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SUMMARY  

 The diploma work given on theme „ The solution of problems of renovation and 

development of a small village in selected area“ is intented on finding of avaible solutions 

in concretely chosen village.In brief it characterizes the village Modlany. It describes and 

analyses the development till the prasent time, including the most important actions. On 

thebasis of discovered reality and data, the SWOT analysis is compiled.In the following 

part the own strategy is suggested for the next development of the village. Within the 

framework of this strategy of the village the analysis of present condition of the key 

problems is effected and suggested some possibilities of solution, which are brought 

togrther to the chart in the end of the work. 

Keywords: village, strategy of a village, SWOT analysis, demografy, employment, 

financial means 

ANOTACE  

 Diplomová práce na zadané téma „Řešení problematiky obnovy a rozvoje malé 

obce ve vybrané oblasti“ je zaměřena na hledání možných řešení u konkrétní zvolené obce. 

Stručně charakterizuje obec Modlany. Popisuje a analyzuje dosavadní vývoj obce, včetně 

nejdůležitějších akcí, které byly do současnosti uskutečněny. Na základě zjištěných 

skutečností a dat je sestavena SWOT analýza. V navazující části je pro další vývoj 

navržena vlastní strategie obce. V rámci strategie obce je provedena analýza současného 

stavu klíčových problémů a navrženy možnosti řešení, které jsou v závěru práce shrnuty do 

tabulky. 

Klí čová slova: obec, strategie obce, SWOT analýza, demografie, zaměstnanost, finanční 

prostředky 

 

 

 

 

 

 



  

 

Obsah diplomové práce: 

 

1 Úvod.............................................................................................................................1 

2 Výběr vhodné metodiky pro řešení dané problematiky ...............................................2 

2.1 Metoda rozhovoru....................................................................................................2 

2.2 Metoda dotazníku ....................................................................................................2 

3 Charakteristika vybrané oblasti....................................................................................3 

3.1 Významu pojmu obec ..............................................................................................3 

3.2 Charakteristika vybrané obce...................................................................................3 

3.2.1 Modlany ...........................................................................................................5 

3.2.2 Drahkov ...........................................................................................................6 

3.2.3 Kvítkov ............................................................................................................7 

3.2.4 Suché................................................................................................................7 

3.2.5 Věšťany............................................................................................................8 

4 Sběr dat pomocí zvolené metodiky..............................................................................9 

5 Analýza získaných dat, jejich vyhodnocení a návrh možného řešení ........................11 

5.1 Regulační plán obce...............................................................................................11 

5.1.1 Demografický vývoj.......................................................................................12 

5.1.2 Regulační zásady pro rozvoj obce Modlany a jejích částí .............................12 

5.1.3 Vodní hospodářství ........................................................................................15 

5.1.4 Energetika ......................................................................................................17 

5.1.5 Doprava..........................................................................................................20 

5.2 Změna územního plánu sídelního útvaru...............................................................21 

5.2.1 Význam a funkce obce ve struktuře osídlení a požadavky vyplývající z širších 

 vztahů území..................................................................................................22 

5.2.2 Požadavky vyplývající ze základních demografických, ekonomických a 

 sociálních údajů obce a výhledů ....................................................................22 

5.2.3 Podmínky a požadavky pro rozvoj obce s přihlédnutím k historickým, 

 kulturním, urbanistickým a přírodním podmínkám území ............................23 



  

 

5.2.4 Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů, krajinu 

 a půdního fondu .............................................................................................23 

5.2.5 Požadavky na řečení koncepce dopravy, technického vybavení a nakládání 

 s odpady .........................................................................................................23 

5.2.6 Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin........................................24 

5.2.7 Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů obce a jejích částí se 

 sousedními obcemi ........................................................................................24 

5.3 SWOT analýza.......................................................................................................24 

5.4 Návrh strategie obce ..............................................................................................25 

5.5 Analýza strategických ukazatelů a vlastní návrhy řešení.......................................27 

5.5.1 Demografické ukazatele.................................................................................27 

5.5.2 Analýza trhu práce .........................................................................................30 

5.5.3 Ekonomické ukazatele ...................................................................................34 

6 Závěr ..........................................................................................................................42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Seznam zkratek 

 

DPFO - daň z příjmů fyzických osob 
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DPPO - daň z příjmů právnických osob 
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NUTS II - region soudržnosti Severozápad 
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1 Úvod 

 Téma diplomové práce „Řešení problematiky obnovy a rozvoje malé obce ve 

vybrané oblasti“ jsem si zvolil, protože má profese s tímto tématem úzce souvisí. Rád bych 

ve své práci využil své vědomosti a poznatky získané z vlastní profesní činnosti. Druhý 

důvod, proč jsem si dané téma zvolil, je fakt, že k dané oblasti mám osobní vztah a není mi 

lhostejné, jakým způsobem se mění a rozvíjí. 

 Hlavním cílem mé práce není jen částečně přiblížit dosavadní vývoj vybrané obce, 

který byl po dlouhou dobu spjat s těžbou hnědého uhlí, ale také nalezení možností 

optimální cesty budoucího rozvoje. Po celou dobu měla samotná těžba uhlí pro obec na 

jedné straně pozitivní vliv na zaměstnanost lidí obce. Na druhé straně těžba zásadním 

způsobem měla negativní dopad na devastaci životního prostředí a na samotný rozvoj obce, 

jelikož většina území byla určena pro těžbu. Je proto zajímavé sledovat, jaké kroky 

v rozvoji od doby, kdy bylo definitivně řečeno, že těžba skončila, obec udělala a jaké jsou 

možnosti dalšího vývoje dle analýzy představ obyvatel a současných ekonomických 

možností v rámci České republiky a možností Evropské unie. 

V první části práce bude charakterizována metoda, která byla zvolena pro sběr dat a 

vysvětlen důvod této volby. V další části je provedena stručná charakteristika prostředí, 

které bylo zvoleno pro diplomovou práci. Hlavní část je věnována analýze získaných dat 

v terénu. Na základě získaných informací v terénu metodou rozhovoru a dotazníku byla 

provedena SWOT analýza, která ukázala silné a slabé stránky, příležitost a hrozby. 

Současně napověděla o představách obyvatel o dalším rozvoji obce. Důležité je provedení 

srovnání již schváleného regulačního plánu obce s výsledkem průzkumu, vzhledem 

k setrvání některých obyvatel v obci. Nedílnou součástí této části práce je nalezení 

možného směru dalšího rozvoje a otázka nalezení způsobů možného získání finančních 

prostředků pro samotnou realizaci vlastní obnovy a rozvoje.  
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2 Výběr vhodné metodiky pro řešení dané problematiky 

Vzhledem k cíli mé diplomové práce tj. řešení problematiky obnovy a rozvoje malé 

obce ve vybrané oblasti jsem využil informačních zdrojů ze sekundárního a primárního 

výzkumu.  Údaje ze sekundárního výzkumu pocházející z údajů, které již v minulosti 

shromáždil někdo jiný. V rámci mé diplomové práce se jednalo například o informace 

Českého statistického úřadu, Úřadu práce v Teplicích, samotného Obecního úřadu a 

dalších institucí. V rámci primárního výzkumu jsem zvolil dvě metody sběru dat: rozhovor 

a dotazník.  Důvodem této volby byl fakt, že takto shromažděné údaje jsou získány přímo 

v terénu od lidí, kteří žijí přímo v oblasti, jíž se práce týká. 

2.1 Metoda rozhovoru 

Metodou rozhovoru v běžném životě získáváme velkou část informací. Během 

rozhovoru sdělujeme ostatním mnoho informací, aniž bychom si to uvědomovali. Důležité 

je rozhovor udržovat různě kladenými otázkami u určitého tématu. Jindy je třeba otázkami 

vyvolat už pozapomenuté informace. Sami si zhotovíme seznam kontrolních otázek, které 

chceme položit a témat, kterých se chceme dotknout. Při rozhovoru se snažíme jít k jádru 

problému a nespokojíme se pouze s jednoduchými odpověďmi. Tato metoda je velmi 

efektivní vzhledem k získaným kvalitativním informacím, k ověření představ ohledně 

dalších akcí a potenciálních projektů. Nevýhodou je, že touto metodou oslovíme pouze 

omezený počet vybraných osob. [5]     

2.2 Metoda dotazníku 

Metoda dotazníku je soubor otázek předkládaný osobám ve standardizované 

podobě za účelem zjištění specifických údajů. Metodu dotazníku volíme většinou 

v případě, kdy potřebujeme znát názory a postoje obyvatel obce a chceme získat spíše 

kvantitativní výsledky než výsledky kvalitativní. [5] 
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3 Charakteristika vybrané oblasti 

3.1 Význam pojmu obec 

 Území obce je přesně ohraničeno a tvoří ho jeden nebo více katastrálních území. 

Základní právní existence obce je zakotvena v Ústavě České republiky. Vznik a zánik 

obce, její působnost, orgány a jiné speciální oblasti jsou upraveny v zákoně. č. 128/2000 

Sb., zákon o obcích. 

Obec:  

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů, 

- tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, 

- je veřejně právní korporací a má vlastní majetek, 

- je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost 

vyplývající z těchto vztahů, 

- pečuje o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při plnění svých 

úkolů chrání veřejný zájem,  

-   obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. [5] 

3.2 Charakteristika vybrané obce 

 

 
Obrázek č. 1: Umístění obce v rámci Ústeckého kraje a České republiky [32] 
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Obrázek č. 2: Poloha obce vůči městu Teplice [21] 

 

 
Obrázek č. 3: Znak obce Modlany[32] 

Obec Modlany se nachází na staré kulturní půdě jak naznačuje samotný název obce 

a jak dosvědčují četné archeologické nálezy. Obec typu okrouhlice vybudovaná pány 

z Bergova v roce 1315 patřila k hradu Kyšperku a na začátku minulého století patřila ke 

statku Soběchleby. Statek Soběchleby náleží kostelu v Bohosudově. Jeho majitelem byl 

v XVI. století Albrecht Kekule, který v roce 1584 prodal Bohosudov i s kostelem Jiřímu 

Popelkovi z Lobkovic. Po Bílé hoře byl majetek zkonfiskován a prodán. V roce 1665 byl 

statek darován jezuitům v Bohosudově. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadl 

statek státu. V roce 1779 pak Marie Terezie předala statek do majetku kostela 

v Bohosudově. Od roku 1786 byla zřízena lokálie Bohosudova a přifařeny obce Zalužany, 

Věšťany , Drahkov, Srbice, Kvítkov, Suchá.  
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V roce 1839 se objevily pokusy o dolování uhlí na statku číslo 17. Později i četné 

šachty na katastru Modlan – Kateřina. Z takzvané Schneiderské kolonie vznikly Nové 

Modlany, které byly odloučeny od Modlan teprve roku 1948. V témže roce měla obec 

Modlany 499 obyvatel.  

 Z termického panství byly přiřazeny obce Zalužany, Věšťany, Drahkov, Srbice, 

Kvítkov a z teplického panství Suché. Dnes pod obec Modlany spadají osady Věšťany, 

Suché, Drahkov, Kvítkov viz. obrázek č. 1 a č. 2 a příloha č. 4.  fotogalerie obce. Obec si 

z důvodů zvýšení pocitu sounáležitosti občanů k obci nechala zpracovat pro jednotlivé 

osady znaky viz. obrázek č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které, ale nesplňují pravidla heraldiky. [16]  

3.2.1 Modlany 

 
Obrázek č. 4: Znak osady Modlany [32] 

 První zpráva o existenci obce Modlany se dokládá z roku 1328. Obec měla původně 

zemědělský charakter s návsí obdélníkového půdorysu, která se nacházela v nejnižší části 

obce. Severovýchodní části návsi dominuje kostel sv. Apolináře s okolní zástavbou a farou. 

