnosti ve špatném
technickém stavu, takže v příštích letech je v plánu její postupná rekonstrukce. Investiční opatření jsou
plánovány i na fotbalovém hřišti, které je v majetku Sokola Olešnice. V minulých letech se zde podařilo
opravit kabiny (střechu a koupelny), byl oplocen celý areál hřiště a byl též realizován vrt a zavlažování
hřiště, díky čemuž se podařilo zlepšit stav hrací plochy, do budoucna by bylo potřeba především vyřešit
technický stav klubovny a prostor pro občerstvení a popř. zřídit menší tribunu pro diváky. V delším
časovém horizontu se plánuje též úprava plochy pod hřištěm, kde by mělo vzniknout druhé
(tréninkové) hřiště. V prostorách zámku je zřízena také posilovna.
V obci je také dětské hřiště. Jedná se o zcela nově zrekonstruované a rozšířené dětské hřiště v Olešnici,
dětské minihřiště či dětský koutek se nachází i v Bukové. V případě minihřiště v Bukové je v plánu jeho
rekonstrukce, resp. doplnění hracích prvků, ve Lhotce je v plánu zřízení zcela nového dětského
minihřiště, neboť to zde chybí.
V oblasti sportu a tělovýchovy se angažuje několik místních spolků či aktivních skupin, nejvíce fotbalový
klub TJ Sokol Olešnice. Fotbalový klub má v současnosti dva oddíly, a to mladší přípravku pro ty
nejmenší a družstvo mužů. Mladší přípravka hraje okresní přebor, muži pak krajskou I.B třídu. V
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posledních cca dvou letech se v rámci fotbalového oddílu podařilo obnovit práci s dětmi, o čemž svědčí
i vytvoření dětského mužstva. Díky tomu se podařilo přivést k fotbalu řadu malých chlapců, kteří tak
mohou aktivně trávit svůj volný čas. Aktuálně takto trénuje cca 25 dětí. Práce s dětmi by se měla rozvíjet
i nadále, od podzimu 2017 by měla fungovat již dvě družstva - mladší i starší přípravka, navíc by měla
probíhat i tréninková příprava dětí do šesti let. Sokol Olešnice pak organizuje pravidelná cvičení
všestrannosti, cvičí se v sokolovně. V minulých letech se cvičící účastnili např. i všesokolských sletů.

