STRATEGICKÝ PLÁN
OBEC
ÚJEZD U SVATÉHO KŘÍŽE

Strategický plán je jedním z dokumentů, který slouží k odstranění nebo zmírnění negativních
postupů při plánech k dosažení vize obce Újezd u Svatého Kříže.
Strategický plán je vypracován na základě situační analýzy, SWOT analýzy, dotazníkového
šetření mezi občany obce a výsledné vize obce.

Situační analýza
Poloha obce:
Území obce Újezd u Svatého Kříže leží v Plzeňském kraji, v západní části okresu Rokycany,
mezi obcemi Liblín a Břasy, v mírně zvlněné krajině s průměrnou nadmořskou výškou 430m.
Obec leží po obou stranách silnice II.třídy 232, 2km západně od města Radnice a 15 km
severně od Rokycan. Klimaticky jde o oblast mírně teplou a vlhkou s průměrnou roční
teplotou 6-7°C a s průměrnými ročními srážkovými úhrny 650-750mm.
K obci Újezd u Svatého Kříže patří osada Bohemia v severní části k.ú. prostor v jižní části k.ú
, usedlosti U Chaloupky v severní části k.ú a Na Horách ve východní části k.ú.V Cihelnách –
u Kořínků Celková rozloha správního území je 453,3ha.

Historie obce
Osada je zmiňována od roku 1352 ( Registrech papežských desátků) uveden je zde pouze
název Újezd, dále jako Malý Újezd, případně jako Újezdec. Ovšem již v předhusitském
období se setkáváme rovněž s názvem Ves Svatého Kříže (villa S. Crucis), odvozeným od
zasvěcení místního kostela.
První doloženou vrchností farní vsi byli páni ze Švamberka, po nichž ji získali vladykové
z Přívětic. Od sklonku patnáctého století patřilo zdejší ves k panství hradu Libštejn stojícímu
nepříliš daleko odsud nad údolím řeky Berounky. V pobělohorském období byl Újezd u
Svatého Kříže, jako součást statku Žíkov, připojen k panství Liblín.
Co se vlády šlechtických rodů týče, roku 1379 náležela obec Ctiborovi ze Švamberka, za
zmínku stojí především do roku 1510 vláda Kolovratů, 1543 – 1571 vláda Valdštejnů a od
roku 1571 vláda Gryspeků.
V polovině 16. Století byla ves pustá, na pozemcích dvou poustek byly višňové sady a pole tu
pomalu zarůstala lesem a křovím. V té době zde žilo pouhých 14 obyvatel ve 4 usedlostech.
V roce 1757 se již uvádí 22 hospodářství. Největší přírůstek obyvatel nastal v 18.a
20.století,kdy např. v roce 1912 měla obec 472 obyvatel a 98 domů. V důsledku rozvíjejícího
se sklářství stoupl do roku 1921 počet obyvatel na historicky nejvyšší počet – 763. Bydlení
pro tento vysoký přírůstek obyvatel bylo zajištěno především úpravou osady Bohemie.
Při zdejším kostele byla zřízena za krále Karla r.1352 plebanie, která však v husitských
dobách zanikla.
Dominantou na místní návsi je kostel zasvěcený památce Povýšení sv. Kříže. Postaven je
v roce 1777 v slohu románském a přifařen je k Radnicím. Budova fary byla přistavěna v roce
1900. Součástí kostela byl až do roku 1900 i hřbitov, který byl zrušen a ve stejném roce byl
zřízen současný hřbitov.
Dvoutřídní škola fungovala od roku 1885 do roku 1964.
V centrální části obce v blízkosti kostela se nachází pomník obětem 1. a 2.sv.války.
Stávající objekty v obci tvoří- statky V ,chalupy a usedlosti - převážně z přelomu 19.a
20.století,rodinné domy z 1.pol.20.stol z větší části přistavované a rodinné domy nově
postavené.
Elektrifikace obce byla provedena v roce 1936. V roce 1950 byl položen základní kámen
budovy požární zbrojnice, knihovny, kanceláře obecního úřadu a obecního bytu. Dům byl
dokončen v roce 1954. V roce 1960 bylo započato s výstavbou místního vodovodu, který byl
zprovozněn 23. prosince 1964. Na vodovod navázala v 70. Letech další akce – výstavba
kanalizace a čistírny odpadních vod ( dokončeno 1979 ).
V roce 1974 byla slavnostně otevřena u příležitosti dne dětí požární nádrž a následně v roce
1979 byla dokončena klubovna pro mládež a šatny.
V uvedených letech 1971-75 doznal vzhled obce dalších změn, a to vyasfaltováním místních
komunikací a výstavbou prodejny dokončené v roce 1973.
V posledním období byla největší investiční akcí v objemu přes 9 milionů Kč provedena
rekonstrukce bývalé školy č.p.72 z r. 1885 na bytový dům v roce 2006.
Další akcí (r. 2013) byla rekonstrukce dětského hřiště, za finančního přispění p. Karla Gotta
ve výši čtvrt milionu Kč a v roce 2014 výstavba víceúčelového sportovního hřiště
ve výši 1 365 123,-Kč.
Znak byl Újezdu u Svatého Kříže udělen předsedou PS PČR 13. května 2003 současně
s praporem. K patě štítu směřuje zlatý klín s vyrůstajícím červeným křížem, který má funkci
mluvícího znamení. Heraldicky pravé pole štítu je zelené a levé pole modré. V černé patě štítu
je umístěna zlatá dvouuchá nádoba. Připomíná, že na katastru obce se nachází mohylové
pohřebiště chráněné jako nemovitá kulturní památka.

