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Strategický plán obce Horšice na období 2019 – 2022 
Tento dokument slouží jako přehled hlavních akcí, projektů a plánů v obci Horšice, jejichž realizace je 

zvažovaná a očekávaná. Zastupitelstvo obce v tomto dokumentu specifikuje (tam, kde je to vhodné) 

způsob, financování a časový horizont, kterým se chce řídit.  

Na místech, kde se v dokumentu hovoří o „obci“, pokud není specificky řečeno jinak, jsou míněna 

všechna tři sídla: Horšice, Újezd a Vitouň. 

Dopravní a technická infrastruktura 
Místní komunikace  

Oprava, údržba a budování místních komunikací klade velké nároky na rozpočet obce. Z toho důvodu 

bude u projektů tohoto typu kladen velký důraz na získání dotace. Stav žádné komunikace není 

hodnocen jako kritický, a proto termín realizace bude záviset na získaní dotace. Je stanoveno 

následující pořadí důležitosti realizace: 

1. Cesta kolem rybníka od návsi směrem k požární nádrži („koupališti“) 

Nový povrch bude od okraje návsi a bude napojen na stávající dobrý povrch v místě před čp. 

122. Součástí realizace bude zrušení nerovnosti (vlny) před čp. 9. Nový povrch bude na 

základě jednání s vlastníky připojených nemovitostí rozšířen směrem k těmto nemovitostem. 

Kvalita tohoto nového povrchu je plánovaná srovnatelná s povrchem místní komunikace mezi 

čp. 103 a čp. 110. 

2. Parkoviště před novou bytovkou (čp. 113 a 114)  

Plánován je nový povrch na části vzdálenější od bytovky, kde je nyní jen zpevněná půda se 

štěrkem. Tento nový povrch by mohl být pouze štěrko-asfaltový, protože se nepředpokládá 

velké zatížení. 

3. Prodloužení cesty kolem hřiště 

Od garáže čp. 107 až ke konci pozemku u čp. 124 (konec komunikace bude zároveň s koncem 

hřiště). 

4. Oprava + nový povrch cesty za novou bytovkou směrem na Dolce 

Jedná se o úsek zhruba od čp. 46 ke konci pozemku u čp. 125. 

5. Cesta mezi čp. 14 a čp. 104 

6. Cesta u rybníka v Újezdě 

Směrem na Dolce před rybníkem doleva, ale ne dříve, než bude hotová stavba RD v dané 

lokalitě. 

7. Slepá cesta „Na ovčíně“ 

Od čp. 55 nahoru až k čp. 94+99. 

8. Cesta k Luhu 

9. Cesta k Henigarovu 

Chodníky  

Jako jedna z nepoužívanějších tras, kde by mohl být zřízen chodník, je úsek od hřbitova k mostu 

(směrem na náves). Dříve než se však bude moci realizovat, je třeba dořešit majetková práva 

k pozemkům pod plánovaným chodníkem, což se již řeší. 

Chodník v Újezdě je ve špatném stavu a bude vyžadovat rekonstrukci. Tato rekonstrukce se bude 

řešit ve spolupráci s Plzeňským krajem, kterému patří přilehlá komunikace, aby došlo buď k plnému 

nebo alespoň většinovému uhrazení ze zdrojů kraje. 
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Chodník ve Vitouni je také ve špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci. V současné době probíhá 

jednání s firmou ČEZ, která má zájem o uložení elektrického vedení do země, o vhodném způsobu 

realizace, který by byl spojen s rekonstrukcí chodníku. 

Dopravní obslužnost  

V obci je 5 autobusových zastávek. 

• Ve Vitouni je zděná čekárna a neplánuje se zde žádná úprava. 

• V Horšicích u školy se neplánuje žádná úprava. 

• V Horšicích na návsi se plánuje spojit autobusovou zastávku se zastřešeným posezením před 

potravinami/hospodou. Bude se tak řešit společně s úpravami objektu čp. 59. 