Sportu se věnují i další aktivní skupiny (tyto skupiny nehrají přímo soutěž, ale scházejí se a sportují
pravidelně), hraje se zde např. nohejbal, stolní tenis, fotbal v Bukové, v zimních měsících pak místní
pravidelně jezdí hrát např. florbal či lední hokej do sportovišť mimo obec. Sportovní organizace a další
spolky pořádají také několik turnajů a soutěží, z těchto jednorázových akcí lze jmenovat např.
volejbalový turnaj o pouti, přátelský fotbalový zápas o pouti apod. Z dalších sportovních akcí v obci lze
dále uvést např.: cvičení jógy, sportovní odpoledne pro děti během dětského dne aj.
Další možnosti volnočasového vyžití pak nabízejí např. místní dobrovolní hasiči, jejichž sbory jsou ve
všech třech místních částech. Dobrovolní hasiči mají několik družstev různých věkových kategorií
(mládež, muži, ženy aj.) a pravidelně se účastní hasičských soutěží. V Olešnici se v současnosti plánuje
též obnovení činnosti družstva dětí. Členové dobrovolných hasičů zároveň pořádají či spoluorganizují
řadu společenských akcí v obci.
V posledních několika letech se zde vytvořila také velmi aktivní skupina „Lvíčat“, což je iniciativa
zajišťující bohatý program volnočasových aktivit pro děti předškolního i školního věku, kterou vede
skupina aktivních a nadšených občanů (většinou členů Sokola či hasičů). Děti se v klubu Lvíčat scházejí
pravidelně jednou týdně, kdy je pro ně připraven rozmanitý program se sportovní, volnočasovou, ale i
naučnou tematikou. Kromě toho vedoucí v průběhu roku organizují několik jednorázových akcí pro
děti, rodiče nebo i širokou veřejnost (např. týdenní tábor, víkendové akce v přírodě, výlety, účast na
různých soutěžích apod.). Pravidelně se programu Lvíčat účastní cca 15 dětí, účast na organizovaných
akcích bývá ještě vyšší. Ve spolupráci s klubem Lvíčat se daří postupně rozvíjet i další aktivity, pro
nejmenší děti předškolního věku funguje např. kroužek tancování, který by se měl postupně rozšířit i
na školáky. Do budoucna je v plánu rozšířit i nabídku sportů, které bude možné v obci aktivně hrát.
Odrostlejší děti a mládež z obce se pak mohou scházet např. v Otevřeném klubu mládeže, který má
svou klubovnu v prostorách zámku.
V Bukové je z hlediska volnočasových aktivit k dispozici chatový tábor, který je vhodný především pro
letní tábory, školy v přírodě, školní či sportovní soustředění apod. Ve Lhotce se pak nachází rybník
Lhoták, kde je možné koupání, a který je hojně využíván i pro sportovní rybaření. I přes přítomnost
velkého počtu rybníků v katastru obce jsou možnosti koupání v obci omezené, rybník sloužící přímo
jako koupaliště tu chybí. Proto je do budoucna pro tyto účely v plánu úprava a vyčištění alespoň
nevelkého rybníka na Střelnici.
Možností ke sportování a k volnočasovým aktivitám je v obci dostatek. Pozitivní je jak to, že je o tyto
aktivity značný zájem a účastní se jich mnoho dětí i dospělých, čímž je pro ně zajištěn vhodný program
trávení jejich volného času, tak také skutečnost, že je v obci dostatek aktivních jedinců, kteří se
organizaci těchto aktivit věnují. A to nejen dospělých, ale ve stále větší míře i z řad mladé generace.
Tato pestrá nabídka aktivit, značný zájem o ně a také aktivní a nadšený přístup všech vedoucích a
organizátorů snad přispějí k tomu, že se podaří sportovní, kulturní, společenské i veškeré volnočasové
aktivity v obci udržet a popř. dále rozšiřovat.
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6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Obec se nachází v oblasti na pomezí Třeboňské pánve a Novohradských hor. Krajina se zde začíná vlnit
v přechodu z rovinatějších pánevních oblastí do pahorkatiny, hlavním tokem území je řeka Stropnice.
Jedná se o hustě zalesněnou krajinu s hustou sítí rybníků různé velikosti.
Jak již bylo uvedeno na začátku dokumentu, celková výměra půdního fondu činí 2 354 ha, z toho 47 %
tvoří zemědělská půda, 32 % lesní půda, 16 % vodní plochy a 5 % zastavěné a ostatní plochy. Orná půda
zaujímá přibližně 82 % výměry zemědělské půdy, trvalé travní porosty pak cca 15 % zemědělské půdy.
Charakteru ploch odpovídá i relativně příznivá hodnota koeficientu ekologické stability – jde o podíl
ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) ku plochám nízké
ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, ostatní plochy). Hodnota koeficientu ekologické
stability činí 1,30, dle této hodnoty lze katastrální území obce Olešnice charakterizovat jako „vcelku
vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními
strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů“.
Co se týče kvality ovzduší, to je na území celého SO ORP Trhové Sviny všeobecně dlouhodobě
hodnoceno jako velmi dobré. Na území obce Olešnice se nenachází žádná oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví. Na území obce se nevyskytuje ani žádná
významná silnice, která by intenzitou dopravy, popř. hlukem byla zdrojem znečištění ovzduší. Dle údajů
Českého hydrometeorologického ústavu z roku 2014 se na území obce Olešnice nenachází ani žádný
významný zdroj znečišťování ovzduší, několik málo méně významných zdrojů znečištění se dle tohoto
šetření nachází v sousedních obcích (např. kamenolom Rejta), nejedná se však o významné zdroje
znečištění.
Na území obce se nenacházejí žádné ekologické zátěže ani odkaliště. Areály či plochy typu brownfields
se na území obce Olešnice též nenacházejí. Ve špatném technickém stavu byl a do značné míry stále je
areál zámku. Ten byl získán do vlastnictví obce v r. 2001 a od té doby je průběžně rekonstruován.
Pokud jde o nakládání s odpady, v obci funguje svoz komunálního odpadu a separace domovního
odpadu s tříděním na plasty, papír, sklo a kovy. Probíhá též svoz biologického odpadu. Žádná legální
skládka v obci není, určitý problém představují v některých obdobích černé skládky. Ty se v obci občas
vyskytují, nejedná se však o nic zásadního a trvalého, černé skládky jsou spíše ojedinělým problémem.
Problematicky se také jeví znečištění některých veřejných prostranství odpadky (např. ve Lhotce či v
Olešnici „na vyhlídce“). Situaci ve Lhotce se daří řešit instalací dodatečných popelnic.
Zastavěná území v obci se nenacházejí v záplavovém území ani v aktivní zóně záplavových území. Na
části území katastru obce se vyskytují ochranná pásma vodních zdrojů 2. stupně.
Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostřední nepředstavuje v obci významnější problém. Katastrální území obce
nezasahuje do žádného velkoplošného chráněného území. Na území obce se však rozkládá velká část
přírodně hodnotné nivy řeky Stropnice, která je současně evropsky významnou lokalitou (EVL) v rámci
soustavy NATURA 2000. Oblast Stropnice zahrnuje asi desetikilometrový úsek meandrujícího toku říčky
Stropnice, její širokou nivu a rybniční soustavu u Olešnice. Větší část území tvoří národní přírodní
rezervace Brouskův mlýn, která začíná na severní hranici katastrálního území Lhotka, přímo do území
obce Olešnice však nezasahuje. V rámci katastru obce Olešnice se evropsky významná lokalita Stropnice
táhne po celé jeho východní části v široké nivě Stropnice a zahrnuje až na pár výjimek všechny rybníky
v katastru obce (viz obr. 6). Nejvíce je do území EVL Stropnice zapojeno katastrální území Lhotka, které
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je touto oblastí pokryto více než z poloviny a kde se hranice EVL dostává až do blízkosti zastavěného
území. V současné době není oblast Stropnice chráněným územím, ochranu by mohlo v budoucnu
zajistit údajně plánované zřízení Přírodní památky Stropnice.