 Obec Modlany leží v údolí Modlanského potoka v nadmořské výšce 190 – 200 

metrů nad mořem. Zástavba obce je podél základních komunikací ve směru Teplice – 

Roudníky a Rtyně nad Bílinou – Modlany Kateřina. Na jihozápadní straně Modlan je 

skládka komunálního odpadu v bývalém povrchovém lomu Modlany – Kateřina. Jde o 

řízenou skládku, kterou v současné době provozuje společnost Marius Pedersen. Výraznou 

funkční plochou je vodní nádrž Modlany, která vznikla zatopením poklesových prostorů 

v místě rybníka koncem 70. let. Její význam je zejména retenční, jako ochrana lomu 

Chabařovice před přívalovými vodami. Tato vodní plocha je bohužel z hlediska 

rekreačního nevyužitelná, vzhledem k potencionálnímu nebezpečí důlních poklesů nad 

přerývanou uhelnou slojí. 
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 Vývoj obce Modlany se v posledních letech odehrával v područí úvah o vytěžení 

ložisek uhelných zásob lomem Chabařovice a s tím související obava v souvislosti 

s likvidací obce. Tato existenční nejistota vedla ke značné degradaci stavebních fondů, 

k emigraci obyvatelstva i základních obytných funkcí. 

 Dosavadní územně plánovací dokumentace se snažila napravit to, co bylo pokažené 

nebo poničené. Dnešní koncepce je vzhledem k tomu, že nedojde k otevření těžby mnohem 

příznivější. Při tvorbě územně plánovací koncepce se obec snaží vycházet ze současného 

stavu území a jeho kvalit. Významným ekonomickým zdrojem pro obecní pokladnu je 

ekologicky bezproblémově provozovaná skládka. Výsypkové hospodářství nedalekého 

lomu Chabařovice by nemělo bezprostředně zastavěné území obce ovlivňovat. [16], [17]  

3.2.2 Drahkov  

 
Obrázek č. 5: Znak osady Drahkov [32] 

Osada Drahkov leží v JZ části obce Modlany v nadmořské výšce okolo 260 metrů 

nad mořem. První datované zprávy o existenci jsou z roku 1393. Osada vznikla podél silnic 

a cest na východní patě Doubravské hory jako zemědělské sídlo. Z archivních dokladů 

vyplývá, že celá oblast byla v polovině 17. století osídlena německým obyvatelstvem, které 

bylo později vystěhováno a nahrazeno českými dělníky. Osada po uzavření těžby na 

Kateřině a vlivem koncentračních vlivů teplického regionu má postupně nižší obytnou 

funkci a ztrácí svůj význam. 

V poslední době osada jako jedna z mála v okrese Teplice vykazuje stabilní 

velikost. Důvodem je výhodná poloha vůči regionálnímu centru, snadná dosažitelnost 

města a dále atraktivita pozemků vůči městskému regionu. Drahkov byl začleněn, spolu 

s celým správním územím obce Modlany do sídelního útvaru Teplice. [16], [17] 
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3.2.3 Kvítkov 

 
Obrázek č. 6: Znak osady Kvítkov [32] 

 Kvítkov je v historických dokumentech prvně připomínán v roce 1396. Původní 

založení bylo dáno zemědělstvím provozovaným na úrodných půdách pánevní části 

teplicko – ústecké plošiny v nadmořské výšce 260 metrů nad mořem. Jádro osady tvoří 

vřetenová náves, svažující se severním směrem podél cesty do části Věšťany. Mladší 

výstavba, převážně venkovských domků se rozrostla podél silnice Teplice – Suchá. 

Návesní prostor je dnes znehodnocen a zanedbán. Podobně jako v Drahkově, tak i zde měla 

zásadní vliv na vývoj těžba hnědého uhlí. 

Z vývoje je patrné, že po odsunu německého obyvatelstva a postupným slábnutím 

zemědělskému významu venkovského prostoru Teplicka, stále klesá počet bydlícího 

obyvatelstva, které má celou řadu příčin. Mezi nejdůležitější lze zahrnout nízká kvalita 

bytového fondu a minimální pracovní příležitost. [16], [17] 

3.2.4 Suché 

 
Obrázek č. 7: Znak osady Suché [32] 

 Osada Suché je v historických pramenech připomínána poměrně pozdě až v roce 

1652. Půdorysné založení je ulicového typu, na křížení cest s nevýraznou návsí a kaplí 
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uprostřed.  Dnešní podoba návsi je značně deformována vlivem provedených demolicí při 

jihovýchodním okraji prostoru. Původní zástavba je drobnějšího charakteru, s méně 

výstavnými domy. 

Dosavadní vývoj z hlediska dosavadních územně plánovacích koncepcí se zcela 

odvíjel od podmínek a předpokladů plánu postupu těžby lomu Chabařovice a kapacitních 

potřeb vnějších výsypek.  

V polovině 80. let v rámci územní studie byly specifikovány důsledky Lochočické 

výsypky na sídla obce Modlany. Na základě této práce bylo rozhodnuto o likvidaci obce 

Žichlic, která se nacházela přibližně 1 km jižněji od osady Suché a ve variantách také řešila 

likvidaci osady Suché. [16], [17] 

3.2.5 Věšťany 

 
Obrázek č. 8: Znak osady Věšťany [32] 

Věšťany jsou v historických podkladech prvně připomínány již v roce 1226. 

Původní osídlení vzniklo okolo okrouhlé návsi v nadmořské výšce 210 – 218 metrů nad 

mořem v blízkosti Věšťanského vrchu s nadmořskou výškou 324 metrů nad mořem. Z 

tohoto  vrchu byl těžen stavební kámen pro výstavbu statků a nejstarších objektů. Osada je 

původně zemědělského charakteru s poměrně velkoryse založenými statky. 

O mnoho let později s rozvojem hornictví, roste i výstavba osady podél silnice 

k Modlanům. Osada Věšťany byla v minulých letech podle některých palivoenergetických 

koncepcí rozvoje těžby lomu Chabařovice určena k likvidaci. Tyto záměry jsou již 

překročeny a o likvidaci osady Věšťany se již neuvažuje. [16], [17] 
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4 Sběr dat pomocí zvolené metodiky  

Pro sběr dat v terénu jsem opakovaně navštívil Obecní úřad Modlany, kde mi byly 

zapůjčeny veškeré dochované materiály mapující samotný život v obci: 

- dochované kroniky, 

- zápisy z porad a usnesení zastupitelstva, 

- dochované fotografie obce, 

- koncept regulačního plánu,  

- urbanistické řešení a další materiály týkající se samotné obce. 

 Dále jsem navštívil Úřad práce v Teplicích a Český statistický úřad v Ústí nad 

Labem. 

Pomocí rozhovoru jsem získal další cenné informace přímo od samotných obyvatel 

obce Modlany. Vybrané a oslovené osoby v počtu 10 byly ve věkové kategorii 18 – 65 let. 

Pro dokreslení a získání kvantitativních informací o názoru obyvatel na život v obci, jsem 

využil metody dotazníku. Dotazník byl předán k vyplnění 40 obyvatelům obce Modlany ve 

věku od 15 – 65 let. Dotazník obsahuje 32 otázek týkajících se jak osobních údajů, tak 

problematiky obce. Obyvatelé obce se vyjadřovali písemně k následujícím otázkám, které 

jsou v příloze č. 1. 

Šetření formou dotazníků a osobního rozhovoru se zúčastnilo celkem 36 obyvatel 

z celkového počtu oslovených 50 lidí. Z  toho 20 žen a 16 můžu. Výběr respondentů byl 

realizován náhodným výběrem. Náhodný výběr byl zvolen proto, že se jeví pro tento typ 

šetření za adekvátní zvoleným cílům. Z oslovených občanů jich téměř 60% žije v obci déle 

než 10 let. Více než 15 let žije v obci 25% a méně než 5 let žije v obci 15%. Velká část 

obyvatel se zde narodila. Ostatní se do obce přistěhovali z důvodu získání bytu od 

obecního úřadu nebo se do obce přistěhovali za svými manželskými partnery. V rámci 

vybrané skupiny dotázaných je 24 zaměstnaných, 8 nezaměstnaných, 2 na mateřské 

dovolené a 2 osoby povinné školní docházkou. V obci pracuje 11 obyvatel a 13 obyvatel 

dojíždí za prací.  Z toho 9 občanů dojíždí za prací v rámci okresu a 4 občané v rámci kraje. 

Dělení podle ekonomické aktivity ukázalo, že ve stavebnictví pracuje 11 osob, v průmyslu 

je zaměstnáno 9 lidí a v zemědělství a veřejné správě po 2 lidech. Pracovní příležitost 
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v obci by uvítala většina oslovených bez ohledu na to, že v současné době mají práci jinde. 

O koupi obecního bytu má zájem 6 dotázaných prostřednictvím dlouhodobého úvěru. Dle 

názoru obyvatel je životní prostředí v obci na dobré úrovni. Jediný negativní vliv na životní 

prostředí vidí v nedaleké skládce tuhého odpadu a při špatných povětrnostních podmínkách 

ve firmě Knauf, která se nachází v průmyslové zóně Krupka. Skládka je však na druhé 

straně občany tolerována, jelikož společnost spravující skládku poskytuje obyvatelům 

bezplatný odvoz domácího komunálního odpadu. Většině starších nemobilních obyvatel 

obce se jeví otázka obchodní vybavenosti, služeb a dopravy jako nedostatečná. Chybí jim 

obchod se základním sortimentem zboží, jako jsou potraviny a potřeby pro domácnost, 

poskytování zdravotních služeb a zejména lékárny, pravidelné spoje s menšími časovými 

intervaly pro dojíždění do města. Mladší obyvatelé vzhledem ke své mobilitě tyto 

problémy až tak nevnímají. Na druhé straně zase mladší obyvatelé vnímají daleko více 

otázku školního zařízení. Je pro ně důležité, aby alespoň vzhledem k věku dětí byl první 

stupeň základní školy v obci. Ve vztahu k zajištění dodávek plynu, vody, odvozu odpadků, 

čištění ulic a veřejné zeleně se valná část občanů vyslovila jen k poslednímu tématu. Zde 

vidí možnost zlepšení a to jak na straně obce, tak na straně samotných obyvatel obce. 

Naopak k otázce kulturního a společenského vyžití se vyjadřovala nadpoloviční většina 

dotázaných velmi pochvalně. Byla vyzvednuta činnost mysliveckého spolku, činnost 

dobrovolného spolku hasičů a práce s mládeží v hasičském sboru. V neposlední řadě byla 

kladně hodnocena sportovní činnost fotbalového klubu Baník Modlany. Odpovědi na 

otázku výhod a předností obce se opět dají rozdělit dle věku oslovených osob. Mladší páry, 

zde vidí možnost levnějšího nákupu pozemků pro výstavbu rodinného domu, starší občané 

spíše vnímají klid, možnost práce kolem domu a zahrádky. Ohledně otázek na obnovu a 

rozvoj obce a jejich možnost financování, se oslovení mnoho nerozepisovali. Pouze 

stručně uvedli několik příkladů k samotnému rozvoji obce a to: rozšíření bytové výstavby a 

to nejen formou rodinných domů, obnovení činnosti prvního stupně základní školy, zvýšení 

pracovních příležitostí v obci a to formou podporovaných drobných živností, opravou a 

rekonstrukcí některých domů, pro zvýšení vzhledu obce. Přesto lze konstatovat, že 

možnost financování jednotlivých akcí vidí prostřednictvím dotací a to už ať státních nebo 

evropských. 
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5 Analýza získaných dat, jejich vyhodnocení a návrh možného 

řešení 

V  rámci této kapitoly jsem zhodnotil na základě získaných dat dosavadní směr 

rozvoje obce prostřednictvím schváleného regulačního plánu obce. Dále jsem v této části 

navrhl možnosti dalšího rozvoje obce a způsoby možného ekonomického zajištění. 

5.1 Regulační plán obce  

 Obec Modlany má schválený územní plán sídelního útvaru, jehož pořizovatelem byl 

Okresní úřad Teplice, referát regionálního rozvoje územního plánování a energetiky. 

Zpracovatelem byl v období leden až srpen 1992 ateliér MISE, s.r.o., jehož úkolem byl 

průzkum, rozbory a koncept regulačního plánu Modlan a částí obce. Zastupitelstvem obce 

byl uzemní plán sídelního útvaru schválen usnesením zastupitelstva obce Modlany dne 

15.5.1996 a současně téhož dne byla vydána i Obecně závazná vyhláška o závazných 

částech územního plánu sídelního útvaru Modlany. 