• V Újezdě pod lípami se plánuje pořízení jednoduché čekárny a u horní zastávky se plánuje 

odstranění staré plechové čekárny a její nahrazení jednoduchou čekárnou. Obě čekárny se 

plánují v rámci připravované dotace na rok 2020. 

Veřejné osvětlení  

Po vyhodnocení studie návratnosti, která proběhne v roce 2019, bude stanoven plán obnovy 

veřejného osvětlení a jeho případná výměna za úspornější svítidla. 

Školství 
Prioritou je rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ. V rámci této rekonstrukce 

je plánována i výměna starých vodovodních trubek, které jsou na mnoha místech v havarijním stavu. 

V roce 2019 bude vypracován projekt a na začátku roku 2020 budeme žádat o dotaci na tento 

projekt. Rekonstrukce je plánována na velké prázdniny (červenec/srpen) 2020. 

Další prioritou je vybavení školní zahrady hracími prvky. Na projekt většího rozsahu bude žádáno o 

dotace, pokud se nepodaří žádnou dotaci získat, bude menší projekt realizován přímo z rozpočtu 

obce. Realizace je plánována na velké prázdniny (červenec/srpen) 2020. 

Součástí projektu na vybavení školní zahrady bude i nové oplocení, které je v současné době na 

mnoha místech v nevyhovujícím stavu. 

Ve spolupráci s vedením školy je hledáno vhodné řešení na podporu získání a udržení dvou nových 

učitelek pro první stupeň. 

Výhledově (do roku 2021) se plánuje výměna současných kotlů na pevná paliva v ZŠ za úspornější 

(optimálně bezobslužnou) variantu. Tato výměna bude úzce vázána na vhodnou dotaci. 

V letošním roce (2019) proběhne hledání řešení nevhodného povrchu na dvorku MŠ. 

Další vybavení školní zahrady, jako například venkovní pergola pro venkovní výuku, bude pořizováno 

pouze pokud bude alespoň z 90 % uhrazena z dotace. 

Životní prostředí 
Na začátku roku 2020 budeme žádat o dotaci na pořízení „Variantní studie odkanalizování obce“. 

Tato studie bude podkladem pro vytvoření „Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace“. 

V roce 2019 proběhne řízení za účelem hledání možných řešení černé skládky v rokli mezi kopcem 

Jindřín a obcí Horšice. 

Na podzim roku 2019 proběhne prořezání stromů u cesty v obci Vitouň. 
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Ve spolupráci s SDH Horšice bude probíhat odstraňování uschlých stromů kolem cesty na Henigarov. 

V roce 2019 bude započato jednání s odborem životního prostředí a SÚS Plzeňského kraje o 

odstranění nejbližší lípy na návsi v Újezdě směrem od Horšic. 

Obec se bude snažit zajistit (optimálně více než jednou osobou) údržbu zeleně a zimní údržbu 

veřejných prostranství jak v obci Horšice tak v obci Újezd. 

Kultura 
V roce 2020 bude uspořádán další ročník „Setkání rodáků“. 

Budou podporovány (finančně i organizačně) tradiční akce: 

• Šlajsova 55 

• Dětský den (1. červen) 

• Rozloučení s prázdninami 

• Lampiónový průvod 

• Adventní setkání občanů 

a také další kulturní akce, které by chtěly v obci uspořádat spolky nebo fyzické osoby. 

Zastupitelstvo obce chce aktivně podporovat spolky v obci, a to zejména ty, které zajišťují nebo se 

podílejí na akcích v obci určených pro veřejnost. Současně chce podpořit vznik ještě jednoho spolku, 

který by se orientoval právě na pořádání akcí pro veřejnost. 

Bude obnoveno vydávání občasníku „Horšicko“ v nové grafické podobě, neboť plní důležitou funkci 

informování veřejnosti o dění v obci. 

Nově vzniklá kulturní komise bude mít na starosti osobní pogratulování občanům při důležitých 

životních jubileích spojené s věcným darem. 

Požární ochrana 
Důležitým úkolem je pro obec udržení funkce schopné a vybavené jednotky SDH. 

