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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Hořovice v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství, cestovního
ruchu a krajinotvorby

Gestor tvorby strategie

Mikroregion Hořovicko

Schvalovatel strategie

Valná hromada Mikroregionu Hořovicko

Forma a datum schválení/projednání

Schválena na jednání starostů dne 28. 4.
2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Mikroregion Hořovicko
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán byl zpracováván na základě neformálních setkání s představiteli obcí.
Projednány byly otázky týkající se přípravy Akčního plánu, projektů obsažených
v akčním plánu a jejich možných realizací.
Tvorba Akčního plánu časově probíhala v době letních prázdnin. Zástupci obcí v této
době čerpali dovolené a tak bylo velice obtížné uspořádat 4x větší sešlost zástupců
obcí. Byla tedy zvolena setkání se zástupci obcí v menším počtu společně s
platformou fokusních skupin. A setkání individuální na obecních úřadech obcí ORP
Hořovice. Celkem bylo uskutečněno 5 setkání.
Dne 28. 7. 2015 se uskutečnila schůzka na platformě fokusní skupiny k tématu
Odpadové hospodářství. Na této schůzce proběhla debata nad tvorbou Akčního
plánu a projekty z oblasti Odpadového hospodářství. Hlavní závěr jednání byla
shoda nad tématy k Odpadovému hospodářství, úkol pro paní Velvarskou a pana
Vaculíka navštívit již fungující zařízení na bázi meziobecní spolupráce (kompostárna,
sběrný dvůr). Pro načerpání zkušeností s fungováním kompostárny a sběrného
dvora.
Dne 4. 8. 2015 proběhlo jednání na exkurzi v obci Struhařov a obci Borová. V obci
Struhařov zástupci z ORP Hořovice prošli kompostárnou a sběrným dvorem.
Starosta obce vysvětlil vše ohledně výstavby, čerpání dotací, problémovosti mezi
obcemi a případná rizika ve špatném třídění obyvateli. Představil blíže svážení a
materiálové využití v kompostárně pro výrobu kompostu. V obci Borová u Poličky,
pan místostarosta připravil veškeré možné podklady (účetní i technické) v rámci
zřízení a provozu kompostárny fungující na bázi meziobecní spolupráce. Dále
zástupce z ORP Hořovice provedl celým provozem kompostárny a zařídil podrobné
vysvětlení provozu samotnými zaměstnanci. Hlavní závěr jednání byl vysvětlení
meziobecní spolupráce v nakládání s BRKO a jeho následného využití. Dále
představení strojů, které obec používá ke zpracování zbytků dřeva, větví, kůry, trávy
a dalšího BRKO. Tato zkušenost a osobní návštěva byla pro zástupce z ORP
Hořovice velikým přínosem v rozhodování zbudování kompostárny na bázi
meziobecní spolupráce na území ORP Hořovice.
Dne 5. 8. 2015 proběhlo jednání na obecním úřadě v obci Bzová a v obci Březová.
Na setkání se starostkami obce Bzová a obce březová koordinátoři podali paním
starostkám informace o dalším průběhu projektu a tvorbě Akčního plánu. Debatovalo
se nad 5 tématy pro tento akční plán a možnostech jejich realizace v období 2016 –
2017. Debata se týkala potřeby kompostárny pro nakládání s BRKO, koordinace akcí
probíhajících v regionu a spolupráce okolních obcí v rámci cestovního ruchu a
krajinotvorby. Hlavní závěry jednání byla shoda nad tématy Akčního plánu. Dále
slabina v nakládání s BRKO v občanech obcí. Občané se musí naučit třídit BRKO a
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hlavně musí vědět, co do něj patří a nepatří. Dále problém v koordinaci akcí
pořádaných jinými subjekty než obcemi. Ty by bylo dobré do této koordinace
zahrnout.
Dne 21. 8. 2015 se uskutečnila schůzka na platformě fokusní skupiny k tématu
Cestovní ruch a krajinotvorba. Projednávaly se projekty akčního plánu na téma
Cestovní ruch a krajinotvorba. Z oblasti cestovního ruchu se jednalo o vybudování
informačního centra a webových stránek „Leporelo akcí“. Webové stránky by měly
sdružovat veškeré akce konané v rámci ORP Hořovice, probíhala by komunikace
mezi zástupci obcí (spolků) a administrátorem webových stránek. Pátým
indikovaným tématem by měl být projekt zaměřen na krajinotvorbu konkrétně na
otevírání krajiny. Byly navrženy dva směry obnovy cest, jeden ze směrů zahrnuje
obce Bzová, Březová, Drozdov a Točník. Druhý směr Osov, Lážovice, Skřípel,
Hostomice, Neumětely a Velký Chlumec. Obnova cest v obci Olešná by byla
samostatným projektem. Nositelem prvního směru by byla obec Bzová, nositel
druhého směru je stále v jednání. Projekty by se řešily v rámci meziobecní
spolupráce. Závěrem jednání bylo schválení projektů na téma Cestovní ruch a jejich
příprava k realizaci. Projekt na téma krajinotvorba je toho času v jednání, avšak se
počítá s jeho přípravou. Projekty budou ve stádiu očekávání výzvy z dotačních
orgánů.
Dne 24. 8. 2015 proběhla sešlost starostů na obecním úřadě v obci Bzová. Setkání
se uskutečnilo za účelem prohloubení meziobecní spolupráce v oblasti Cestovní ruch
a krajinotvorba, třetího indikovaného tématu, projektu zaměřeného na otevírání a
průchodnost krajiny. Byly diskutovány možnosti předprojektové a projektové přípravy,
financování a časové polohy jednotlivých realizačních kroků části v oblast obcí
Bzová, Březová, Drozdov, Točník. Stejně tak druhý směr oblast obcí Osov, Lážovice,
Skřipel, Hostomice, Neumětely, Velký Chlumec a možnosti financování spolupráce
dotčených obcí (meziobecní spolupráce) z evropských (CLLD) i národních finančních
dotací. Závěrem bylo dohodnuto, že Leaderem prvního směru projektu bude obec
Bzová, cca koncem IX. – X. /2015 se uskuteční společná rekognoskace extravilánu
dotčených obcí, budou vybrány lokality a katastrálně existující cesty pro potenciální
projektové zpracování. Dále pak, že bude prověřena a s ŘO OP PRV, IROP a ŽP
projednána možnost financování z OP, CLLD a národních finančních dotací.
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3. Zásobník projektů
č.