Je důležité poznamenat, že územní plánování v době zpracování prodělávalo proces 

legislativní, metodologické a obsahové změny. Územní plán musí být především 

předvídavý, invenční a především účelový, který slouží potřebám obce, je pomocníkem pro 

občany při řešení dílčích problémů a sporů. Územní plán vytyčuje hlavní směry rozvoje, 

základní koncepce, meze růstu, limity, prvky vývoje. 

V rámci zpracování územního plánování autoři neopomenuli dva důležité faktory, 

které ovlivnily obraz českého venkova: 

• koncepce socialistické zemědělské výroby, kolektivizace venkova, půdy a stavebních 

fondů, 

• nevhodná administrativně správní uplatňování střediskové soustavy sídel, které 

způsobilo často likvidaci malých sídel, vylidňování osad. 

Z těchto důvodů byl v květnu roku 1991 vyhlášen program obnovy vesnice, který předložili 

společně ministři životního prostředí, zemědělství a pro hospodářskou politiku a rozvoj. 

 Vývoj modlanska a jeho jednotlivých sídelních částí, byl a je do značné míry dán 

obecnými předpoklady, možnostmi, územními potenciály a zejména polohou vůči městu 
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Teplice. Základní snahou obce bylo a je dosažení předválečného stavu stabilizace 

funkčních systémů v celém území a v jednotlivých sídlech. Což především znamená 

dosažení proporcionální úrovně ekonomického a společenského postavení. Jedním 

z hlavních faktorů pro vývoj obce představuje zemědělská výroba, vzhledem k příznivým 

pedologickým a klimatickým podmínkám. Druhým rozhodujícím faktorem byla otázka 

expansního rozvoje činnosti lomu Chabařovice, který se měl dotknout části území obce 

Modlan, především osady Suché. [16] 

5.1.1 Demografický vývoj 

 Úkolem studie bylo stanovení vývojových trendů obcí venkovského charakteru. 

Vývoj venkovského prostoru byl značně negativní vlivem takzvaného koncentračního 

modelu, který byl jednostranně zaměřený na kvantitativní růst opaku venkova tj. sídel 

městského charakteru. To mělo za následek, že do té doby relativně soběstačný systém 

venkovského sídla, který svým obsahem uspokojoval potřeby obyvatel se rozvrátil. Došlo 

k významnému zvýšení závislosti na centrech osídlení a v praxi se to projevilo trvalým 

úbytkem obyvatel a následným chátráním domovního fondu. Tento domovní fond byl 

později využíván k rekreačním účelům, což se projevilo tak, že sídla začala žít pouze 

během dnů volna. 

 Druhým neblahým vlivem na venkovská sídla byl praktikovaný způsob hlavní 

činnosti venkova tj. zemědělství. Zemědělská výroba se orientovala na velkokapacitní a 

měnila tvář venkovských sídel. Vznikaly rozsáhlé zemědělské areály. V rámci vyloženě 

venkovských sídel byly vybudovány panelové domy, které popřely klasický způsob bydlení 

na venkově.  

 Další vývoj obce z demografického hlediska je závislý na odepsání zásob uhlí, na 

kterých velká část území obce leží a na využití obytných ploch pro obyvatele z nedalekých 

Teplic. [16]  

5.1.2 Regulační zásady pro rozvoj obce Modlany a jejích částí 

 Urbanistické zásady regulačního plánu jsou dány především hodnotami historicky 

utvářené struktury sídel modlanska. Modlany a její části představují vesměs sídla mající 
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obytný charakter s volně řazenými objekty. Jedná se o usedlosti a rodinné domky. V rámci 

plánu byly zpracovány studie domků, které jsou aplikovatelné pro navržené lokality pro 

rozvoj bydlení v některých částech obce. [16] 

� Modlany 

V rámci urbanizace byl především vymezen hlavní cíl a to zkoncentrovat sídlo. 

Z tohoto důvodu bylo navrženo objekt nákupního střediska na nároží křižovatky silnic na 

Ústí nad Labem a na Krupku zvednout na 3 - 4 podlaží. Dále je potřeba zařadit dostavbu 

objektů při jižní uliční frontě ve směru na Roudníky, které byly v minulosti demolovány. 

V podnoží těchto domů situovat obchodní privátní jednotky nebo služby. Nejvíce porušena 

je chybějící zástavba u školy v západní části návsi, pro kterou by se měla zpracovat 

samostatná studie. Jihozápadní část obce je nutno architektonizovat a funkčně využít pro 

bydlení, což znamená uzavření průhledu, který je otevřen. Další rezervou pro rozvoj 

bydlení byly vymezeny plochy zahrádkářské kolonie podél silnice na Věšťany. 

V podmínkách obce se využívá především vymezený intravilán sídel. Realizace 

staveb mimo vymezené území obce se bude uskutečňovat jen zcela výjimečně. [16] 

Shrnutí – realizováno: 

 Vzhledem k rozvoji obchodních řetězců a výstavbě velkých supermarketů, bylo od 

myšlenky přestavět nákupní středisko ustoupeno. Došlo pouze k opravě a pronájmu 

objektu pro potravinářskou výrobu. Co se týká dostavby domů ve směru na Roudníky došlo 

k výstavbě 5 rodinných domů. V jihozápadní části obce vznikl nový objekt pro 

průmyslovou výrobu a prostor pro bydlení, čímž došlo k uzavření otevřené plochy na návsi. 

� Drahkov 

 Vzhledem k výhodné poloze vůči městu Teplice by vyvolán zájem o výstavbu 

rodinných domů. Z těchto důvodů i plán počítal s pokračujícím rozvojem pro bydlení ve 

třech lokalitách: severozápadní část, jihovýchodní část a východní část. Součástí plánu byla 

i úprava návesního prostoru, který má obdélníkový ukloněný půdorys s vodní nádrží ve 

spodní části. [16] 

Shrnutí – realizováno: 

 V severozápadní, jihovýchodní a východní části proběhla výstavba a vzniklo 15 
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rodinných domů a dále došlo k zasíťování pozemků pro dalších 50 domů. 

� Kvítkov 

 Hlavní snahou regulačního plánu je soustředit výstavbu kolem historického jádra na 

návsi. To má za následek přehodnotit plochy zahrádkářské kolonie, vyřešit majetkoprávní a 

nájemní vztahy. [16] 

Shrnutí – realizováno: 

 Na ploše zahrádkářské kolonie se realizovala výstavba multifunkčního domu. 

V jižní a východní části osady bylo postaveno 20 rodinných domů. 

� Suché 

 V rámci regulačního plánu byl kladen důraz na intenzivnější využití půdorysu sídla 

a jednotlivých pozemků. Za posledních několik desítek let byla část Suché nejvíce 

postižena činností lomu Chabařovice. Ukončení těžby dalo na jedné straně rozvojovou 

perspektivu sídla, ale na druhé straně ukázalo, pokročilý rozklad sídelních funkcí.  Plán se 

zabýval dostavbou objektu obytného charakteru, který by vymezil prostor návsi. Součástí 

plánu byla i myšlenka vybudování letiště pro střední část severních Čech. [16] 

Shrnutí – realizováno: 

 V rámci uzavření prostoru návsi došlo k přípravě 5 pozemků pro výstavbu 

rodinných domů. Myšlenka letiště zůstala pouze jen nápadem. 

� Věšťany 

 Podobně jako Modlany, i zde by měla sehrát rozhodující úlohu obytná funkce obce. 

V rámci plánu byla snaha přiblížit vzájemně Modlany a Věšťany novou výstavbou podél 

silnice. Dalším úkolem je dořešení prostoru návsi, zlepšení celkového vzhledu, úprava 

pozemků a všech fasád objektů. To představuje rozsáhlou regeneraci provozu a stavebních 

fondů areálu a ploch Zemědělského družstva Žalany. [16] 

Shrnutí - realizováno:  

 Na doporučení územního architekta se myšlenka přiblížení osad nerealizovala a to 

z důvodů narušení venkovského charakteru. 
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5.1.3 Vodní hospodářství 

 V souvislosti s vodním hospodářstvím vyplynulo několik úkolů:  

• Odstranění znečištění vody v Modlanském a Žihlovickém potoce, kam byly bez čištění 

zaústěny odpadní vody. Byla navržena soustava kanalizací ukončená čističkami 

odpadních vod. Do těchto systému se důsledně napojí všechny objekty. V rámci plánu 

byla navržena výstavba společné čističky odpadních vod pro obce Modlany, Věšťany a 

Kvítkov v Modlanech a pro obce Suché a Drahkov výstavba lokálních čističek 

odpadních vod. 

• V celém území věnovat soustavnou péči v opravě a údržbě koryt vodních toků. 

• Neodkladně opravit místní požární nádrže a obnovit jejich funkci s ohledem na 

problematiku kapacity vodovodu v Drahkově, Kvítkově a Věšťanech. 

• Provést rekonstrukci vodovodu, a to jak původního řadu vodojemem Doubravka II., tak 

rozvodných sítí v Drahkově, Kvítkově a Suché. [16] 

Shrnutí – realizováno: 

Byla provedena kanalizace obce, která byla nezbytná z důvodů, že veškerá 

spotřebovaná voda byla: 

- odkanalizována do žump, jejichž těsnost nebyla zaručena,  

- byla vypouštěna do povrchové kanalizace, respektive do silničních příkopů.  

Předmětná stavba vyřešila likvidaci odpadních vod v obcích Modlany, Drahkov, 

Kvítkov, Věšťany a Suché s tím, že pro osady Drahkov a Suché byly vybudovány 

samostatné čistírny a pro zbývající obce byla zřízena jedna čistírna v obci Modlany. Tato 

stavba vyřešila problém likvidace odpadních vod v obcích na místo svádění odpadních vod 

z objektů do žump a následného vyvážení, respektive vypouštění odpadních vod z objektů 

do toků bez jakéhokoliv čištění. 

Ve všech částech obce kromě Drahkova byla provedena oddílná kanalizace a 

v Drahkově byla realizována smíšená kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny povrchově 

do příkopů podél silnic a cest. 

Pro oddělení dešťových přívalových vod před čistírnou v Drahkově byl vybudován 

dešťový odvaděč oddělovač. Součástí stavby byla úprava koryta Drahkovského potoka, 
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odvádějícího stávající jednotnou kanalizací z osady Drahkov do Modlanské nádrže. Koryto 

slouží jak k odvedení, tak i pro dočištění vod z čistírny odpadních vod u osady Drahkov. 

Splašková kanalizace vyřešila odvod veškeré splaškové vody z jednotlivých částí 

obce do čistírny odpadních vod. 

Čistírny odpadních vod jsou realizovány ve skladbě: 

- objekt předčištění, který se skládá z rozdělovací šachty, česel a lapáku písku 

- vlastní čistírny, která byla zvolena dle počtu připojených obyvatel 

- čerpací stanice kalů 

- kalová pole, jejichž velikost je určena dle množství kalů 

- zahušťovací nádrž 

- měrná šachta 

- výústní objekt do Drahkovského, Modlanského a Žichlického potoka 

- provozní objekt 

Provoz čerpací stanice odpadních vod a kanalizace v osadách se řídí provozním 

řádem dle stavebního povolení. V trase kanalizace jsou dodrženy minimální spády. 

Splaškové vody přitékající na čerpací stanice odpadních vod protékají sdruženým objektem 

předčištění s možností obtoku čerpací stanice odpadních vod. Ze sdruženého objektu 

předčištění přetékají vody do čistírny a odtud na kalová pole a poté na měrnou šachtu.  

Z měrné šachty jsou vyčištěné odpadní vody vypuštěny přes výústní betonový objekt do 

Drahkovského, Modlanského a Žichlického potoka. Kal z čistírny je odváděn gravitačně na 

kalová pole. Kalová voda se recirkulací vrací do aktivace čističky odpadních vod. 

Alternativně je kal čerpán do zahušťovací nádrže a odtud odvážen na Městskou čistírnu 

odpadních vod v Bystřanech. Shrabky z česel jsou likvidovány po vysušení v nádobě a po 

desinfekci odváženy na skládku. 