Jelikož rybník v Horšicích v současné chvíli není možné využít jako zdroj požární vody, je třeba 

zrekonstruovat požární nádrž v Horšicích („koupaliště“). Existující projekt zahrnuje zmenšení 

současné výměry 20x50m na 20x30m. Částka na rekonstrukci požární nádrže vyžaduje použití dotace 

a v závislosti na získané dotaci bude možná nutné projekt rozdělit do více etap. 

V roce 2020 proběhne vytipování vhodné lokality na zřízení tréninkové plochy pro JSDH. 

Zvelebení obce 
V roce 2019 proběhne posouzení přínosnosti získání rybníku v Horšicích a rybníku ve Vitouni do 

majetku obce. Účelem tohoto šetření bude zjistit, zda po případné koupi, bude obec v souladu se 

současnou legislativou vůbec smět provést čištění rybníku a další údržbové práce. Další kroky 

v souvislosti se zvelebením obou rybníků budou naplánovány až na základě tohoto šetření. 

V roce 2019 budou zjišťovány možnosti rekonstrukce (případně rozšíření) hospody v Horšicích a 

hlavně jejího nevyhovujícího sociálního zařízení. 

V případě nalezení vhodné dotace bude provedena obnova hřbitovní zdi (včetně plechové krytiny). 

Ve spolupráci s Polanou Horšice budou hledána možná řešení situace nevyužívaného objektu sýpky 

(stavební parcela č. 42 v k.ú. Horšice). 
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Ve spolupráci s p. Řezánkou budou hledána možná řešení havarijního stavu střechy objektu na 

parcele č. 37 v Horšicích (u školy naproti hřbitovu). 

V roce 2019 proběhne jednání o možnostech získání do majetku obce pozemku v Horšicích, na 

kterém se nachází hřiště. V případě získání tohoto pozemku, bude možné žádat o dotaci na 

vybudování víceúčelového hřiště a na zřízení zázemí pro konání akcí. 

V roce 2020 je v rámci sledované dotace na obnovu veřejných prostranství plánováno pořízení 

odpadkových košů (jejichž pořízení však bude podmíněno zajištěním vhodného systému 

vyprazdňování), laviček na vytipovaná místa a vybudování/oprava odpočinkových stanovišť (křížek 

směrem na Luh, směr na Henigarov). 

Bude provedena revize úředních a informačních desek v obci. Zejména dojde v roce 2019 k výměně 

staré vitríny za novou v obci Vitouň. 

V Horšicích na návsi se plánuje zastřešené posezení před potravinami/hospodou. Bude se řešit 

pravděpodobně společně s úpravami objektu čp. 59. 

Dlouhodobé 
Jako klíčové považuje zastupitelstvo podporu a udržení: 

• Základní a mateřské školy 

• Hospody a prodejny potravin - jak v obci Horšice tak v obci Újezd 

• Pošty v obci Horšice 

• Podpora výstavby nového bydlení v obci. 

Bude hledáno možné využití objektu staré hasičské zbrojnice (č.p. 54) a s tím spojená případná 

rekonstrukce objektu. 

V případě výkopových prací (například v souvislosti s případným budováním obecní ČOV nebo 

vodovodu) bude ve spolupráci s ČEZ elektrické vedení ukládáno do země. 

Ostatní 
Následuje seznam akcí, které jsou evidovány jako žádosti občanů, a které budou řešeny v případě 

vhodné situace (zejména dotační) 

• Zbudování obecního bydlení (jednou z možností je proměna současné zasedací místnosti na 

byt). 

• Využití podkroví v budově obecního úřadu například pro potřeby spolku nebo jako klubovnu 

pro mládež. Součástí by muselo být prodloužení stávajícího schodiště v budově o další patro. 

• Využití současné „půdy“ na obecním úřadu, která zatím slouží jako skladiště. 

• Ve spolupráci s SÚS Plzeňského kraje srovnání terénu mezi silnicí a pozemkem p.č. 794/7 

v k.ú. Horšice, kde dochází k posunu zeminy směrem z pozemku do strouhy. 

• Koupě a využití pozemků p.č. 225/2 a 82/1 v Horšicích. 