Celé území EVL Stropnice má rozlohu cca 1 244 ha. Celá oblast má význam především jako lokalita s
početnou populací vydry říční. Vydra využívá především bohatě zarybněný tok řeky Stropnice i rybníky
v rybniční soustavě u Olešnice a stoky mezi nimi, resp. stoky mezi rybníky a řekou. Severozápadní část
lokality má značný význam rovněž jako stanoviště populace modráska očkovaného. Oblast se zjištěným
výskytem modráska tvoří rašelinná louka v blízkosti Brouskova mlýna a zejména kulturní louka severně
až severovýchodně od obce Třebeč. Pokud jde o možné střety zájmu, v případě vydry říční mohou pro
její ochranu představovat riziko snahy o intenzivní rybářské hospodaření na rybniční soustavě. Pro
území s výskytem modráska očkovaného pak mohou působit proti jeho ochraně snahy o intenzifikaci
zemědělské výroby a o udržení intenzivních polních kultur v jeho bezprostředním okolí.
Další prvky ochrany přírody a krajiny, jako jsou památné stromy, krajinné památkové zóny nebo
registrované významné krajinné prvky se na území obce nenacházejí.
Obr. 6: Evropsky významná lokalita Stropnice

Zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

Do správního území obce zasahují oblasti Územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES). Jedná
se o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se nadregionální, regionální a místní systém ekologické stability.
Ochrana ÚSES zahrnuje v tomto případě skladebné prvky regionálního a nadregionálního významu jako
jsou nadregionální biokoridory, regionální biokoridory, nadregionální biocentra a regionální biocentra.
Do katastrálního území obce Olešnice zasahuje jedno regionální biocentrum a okrajově také dva
regionální biokoridory:
•

regionální biocentrum RBC 551 - Niva Stropnice

•
•

regionální biokoridor RBK 75 - Janovka - Dubí
regionální biokoridor RBK 4082 - Dubí - Marouškův dvůr
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V rámci ochrany přírody nedochází v současnosti ke střetu rozvojových záměrů s prvky ÚSES, neboť
tyto prvky jsou zaznamenány v územním plánu obce a jsou plně respektovány. Navíc se všechny
uvedené prvky ÚSES nacházejí v okrajových částech katastru obce mimo zastavěná území.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Olešnice je samostatnou obcí, která administrativně spadá do správního obvodu obce s
rozšířenou působností Trhové Sviny a do téhož správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem.
Obec Olešnice má dlouholetou tradici (samostatnou obcí je již od poloviny 19. století) a její činnost se
řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti, přitom
se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných
zákonů. Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti.
Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi
ústředních správních úřadů. Tuto správu obec vykonává na území obce, které zahrnuje tři katastrální
území a též tři místní části. Správu obce zajišťuje 15-ti členné zastupitelstvo a 5-ti členná rada obce.
Jediným uvolněným členem zastupitelstva je starosta obce. Obec má aktuálně pouze jednoho stálého
zaměstnance v hlavním pracovním poměru (účetní), na pomocné veřejné práce pak obec pobírá dotaci
od ÚP na další 2 zaměstnance.
Jedinou organizací zřizovanou obcí je Základní škola a Mateřská škola Olešnice – příspěvková
organizace obce, která zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu. ZŠ a
MŠ Olešnice v současnosti zaměstnává 11 osob.
Hospodaření a majetek obce
Obec Olešnice má snahu udržovat vyrovnaný rozpočet s finanční rezervou. Zároveň je obec aktivní v
investiční činnosti, tento fakt se do hospodaření také promítá. V posledních šesti letech obec
hospodařila většinou s mírně přebytkovým rozpočtem, pouze v roce 2015 byl výsledek hospodaření
schodkový (viz graf 8). Rovněž za první tři čtvrtletí roku 2016 měla obec kladné saldo příjmů a výdajů
(výrazně schodkový výsledný rozpočet v roce 2015, resp. přebytkový v roce 2016 je však v podstatě
pouze administrativním nesouladem, je totiž způsoben administrací významné investiční akce, která
byla obcí uhrazena v celé výši v r. 2015, dotaci však obec obdržela až v roce 2016). Rozpočet obce se
zpravidla pohybuje ve výši 10 – 12 mil. Kč, a to mj. právě v závislosti na výši přijatých dotačních
prostředků. Roční příjmy se v letech 2010-2016 pohybovali v rozmezí přibližně 9 - 16 mil. Kč, výdaje pak
v rozmezí cca 7,5 - 16,5 mil. Kč. Dle plánovaného rozpočtu na rok 2016 by se příjmy a výdaje měly
pohybovat přibližně na úrovni 16 mil. Kč (jak již bylo uvedeno, takto vysoké hodnoty jsou způsobeny
vypořádáním významné dotace), z toho daňový výnos by měl činit cca 9 mil. Kč. Obec v současnosti
nesplácí žádný dlouhodobý úvěr. Hospodaření obce lze celkově hodnotit pozitivně. Graf 8: Meziroční
vývoj rozpočtu obce Olešnice v letech 2010 - 2016 (údaje k 30. 9. 2016)
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Zdroj: Statnisprava.cz (http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00245283)

Hospodaření obce ovlivňuje množství finančně náročných, avšak potřebných investičních opatření,
které obec byla a je nucena realizovat, ať už z vlastních zdrojů nebo za přispění dotačních prostředků.
V letech 2012–2016 obec získala nenárokové dotace v celkové výši přes 12 mil. Kč, z toho nejvíce, cca
5,5 mil. Kč, z ROP Jihozápad na opravu místních komunikací. Přehled nejvýznamnějších získaných
nenárokových dotací je uveden níže v tabulce 13.
Tabulka 13: Přehled nejvýznamnějších obdržených nenárokových dotací v letech 2012 – 2016
Rok Výše dotace (v Kč)