Uvedením kanalizace a čističky odpadních vod do provozu došlo k výraznému 

zlepšení kvality vody v místních tocích a zlepšení hygienických poměrů v obci. 

Nepodstatné z hlediska životního prostředí je i zmírnění negativního ovlivnění pozemních 

vod. [12] 

V rámci plánu dále došlo: 

- k opravě části koryta Modlanského potoka, 
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- opravě požární nádrže v Suché, 

- k částečné rekonstrukci stávajícího vodovodu a současně se ve spolupráci se 

Severočeskou vodárenskou společností a.s. připravuje posílení vodovodního řadu pro 

nové rodinné domy. 

5.1.4 Energetika 

 Cílem energetické části plánu obce Modlany a jejich částí bylo zhodnotit současný 

stav zásobování energiemi a určit zásady při rozvoji obce. V době zpracování nebyla 

známa energetická politika v rámci, které je popsána v obecné poloze, regulace, či 

deregulace cen paliv a energií. Další důležitou úlohu hrála příprava zákona o energetickém 

hospodářství, který stanoví práva a povinnosti jednotlivých subjektů při realizaci státní 

energetické politiky, zajišťování racionálního hospodaření s energií, vztah k ekologii, 

řešení výjimečných stavů, práva a povinnosti veřejně prospěšných energetických podniků a 

regulačních orgánů. 

 Po zhodnocení stavu bylo konstatováno, že využívání pevných paliv pro vytápění se 

jeví jako nevyhovující. Z  alternativních zdrojů s ohledem na cenovou relaci je výhodnější 

elektrické vytápění než plynofikace. Z těchto důvodů po dohodě s Obecním úřadem 

Modlany byla zpracována firmou Unex Teplice elektrifikace a elektrické vytápění Modlan 

a jejich částí. Jako doplňujícím energetickým mediem bylo pro vytápění navrhnuto užívat 

z ekologických paliv sluneční energii. 

Do budoucna plán navrhoval využívat ekologická paliva nejrůznějšího druhu: 

- spalování dřeva v nejrůznějších podobách, 

- spalování energetických plodin, 

- sluneční kolektory pro ohřev vody, 

- využít komunální odpad pro výrobu skládkového plynu. 

Shrnutí - realizováno: 

Elektrické vytápění obce Modlany a jejich částí: 

 Realizací akce se ozdravilo ovzduší v Severočeské oblasti, obce Modlany a jejich 

částí Drahkov, Kvítkov, Suché a Věšťany. Stavba nahradila lokální zdroje vytápění 

jednotlivých bytů a domů z pevných paliv na palivo ušlechtilé a to elektrickou energii. 
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 Elektrická energie poskytuje mnoho výhod proti všem ostatním formám energií 

používaných k vytápění. Její využití pro získání tepla potřebného k vytápění a přípravě 

teplé užitkové vody má tři základní formy: 

- akumulační 

- přímou spotřebu 

- k pohonu tepelných čerpadel 

  Investorem této akce byl Obecní úřad Modlany a na části primárních rozvodů se 

podílel TS SČE Děčín.  Stavba byla rozdělena do 5. etap podle jednotlivých osad. První 

etapa se uskutečnila v roce 1992 a jednalo se o osadu Kvítkov. Druhá etapa, která byla 

realizována v roce 1993 zahrnovala osady Modlany, Drahkov, Suché a Věšťany. 

 V rámci stavby byly provedeny nové rozvody podél komunikací, které byly 

zasmyčkovány do elektrických pilířků. Elektrické pilířky byly součástí domovních přípojek 

pro jednotlivé domy a bytové jednotky s instalovaným příkonem na jeden byt 15 kW viz. 

tabulka č. 1.  

 

 Modlany Drahkov Kvítkov Suché Věšťany   CELKEM 

Počet domů (ks) 55 33 23 14 43 168 

Počet bytů (ks) 104 45 26 24 55 254 

Celkový příkon 

(kW) 

1540 675 390 360 825 3790 

Počet nových 

trafostanic (ks) 

4 1 1 0 3 9 

Počet předchozích 

trafostanic (ks) 

0 1 0 1 0 2 

Délka VN (km) 1,2 0,2 0 0 0,35 1,75 

Délka NN (km) 2,5 1,2 0,8 0,9 1,5 6,9 

Tabulka č. 1: Celkový rozsah prací[14] 

 Investiční stavba ekologického vytápění rodinných domků přinesla příznivé 

ekologické výsledky a pružnou regulovatelnost ekologických otopných soustav. [14] 
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 Dále obec nechala v roce 2002 zpracovat projekt na výstavbu kotelny na biomasu a 

teplofikaci v obci Modlany a Věšťany. Tímto projektem se obec snažila zvýšit životní 

úrovně obyvatel a zlepšit stav ovzduší díky lepšímu spalování biomasy s nižšími emisemi 

než u tuhých paliv. Tento projekt se zabývá řešením centrálního zdroje tepelné energie a 

teplofikace obce Modlany a Věšťany. Cílem projektu bylo technicky popsat a doložit 

základní údaje o možné výstavbě kotelny na biomasu a teplofikaci obce a návrh 

optimálního řešení pro předpokládanou výši odběru. 

 Umístění rozvodů a kotelny je dáno dosavadním stavem a umístěním připojených 

objektů. Vlastní kotelna a sklad paliva je projektován na okraji obce Modlany vedle 

čističky odpadních vod.  V nové výtopně by byla instalována jednotka o výkonu 1800 kW 

v kombinaci s akumulační nádrží a záložním hořákem na extra lehký topný olej. Celková 

maximální kapacita skladu slámy se počítala přibližně na 1650 m3 což představuje asi 260 

tun slámy. Součástí skladu paliva jsou plánovány dopravní cesty, tj. posuvné dno 

zásobníků štěpky, šnekové dopravníky, podací stohy a řezací a podávací zařízení balíků.  

Kotel by tvořil kompaktní celek, který se skládá ze tří částí – topeniště, výměník a 

odlučovač. Teplovody mají být řešeny v celé délce trasy cca 3 km jako dvoutrubkové 

z předizolovaného potrubí v bezkanálovém provedení vedle komunikace.  

 V rámci plošné teplofikace by byly zřízeny teplovodní přípojky k jednotlivým 

odběratelům s hlavním uzávěrem na patě objektu. V objektech by se instalovaly objektové 

předávací stanice navržené jak tlakově závislé, tak i tlakově nezávislé o požadovaných 

výkonech. 

Investiční náklady cca 49 566 500 

Pomocné náklady za rok cca   1 040 000 

Předpokládané tržby cca   2 184 000 

 Při předpokládaném připojení 70% objektů a při ceně 300 Kč za GJ to znamená 

tržby zhruba 2 184 000 ročně. Při této ceně zaplatí každý průměrný domek se spotřebou 89 

GJ za rok cenu 24 000 Kč ročně za teplo. [18] 

 Ani však fakt cenové úspory obyvatelé obce nepřesvědčil k výstavbě kotelny. 

Důvodem jejich negativního přístupu k návrhu byla špatná zkušenost získaná v rámci 

plynofikací okolních obcí. Zde bylo vládou také nabízeno cenové zvýhodnění, které se pak 
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vlivem stálého zvyšování ceny plynu občanům obcí silně prodražilo a řada z nich se vrátila 

k původnímu zdroji vytápění na tuhá paliva. 

5.1.5 Doprava 

 Úkolem plánu bylo provést podrobný průzkum dopravní sítě a přepravních vztahů 

území, z kterého vycházel návrh dopravního řešení. Obec Modlany včetně jejich částí leží 

v prostoru obsluhovaném státními silnicemi vedlejší doplňkové sítě, začleněnými 

v kategorii vnějších silničních tahů III. třídy. Obce nemají přímou vazbu na železniční síť. 

Průzkum ukázal nedostatky, které je potřeba v jednotlivých částech řešit: 

� Modlany 

• rekonstrukce točny autobusů u potoka včetně rekonstrukce mostku, 

• zpevnit plochu v centru před kinem a hospodou, 

• povrchová úprava komunikace směr Roudníky, 

• parkoviště pro 20 vozidel v areálu sportoviště a 10 míst pro stání u hřbitova. 

� Věšťany 

• úprava nezpevněných ploch v jižní části, 

• rekonstrukce silnice Kvítkov – Věšťany. 

• zpevnění komunikace k zemědělským objektům. 

� Drahkov 

• rekonstrukce povrchu silnice Drahkov – Kvítkov – Suché. 

Cyklistická doprava v době zpracování neměla v daném území vlastní síť a cyklisté 

využívali silniční a komunikační trasy. V rámci plánu je navrhováno realizovat cyklistické 

stezky podél potoka mezi nádrží Modlany a Kateřina a na severním břehu nádrže Modlany. 

Pěší doprava je zajišťována chodníky podél místních komunikací a trasami určenými 

výhradně pro chodce. V rámci plánu se počítá s vybudováním chodníků a pěších tras 

v Modlanech ke hřbitovu, ve Věšťanech a Kvítkově podél hlavní silnice. 

Hromadná doprava je zajišťována prostředky ČSAD. Obcí Modlany jsou vedeny 

linky: 
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• Ústí nad Labem – Roudníky – Teplice, 

• Krupka – Kateřina – Modlany, 

• Teplice – Drahkov – Kvítkov – Suché  - Věšťany - Modlany 

Otázka vedení linek v době vzniku plánu vyhovovala, ale problémem byla otázka 

četnosti spojů. Ke zvýšení četnosti by mohlo být využito malokapacitních vozidel. 

Dopravní provoz vyvolává řadu negativních vlivů, které více či méně zhoršují 

kvalitu životního prostředí (hluk z dopravy, produkty exhalace a střet s obyvateli vesnic) 

Plán navrhuje v rámci zlepšení životního prostředí, vyloučit nečistou zemědělskou dopravu 

z centra sídel a znemožnit průjezd a omezit rychlost těžké nákladní dopravy při průjezdu 

centry sídel. [16] 

Shrnutí – realizováno: 

 Obec jednotlivé nedostatky, které byly zjištěny v rámci plánu částečně odstranila. 

Od realizace cyklostezky podél potoka mezi nádrží Modlany a Kateřina a na severním 

břehu nádrže Modlany se ustoupilo. Důvodem pro nerealizování bylo vybudování 

cyklostezky v mikroregionu Milada okolo stejnojmenné nádrže, která se nachází asi 2 

kilometry od obce Modlany. Rovněž otázka omezení průjezdu nákladní dopravy byla 

odsunuta. Obec počítá s tím, že problém by měl být vyřešen v souvislosti s výstavbou 

dálnice Praha – Drážďany, která má být realizována do roku 2010. 

5.2 Změna územního plánu sídelního útvaru 

O pořízení změny bylo rozhodnuto na zasedání zastupitelstva obce dne 29.9.2003. 

Důvodem pro pořízení změny územního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území byl 

požadavek obce na vymezení nových zastavitelných území obce s různým funkčním 

využitím ve všech částech obce. Hlavním cílem této změny plánu bylo umožnit přirozený 

rozvoj obce v době rozsáhlých změn vlastnických vztahů, demografického vývoje a 

způsobu života občanů obce, v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu a současně 

zastavěné území obce. 