Cíl dle SD

Oblast

Název
projektu

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

1

1.3 Zajistit a podpořit
vybudování společného
zařízení pro zpracování
komunálních bioodpadů ve
vazbě na stabilní odbyt
kompostů a dalších
produktů do lokálního
zemědělství nebo
zahradnictví včetně údržby
veřejné zeleně

Odpadové
hospodářství

Kompostárna

01/2016-10/2016

Město Hořovice

2

2.1 Vystavět nový sběrný
dvůr s možností
přistoupení obcí z ORP
Hořovice (zajistit nakládání
s odpady ze sběrného
dvora a definovat jaké
odpady by měly být
sbírány)

Odpadové
hospodářství

SD Hořovice

01/2016-10/2016

Město Hořovice

3

1.1 Rozšíření informačního
centra a jeho personální
posílení

Cestovní ruch
a
krajinotvorba

Informační
centrum

01/2016-10/2016

Město Hořovice

4

1.2 Vytvoření webových
stránek obsahující
informace celého ORP
Hořovice

Cestovní ruch
a
krajinotvorba

Leporelo akcí

01/2016-03/2016

Město Hořovice

5

3.1 Zatraktivnění
ubytovacích objektů a
rozšíření aktivit a služeb

Cestovní ruch
a
krajinotvorba

Hořovické
balíčky

01/2016-12/2017

Město Hořovice

6

4.1 Krajinotvorba

Cestovní ruch
a
krajinotvorba

Cesty v krajině

01/2016-12/2017

Obec Bzová

6

4. Akční plán
č.

1

Cíl dle SD

1.3 Zajistit a
podpořit
vybudování
společného
zařízení pro
zpracování
komunálních
bioodpadů ve
vazbě na stabilní
odbyt kompostů a
dalších produktů
do lokálního
zemědělství nebo
zahradnictví včetně
údržby veřejné
zeleně

Název

Zdůvodnění
potřebnosti projektu

Cílová
skupina

Kompostárna

Jedním z důvodů
potřebnosti kompostárny
je povinnost obcí
nakládat s BRKO.
Kompostárnu na území
města Hořovice
provozuje odpadová
firma AVE CZ, která
získaný produkt využívá
pouze k zakrývání
skládky. Pro obce je
stávající nakládání s
BRKO finančně
nákladné. Obce ORP
Hořovice by přivítaly
kompostárnu, která jim
bude dávat možnost
zpětného odběru
vzniklého produktu pro
vlastní potřeby (údržba
veřejného prostranství
obcí)

Zúčastněné
obce a jejich
obyvatelé
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Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

Připravenost

20 000 000 Kč

OPŽP prioritní
osa 3, město
Hořovice

01/201610/2016

Město
Hořovice

Záměr

2

3

2.1 Vystavět nový
sběrný dvůr s
možností
přistoupení obcí z
ORP Hořovice
(zajistit nakládání s
odpady ze
sběrného dvora a
definovat jaké
odpady by měly být
sbírány)

1.1 Rozšíření
informačního
centra a jeho
personální posílení

SD Hořovice

Pro naplňování
hierarchie nakládání
s odpady, kde je na
přední pozici materiálové
využití odpadu a
snižování množství
skládkovaných odpadů.
K tomu přispěje rozvoj
systému třídění
využitelného odpadu.
Projekt bude mít
pozitivní vliv nejen na
produkci SKO, ale také
na náklady na nakládání
s SKO. K tomu je
potřeba vystavět nový
moderní sběrný dvůr, do
kterého budou zapojeny
také obce ORP
Hořovice.

Informační
centrum

Současné informační
centrum má nevyhovující
prostory, provozní doba
nezahrnuje víkendy a
personální zajištění
jedním zaměstnancem
není rovněž dostačující.
Z tohoto důvodu je nutné
rozšíření informačního
centra, personální
posílení a zatraktivnění
celého informačního
centra.

Široká
veřejnost

Široká
veřejnost
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5 500 000 Kč

OPŽP prioritní
osa 3,
specifický cíl
3.2, město
Hořovice

01/201610/2016

Město
Hořovice

Projektový
záměr již
připraven,
čekáme na
výzvu

15.000.000 Kč

Město
Hořovice,
IROP,
Středočeský
kraj

01/201610/2016

Město
Hořovice

Záměr

4

5

1.2 Vytvoření
webových stránek
obsahující
informace celého
ORP Hořovice

3.1 Zatraktivnění
ubytovacích
objektů a rozšíření
aktivit a služeb

Leporelo
akcí

Hořovické
balíčky

V rámci ORP Hořovice
neexistují žádné webové
stránky, na kterých by se
shromaždovaly veškeré
informace o akcích
konajících se v destinaci.
Vytvořením webových
stránek s názvem
„Leporelo akcí“ dojde
k větší informovanosti a
zajištění lepší
koordinace akcí.