Účel dotace

Zdroj financování

2013

250 000 Zámek - obnova omítky ve východní části budovy

Grant KÚ JčK

2014

300 000 Obnova zámku - fasáda, okna

Grant KÚ JčK

2014

400 000 Obnova vodohospodářské infrastruktury - Olešnice

Grant KÚ JčK

2014

650 680 Obnova rybníka v Olešnici

MŽP, SFŽP

2016

5 564 847 Stavební úpravy MK v Olešnici a Bukové

ROP Jihozápad

2016

400 000 Oprava zámku - západní část

Grant KÚ JčK

2016

400 000 Dětské hřiště v Olešnici

MMR

2016

834 903 Oprava kanalizace v Olešnici

Grant KÚ JčK

2016

210 000 Místní komunikace ke hřišti

Grant KÚ JčK

2016

356 409 Místní komunikace ke hřišti

MMR

2016

1 700 000 Cesta Jandovec

SZIF

Zdroj: OÚ Olešnice

Mezi nejhodnotnější položky v rámci nemovitého majetku obce, ať již z hlediska historického či
stavebního, patří tyto: budova zámku v Olešnici, budova sokolovny, dále pak budova staré školy včetně
kulturního sálu v Bukové, budova DPS, budova OÚ a pohostinství Olešnice či objekt ČOV. Obec dále
vlastní 1 stavební parcelu a pozemek určený k výstavbě penzionu. Stavební stav většiny nemovitostí v
majetku obce je však špatný a do budoucna bude vyžadovat další významné investice.
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Bezpečnost v obci
Nejbližší obvodní oddělení Policie ČR sídlí v Trhových Svinech. V obci se nachází dvě jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, a to v místních částech Olešnice a Buková. Profesionální jednotky dojíždějí
v krizových situacích dle rozsahu a lokalizace této situace. U složitějších či rozsáhlejších zásahů přijíždějí
jednotky profesionálních hasičů z Trhových Svinů a Nových Hradů. Žádná specifická opatření k
předcházení živelným pohromám nejsou v obci realizována. K varování obyvatelstva před nebezpečím
je určen místní rozhlas. V obci se neorganizují žádné aktivity zaměřené na prevenci kriminality, ale
kriminalita v obci je obecně velmi nízká.

Vnější vztahy a vazby
Obec Olešnice je členem těchto svazků obcí a regionálních sdružení:
•

Svaz měst a obcí ČR

•

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

•

Mikroregion Sdružení Růže

•

Euroregion Silva Nortica

Obec Olešnice dále spadá do územní působnosti MAS Sdružení Růže.
Na bilaterální úrovni v současné době neprobíhají žádné vazby obce Olešnice na další obce, neboť obec
nemá žádné partnerské obce ani v ČR, ani v zahraničí.

A. 2 Východiska pro návrhovou část – SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky
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• zachovalá příroda a krajina a její venkovský ráz
• příznivý populační vývoj ve všech místních
částech
•
•
•
•

• dopravní dostupnost krajského města
• nedostatek ploch pro rozvoj podnikání
• nízká nabídka základních komerčních služeb
(zejména v místních částech)

věková struktura obyvatel
spolková činnost s dlouhou tradicí
nízká nezaměstnanost
rybniční soustava a Evropsky významná lokalita
Stropnice vhodná pro rekreaci

• nutnost dojíždění za prací, do škol i za službami
• nerozvinutá infrastruktura a služby pro rozvoj
cestovního ruchu
• chybějící kanalizace v m. č. Buková a Lhotka
• špatné napojení na komunikace vyšších tříd
• stav místních komunikací a chodníků

•
•
•
•
•
•

poloha obce v turisticky zajímavé krajině
plynofikace obce
nízká intenzita dopravy
• absence cyklostezek / cyklotras v obci špatná
intenzivní bytová výstavba
obslužnost veřejnou dopravou
stabilní počet dětí a žáků v MŠ / ZŠ
• nedostatek ploch k bydlení ve vlastnictví obce
dobré podmínky pro sport a volnočasové aktivity • nedostačující kapacita obecních bytů (z důvodu
vysoké poptávky)
• tradiční kulturní akce
• aktivita místních (společenské a volnočasové
• špatná občanská vybavenost (především v m. č.
aktivity)
Buková a Lhotka)
• kvalitní životní prostředí bez významných zdrojů
znečištění

• nedostatečná kapacita MŠ
• špatný
technický
stav některých
obecních budov

Příležitosti
•
•
•
•
•
•

Hrozby
• odliv mladé generace z obce do měst
• stárnutí obyvatel a nároky z toho vyplývající
• zhoršení vztahů mezi občany v důsledku
nekontrolovaného rozrůstání obce

blízkost a otevřenost hranice
rozvoj turistických oblastí v regionu
rozvoj komerčních služeb
další podpora místních spolků ze strany obce
potenciálně relativně blízké napojení na dálnici
možnost získat dostatečné plochy k rozvoji
bydlení

•
•
•
•
•

• rozvoj služeb zaměřených na mladé rodiny s
dětmi
• rozvoj udržitelných forem turistiky
• vhodné využití areálu zámku a získání finančních
prostředků na tento účel
• navázání partnerství s vybranými obcemi
• rozvoj spolupráce v rámci MAS Sdružení Růže
• využívání prostředků strukturálních fondů EU a
dalších dotačních zdrojů pro rozvoj obce

růst nezaměstnanosti, především dlouhodobé
rušení spojů veřejné dopravy
zrušení pobočky České pošty
omezené možnosti obce k rozvoji bydlení
uvažovaná povinnost zajišťovat sociální bydlení
ze strany obce

• nedostatečná kapacita ZŠ v budoucnu
• prohlubování rozdílů v občanské vybavenosti
mezi Olešnicí a dalšími m. č. Buková a Lhotka
• nedostatek finančních zdrojů pro rozvoj obce
• zadlužení obce v důsledku případného odebrání
schválených dotací
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B. 1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a o tom, jakým směrem se bude
obec měnit a rozvíjet. Jako vizi rozvoje na příštích 10 až 20 let si obec stanovila:
Obec Olešnice chce být vhodným místem pro život místních obyvatel všech generací, se zajištěnou
kvalitní infrastrukturou a občanskou vybaveností, se zachovalým životním prostředím, a zároveň
živým a atraktivním místem s dostatkem příležitostí pro vzdělávání, sport a kulturní a společenské
vyžití.