Z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace jsou aktuálním platným 

podkladem: 
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• Změny a doplňky územního plánu velkého územního celku Severočeské hnědouhelné 

pánve 

• Územní plán velkého územního celku Ústecký kraj, schválené zadání a zpracovaný 

koncept  

Na základě těchto územně plánovacích dokumentací vyplývají pro dané území 

některé podmínky, které musí být respektovány. [13] 

5.2.1 Význam a funkce obce ve struktuře osídlení a požadavky vyplývající z širších 

vztahů území 

 Rozlehlá plocha obce Modlany bezprostředně souvisí s rekultivovaným uhelným 

lomem Chabařovice. Na území obce se nachází výsypky, vodní díla související s těžbou 

uhlí a skládka tuhého komunálního odpadu. V současné době se krajina zaceluje vlivem 

pozitivních výsledků rekultivační činnosti. Z důvodu ukončení činností souvisejících 

s těžbou uhlí narůstá význam obce z hlediska příměstského bydlení, rekreace a s tím 

souvisejícími nároky na změnu životního stylu obyvatel, včetně jejich pracovního uplatnění 

v místě bydliště. [13] 

5.2.2 Požadavky vyplývající ze základních demografických, ekonomických a 

sociálních údajů obce a výhledů 

 Na základě požadavků vyplývajících ze základních demografických, ekonomických 

a sociálních údajů obce, lze říci, že: 

- centrální část území osad Drahkov, Kvítkov, Suché a Věšťany si nejvíce zachovala 

venkovský ráz a je vhodná pro bydlení a krátkodobou rekreaci 

- severní část území obce – plochy mezi retenční nádrží Modlany a Kateřina nejlépe 

splňují funkci sportovně rekreačního zázemí města Teplice 

- plochy bezprostředně související s komunikacemi regionálního významu jsou vhodné 

pro logistické areály a výrobu  

Vzhledem k tomu, že převážná část navrhované plochy k novému funkčnímu 

využití má zejména obytný charakter, dojde k nárůstu obyvatel v obci. [13] 
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5.2.3 Podmínky a požadavky pro rozvoj obce s přihlédnutím k historickým, 

kulturním, urbanistickým a p řírodním podmínkám území 

 Podmínka pro rozvoj obce s přihlédnutím k výše uvedeným jednotlivým 

podmínkám je zachování urbanistické struktury stávajícího sídelního útvaru a jeho logický 

vývoj. Nová obytná zástavba bude umisťována pouze v sousedství současně zastavěného 

území, nikoliv ve volné krajině s přihlédnutím k rázu tohoto území. [13] 

5.2.4 Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů, 

krajinu a p ůdního fondu  

 Ve vztahu k životnímu prostředí a zdravých životních podmínek je nutné stanovit 

pro plochy určené pro výrobu a služby takové regulativy, které by zabraňovaly zhoršení 

životního prostředí obytných ploch sousedních vesnic. V rámci navrhování využití ploch 

v okolí vodních toků a vodních ploch volit taková opatření, která nevedou k jejich 

nepříznivému ovlivnění. 

 Vzhledem k tomu, že řešené území zasahuje do ochranných pásem přírodních 

léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, je nutné při navrhování staveb 

respektovat podmínky a omezení stanovené pro tato ochranná pásma. 

 S ohledem na okolní krajinotvorné prvky je třeba stanovit limity využití území, 

které by nerušily pohled do krajiny. Zejména respektovat zvláště chráněné území Kateřina 

Modlanské rybníky, Věšťanský vrch a Inundace Zálužanského potoka. 

V rámci ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí 

lesa je zpracována zemědělská příloha. [13] 

5.2.5 Požadavky na řečení koncepce dopravy, technického vybavení a nakládání 

s odpady 

 Rozvoj silniční sítě bude zachován podle stávajícího územního plánu. Návrh plánu 

řeší vysokorychlostní trať Berlín – Praha – Brno – Vídeň dle nadřazeného územního plánu, 

včetně ochranného pásma v šířce 30 m od osy na každou stranu. 
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Technická vybavenost zahrnuje např. spočítat pravděpodobnou spotřebu elektřiny a 

prověřit kapacitu dosud uvažovaného napojení, spočítat případně odhadnout 

pravděpodobnou spotřebu pitné vody pro jednotlivé lokality a prověřit kapacitu dosud 

uvažovaného napojení, navrhnout způsob odvádění dešťových vod, spočítat 

pravděpodobnou produkci odpadních vod a navrhnout jejich likvidaci. 

Nakládání a zneškodňování odpadů je řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., odpadech, s vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady a se závaznou normou ČSN 83 80 30 Skladování 

odpadů a  vodním zákonem č. 254/2001 Sb. [13] 

5.2.6 Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin 

 Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí 

je nutno v řešené lokalitě respektovat výskyt sesuvů a poddolovaných území. V současné 

době je prostor katastru obce Modlany za hranicemi závazných těžebních limitů a proto 

není třeba s těžbou na tomto území počítat. [13] 

5.2.7 Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů obce a jejích částí se 

sousedními obcemi 

 Lokality spadají do změny územního plánu obce Modlany. Jedná se o katastrální 

území Soběchleby, Velvěty a Malhostice. [13] 

5.3 SWOT analýza 

Ze získaných údajů jsem vycházel při sestavení SWOT analýzy, která jednoduše a 

co možná nejobjektivněji charakterizuje obec. Cílem SWOT analýzy je ukázat na silné a 

slabé stránky, tak i na faktory, které mají vliv na příležitosti dalšího rozvoje, nebo naopak 

hrozby, které mohou v budoucnu tento vývoj ohrozit viz. tabulka č. 2. 
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Silné stránky Slabé stránky  

• Dostatek pracovní síly 

• Nízké náklady na pracovní sílu 

• Nízké náklady na bydlení 

• Možnost snadno získat bydlení 

• Blízkost sousedního velkého města 

• Dobré spojení s městem 

• Nadprůměrná míra nezaměstnanosti 

• Vysoký počet dlouhodobě 

nezaměstnaných 

• Nedostatečné množství nově 

vytvářených pracovních míst 

• Starší věková struktura obyvatelstva  

• Nízká kulturní nabídka   

 Příležitosti Hrozby 

• Schopnost efektivně využívat pomoci 

z fondů EU a ČR 

• Zvýšit přitažlivost obce 

• Obnovit památky a tradice obce 

• Podporovat společenský život a 

aktivní komunikaci 

• Participaci obyvatel na životě obce 

• Asanovat zpustlé prostory 

• Zvýšit zodpovědnost občanů 

• Rozvíjet sportovní zařízení 

• Podpora cestování  

• Zlepšit přístupnost města ve vztahu 

k zahraničí 

• Odliv kvalifikovaných pracovních sil 

do města 

• Odliv obyvatelstva mladších 

věkových kategorií do města 

• Zvyšování nezaměstnanosti 

  

Tabulka č. 2: SWOT analýza 

5.4 Návrh strategie obce 

Pro další rozvoj obce je východiskem mít dobře zpracovaný strategický plán, který 

úzce souvisí s územním plánem obce a z právního hlediska musí vycházet ze zákona o 

obcích č. 128/2000 Sb. Územní plán představuje jeden z nejmocnějších nástrojů realizace 

strategie cílů obce. Územní plán má dlouhodobou platnost na několik let, který lze pružně 

doplňovat. Územní plánování je nutno chápat jako dynamický proces, který pro rozvoj 
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obce definuje nezbytné investice, realizovatelné v dohledné době a které mohou přinést 

dlouhodobé pracovní příležitosti. 

Vlastnosti, které by měl mít každý zpracovaný územní plán rozvoje: 

- musí být dostatečně flexibilní, 

- musí mít vymezeny plochy pro stavební část, 

- musí být zajištěna posloupnost a návaznost potřebných infrastrukturních staveb, 

- musí podněcovat podnikatelské subjekty naplňovat území konkrétními investicemi. 

Obecným předpokladem úspěšné strategie obce je umět dobře odpovědět na následující 

otázky: 

- kde jsme nyní, 

- jak jsme se tam dostali, 

- kam směřujeme, 

- kde bychom se rádi ocitli, 

- jak se tam dostaneme, 

- zda neuhýbáme z cesty. 

Nedílnou součástí strategie obce jsou obyvatelé, kteří jsou nejen konečným 

uživatelem, ale také jsou pro ni též základním zdrojem. Strategie obce: 

- představuje zvláštní postup vycházející z názorů, že obec není pouze materiálním 

prostředím, ale že se jedná o složitý systém skládající se z mnoha činitelů, 

- zpracování je nástrojem participativní demokracie, 

- měla by být legitimní, to znamená, že její cíle nelze nařizovat, 

- představuje metody k dosažení rozvoje území za předpokladu mobilizace celého 

rozvojového potenciálu, 

- opírá se o místní informační systém, který umožňuje seznámit se s očekáváním všech, 

- úspěch by se měl měřit pomocí kvalitativních a kvantitativních prvků. [5] 

Jak je z výše uvedeného patrné, důležitou úlohu při zpracování strategie obce hrají 

samotní občané obce. Proto samotná tvorba strategie by měla vycházet z názorů, postojů a 

zájmů všech občanů žijících na území obce. Z tohoto důvodu je důležitá otevřená 

komunikace s občany. Existují různé formy komunikace, jako jsou: propagační materiál, 

shromáždění občanů, oslovením cílových skupin, průzkumy veřejného mínění, speciální 
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vydání obecních novin, v poslední době i internet atd. Je nutné jim představit vizi o dalším 

rozvoji obce a vysvětlit jim, že realizace strategie vyžaduje určitý čas a není volebním 

programem. Přesvědčit občany o neutralitě strategie obce ve vztahu k různým politickým 

stranám.  Je nutné vytvořit podmínky pro to, aby o rozvoj života na vesnici, obnovu jeho 

hospodářství, staveb i krajiny projevili zájem zejména jeho obyvatelé, kteří tu žijí a lidé, 

kteří se chtějí vrátit na vesnici. Je pravdou, že sebelepší strategie ani peníze nepomohou, 

když za svou vesnici se nebude cítit odpovědný ten, kdo tam žije, kdo tam bydlí a kdo ji 

svou každodenní činností přetváří a kultivuje. 

Jelikož jsem měl v rámci komunikace s občany omezené možnosti, využil jsem pro 

tvorbu strategie údaje získané metodou rozhovoru a metodou dotazníku. Jak vyplynulo 

s analýzy údajů jsou nejdůležitějšími okruhy, které občané vnímají jako stěžejní pro rozvoj 

obce: 

- demografické ukazatele 

- analýza trhu práce 

- ekonomika obce  

5.5 Analýza strategických ukazatelů a vlastní návrhy řešení 

5.5.1 Demografické ukazatele 

Demografické údaje jsou základem pro strategii obce, jelikož dávají přehled o 

počtu, skladbě a stavu obyvatelstva. Jelikož skutečné stavy jednotlivých částí obce jsou 

zjišťovány pouze na základě výsledků sčítání lidu, které jsou k dispozici pouze jednou za 

10 let, je poslední údaj za rok 2001 viz. tabulku č. 3 až 5 a graf č. 1 a 2. [16], [22]  

Část 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Modlany 2071 1081 997 471 508 391 317 267 291 

Drahkov 187 186 219 151 188 153 115 117 119 

Kvítkov 232 243 227 113 101 98 74 66 86 

Suché 345 368 358 172 171 138 121 52 76 

Věšťany 507 381 419 243 252 190 189 141 148 

Celkem 3342 2259 2220 1150 1220 970 816 643 720 

Tabulka č. 3: Vývoj počtu obyvatel v obci [22] 



Karel Daníček: Řešení problematiky obnovy a rozvoje malé obce ve vybrané oblasti 

2009 28 

 
Graf č. 1:  Vývoj počtu obyvatel v obci [22]  

  

Část 1900 1910 1921 1930 1950 1970 1980 1991 2001 

Modlany 133 153 100 100 101 75 71 78 75 

Drahkov 16 31 31 44 43 35 33 40 38 

Kvítkov 24 25 27 30 32 27 26 29 25 

Suché 38 42 42 45 45 37 32 25 21 

Věšťany 49 58 58 59 63 51 49 52 51 

Celkem 260 309 258 278 284 225 211 224 210 

Tabulka č. 4: Vývoj počtu domů v obci [22]  

 

 
Graf č. 2: Vývoj počtu domů v obci [22]  
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 0-14 15-59 60+ Celkem 

Rok 1991 187 472 157 816 

Rok 2001 119 485 116 720 

 Tabulka č. 5: Věková struktura obyvatel v obci Modlany [22]  

Na základě statistických údajů je patrné, že během vývoje došlo k značnému snížení 

obyvatel obce a to oproti roku 1910 až několikanásobně. Největší problémem samotného 

snížení počtu obyvatel, byl zejména odliv mladé generace a kvalifikované síly do měst, což 

mělo za následek rychlejší stárnutí venkovské populace a snížení jejich schopnosti 

adaptace na měnící se ekonomické a sociální podmínky. 