Široká
veřejnost

50.000 Kč

Město Hořovice

01/201603/2016

Město
Hořovice

Záměr

V současné době je
v rámci ORP Hořovice
nabízeno pouze
ubytování bez jakékoli
aktivity kterou by dále
turista konzumoval.
Cílem je turistovi
ubytovaného v daném
objektu nabídnout i další
služby k využití přímo
v ubytovacím objektu či
v blízkém okolí v jednom
uceleném balíčku za
zvýhodněných
podmínek.

Široká
veřejnost

50.000 Kč

Město Hořovice

01/201612/2017

Město
Hořovice

Záměr

9

6

4.1 Krajinotvorba
(nový cíl SD)

Cesty v
krajině

Ve SO ORP Hořovice je
velké množství bývalých
polních cest u kterých
v minulosti došlo
k zaorání. Tyto
cesty historicky tvořily
spojnice mezi obcemi
primárně využívané
občany obcí jako
nejkratší spojnice.
Obnovou cest se obnoví
historické vazby obcí a
nemotorová doprava se
přesune mimo
frekventované silnice II.
a III. tříd. Cesty budou
plnit rovněž proti erozivní
funkci.

Široká
veřejnost

12.000.000 Kč

OPŽP a PRV

01/201612/2017

Obec Bzová,
Březová,
Točník,
Drozdov

Záměr

Cíl 1 - Na území SO ORP Hořovice se v současné době nachází jedna kompostárna provozovaná odpadovou společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. (dále jen AVE CZ) a nachází se v komplexu SD Hrádek Hořovice. Město Hořovice nabízí svým
občanům možnost třídění bioodpadu do odpadních nádob umístěných ke každé nemovitosti. Dále má město Hořovice vlastní
bioodpad z veřejných prostranství, s kterým je nutno nakládat. Jelikož z této kompostárny není možné zpětného odběru vzniklého
substrátu, uvažuje město o zřízení vlastní kompostárny, a to z důvodu levnějšího nakládání s BRKO a dále pak vlastního využití
vzniklého substrátu. Město Hořovice v současnosti jedná o odkoupení pozemku vhodného pro umístění kompostárny, který je
v těsném sousedství s pozemkem, kde by měl vzniknout sběrný dvůr pro město Hořovice a připojené obce (cíl 2). Do roku 2014
obce neměly povinnost nakládat s BRKO. Od roku 2015 je situace jiná a obce tak byly často nuceny danou situaci narychlo vyřešit.
Ve většině obcí je přistaven kontejner, který je dle naplněnosti vyvážen a nahrazen znovu prázdným, čtyři obce daného území mají
pro své občany k dispozici odpadní nádoby na BRKO k nemovitosti. V současné době obce platí za odvoz i za uložení substrátu
odpadové společnosti. Není tu možnost zpětného odběru substrátu, který by obce mohly využít pro úpravy svého veřejného
prostranství. Převzetím a provozováním vlastní kompostárny, do které by bylo zapojeno několik blízkých obcí, by bylo velkým
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přínosem, neboť by zapojené obce měly možnost využití vytvořeného substrátu pro své občany a na údržbu veřejné zeleně a
vlastních ploch ve své obci. Chod a obsluhu kompostárny by na sebe převzalo město Hořovice. Pro obce by to znamenalo zejména
zajištění nakládání s BRKO dle platné legislativy a zároveň možnost využití a odběru vytvořeného substrátu pro vlastní potřebu.
Postupem času a by se mohla kompostárna rozšiřovat o technické vybavení a bylo by možné zapojit například i další okolní obce.

Cíl 2 - Tím, že si město Hořovice dlouhodobě pronajalo bývalý zemědělský areál, který je postupně průmyslově využíván různými
společnostmi, vzniká možnost vybudování moderního sběrného dvora pro obyvatele města a okolních spádových obcí. Část
pozemku, cca 1/3 je zpevněna asfaltovým povrchem. Plocha pozemku i jeho poloha je velice výhodná i pro další záměry investora,
vytvořit v tomto prostoru Centrum odpadového hospodářství města Hořovice. Poloha tohoto areálu navazuje z části na obytnou
zástavbu a je tedy velmi dobře přístupná jak ze strany obyvatel, tak ze strany techniky. Celý areál je vybaven inženýrskými sítěmi a
je pod uzavřením, což přímo vyhovuje podmínkám pro vytvoření sběrného dvora. Vytvoření moderního sběrného dvora je taktéž
nutné z hlediska potencionálního rozvoje města v oblasti bytové výstavby a v rozrůstání zástavby rodinných domků ve spádových
obcích. Z hlediska uvažovaného provozu sběrného dvora odpadů by toto zařízení pro nakládání s odpady sloužilo pro cca 12 000
obyvatel města Hořovice a jeho spádového území dalších sedmi obcí s maximální dojezdovou vzdáleností cca 10 km. Katastr
daného území současně navazuje na vojenské území Brdy, které bude od roku 2016 chráněným územím a bude zpřístupněno
částečně veřejnosti, což povede k rozvoji turistiky a cykloturistiky. V případě spádového sběrného dvora odpadů bude nutné
dohodnout spolufinancování zapojených obcí na jeho nákladech. Dalším z hlavních úkolů bude seznámit občany s využitím a
fungováním sběrného dvora. Toto zařízení by mělo být z pohledu třídění odpadů a jeho další využitelnosti jednoznačně
nejvýhodnější v rámci systémů odpadového hospodářství, mělo by ubývat vytváření černých skládek na daném území, na které
obce vynakládají nemalé finanční prostředky na jejich odstranění. Ze sociálního hlediska by takto zřízené místo mohlo napomoci
k zaměstnání nekvalifikované pracovní síly na daném území. Výstavba sběrného dvora odpadů je v souladu taktéž s Plánem
odpadového hospodářství Středočeského kraje, kde se navrhuje, že infrastruktura v podobě sběrného dvora odpadů by měla být
vybudována ve větších sídlech.
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Cíl 3 - Informační centrum v Hořovicích sídlí v přízemí budovy radnice na Palackého náměstí 2. Vstup do informačního centra je
přes podatelnu města Hořovice. Prostor informačního centra je poměrně stísněný, stavebně od podatelny neoddělený, vybavení je
rovněž neadekvátní dnešním požadavkům.
Služby informačního centra nejsou v rámci ORP dostačující, nejsou zaměřeny na celou oblast ORP a distribuce informací není na
takové úrovni, aby destinace byla pro návštěvníka zajímavá. Rovněž personální zajištění informačního centra není vyhovující,
neboť pracující návštěvník do destinace zavítá převážně o víkendu a najde uzavřené informační centrum včetně možné jazykové
bariéry.
Propagace území ORP je nevyhovující, neexistuje žádný informační kanál, který by obsahoval informace o celém území. V případě
návštěvy regionu, turista je nucen informace o památkách či turistické atrakci vyhledávat předem na vlastním informačním kanálu
nejvíce využívaném internetu a stráví u vyhledávání spoustu času, neboť informace nejsou centralizovány. Vzhledem k rozsahu
informací nemůže informační centrum poskytnout ucelené informace, a to z důvodu malého množství letáků, map či dalších
tištěných materiálů. I nedostatečná provozní doba IC je problémem – informace poskytovány pouze ve všední dny, které kopírují
úřední hodiny MěÚ Hořovice. Absence víkendové provozní doby.
Zmíněné příčiny problémů by pomohl řešit větší prostor informačního centra, které by bylo v provozu sedm dní v týdnu. Informační
centrum je nutno vybavit moderněji, aby došlo ke zkvalitnění distribuce informací.