B. 2 Programové cíle
Programové cíle jsou stanoveny s ohledem na plnění strategické vize rozvoje obce. Časově jsou
navrženy pro střednědobý časový horizont. Jsou stanoveny na základě definovaných problémů i potřeb
aktérů v území a vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti
dokumentu. Tyto programové cíle jsou:
1. Zlepšování podmínek pro život a bydlení v obci zajištěním kvalitní infrastruktury, vybavenosti a
služeb
Specifikace: Obec Olešnice usiluje o to, aby zde lidé měli vhodné podmínky pro život, bydlení, práci
i podnikání a aby měli motivaci zde zůstat, popř. se sem chtěli stěhovat. Obec se takto snaží
podporovat všechny skupiny obyvatel – mladé rodiny s dětmi, seniory, pracující, podnikatele atd.
Důležitým podmiňujícím faktorem pro fungování a rozvoj obce i pro život místních obyvatel je stav
dopravní a technické infrastruktury, ale i kvalita vybavenosti v obci a rozsah dostupných služeb.
Právě tyto aspekty řeší tento programový cíl.
Hodnotící indikátory: v rámci tohoto cíle jimi mohou být např. délka vystavěných /
rekonstruovaných místních a účelových komunikací či chodníků; délka rekonstruované /
vybudované vodovodní a kanalizační sítě; počet rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti;
počet postavených / rekonstruovaných / nově vybavených obecních bytů apod.
2. Zatraktivnění obce pro místní i návštěvníky podporou kultury, vzdělávání, sportovních a
volnočasových aktivit
Specifikace: Snahou obce je, aby byla příjemným místem pro život místních i zajímavým cílem pro
její návštěvníky, ale také aby byla i živoucím místem, kde mají děti, mládež i dospělí odpovídající
zázemí a infrastrukturu pro vzdělávání, sportovní vyžití a volnočasové aktivity a kde se i místní
obyvatelé aktivně spolupodílejí na kulturním a společenském dění. Programový cíl spočívá v
podpoře předškolního i školního vzdělávání, sportu, volnočasových aktivit, kultury v obci i činnosti
všech místních spolků. S tím souvisí i stav místních památek, jejichž obnova a oprava je nedílnou
součástí tohoto cíle.
Hodnotící indikátory: v rámci tohoto cíle jimi mohou být např. počet nově vzniklých míst při navýšení
kapacity ZŠ a MŠ; počet a rozsah opravených kulturních památek; počet a rozsah vybudovaných /
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upravených dětských či sportovních hřišť; počet uskutečněných kulturních a společenských
projektů; výše podpory místním spolkům atd.

B. 3 Programová opatření
Programový cíl

1.

Zlepšování podmínek pro život a bydlení v obci zajištěním kvalitní
infrastruktury, vybavenosti a služeb

Opatření

1.1

Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb
Snížení energetické náročnosti v obecních budovách
Rekonstrukce budovy Sokolovny
Oprava sálu v Bukové

Aktivity

Pořízení hasičského vozu pro JSDHO Olešnice
Zachování a rozšiřování služeb v obci
Opatření

1.2

Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce
Rekonstrukce a oprava vodovodní a kanalizační sítě
Výstavba kanalizační sítě a ČOV Buková (event. podpora domovních
čistíren Buková i Lhotka)

Aktivity

Zřízení, event. rekonstrukce veřejného osvětlení
Obnova návesního rybníku ve Lhotce
Opatření

1.3

Rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury
Rekonstrukce a oprava místních komunikací
Budování nových chodníků a oprava stávajících

Aktivity

Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti na návsi
Opatření
Aktivity

1.4

Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení
Výstavba obecních bytů (např. startovací byty, byty pro seniory)
Získání dodatečných ploch pro bydlení

41

Program rozvoje obce Olešnice 2017 – 2021

Programový cíl

2.

Zatraktivnění obce pro místní i návštěvníky podporou kultury,
vzdělávání, sportovních a volnočasových aktivit

Opatření

2.1

Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit
Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ
Výstavba nové MŠ
Zřízení víceúčelového sportovního hřiště v Bukové
Úprava areálu střelnice a tamního rybníka pro účely koupání

Aktivity

Úprava zázemí na fotbalovém hřišti
Úprava prostranství po zrušeném rybníku na návsi
Opatření

2.2

Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti pro cestovní
ruch
Rekonstrukce budovy zámku včetně úpravy okolních ploch
Zmapování a renovace drobných sakrálních památek v celém katastru
obce

Aktivity

Zřízení odpočinkových míst – Olešnice, Buková, Lhotka
Opatření

Aktivity

2.3

Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků
Podpora společenských a kulturních aktivit
Podpora činnosti místních spolků
Úprava hasičského cvičiště

B. 4 Rozvojové aktivity
V této části jsou uvedeny jednotlivé rozvojové aktivity obce ve formě projektových záměrů na roky
2017–2021.
Navržená opatření a aktivity mají z velké části úzkou vazbu na cíle a opatření dalších regionálních
rozvojových dokumentů, především na opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Sdružení Růže na období 2014–2020. To dokládá význam definovaných opatření a aktivit z hlediska
jejich potřebnosti. Realizace aktivit a opatření bude mít přínos jak pro obec Olešnice, tak i pro širší okolí
a region MAS Sdružení Růže. Programové cíle, opatření i aktivity jsou také v souladu s Programem
rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020.
Všechny uvedené aktivity, které mají vazbu na územně plánovací dokumentaci, jsou v souladu s
územním plánem obce.
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Opatření 1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb
Informace o projektu
Název projektu