• Návrhy možného řešení: 

Pokud budeme vycházet ze stávajícího trendu předcházejících let, bude úspěchem 

udržení a jakékoliv navýšení stávajícího počtu obyvatel. Příliv nových obyvatel do oblasti 

by mohly ovlivnit zejména následující skutečnosti: 

- fakt, že na tomto území se již nepočítá s těžbou uhlí a budou zde volné pozemky pro 

bytovou výstavbu, 

- výhodná poloha vůči městu Teplice (zejména se jedná o části Drahkov a Kvítkov), ale i 

vůči městu Ústí nad Labem 

- poměrně kvalitní úroveň životního prostředí, 

- akce organizované obcí, jejíchž cílem je nabídnout občanům a návštěvníkům zábavu a 

poučení. 

 Proto je třeba tato hlediska umět využít a nabídnout nejen obyvatelům obce, ale i 

z blízkého okolí možnost bydlení v obci. Jak nastínil výsledek sběru dat, někteří obyvatelé 

obce by uvítali vyjma výstavby vlastních rodinných domů i možnost obecního bydlení. Zde 

je patrné, že řada občanů není schopna vzhledem ke své finanční situaci si sama postavit 

vlastní dům. V této chvíli se naskýtá otázka pro zastupitelé obce do jaké míry mohou 

opravit stávající bytový fond pro tyto účely a do jaké míry jsou schopni si vzít úvěr nebo 

dotaci pro výstavbu domů se sociálními byty. Samozřejmě v rámci této otázky je potřeba 

provést podrobnější analýzu, která ukáže na klady i zápory projektu. 

 Zde je možné využít i programu na Podporu výstavby podporovaných bytů pro rok 

2009 schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Podrobnosti o tomto 
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programu jsou uvedeny v části 5.5.3. [25] 

 K samotné výstavbě je důležité ještě poznamenat, že je třeba kromě dobrého 

regulačního plánu, také samotného dohledu obce, aby při veřejných i soukromých stavbách 

bylo dbáno na požadavky slušného vzhledu. Je nezbytné, aby byly podniknuty kroky 

k zachování a prohlubování venkovského starého stavebního slohu. K tomuto je nutné mít 

odborníky, architekty a také znalce venkova a jeho života. [6] 

5.5.2 Analýza trhu práce   

V rámci této části jsem se zaměřil na otázky míry nezaměstnanosti a počet volných 

pracovních míst. Snažil jsem se na jedné straně odhalit důvody míry nezaměstnanosti a na 

druhé straně jsem se pokusil ukázat jak je možné, alespoň částečně snížit nezaměstnanost 

v obci.  

Hlavní příčiny vysoké nezaměstnanosti v okrese Teplice: 

• Prudký nárůst nezaměstnanosti způsobila hlavně restrukturalizace těžkého průmyslu 

v 90. letech minulého století, při které zanikla řada velkých zaměstnavatelů – někteří 

zaměstnavatelé výrazně snížili počet zaměstnanců (např. z odvětví těžkého strojírenství, 

průmyslu a paliv, energetiky a textilního) viz tabulka č. 6 a 7 a graf č. 3. 

• Restrukturalizace nebyla vyvážena vznikem nových pracovních míst. Od začátku 90. let 

až do roku 2004 vznikla v okrese Teplice jen jedna větší firma z odvětví 

zpracovatelského průmyslu. 

• Rozsáhlá restrukturalizace vyvolala dlouhodobou nezaměstnanost. Dlouhodobě 

nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání získali návyk na nezaměstnanost, přizpůsobili se 

„životu na dávkách“, ztratili kvalifikaci a pracovní návyky. 

• V okrese je velmi špatná kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání – cca 54% jich 

mělo k 30.11.2008 pouze základní vzdělání. Přitom hlavně pro nekvalifikované 

uchazeče je trvalý nedostatek volných míst. 

• Volná pracovní místa u nových investorů začala v okrese ve větší míře vznikat až od 

roku 2005, a to v průmyslové zóně Krupka. Hospodářský růst měl pozitivní vliv na 

zvyšování počtu zaměstnanců u stávajících firem. 
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K datu Počet uchazečů o 

zaměstnání 

Míra nezaměstnanosti v % 

30.11.2008 34 8,15 

31.12.2007 45 11,14 

31.12.2006 56 14,67 

31.12.2005 60 15,22 

31.12.2004 70 19,02 

31.12.2003 68 18,48 

31.12.2002 60 16,00 

31.12.2001 56 14,93 

31.12.2000 55 15,85 

31.12.1999 63 18,16 

31.12.1998 46 13,26 

31.12.1997 40 11,53 

31.12.1996 14 4,03 

31.12.1995 13 3,75 

31.12.1994 23 6,63 

Tabulka č. 6: Nezaměstnanost v obci Modlany [31]  

 

 
Graf č.3: Vývoj nezaměstnanosti v obci Modlany [31]  
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Rozhodující zaměstnavatelé v okrese Teplice k 31.12.1992  

Doly Bílina státní podnik 5 410 

Školský úřad v Teplicích 2 693 

Glavunion a.s. (včetně závodu Thorax Chudeřice) 2 280 

Nemocnice s poliklinikou Teplice 1 904 

Krušnohorské strojírny a.s. Most – Komořany, závod Teplice  862 

Doly Hlubina s.p. Litvínov – důl Alexander Hrdlovka 802 

ČEZ a.s. – Elektrárna Ledvice 794 

Dopravní podnik Teplice 656 

Avirunion a.s., závod Rudolfova huť Dubí 623 

Lázně Teplice v Čechách a.s. 608 

Tesas s.r.o. Teplice 537 

Okresní správa pošt Teplice 526 

Elektrotechnické závody Teplice a.s. Bystřany 507 

Rozhodující zaměstnavatelé v okrese Teplice k 30.6.2008  

Severočeské doly a.s. Chomutov – Doly Bílina 1 776 

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem, o.z. Nemocnice Teplice 1 058 

AGC Automotive Czech a.s. Chudeřice 939 

AGC Flat Glass Czech a.s. Teplice 817 

Ideal Standard s.r.o. Teplice 554 

Lázně Teplice v Čechách a.s. 514 

AGC Automotive Bílina s.r.o. Chudeřice 510 

Tabulka č. 7: Zaměstnavatelé v okrese Teplice s větším počtem zaměstnanců než 500 [31]  

• Návrhy na snížení míry nezaměstnanosti: 

� Jedna z možností pro snížení nezaměstnanosti obyvatel obce je využití dotačních 

prostředků pro zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce, které obec v současné 

době nevyužívá. Poskytovatelem těchto finančních prostředků je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí České republiky prostřednictvím úřadů práce. Úřad práce v Teplicích pak 

na základě žádosti sepíše s příjemcem dotace (obcí) dohodu, která je uzavírána podle § 112 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V rámci dohody jsou přesně vymezeny podmínky 

pro poskytnutí dotace, jako např. druh činnosti, počet zaměstnanců, výše mzdy atd. Touto 

formou dochází nejen ke snížení nezaměstnanosti především ve skupině obyvatel 
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nekvalifikovaných dlouhodobě evidovaných uchazečů a nekvalifikovaných starších 50 let, 

ale zároveň ke zlepšení pořádku v samotné obci. Samozřejmě to není lehký úkol hned 

z několika důvodů: 

- motivovat příslušnou skupinu lidi k vykonávání těchto prací, 

- vymezit část pracovní doby pro kontrolu vykonané práce, 

- samotná administrativní práce s tím související. 

 Na druhé straně je nutno si uvědomit, že tímto způsobem můžeme vytvořit každým 

rokem až 10 pracovních míst a obdržet dotaci na mzdové prostředky v celkové ve výši 

1.296.000,-Kč. 

� Obec může snížit míru nezaměstnanosti i formou informování obyvatelstva obce o 

možné finanční podpoře státu při zakládání menších podniků a firem. Jako například o 

možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím Ministerstva zemědělství České 

republiky v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. 

Problém venkova není už jen v zachování zemědělství, ale ve stabilizaci obyvatelstva na 

venkově. Je nutné provést změnu hospodářské struktury venkova a vytvořit atraktivní 

prostředí nejen pro bydlení, ale také pro podnikání. Vytvořit podmínky pro malé 

podnikatele a podpořit tvorbu nových pracovních míst diverzifikací činnosti mimo 

zemědělství. Bariérou pro zakládání mikropodniků na venkově je obava z podnikatelského 

rizika a nedostatku vstupního kapitálu. 

Tento program nabízí následující dotační tituly: 

• Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy 

 Cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově a zachovat nebo 

zvýšit příjem hospodářství.  Podpora je zaměřena na diverzifikaci činností zemědělských 

subjektů směrem k nezemědělským činnostem. Podpora je určena jak fyzickým tak 

právnickým osobám a lze ji využít na následující výdaje: 

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová 

výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je 

využití stávajících budov a ploch, 

- nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software, 
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- výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů a 

paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění nebo výrobu elektrické energie, 

kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice, 

- projektová a technická dokumentace, která je součástí pořízení investice. 

 V souvislosti s tímto titulem je možné získat nenávratnou dotaci v maximální výši 

pro malé podniky 60% způsobilých výdajů a pro střední podniky 50% způsobilých výdajů. 

Minimální výše nenávratné dotace na projekt je 50 000,- Kč. 

• Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a 

rozvoje mikropodniků. Cílem je vytvořit pracovní místa a posílit rozvoj hospodářské 

struktury nezemědělských aktivit. Jedná se zejména o drobnou výrobu a řemesla. 

Příjemcem podpory může být fyzická i právnická osoba a dotaci lze využít na následující 

výdaje: 

• stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová 

výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch, 

- nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software, 

- nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software, 

- výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů a 

paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění nebo výrobu elektrické energie, 

kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice, 

- projektová a technická dokumentace, která je součástí pořízení investice. 

 V rámci tohoto titulu je možné získat nenávratnou dotaci v maximální výši pro 

malé podniky 60% způsobilých výdajů. Minimální výše nenávratné dotace na projekt je 

50 000,- Kč. [26] 

� Další z možností jak snížit počet nezaměstnaných v rámci obce, ale které samotná obec 

neovlivní jsou i pracovní příležitosti  v nedaleké průmyslové zóně Krupka viz. příloha č. 3 

a v rámci firem s provozovnou na území obce viz. příloha č. 2. 

5.5.3 Ekonomické ukazatele 

 Příjmy obcí již historicky nestačí na financování potřebných výdajů, a proto se 
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starostové musí snažit využít dotací k získání dodatečných prostředků. Při úvahách nad 

žádostí o dotaci se velmi často zapomíná na jeden z nejdůležitějších ukazatelů, což je 

udržitelnost projektu. Velmi problematickou se může ukázat také finanční spoluúčast obce. 

Zastupitelé obce nedostatečně vnímají při hledání prostředků, že pokud někde přidají, musí 

v jiné oblasti ubrat. A to i na dlouhou dobu, dokud se akce nesplatí. Nedostatek peněz se 

také nemusí projevit na začátku, což opět vede k podcenění všech důsledků žádosti o 

dotaci. 

 Největší problém s dlouhodobou udržitelností může být pak (pokud není akce zcela 

výdělečná) s provozními náklady. Provozní náklady se stanou stálými platbami rozpočtu 

obce a tím se zmenší objem prostředků pro další využití. Ve snaze získat co největší  

dotace se některá čísla nadhodnotí nebo se podcení možná rizika.  

 Starostové a zastupitelé obcí musí při volbě využití dotací ze státního rozpočtu a 

z prostředků Evropské unie zvážit, jaké akce jsou pro obec důležité a zda jejich provedení 

je realizovatelné. K samotné volbě je zapotřebí vycházet z rozpočtu obce a jeho výhledu. 

Rozpočet obce v roce 2008 je přílohou č. 2 a rozpočet obce na rok 2009 je přílohou č. 3. 