Cíl 4 - Propagace území ORP Hořovice není dostačující, neboť doposud neexistuje žádný informační kanál o celém území ORP.
Cílem je vytvořit společné webové stránky, které by poskytovaly návštěvníkům komplexní informace o destinaci. Tyto webové
stránky by zpracovával a neustále aktualizoval pracovník informačního centra a současně potřebné informace získával od
pověřených zástupců všech obcí v rámci ORP Hořovice. Zároveň by se zajistila lepší koordinace akcí, aktivit v rámci ORP
Hořovice, nedocházelo by k prolínání jednotlivých akcí a ke snižování návštěvnosti těchto akcí.

Cíl 5 - V současné době je v rámci ORP Hořovice nabízeno pouze ubytování bez jakékoli aktivity, kterou by dále turista mohl déle
konzumovat. Cílem je turistovi, ubytovanému v konkrétním objektu, nabídnout další služby k využití přímo v ubytovacím objektu
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nebo v blízkém okolí. Turista by si zakoupil prostřednictvím Informačního centra v Hořovicích jeden z řady balíčků, obsahujících jak
ubytování, tak vstupy na různé aktivity v regionu či vouchery na služby v regionu. Každý balíček by byl cenově zvýhodněný tak, aby
byl pro turistu lákavý. Tento projekt by propojil ubytovací kapacity s kapacitami aktivit a služeb v regionu. Pro turistu by vytvořil
aktivní pobyt se zaměřením na poznání regionu, památky, sport, wellness, pěší turistiku nebo třeba gastro turistiku. Toto sdílení
kapacit bude přínosné jak pro poskytovatele ubytování, tak pro poskytovatele aktivit a služeb v regionu.

Cíl 6 - Na ORP Hořovice je velké množství bývalých polních cest s krajinotvornými prvky (seskupení stromů, remízky, větrolamy) u
kterých v minulosti došlo k jejich zániku a zaorání. Cesty tvořily historicky spojnice mezi obcemi, primárně byly využívané občany
obcí jako nejkratší spojnice. Děti tudy chodily do školy, mládež chodila na venkovské zábavy. Obnovou cest se obnoví historické
vazby obcí a nemotorová doprava se přesune mimo frekventované silnice II. a III. tříd. Podpoří se nemotorová doprava,
cykloturistika a pěší turistika v regionu. Výsadbou zeleně podél obnovených cest se vytvoří krajinotvorné prvky, zvýší se procento
zeleně v extravilánu i intravilánu obcí a obnoví se přirozené útočiště pro drobnou zvěř. Cesty budou plnit rovněž proti erozivní funkci
v krajině.
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5. Podrobná specifikace
meziobecní spolupráce