Snížení energetické náročnosti v obecních budovách

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice, m. č. Lhotka

Rozpočet

5 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti v obecních budovách,
v nichž tato opatření nebyla doposud realizována - zateplení a výměna
oken v bytových domech a dále v budovách č. p. 150 ve Lhotce a Bukové

Rozpracovanost

Zadaná projektová dokumentace a energetické posudky pro získání
podpory v IROP

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb
Informace o projektu

Název projektu

Rekonstrukce budovy Sokolovny

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

3,5 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Rekonstrukce budovy Sokolovny (zateplení, výměny oken, výměna
elektrických rozvodů, vytápění, osvětlení, úpravy interiéru aj.) se
zachováním polyfunkčního charakteru objektu pro sportovní a
kulturní aktivity i společenské akce, vybavení mobilářem (stoly + židle)

Rozpracovanost

Podaná žádost na kofinancování první fáze rekonstrukce (zateplení
střechy, výměna elektrických rozvodů, osvětlení, plynofikace), projektový
záměr

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb
Informace o projektu

Název projektu

Oprava sálu v Bukové

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Buková
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Rozpočet

2 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Zateplení střechy, výměna střešní krytiny, výměna oken, zateplení pláště,
výměna otopného systému

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2020

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb
Informace o projektu

Název projektu

Pořízení hasičského vozu pro JSDHO Olešnice

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

500 000,- Kč

Popis projektu

Pořízení hasičského vozu pro JSDHO Olešnice z důvodu nevyhovujícího
stavu stávajícího vozidla

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Střední

Plánovaná realizace

2018 - 2019

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb
Informace o projektu

Název projektu

Zachování a rozšiřování služeb v obci

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

Místní části obce

Rozpočet

-

Popis projektu

Snaha zachovat a popř. dále rozšiřovat služby dostupné v obci (např.
pošta, lékař, pohostinství, prodejna, zachování intenzity spojů veřejné
dopravy aj.)

Rozpracovanost

-

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Vlastní zdroje

Opatření

1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb
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Opatření 1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce
Informace o projektu
Název projektu

Rekonstrukce a oprava vodovodní a kanalizační sítě

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

místní části obce

Rozpočet

4 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Opravy a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v m. č. Olešnice, opravy a
rekonstrukce vodovodu v m. č. Buková a Lhotka

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce
Informace o projektu

Název projektu

Výstavba kanalizační sítě a ČOV Buková (event. podpora domovních
čistíren Buková i Lhotka)

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Buková, m. č. Lhotka

Rozpočet

17 mil. Kč / 3 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Výstavba kanalizační sítě a ČOV v Bukové, v případě vhodných dotačních
titulů eventuálně podpora výstavby domovních čistíren v Bukové a ve
Lhotce

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce
Informace o projektu

Název projektu

Zřízení, event. rekonstrukce veřejného osvětlení

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

100 000,- Kč

Popis projektu

Obnova VO v centru m. č. Olešnice z důvodu rekonstrukce kabelu NN

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká
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Plánovaná realizace

2017 - 2018

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce
Informace o projektu

Název projektu

Obnova návesního rybníku ve Lhotce

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Lhotka

Rozpočet

100 000,- Kč

Popis projektu

Odbahnění rybníka, posečení náletových porostů

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce

Opatření 1.3 Rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury
Informace o projektu
Název projektu

Rekonstrukce a oprava místních komunikací

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

místní části obce

Rozpočet

4 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Rekonstrukce a opravy místních komunikací ve všech m. č., které jsou ve
špatném stavu, např. kolem NEMY, kolem kostela, ke Křišťanci atp.

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.3 Rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury
Informace o projektu

Název projektu

Budování nových chodníků a oprava stávajících

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

Místní části obce

Rozpočet

5 mil. Kč (odhad)
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Popis projektu

Oprava chodníků a budování nových chodníků v místech, kde doposud
chybí, např. na návsi Olešnice, směrem na Hvízdalky, směrem na T. Sviny,
v nové zástavbě (U vodních zdrojů), podél silnice (obousměrně) v místní
části Lhotka.

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2016 - 2019

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.3 Rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury
Informace o projektu

Název projektu

Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti na návsi

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

2 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Úpravy návsi, které přispějí k vyšší dopravní bezpečnosti na návsi m. č.
Olešnice – opravy chodníků a jejich dobudování, dopravní značení,
vybudování parkovacích míst

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2018 - 2019

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.3 Rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury

Opatření 1.4 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení
Informace o projektu
Název projektu

Výstavba obecních bytů (např. startovací byty, byty pro seniory)

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

Místní části obce

Rozpočet

9 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Výstavba nových obecních bytů (např. startovací byty pro mladé rodiny
nebo naopak byty pro seniory)

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Střední

Plánovaná realizace

2019 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

1.4 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení
Informace o projektu
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Název projektu

Získání dodatečných ploch pro bydlení

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

Místní části obce

Rozpočet

-

Popis projektu

V současnosti obec nedisponuje dostatečnými plochami pro rozvoj bytové
výstavby. Snaha získat další plochy pro bydlení do vlastnictví obce, např. v
lokalitě U vodních zdrojů

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Vlastní zdroje

Opatření

1.4 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení

Informace o projektu
Název projektu
Investor
Lokalizace
Rozpočet
Popis projektu
Rozpracovanost
Důležitost
Plánovaná realizace
Zdroj financování
Opatření

Pořízení komunální techniky pro péči o vzhled obce
Obec Olešnice
místní části obce
0,75 mil. Kč (odhad)
Pořízení komunální techniky za účelem flexibilnější údržby obce zakoupením
např. zahradního traktůrku s různými komponenty, komunálního rozmetadla
soli, vysavače na trávu, vysokotlakého čističe, vleku za traktor aj.
Projektový záměr
vysoká
2019 - 2021
Dotace + vlastní zdroje
1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce

Opatření 2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit
Informace o projektu
Název projektu

Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

4 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ – konkrétně mj. zateplení,
rekonstrukce střechy, přístavba další třídy, odizolování podlahy v případě
vysoké hodnoty radonu aj.