 Jak je patrné ze schváleného rozpočtu na rok 2009 přesahují celkové výdaje obce 

nad celkovými příjmy. Nejvýznamnější položka, která zatěžuje výdajovou část rozpočtu 

jsou běžné výdaje. Je zřejmé, že na tyto položky bezprostředně působí celkový vývoj 

ekonomiky, potažmo růst cen. Dalším momentem promítajícím se do výdajů obce jsou 

kapitálové výdaje, které přináší riziko zadluženosti obce. 

 Obec si pro rok 2009 schválila deficit a to ohledně kapitálových výdajů určených na 

rekonstrukci kinosálu a hospody v Modlanech, opravu mateřské školy (střechy, fasády, 

předzahrádku s plotem), rekonstrukci TJ Baník Modlany a výstavby multifunkčního hřiště. 

 Vzhledem k tomu, že obec chce výše uvedené akce realizovat bez přispění dotace je 

nutné další akce detailně zvážit a maximálně využít pouze těch dotací, u kterých není 

podmínkou zapojení vlastních zdrojů nebo zapojení v malé výši. 

• Návrhy možného využití finanční pomoci pro obnovu a rozvoj obce: 

� Finanční dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky 

 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky již v roce 1991 schválilo Program 
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obnovy vesnice, jehož pokračovatelem je Program obnovy venkova. Program obnovy 

venkova předpokládá zapojení venkovských obyvatel, spolků a jejich sdružení do obnovy 

venkova na místě zdroje a tradice.  Cílem tohoto programu je formou dotace podpořit 

obnovu a rozvoj venkovských obcí, a to za přispění obyvatel venkova, občanských spolků 

a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Některé programy jsou 

vyhlašované jako centrální ministerstvem, jiné jsou decentralizovány podle jednotlivých 

krajů, což se děje od roku 2004.  

Tento program stanoví obecné zásady pro poskytování účelových dotací: 

- podmínky pro poskytování dotací, 

- základní kritéria pro poskytnutí dotace, 

- postup při rozhodování o poskytnutí dotace obci, 

- odpovědnost příjemce dotace, 

- postup při účtování dotace. 

 V rámci tohoto programu jsou pro rok 2009 pro obec využitelné následující dotační 

tituly:  

• Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 

V rámci tohoto dotačního titulu budou podporovány akce s výstupy sloužícími 

převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež prokazatelně 

podílely a jsou zaměřené na: 

- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, 

předškolní zařízení, kulturní zařízení), 

- úpravu veřejných prostranství, 

- obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky atd.) 

• Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

V rámci tohoto dotačního titulu budou podporovány akce nadregionálního významu 

zaměřené na: 

- prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 

- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 
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- podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a 

rozvoj venkova. 

• Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

 Tímto dotačním titulem budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných 

sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny 

kulturní památkou a jsou v majetku obce a to: 

- kaple, kaplička, 

- socha, 

- boží muka, kříž, 

- úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. 

• Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti 

V souvislosti s tímto dotačním titulem budou podporovány akce s výstupy rovněž 

sloužící romské komunitě, které jsou zaměřené na: 

- obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), 

- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, 

apod.), 

- vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně 

romské komunitě. [24] 

 Ministerstvo pro místní rozvoj pro rok 2009 schválilo také program Podpora 

výstavby podporovaných bytů pro rok 2009. Program podporuje výstavbu nájemních bytů 

pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem 

nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních 

okolností nemají přístup k bydlení.  Příjemcem dotace je obec, která může získat dotaci ve 

výši: 

- 600 tis. Kč u pečovatelského domu, 

- 550 tis. Kč u nového vstupního bytu, 

- 250 tis. Kč na úpravu bytu, 

- u výstavby, která dosahuje nízkoenergetického standardu, lze částky navýšit o 50 tis. 

 Kč. [25] 
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� Finanční dotace poskytované Ministerstvem zemědělství České republiky 

 Ministerstvo zemědělství České republiky poskytuje dotace na projekty v rámci 

Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. Tento program je 

financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). V rámci 

daného programu jsou pro obec využitelné následující tituly: 

• Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 Podpora je určená na zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví 

(kulturních památek, památkových zón, památkových rezervací, kulturních prvků vesnic a 

krajiny, památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), na 

zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče a krajinné 

památkové zóny a rovněž na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocením 

nebo využitím kulturního dědictví. Podporu je možné využít na budování nových stálých 

výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké 

aktivity a tradiční lidovou kulturu. 

 V rámci tohoto titulu je možné získat nenávratnou dotaci v maximální výši 90% 

způsobilých výdajů. Minimální výše nenávratné dotace na projekt je 50 000,- Kč. 

• Vzdělávání a informace 

 Podpora je určena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, jež působí 

nebo mají v úmyslu působit na venkově. Vzdělání je zaměřeno na možnost diverzifikace 

činnosti nezemědělské povahy a zakládání a rozvoj mikropodniků, možnost uplatnění ve 

venkovském cestovním ruchu, ve službách obyvatelstvu a možnostech rozvoje dědictví 

venkova. Obec může dotaci použít na následující výdaje: 

- náklady spojené se zajištěním vhodných prostor, 

- náklady spojené s používáním nebo pronájmem informační techniky a technologie, 

- výdaje s přípravou a poskytnutím informačních materiálů, 

- nákup kancelářských potřeb v nezbytné míře, 

- výdaje spojené s vlastní přípravou vzdělávací akce, 

- výdaje na odbornou činnost lektorů, 

- výdaje spojené se zajištěním překladů a tlumočení, 

- náklady spojené na propagaci vzdělávacích a informačních aktivit, 



Karel Daníček: Řešení problematiky obnovy a rozvoje malé obce ve vybrané oblasti 

2009 39 

- nákup služeb vzdělávacího subjektu. 

 V souvislosti s tímto titulem je možné získat nenávratnou dotaci v maximální výši 

100% způsobilých výdajů. Minimální výše nenávratné dotace na projekt je 50 000,- Kč. 

[26] 

�   Finanční dotace poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje 

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením dotační program na 

záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje v rámci následujících programů: 

• Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009 

 Tento program je určen k podpoře projektů z oblasti péče o kulturní památky, 

zejména na záchranu bezprostředně ohrožených hodnotných movitých a nemovitých 

architektonických a historických kulturních památek (např. církevních staveb, historické 

zeleně a dalších objektů prohlášených za kulturní památku). Minimální výše dotace činí 

50 000,- Kč a dotaci lze použít: 

- na úhradu zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní 

památky – nutná spoluúčast žadatele 30% z celkových nákladů,  

- na restaurování kulturní památky – dotace až do výše 100% z celkových nákladů, 

- na náklady na zachování a obnovu kulturní památky vlastníkům, kteří ze svých 

prostředků to nejsou schopni uhradit. [27] 

• Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 

  Předmětem programu je podpora projektů z oblasti kultury a to zejména:  

- rozšíření nabídky pořádání kulturních akcí, 

- podpora subjektů zabezpečujících kulturní aktivity, 

- rozvíjení tvořivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové umělecké 

tvorby, 

- zachování a rozvoj místních tradic.  

 Příjemce nenávratné dotace může obdržet až 70% z celkových nákladů projektu, 

přičemž minimální výše poskytované dotace je 50 000,- Kč. [28] 

� Finanční dotace poskytované v rámci fondů Evropské unie 

 Pro využívání fondů Evropské unie v období 2007-2013 byl zpracován Národní 
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strategický referenční rámec, který představuje základní programový dokument. Národní 

strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti na roky 2007-2013, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní 

osy realizovány. Jedním z těchto programů je Regionální operační program NUTS II 

Severozápad pro období 2007 – 2013. Jednou z pěti prioritních os je integrovaná podpora 

místního rozvoje. Cílem osy je oživení a vyvážený rozvoj venkovských oblastí a jejich 

komunit prostřednictvím realizace cílených integrovaných projektů, které neřeší 

izolovanou investiční akci, ale řeší též navazující investice. Hlavní oblasti podpory jsou: 

• Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 

 V rámci této podpory je možné získat dotace na: 

- aktivizaci místních subjektů ze strany obecního úřadu (společná setkání, řízené diskuse, 

výměna zkušeností a příkladů dobré praxe), 

- zpracování informačních a komunikačních materiálů a médii určených pro místní 

občany i vnější svět, 

- osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti, 

- místní rozvojové iniciativy malého rozsahu (značení a veřejné mapy, soutěž o 

upravenou obec), 

- příprava projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci sestavených 

plánů, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 

• Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

 Předmětem této podpory je možné získat dotaci na: 

- revitalizace, regenerace a rozvoj obce a jejich částí (na stavební obnovy a dostavby 

veřejných prostranství, výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů občanské 

vybavenosti) 

- infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a 

vybavení - vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení, předškolní a mimoškolní 

péče), 

- infrastruktura pro hospodářský rozvoj (na rekonstrukci a regeneraci využití zchátralých 

objektů a výrobních areálů pro ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou 
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vybavenost, rekonstrukci a výstavbu související technické infrastruktury, rekonstrukci a 

výstavbu přístupových komunikací. 

 V souvislosti s podporou výše uvedených oblastí je možné získat nenávratnou 

dotaci z prostředků Evropské unie až 85% veřejně způsobilých výdajů. [29] 
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6 Závěr 

 Cílem mé diplomové práce nebylo jen částečné přiblížení dosavadního vývoje 

vybrané obce, ale snaha ukázat jakými problémy se dnešní obec potýká v rámci své obnovy 

a rozvoje. 

 V rámci práce jsem analyzoval současný vývoj a na základě získaných dat jsem 

nastínil možnosti dalšího vývoje, které shrnuje tabulka č. 9. Zaměřil jsem se na základní 

úskalí, s kterými se obec musí poprat. 

 Jednou z otázek, s kterou se obec musí vypořádat, je otázka demografie. Zde jsem 

analyzoval dosavadní vývoj, na kterém je vidět, jak počet obyvatel za poslední desítky let 

významně klesal. Z tohoto hlediska jsem ukázal, jak je důležité v rámci dalšího vývoje 

nejen udržet stávající obyvatelé, ale zároveň přilákat k bydlení nové mladší obyvatele, kteří 

zpomalí nebo zastaví stárnutí vesnice. V tomto ohledu je důležitá práce zastupitelstva, 

které nejen, že připraví pozemky určené k výstavbě, ale bude realizovat vlastní výstavbu 

nájemních bytů. 

 Další otázkou, kterou jsem se zabýval, je otázka pracovních míst. Zde jsem opět 

kromě analýzy současného stavu uvedl možnosti řešení této otázky. Jsou zde návrhy na 

vytvoření pracovních míst v rámci obecního úřadu, ale také  možnosti vytvoření 

pracovních míst vlastním přičiněním, za přispění státních finančních prostředků. 

 Třetí otázka, které jsem věnoval pozornost, byla otázka získání finančních 

prostředků, která je pro samotnou obnovu a rozvoj tou nejdůležitější. Zde jsem nejprve 

uvedl s jakým rozpočtem obec hospodaří a dále jsem alespoň částečně nastínil některé 

cesty pro získání finančních zdrojů. Jsou zde uvedeny dotační tituly a poskytovatelé, kteří 

podporují problematiku rozvoje venkova. Jedná se o finanční prostředky jak v rámci 

prostředků státního rozpočtu, tak prostředků Evropské unie. 