preferovaných

rozvojových

aktivit

Projekt 1 – Kompostárna
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem této rozvojové aktivity je město Hořovice.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Vybudováním nové kompostárny bude vyřešen problém v nakládání s BRKO dle
platné legislativy, dále bude výsledný produkt použit na údržbu vlastních veřejných
prostranství a tím dojde k snížení nákladů na jejich údržbu.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinami problému je vznik BRKO od občanů a povinnost obcí s ním dle platné
legislativy nakládat. Dále bude eliminován vznik černých skládek bioodpadu za
městem a v přilehlých vodotečích a příkopech.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem této rozvojové aktivity je zamezení černých bioskládek vznikajících za městem
a zapojenými obcemi, využití vzniklého substrátu pro vlastní použití a údržbu veřejné
zeleně, případné zaměstnání sociálně slabých lidí. Cílem této rozvojové aktivity je
vytvořit kompostárnu na základě meziobecní spolupráce, kam by bylo možné
navážení BRO obcemi zapojenými do projektu. Výsledný kompost by byl zpětně
obcemi a občany využíván na údržbu zeleně a veřejného prostranství. Vždy je nutno
zvážit provozní náklady a zajistit odbyt vyrobeného kompostu.
Cílová skupina
Obyvatelé města Hořovice, obcí Tlustice, Chaloupky, Kotopeky, Otmíče, Praskolesy,
Felbabka
Zapojené obce
Hořovice, Tlustice, Chaloupky, Kotopeky, Otmíče, Praskolesy, Felbabka
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Teprve probíhající jednání ohledně odkoupení pozemku, kde by kompostárna měla
vzniknout. Tento pozemek je pro svoji polohu výhodný tím, že bude navazovat na
vznikající sběrný dvůr a všechen odpad by tak mohl být soustřeďován do jednoho
místa ve městě.
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Místo realizace rozvojové aktivity
Místem realizace této rozvojové aktivity bude město Hořovice (školní statek směrem
na obec Lochovice)
Území dopadu rozvojové aktivity
Město Hořovice a zapojené obce v rámci meziobecní spolupráce (Tlustice,
Chaloupky, Kotopeky, Otmíče, Praskolesy, Felbabka)
Harmonogram rozvojové aktivity
Předpokládané zahájení rozvojové aktivity vybudování kompostárny je plánováno na
období 01 – 10/2016
Zdroje financování
Město Hořovice, OPŽP prioritní osa 3
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Jeden z indikátoru výstupů nám umožní sledovat počet obcí, které jsou zapojeny do
využívání společné kompostárny a dojde tak k zajištění efektivního provozu
kompostárny a stabilního odbytu kompostu. Indikátor dále umožňuje sledovat počet
zapojených obcí. Informace budeme získávat u jednotlivých starostů zapojených obcí
(evidence kompostárny).
Dalším z indikátorů bude zjištění kapacity zařízení z hlediska produkce bioodpadů
(t/rok). Je nutné zajistit efektivní provoz kompostárny a stabilní odbyt kompostu.
Indikátor umožňuje využitou kapacita zařízení z hlediska zpracování a produkce
bioodpadů. Informace budeme získávat z evidence dokladů kompostárny.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Personální obsazení obsluhy kompostárny by bylo předáno na TS města Hořovice,
kde by se toho ujali již stávající zaměstnanci, popřípadě se na tyto práce přijali lidé
vedeni na úřadu práce. Předpokládané personální nároky jsou ½ pracovního úvazku
v době 04 – 10. každoročně.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Přínosem tohoto navrhovaného řešení je zpracování např. zbytků dřeva, větví, kůry,
trávy a dalších složek BRKO a využití vzniklého substrátu ve prospěch zapojených
obcí k údržbě veřejných prostranství a vlastní zeleně.
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Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Vybudování fungující kompostárny na bázi meziobecní spolupráce by bylo přínosem
zejména jak pro město Hořovice (odběr vzniklého substrátu, uskladnění a zpracování
vlastního BRKO), tak i pro menší zapojené obce, které nikdy nedosáhly žádné
efektivnosti a dotační podpory podobného provozu a zařízení.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Vzhledem k cíli POH "Snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak,
aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních procent z
celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995" je nutné začít řádně třídit na
daném území biologicky rozložitelný odpad a dále jej využívat a odklonit tak
biologicky rozložitelných materiál od odpadového toku. Dále je soulad s Integrovanou
strategií rozvoje území (SCLLD) MAS Karlštejnsko, z.ú..
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Tato rozvojová aktivita nemá prozatím žádnou vazbu na jiné projekty a aktivity
v rámci ORP Hořovice.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Předpokládané datum zahájení výstavby kompostárny je možné po vyřešení
vlastnických práv pozemku, na kterém se má kompostárna nacházet a dále pak
vytvoření projektové dokumentace a následné čerpání dotací. Se samotnou
výstavbou by se mohlo začít počátkem roku 2016 a k dokončení, kde by bylo možno
kompostárnu již plně využívat říjen 2016
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita této rozvojové aktivity bude zajištěna jak různými místními periodiky (obecní
noviny, Podbrdské noviny, Měšťan města Hořovice, Berounský deník ad.), tak
webovými stránkami města Hořovice a zapojených obcí ORP Hořovice.
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Projekt 2 – Sběrný dvůr Hořovice
Iniciátor rozvojové aktivity
Město Hořovice
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Daná rozvojová aktivita řeší problém černých skládek. Obce hradí odstraňování
černých skládek ze svého rozpočtu a následně se tato částka promítne do celkových
nákladů obcí za odpadové hospodářství. Dále pak pro naplňování hierarchie
nakládání s odpady, kde je upřednostňováno v první řadě materiálové využití odpadu
a snižování množství skládkovaných odpadů. K tomu cíli přispěje rozvoj systému
třídění využitelného odpadu. Projekt bude mít pozitivní vliv nejen na produkci SKO,
ale také na náklady na nakládání s SKO. K tomu je potřeba vystavět nový moderní
sběrný dvůr, do kterého budou zapojeny také obce ORP Hořovice.
Jaké jsou příčiny problému?
Na území ORP Hořovice se nachází pouze jeden SD v areálu skládky Hrádek
Hořovice, kterou vlastní firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Obce na území
ORP Hořovice pořádají většinou dvakrát ročně mobilní svoz objemnrnýého odpadu,
kam lidé odváží vše nepotřebné a obec tak vynaloží nemalé finanční náklady na
odvoz tohoto odpadu. Odpad přijatý na skládku se nijak dále netřídí ani neupravuje a
dochází pouze k jeho skládkování.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Je třeba vytvořit sběrný dvůr na bázi meziobecní spolupráce. Zjistit vhodné umístění
sběrného dvoru (komunikace se stavebním úřadem), kapacitní využití. Vystavěním
sběrného dvoru přímo v městě by mělo docházet k minimalizaci černých skládek,
většímu třídění odpadu.
Cílová skupina
Široká veřejnost, převážně obyvatelé města Hořovice a zúčastněných obcí ORP
Hořovice
Zapojené obce
Cerhovice, Felbabka, Tlustice, Kotopeky, Praskolesy, Rpety, Podluhy
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Rizikem této rozvojové aktivity ve vystavění nového, moderního sběrného dvoru
sloužícího i pro okolní obce může být neobdržení dotace, legislativní změny atd.
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Hořovice si dlouhodobě pronajalo bývalý zemědělský areál, který je postupně
průmyslově využíván. Majitel pozemku má zájem na využití tohoto prostoru
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dlouhodobě, což přesně splňuje záměr města vystavět v tomto prostoru moderní
sběrný dvůr odpadů pro obyvatele města a okolních spádových obcí. Část pozemku,
cca 1/3 je již zpevněna asfaltovým povrchem. Plocha pozemku i jeho poloha je tak
velice výhodná i pro další záměry investora, vytvořit v tomto prostoru Centrum
odpadového hospodářství města Hořovice. Poloha areál navazuje na obytnou
zástavbu a je velmi dobře přístupná ze strany obyvatel, současně je ale mimo
obytnou zástavbu. Celý areál je vybaven inženýrskými sítěmi a je pod uzavřením.
Území dopadu rozvojové aktivity
Město Hořovice a obce ORP Hořovice
Harmonogram rozvojové aktivity
Projekt sběrného dvoru by se podle předpokladů a přidělených dotací mohl začít
realizovat 01/2016 – 10/2016
Zdroje financování
Financování výstavby nového sběrného dvoru bude směřováno přes OPŽP prioritní
osa 3, město Hořovice
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Pro zajištění kvalitního třídění odpadů a snížení finančních nákladů obcí na jejich
odstranění je potřeba vystavět SD fungující v oblasti meziobecní spolupráce.
Indikátor nám umožní sledovat hmotnosti a druhy vytříděných odpadů. Tyto údaje
budeme čerpat z evidence SD, odboru odpadového hospodářství na ORP Hořovice.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Zde se bude muset určit, jak často bude SD otevřený pro veřejnost. Předpokladem
je, že si provoz SD vezmou pod svou správu TS města Hořovice a personální nárok