Rozpracovanost

Rozpracovaná PD ke stavebnímu povolení na půdní vestavbu další třídy,
projektové záměry
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Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2018

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit
Informace o projektu

Název projektu

Výstavba nové MŠ

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

15 mil. Kč

Popis projektu

Výstavba nové MŠ v areálu stávající MŠ včetně zvýšení kapacity.

Rozpracovanost

Pravomocné stavební povolení, podaná žádost o podporu v IROP

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit
Informace o projektu

Název projektu

Zřízení víceúčelového sportovního hřiště v Bukové

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Buková

Rozpočet

1,2 mil. Kč

Popis projektu

Zřízení víceúčelového sportovního hřiště v Bukové

Rozpracovanost

Projektový záměr, nejdříve nutná změna ÚP

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2017 - 2019

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit
Informace o projektu

Název projektu

Úprava areálu střelnice a tamního rybníka pro účely koupání

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

150 000,- Kč

Popis projektu

Terénní úpravy areálu střelnice, úprava a odbahnění rybníka a přilehlých
ploch pro účely koupání

Rozpracovanost

Projektový záměr
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Důležitost

Vysoká/střední

Plánovaná realizace

2019 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit

Informace o projektu
Název projektu

Úprava zázemí na fotbalovém hřišti

Investor

Obec Olešnice, SOKOL Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

400 000,- Kč

Popis projektu

Úprava fotbalového zázemí ve spolupráci se SOKOLEM (oprava
pohostinství na hřišti, zřízení tribuny)

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Střední

Plánovaná realizace

2018 - 2019

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje + SOKOL Olešnice

Opatření

2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit
Informace o projektu

Název projektu

Úprava prostranství po zrušeném rybníku na návsi

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

200 000,- Kč (odhad)

Popis projektu

Úprava a zatravnění prostor po zrušeném obecním rybníku na návsi v
Olešnici pro sportovní a volnočasové aktivity (srovnání povrchu,
zatravnění, instalace základního vybavení pro sport – např. branky)

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Střední

Plánovaná realizace

2017 - 2019

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit

Opatření 2.2 Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti
Informace o projektu
Název projektu

Rekonstrukce budovy zámku včetně úpravy okolních ploch
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Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

20 mil. Kč (odhad)

Popis projektu

V návaznosti na dosavadní dílčí opravy realizace dalších fází rekonstrukce
budovy zámku včetně úpravy ploch kolem zámku, zejména odvodnění. Po
rekonstrukci využití prostor zámku jako prostory občanské či kulturní
vybavenosti (reprezentační síň, klubovny místních skupin, výstavní
prostory, informační centrum, sál kina, popř. bytové či restaurační a
ubytovací prostory)

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká

Plánovaná realizace

2018 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.2 Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti pro cestovní ruch
Informace o projektu

Název projektu

Zmapování a renovace drobných sakrálních památek v celém katastru
obce

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

Místní části obce

Rozpočet

200 000,- Kč

Popis projektu

Zmapování polohy a opravy kapliček, křížů a dalších drobných sakrálních
památek v katastru všech místních částí

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká/střední

Plánovaná realizace

2017 - 2020

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.2 Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti pro cestovní ruch
Informace o projektu

Název projektu

Zřízení odpočinkových míst – Olešnice, Buková, Lhotka

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

Místní části obce

Rozpočet

650 000,- Kč

Popis projektu

Zřízení odpočinkových míst ve všech místních částech (stoly, lavice,
kolostavy, koše atp.)

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Vysoká/střední
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Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.2 Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti

Opatření 2.3 Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků
Informace o projektu
Název projektu

Podpora společenských a kulturních aktivit

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

Místní části obce

Rozpočet

50 000,- Kč / ročně

Popis projektu

Podpora společenských a kulturních aktivit a akcí pořádaných obcí i
místními spolky – např. masopust, stavění máje, dětský den, pouť, setkání
seniorů, popř. setkání rodáků, mikulášská nadílka, vánoční trh ZŠ aj.)

Rozpracovanost

-

Důležitost

Vysoká/střední

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Vlastní zdroje

Opatření

2.3 Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků
Informace o projektu

Název projektu

Podpora činnosti místních spolků

Investor

Obec Olešnice

Lokalizace

Místní části obce

Rozpočet

150 000,- Kč / ročně

Popis projektu

Podpora činnosti místních spolků a aktivních skupin (např. Sokol, SDH,
myslivci, lvíčata, ochotníci aj.)