 Tyto tři otázky považuji za nejdůležitější, ale samozřejmě hlavní silou budou 

samotní občané. Bez jejich pomoci a zapojení obec nedokáže téměř nic. Doufám, že 

obyvatelé obcí a to nejen té, kterou jsem si zvolil, ale i dalších budou pomáhat v otázce 

obnovy a rozvoje venkova, aby i naši potomci věděli, že neexistují pouze města a 

velkoměsta, ale i sídla menšího rozsahu, ve kterých je možný i v 21. století plnohodnotný 

život. 
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Problematika Návrhy řešení 

Demografické ukazatele Výstavba nájemních a sociálních bytů 

realizovaná obcí 

 Prodej obecních pozemků na výstavbu 

rodinných domů 

Zaměstnanost Využití finančních prostředků od 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

 Informovanost obyvatel o možnosti využití 

finančních prostředků od Ministerstva 

zemědělství ČR v rámci podpory 

nezemědělských činností   

 Využití pracovních příležitostí v nedaleké 

průmyslové zóně 

Finanční prostředky Využití dotací poskytovaných 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

 Využití dotací poskytovaných 

Ministerstvem zemědělství ČR 

 Využití dotací poskytovaných Evropskou 

unií 

 Využití dotací poskytovaných z rozpočtu 

Ústeckého kraje 

Tabulka č. 8: Návrhy řešení dané problematiky 
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Příloha č. 1: Dotazník 

 

1. Pohlaví: muž – žena 

2. Věk:_________ 

3. Stav: svobodný – ženatý 

4. Narodil(a) jste se v obci? ano – ne 

5. Jak dlouho žijete v obci? ________________let 

6. Dosažené vzdělání: základní – vyučený - střední – střední s maturitou – 

vysokoškolské 

7. Ekonomická aktivita:  podnikatel – zaměstnanec – žák, student – důchodce – žena na 

mateřské dovolené – nezaměstnaný  

8. Zaměstnán dle odvětví:  zemědělství – stavebnictví – školství – jiné 

(uveďte)____________________________________________________________ 

9. Druh bydlení: vlastní dům – vlastní byt – obecní byt – pronájem – ubytovna – jiné 

(uveďte)______________________________________________________________

___ 

10. Máte zájem o koupi obecního bytu? ano – ne 

11. O jakou velikost bytu máte zájem a jakou cenu jste schopni zaplatit: 

 za byt 1+ 1  ______________ 

 za byt 2 + 1 ______________ 

 za byt 3 + 1 ______________ 

 za byt 4 + 1 ______________ 

 za byt větší  ______________ 

12. Jste rodina? bohatá – spíše bohatá – průměrná – spíše chudá – chudá 

13. Je v obci dostatek pracovních míst? ano – ne 

14. Jste zaměstnán v přímo v obci nebo dojíždíte za prací mimo 

obec?__________________  

15. Jaké je dle Vašeho názoru životní prostředí v obci? dobré – spíše dobré – spíše 

špatné – špatné 

16. Co Vám nejvíce vadí na životním prostředí v obci ? _____________   

17. Je v obci dostatečně zajištěna obchodní vybavenost? ano – ne 



  

  

18. Které typy obchodů postrádáte: _______________________________________ 

19. Jaká je Vaše spokojenost se službami v obci? spokojen – spíše spokojen – spíše  

nespokojen – nespokojen 

20. Které služby postrádáte v obci? _______________________________________ 

21. Uveďte své připomínky a náměty ke službám v obci: ______________________ 

22. Jaká je úroveň dopravy do škol a zaměstnání mimo obec ? dobrá – spíše dobrá – 

spíše špatná – špatná 

23. Uveďte hlavní problémy související s dopravou: _________________________ 

24. Jakým způsobem je u Vás zajištěna dodávka: 

 plynu ______________________________________________________________ 

 vody ______________________________________________________________ 

 odvoz odpadků ______________________________________________________ 

 čištění ulic a veřejné zeleně ____________________________________________  

25. Jak je zajištěna v obci předškolní a školní výchova ? dobře – spíše dobře – spíše 

špatně – špatně 

26. Jak je zajištěno kulturní a společenské vyžití? dobře – spíše dobře – spíše špatně – 

špatně 

27. Jaké občanská sdružení nebo dobrovolné organizace v obci fungují a jak se 

podílejí na společenském dění? ________________________________________ 

28. Uveďte jaké kulturní a společenské vyžití postrádáte: _____________________ 

29. Jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní přednosti a výhody obce: ____________ 

30. Co Vy osobně považujete za největší problémy a nedostatky obce:  

31. Uveďte své náměty na obnovu a rozvoj obce: ____________________________ 

32. Jakým způsobem by jste zajistili financování Vašich námětů? ______________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Příloha č. 2: Přehled firem s provozovnou na území obce 

Název firmy Provozovna Počet 

zaměstnanců 

Druh činnosti 

BAWEKOM, s.r.o. Modlany 2 Poskytování ostatních osobních 
služeb 

Castor plus s.r.o. Modlany 15 Výroba a montáž plastových 
oken a dveří 

Mateřská škola Modlany 4 Předškolní vzdělávání 

Jiří Kratochvíl – 
KRATEX 

Věšťany 1 Výroba ostatních výrobků 
stavebního truhlářství a tesařství 

Jireček Jaromír  Modlany 1 Ostatní maloobchod 

Fořt Pavel Modlany 1 Hostinská činnost 

KROBASC s.r.o. Drahkov 19 Výroba motorových vozidel, 
přívěsů a návěsů 

Vlček Martin Modlany 2  Inženýrské stavitelství 

M – BRAND – L 
s.r.o. 

Modlany 17 Ostatní specializovaný 
velkoobchod 

Lukáč Michal  Drahkov 9 Poskytování osobních služeb 

Obec Modlany Modlany 2 Veřejná správa a hospodářská a 
sociální politika 

Voláková Ivona Drahkov 18 Maloobchod 

Zdeněk Křižan Kvítkov 8 Výstavba budov 

Blažek František Drahkov 2 Příprava staveniště 

Brož Jiří Modlany 4 Navijárna elektrických motorů 

RIEGER spol  s r.o. Modlany 14 Truhlářství, podlahářství 

Speo s.r.o. Modlany 5 Inženýrské stavitelství 

Vacek Jiří  Suché 1 Výroba skla a skleněných 
výrobků 

KROB SCANNERS 
s.r.o. 

Drahkov 11 Nespecializovaný velkoobchod 

Zdeněk Rež Drahkov 5 Maloobchod s ostatním zbožím 
ve specializovaných prodejnách 

 Zdroj: [31]  

 

 

 

 

 



  

  

Příloha č. 3: Firmy průmyslové zóny Krupka 

Název firmy Převažující 
předmět činnosti 

Předpokládaný 
počet míst  

Počet obsazených 
míst k 31.12.2008 

Auto – Kabel 
Krupka, s.r.o. 

Výroba kabelů a 
vodičů 

220 211 

KNAUF 
INSULATION, 
spol. s r.o.   

Výroba ostatních 
minerálních 
výrobků 

130 126 

Tivall CZ, s.r.o.  Výroba ostatních 
potravinářských 
výrobků 

250 128 

Toyota Logistics 
Services Czech 
s.r.o. 

Manipulace 
s nákladem, 
skladování 

200 48 

DHL Express s.r.o. Ostatní činnost 
v dopravě 

50 46 

PPL CZ s.r.o. Ostatní činnost 
v dopravě 

30 25 

FRK Technik s.r.o. Výroba dílů a 
příslušenství 
motorových 
vozidel 

50 33 

Personna 
International CZ 
s.r.o. 

Výroba plastových 
výrobků 

360 423 

ELBA 
Buerosysteme s.r.o. 

Výroba 
kancelářských 
potřeb z papíru 

80 34 

Trans Cabest s.r.o.  Ostatní činnost 
v dopravě 

20 11 

Guardian 
Automotive 
Czechia s.r.o. 

Výroba dílů a 
příslušenství 
motorových 
vozidel 

230 0 

CzechPak 
Manufacturing 
s.r.o. 

Výroba 
potravinářských 
výrobků 

150 119 

  Zdroj: [31] 

  



  

  

Příloha č. 4: Rozpočet obce v roce 2008 

Daňové příjmy Kč (v tis.) Běžné výdaje Kč (v tis.) 

DPFO z DZČ   1 155 Ostatní záležitosti pozemní  
komunikace 

3 000 

DPFO ze SVČ 550 Záležitosti vodních toků 499,4  
DPFO z kapitálového výnosu 84 Předškolní zařízení 200 
DPPO 1 522 Základní školy 1 035 
DPH 2 047 Divadelní činnost 5 
Poplatek za uložení odpadu 13 000 Činnosti knihovnické 65 
Poplatek ze psů 11 Ostatní záležitosti kultury, 

církví 
955 

Správní poplatky 100 Ostatní tělovýchovná činnost 240 
DZN 520 Zájmová činnost 40 
C e l k e m 19 089 Bytové hospodářství 1 198 
  Nebytové hospodářství 144 
  Veřejné osvětlení 530 
Nedaňové příjmy  Pohřebnictví 220 
Záležitosti pošt 24 Komunální služby  30  
Bytové hospodářství 354 Sběr a svoz nebezpečných 

odpadů 
40 

Nebytové hospodářství 18 Sběr a svoz komunálních 
odpadů  

1 130 

Pohřebnictví 30 Využití a zneškodnění  
komunálních odpadů 

500 

Komunální služby  203 Péče o vzhled obce 1 010 
Obecné příjmy a výdaje  200 Požární ochrana dobrovolná 197 
Činnost místní správy 100 Zastupitelstva obcí 1 216 
Převody z rozpočtových účtů 88 Činnost místní správy 2 470 
C e l k e m  1 017 Ostatní příjmy a výdaje   15 
  Pojištění funkčně 

nespecifikované 
80 

  Převody rozpočtového účtu 88 
  C e l k e m  14 907,40 
Dotace  Kapitálové výdaje  
Neinvestiční ze státního 
rozpočtu 

87 Budovy, haly, stavby  4 856,6 

C e l k e m  87 Financování   
  Uhrazené splátky 

dlouhodobou půjčkou 
429 

P ř í j m y  c e l k e m 20 193 V ý d a j e  c e l k e m  20 193 

 Zdroj: [32] 

 

 



  

  

Příloha č. 5:  Schválený rozpočet obce na rok 2009 

Daňové příjmy Kč (v tis.) Běžné výdaje Kč (v tis.) 

DPFO z DZČ   1 485 Ostatní záležitosti pozemní  
komunikace 

1 000 

DPFO ze SVČ 165 Záležitosti vodních toků 428 
DPFO z kapitálového 
výnosu 

108 Předškolní zařízení 316,2 

DPPO 2 061 Základní školy 1 155 
DPH 3 071 Divadelní činnost 20 
Poplatek za uložení odpadu 19 725 Činnosti knihovnické 75 
Poplatek ze psů 11 Ostatní záležitosti kultury, 

církví 
105 

Správní poplatky 80 Ostatní tělovýchovná činnost 280 
DZN 560 Zájmová činnost 40 
C e l k e m 27 266 Bytové hospodářství 3 559 
  Nebytové hospodářství 250 
  Veřejné osvětlení 550 
Nedaňové příjmy  Pohřebnictví 300 
Záležitosti pošt 24 Komunální služby  50 
Bytové hospodářství 354 Sběr a svoz nebezpečných  

odpadů 
50 

Nebytové hospodářství 18 Sběr a svoz komunálních 
odpadů  

1 525 

Pohřebnictví 10 Využití a zneškodnění 
komunálních odpadů 

650 

Komunální služby  10 Péče o vzhled obce 1 200 
Obecné příjmy a výdaje  600 Požární ochrana dobrovolná 

část 
186 

Činnost místní správy 260 Zastupitelstva obcí 1 406 
Převody z rozpočtových 
účtů 

87,8 Činnost místní správy 7 454 

C e l k e m  1 363,8 Ostatní příjmy a výdaje   15 
  Pojištění funkčně 

nespecifikované. 
100 

Kapitálové příjmy  Převody rozpočtového účtu 87,8 
Komun. služ. a územ. 
Rozvoj 

350 C e l k e m  20 802 

C e l k e m  350 Kapitálové výdaje  
  Budovy, haly, stavby  17 650 
P ř í j m y  c e l k e m 28 979,8 V ý d a j e  c e l k e m  38 452 

 Zdroj: [23] 

 

 

 



  

  

Příloha č. 6: Fotogalerie obce  

 
Obec Modlany a Věšťany s Komáří vížkou [30] 

 

 
Osady Drahkov a Kvítkou s vrchem Doubravka [30] 

 

 
Osada Suché v pozadí s Milešovkou [30] 



  

  

 
Osada Věšťany [30] 

 

 
Obec Modlany [30] 

 

 
Osada Drahkov [30] 



  

  

 
Osada Kvítkov [30] 

 

 
Osada Suché [30] 

 

 
Osada Věšťany [30] 