bude zhruba 1/3 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Tato projektová aktivita je inovativní pro naplňování hierarchie nakládání s odpady,
kde je upřednostňováno v první řadě materiálové využití odpadu a snižování
množství skládkovaných odpadů. K tomu cíli přispěje rozvoj systému třídění
využitelného odpadu. Projekt bude mít pozitivní vliv nejen na produkci SKO, ale také
na náklady na nakládání s SKO.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Obrovskou výhodou sběrného dvora, kterou sledují především zástupci samosprávy
města je realizace této velmi potřebné služby ve městě, která zde, i přes velikost
města, nebyla dosud zastoupena. Dalším přínosem pro město bude profesionální
provoz města zabezpečený odbornou obsluhou. Odpady jako například nábytek,
dřevní hmota vyřazené elektrické a elektronické přístroje jsou tak z velké části
využívány jako zdroje surovin.
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Toto zařízení je tedy z pohledu třídění odpadů a jeho další využitelnosti jednoznačně
nejvýhodnější v rámci systémů odpadového hospodářství obcí a měst.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt výstavby SD je v souvislosti s národními i regionálními cíli v naplňování
hierarchie nakládání s odpady a snižování množství skládkovaných odpadů. Dále je
soulad s Integrovanou strategií rozvoje území (SCLLD) MAS Karlštejnsko, z.ú..
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
V současné době není žádná jiná projektová vazba na výstavbu sběrného dvora
v Hořovicích.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Předpokládané datum zahájení a případné ukončení hlavní části projektu SD
Hořovice je plánováno na 01/2016 – 10/2016 popřípadě dle přidělených dotací.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita této rozvojové aktivity bude zajištěna jak různými místními periodiky (obecní
noviny, Podbrdské noviny, Měšťan města Hořovice, Berounský deník ad.), tak
webovými stránkami města Hořovice a zapojených obcí ORP Hořovice. Dále pak
možným vydáním letákových materiálů a publikací o správném třídění a nakládání
s odpady.
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Projekt 3 – Informační centrum
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem této rozvojové aktivity je město Hořovice.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Aktivita řeší problém nevyhovujícího prostoru informačního centra a nedostatečné
služby centra v rámci ORP Hořovice. Rovněž řeší personální posílení informačního
centra.
Jaké jsou příčiny problému?
V rámci ORP Hořovice je informační centrum umístěné v přízemí radnice města
Hořovice, vchod je přes podatelnu MěÚ Hořovice. Umístění IC je nevhodné, provozní
doba je pondělí – pátek, je tu absence víkendů. Služby informačního centra nejsou
dostačující, nejsou zaměřeny na celé ORP Hořovice.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem rozvojové aktivity je vybudování modernějšího informačního centra, rozšíření
provozní doby na 7 dní v týdnu, personální posílení informačního centra,
centralizování informací celé destinace a oživení podnikatelského prostředí.
Cílová skupina
Cílovou skupinou je široká veřejnost.
Zapojené obce
Obce ORP Hořovice
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Rizikem rozvojové aktivity je nedostatek finančních prostředků (neobdržení dotace
atd.)
Místo realizace rozvojové aktivity
Místem realizace je Město Hořovice, přesné umístění je v jednání.
Území dopadu rozvojové aktivity
ORP Hořovice
Harmonogram rozvojové aktivity
Předpoklad je 01/2016 – 10/2016
Zdroje financování
Dotační orgány IROP, město Hořovice
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Indikátory této rozvojové aktivity jsou následující:
- Návštěvnost turistů – zatraktivnění informačního centra a zcentralizování informací
v rámci ORP Hořovice by mělo přispět k vyšší návštěvnosti destinace
- Personální posílení – rozšířením provozní doby od pondělí do neděle a
zmodernizováním informačního centra by došlo k personálnímu posílení na dva až
tři zaměstnance.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Personální posílení je jedním indikátorem, mělo by dojít k posílení počtu
zaměstnanců informačního centra na dva popř. tři. Pracovní doba zaměstnanců by
byla jako provozní doba informačního centra, směnnost.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Přínosem je moderní informační centrum, ucelené informace destinace, rozšíření
provozní doby.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Přínosem této aktivity by měla být vyšší návštěvnost dané destinace a lepší
informovanost.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Na lokální úrovni je soulad projektu s Programem rozvoje města Hořovice 2015 –
2020 v KO 4 Sociální prostředí a občanská vybavenost – infrastruktura a služby
v oblasti cestovního ruchu (Opatření 4.4). Dále je soulad s Integrovanou strategií
rozvoje území (SCLLD) MAS Karlštejnsko, z.ú..
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt „Informační centrum“ se váže na projekt „Leporelo akcí“, projekty spolu úzce
souvisí a měly by být vzájemně propojeny. (Leporelo akcí by administroval právě
zaměstnanec informačního centra)
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Předpokládané datum zahájení rozvojové aktivity je plánován na leden 2016 a
ukončení na říjen 2016.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita této aktivity bude zajištěna uveřejněním v měsíčníku města Hořovice
Měšťanovi, Podbrdských novinách, Berounském deníku na webových stránkách
města Hořovice a Mikroregionu Hořovicka, na webových stránkách jednotlivých
zapojených partnerů, obcí, v národních i mezinárodních periodikách a zpravodajích
(SMO ČR, SPOV ČR, SMS ČR ad.)
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Projekt 4 – Leporelo akcí
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem rozvojové aktivity je město Hořovice
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita řeší problém nekoordinovanosti akcí
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou je neinformovanost široké veřejnosti o jednotlivých akcích konaných
v obcích ORP Hořovice, vzájemná konkurence a tím menší účast na akcích
konaných ve stejných dnech.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je vytvoření webových stránek s názvem Leporelo akcí, které by
shromaždovaly veškeré informace o pořádaných akcích v jednotlivých obcích ORP
Hořovice. Mělo by se tím předejít k vzájemnému přebírání návštěvníků, neboť cílem
je akce plánovat tak, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých akcí.
Cílová skupina
Cílovou skupinou je široká veřejnost.
Zapojené obce
Obce ORP Hořovice
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Rizikem této aktivity může být špatná spolupráce s pověřenými zástupci obcí
(neposkytování informací o akcích konaných v obcích)
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Hořovice
Území dopadu rozvojové aktivity
ORP Hořovice
Harmonogram rozvojové aktivity
Předpokládaný harmonogram aktivity je leden 2016 až březen 2016, kdy by webové
stránky již měly být zprovozněny a měly by být zpřístupněny široké veřejnosti.
Zdroje financování
Město Hořovice
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Indikátorem je vytvoření webových stránek, kde měrnou jednotkou by měla být
unikátní návštěvnost těchto webových stránek.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Zodpovědnost za aktuální přehledy konaných akcí v jednotlivých obcích by mělo
informační centrum, které by právě tyto webové stránky spravovalo.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Centralizované akce na jednom místě a umožnění široké veřejnosti vybrat si
z přehledu konaných akcí.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Přínosem je lepší koordinace akcí, neprolínání akcí navzájem a tím vyšší
návštěvnost.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Na lokální úrovni je soulad projektu s Programem rozvoje města Hořovice 2015 –
2020 v KO 4 Sociální prostředí a občanská vybavenost – infrastruktura a služby
v oblasti cestovního ruchu (Opatření 4.4). Dále je soulad s Integrovanou strategií
rozvoje území (SCLLD) MAS Karlštejnsko, z.ú..
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt „Leporelo akcí“ se váže na projekt „Informační centrum“, projekty spolu úzce
souvisí a měly by být vzájemně propojeny. (Leporelo akcí by administroval právě
zaměstnanec informačního centra)
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Předpokládané datum zahájení rozvojové aktivity je plánováno na leden 2016 a
ukončení neboli uvedení do provozu je plánováno na březen 2016.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita této aktivity bude zajištěna uveřejněním v měsíčníku města Hořovice
Měšťanovi, Podbrdských novinách, Berounském deníku na webových stránkách
města Hořovice a Mikroregionu Hořovicka, na webových stránkách jednotlivých
zapojených partnerů, obcí, v národních i mezinárodních periodikách a zpravodajích
(SMO ČR, SPOV ČR, SMS ČR ad.)
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Projekt 5 – Hořovické balíčky

Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem této rozvojové aktivity je Mikroregion Hořovice.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Tato aktivita řeší nepropojenost ubytovacích kapacit s kapacitami aktivit a služeb
v regionu. Turistovi přijíždějícímu do regionu poskytne aktivně strávenou dovolenou
za zvýhodněných podmínek. Aktivitou se podpoří cestovní ruch v regionu.
Jaké jsou příčiny problému?
V současné době je v rámci ORP Hořovice nabízeno pouze ubytování bez jakékoli
aktivity kterou by dále turista konzumoval. Aktivity jsou stále stejné a pro turistu nijak
nezajímavé. Nové aktivity musí turista pracně dohledávat.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je propojit ubytovací kapacitu s kapacitou aktivit a služeb. Poskytnout turistovi
aktivně strávenou dovolenou za zvýhodněných podmínek. Podpořit tak rozvoj
turistického ruchu v regionu.
Cílová skupina
Cílovou skupinou je široká veřejnost.
Zapojené obce
Obce v ORP Hořovice
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Rizikem rozvojové aktivity je nezapojení se dostatečného počtu poskytovatelů
ubytování, aktivit a služeb.
Místo realizace rozvojové aktivity
ORP Hořovice
Území dopadu rozvojové aktivity
ORP Hořovice
Harmonogram rozvojové aktivity
Předpoklad je 01/2016 – 12/2017
Zdroje financování
Město Hořovice a poskytovatelé ubytování, aktivit a služeb zapojených do balíčků.
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Indikátorem by měl být počet ucelených balíčků ke konzumaci turisty.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Předpokládá se jeden koordinátor projektu po dobu jeho realizace.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Navrhované řešení je inovativní v propojení různých subjektů a sdílení jejich kapacit.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Potřeba naplněnosti kapacit v rámci cestovního ruchu a jeho rozvoj.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu se strategickými cíly OPŽP, PRV, Strategií rozvoje
Středočeského kraje a Integrovanou strategií rozvoje území (SCLLD) MAS
Karlštejnsko, z.ú..
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Strategie CLLD Via Carolina MAS Karlštejnsko, z.ú..
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Předpoklad je 01/2016 – 12/2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita této aktivity bude zajištěna uveřejněním v měsíčníku města Hořovice
Měšťanovi, Podbrdských novinách, Berounském deníku na webových stránkách
města Hořovice a Mikroregionu Hořovicka, na webových stránkách jednotlivých
zapojených obcí a subjektů, v národních i mezinárodních periodikách a zpravodajích
(SMO ČR, SPOV ČR, SMS ČR ad.).
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Projekt 6 – Cesty v krajině