Rozpracovanost

-

Důležitost

Vysoká/střední

Plánovaná realizace

2017 - 2021

Zdroj financování

Vlastní zdroje

Opatření

2.3 Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků
Informace o projektu

Název projektu

Úprava hasičského cvičiště

Investor

Obec Olešnice, SDH Olešnice

Lokalizace

m. č. Olešnice

Rozpočet

100 000,- Kč
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Popis projektu

Úprava hasičského cvičiště ve spolupráci s SDH (srovnání pozemku,
zatravnění cvičiště)

Rozpracovanost

Projektový záměr

Důležitost

Střední

Plánovaná realizace

2018 - 2019

Zdroj financování

Dotace + vlastní zdroje

Opatření

2.3 Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků

B. 5 Podpora realizace programu
Aby program rozvoje obce mohl sloužit jako skutečný systematický nástroj pro koncepční rozvoj obce,
je důležité stanovit, jak bude probíhat samotná realizace uvedených záměrů. V této souvislosti je třeba
definovat, kdo bude realizaci programu personálně zajišťovat, jak bude realizace programu
monitorována a vyhodnocována a jak bude program rozvoje financován a případně aktualizován.

Zajištění realizace programu rozvoje obce
Pro uskutečňování zvolených cílů a aktivit je nutné stanovit subjekty a osoby zodpovědné za řízení
realizace programu a za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit. S ohledem na velikost obce není
nutné zřizovat nové orgány či instituce. Na základě jednání mezi představiteli obce v rámci pracovní
skupiny bylo zvoleno následující implementační schéma:
▪ Řídící skupina ve složení: o starosta o místostarosta o radní o
radní o radní
Řídící skupina bude odpovídat za plnění vize a programových cílů. Jejím úkolem bude zejména na
základě podkladů od výkonné a kontrolní skupiny usměrňovat realizaci programu rozvoje obce,
iniciovat realizaci rozvojových opatření a aktivit, vyhledávat a zajišťovat zdroje jejich financování,
schvalovat zprávy o realizaci programu rozvoje, projednávat změny programu rozvoje, projednávat a
schvalovat aktualizace a revize dokumentu, delegovat činnosti na odpovědné osoby aj. Zástupci řídící
skupiny se budou scházet dle aktuální potřeby, minimálně jednou ročně.
▪ Výkonná a kontrolní skupina
Pracovník / funkce

Činnosti spojené s realizací PRO

Starosta obce

koordinace všech činností

Pracovníci obecního úřadu - úřednice, účetní

administrativní záležitosti, finanční podklady
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Výkonná skupina má za úkol zabezpečovat veškeré činnosti potřebné k úspěšné realizaci programu
rozvoje obce. Bude připravovat podklady pro jednání řídící skupiny, evidovat podněty vztahující se k
doplnění a aktualizaci programu, zajišťovat činnosti spojené s monitorováním realizace programu,
rozpracovávat projektové návrhy, zveřejňovat aktuální informace a dokumenty na internetových
stránkách obce aj. Činnost výkonné skupiny bude průběžně sledována kontrolním výborem.

Aktuální verze Programu rozvoje obce Olešnice bude zveřejněna na internetových stránkách obce:
www.olesnice-obec.cz, v tištěné verzi bude k nahlédnutí na obecním úřadě.

Monitorování průběhu realizace programu rozvoje obce
Pro optimální plnění rozvojových cílů je nezbytné sledovat dílčí dosažené úspěchy a průběžně
vyhodnocovat naplňování rozvojových aktivit a plnění indikátorů.
Základním prvkem monitorování bude pravidelné vyhodnocení průběhu realizace programu rozvoje
obce, které bude pro své potřeby jednou ročně zpracovávat výkonná a kontrolní skupina a předá ji
řídící skupině k projednání a ke schválení. Bude zahrnovat zejména přehled o aktivitách realizovaných
v minulém roce, přehled o plnění indikátorů a případné návrhy změn samotného dokument.
V posledním roce platnosti stávajícího programu rozvoje obce (2021) bude navíc zpracováno komplexní
zhodnocení stávajícího programu rozvoje obce, které bude sloužit jako hlavní podklad pro aktualizaci
dokumentu či pro návazný program rozvoje obce.

Aktualizace programu rozvoje obce
Program rozvoje obce bude průběžně revidován, případně aktualizován v návaznosti na průběh jeho
realizace. Podnětem k aktualizaci programu může být zejména závažná změna vnějších podmínek,
naplnění části programu, či potřeba upravit programové cíle, opatření a aktivity. K významnějšímu
upřesňování a doplňování aktivit bude pravděpodobně docházet v průběhu celého období realizace
programu.
Změny programu rozvoje obce budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude dokument s
označením data, ke kterému se vztahuje. Dokument bude v úvodu obsahovat seznam provedených
revizí.
Aktualizace programu rozvoje obce budou schváleny zastupitelstvem obce a zveřejněny na
internetových stránkách obce. Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2021.

Financování realizace programu rozvoje obce
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je rozpočet obce. U jednotlivých aktivit se
předpokládá také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU) nebo z jiných
dotačních nástrojů. Řídící skupina, mezi jejíž povinnost patří také získávání finančních prostředků, bude
usilovat zejména o získávání dotační podpory pro financování aktivit. V průběhu realizace programu
rozvoje bude docházet ke zpřesňování informací o možnostech finančních zdrojů pro realizaci
jednotlivých aktivit na základě aktuálních možností obce a disponibilních dotačních titulů.
Program rozvoje obce je jedním ze základních podkladů pro tvorbu rozpočtového výhledu i rozpočtu
obce. Na základě přehledu realizovaných aktivit obce bude ke konci rozpočtového období vypracován
návrh rozpočtu na následující rok zahrnující informace o finančních tocích týkajících se aktivit v
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programu rozvoje obce. Výdaje spojené s naplňováním programových cílů budou v rozpočtu označeny.
Díky tomu bude mít obec přehled, jaké prostředky na uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá.
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