Iniciátor rozvojové aktivity
Obec Bzová
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Obnovou cest se obnoví historické vazby obcí a nemotorová doprava se přesune
mimo frekventované silnice II. a III. tříd. Podpoří se nemotorová doprava,
cykloturistika a pěší turistika v regionu. Výsadbou zeleně podél obnovených cest se
vytvoří krajinotvorný prvek, zvýší se procento zeleně v extravilánu obcí a obnoví se
přirozené útočiště pro drobnou zvěř. Cesty budou plnit rovněž proti erozivní funkci v
krajině.
Jaké jsou příčiny problému?
Díky špatnému hospodaření zemědělců a zemědělských družstev došlo k zaorání
polních cest v krajině. Díky tomu se velice zhoršila průchodnost krajinou a
velkoplošné půdní celky trpí větrnou i vodní erozí.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je obnovit průchodnost krajiny, vytvořit krajinotvorný prvek, podpořit vazby
občanů sousedících obcí, rozvinout pěší a cyklistickou turistiku v regionu, obnovit
přirozené útočiště pro drobnou zvěř a proti erozivní funkci cest v krajině.
Cílová skupina
Cílovou skupinou je široká veřejnost.
Zapojené obce
Obec Bzová, Obec Březová, Obec Točník, Obec Drozdov
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Rizikem rozvojové aktivity je nedostatek finančních prostředků (neobdržení dotace
atd.)
Místo realizace rozvojové aktivity
Katastrální území obcí Březová, Bzová, Točník, Drozdov.
Území dopadu rozvojové aktivity
ORP Hořovice
Harmonogram rozvojové aktivity
Předpoklad je 01/2016 – 12/2017
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Zdroje financování
Operační program životní prostředí, PRV a CLLD
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Indikátorem by měl být počet Km obnovených cest.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Předpokládá se jeden koordinátor projektu po dobu jeho realizace.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Ve využití těchto cest pro podporu cestovního ruchu v ORP Hořovice, přemístění
nemotorové dopravy ze silnic II. a III. tříd a proti erozivní funkci v krajině.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Potřeba zprůchodnění krajiny, odklonu nemotorové dopravy ze silnic II. a III. tříd,
rozvoj cestovního ruchu na území ORP Hořovice a zabránění větrné i vodní erozi v
krajině.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu se strategickými cíly OPŽP, PRV, Strategií rozvoje
Středočeského kraje a Integrovanou strategií rozvoje území (SCLLD) MAS
Karlštejnsko, z.ú..
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Strategie CLLD Via Carolina MAS Karlštejnsko, z.ú..
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Předpoklad je 01/2016 – 12/2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Publicita této aktivity bude zajištěna uveřejněním v měsíčníku města Hořovice
Měšťanovi, Podbrdských novinách, Berounském deníku na webových stránkách
města Hořovice a Mikroregionu Hořovicka, na webových stránkách jednotlivých
zapojených obcí, v národních i mezinárodních periodikách a zpravodajích (SMO ČR,
SPOV ČR, SMS ČR ad.).
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Radomír Hanačík (koordinátor meziobecní spolupráce)
tel. +420739364039
mail: mos.orphorovice@gmail.com
Bc. Radek Hanačík (koordinátor meziobecní spolupráce)
tel. +420776228478
mail: mos.orphorovice@gmail.com
Helena Velvarská, Dis (pracovník pro analýzy a strategie)
tel. +420728845970
mail: mos.orphorovice@gmail.com
Miroslava Paťavová (pracovník pro analýzy a strategie)
tel. +420723470006
mail: mos.orphorovice@gmail.com
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7. Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zápis z jednání o AP ze dne 28. 7. 2015, Prezenční listina, fotografie.
Zápis z jednání o AP ze dne 4. 8. 2015, Prezenční listina, fotografie.
Zápis z jednání o AP ze dne 5. 8. 2015, Prezenční listina.
Zápis z jednání o AP ze dne 21. 8. 2015, Prezenční listina, fotografie.
Zápis z jednání o AP ze dne 24. 8. 2015, Prezenční listina.
Zápis z jednání o AP ze dne 24. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.
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