Demografie obce :
Obec Újezd u Svatého Kříže má 240 stálých obyvatel
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V urbanistické koncepci z roku 1999 byla výhledově velikost obce k roku 2015 odhadnuta na
223 obyvatel, což přibližně odpovídá výkazům ČSÚ. V posledních letech byl úbytek/přírůstek
obyvatel +-7obyvatel k průměrnému počtu 235 obyvatel. Za posledních 11 let se dá říci, že
demografický vývoj obce se drží kolem daného průměru.
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Demografický vývoj dětské populace v obci je mírně pod průměrem, což odpovídá věkovému
složení obyvatel.

Přírodní prostředí v katastru obce :
Širší území má celkově dobrou krajinářskou hodnotu. Z hlediska hustoty osídlení jde o oblast
s nízkou hustotou. Centrální prostor obce je tvořen svažitou návsí v okolí kostela s rozmanitou
zástavbou a vzrostlou zelení . V obci nejsou evidovány archeologické nálezy.
V jižní části obce je evidovaný památný strom jilm vaz
Krajinné území obce Újezd u Svatého Kříže má celkovou rozlohu 453,3ha, z toho 259,9 ha
tvoří zemědělská půda/orná půda 202,6 ha a louky 8,6 ha, pastviny 5,9ha,sady-údaj není k
dispozici/,lesní půdy tvoří 142,2 ha, vodní plochy 1,0ha .Rozložení lesní a zemědělské půdy
je celkem rovnoměrné v ploše k.ú., lesní plochy tvoří souvislý pás na Z hranici ve V části k.ú.
,zemědělská půda pokrývá převážnou část zbylého katastrálního území. Z toho též vyplývá i
krajinářská a ekologická hodnota k.ú.. Zvláště chráněným přírodním útvarem je přírodní park
Horní Berounka zasahující do západní části k.ú.V západní části k.ú se nachází mohylové
pohřebiště z doby bronzové /milavečská kultura/.
Asi 2km západně od obce při pravém břehu řeky Berounky,jsou zbytky staré tvrze s názvem
Radná. Založena byla Dobrohosty z Plané.
Z hlediska zemědělského patří k.ú. Újezd u Svatého Kříže do zemědělské výrobní oblasti
IIId/1/1-podtyp bramborářsko-ovesný, s půdami lehčími, výrazně poddolovanými.
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Oblast Horní Berounky tvoří výrazně členitá krajina, kde velká část pozemků je ohrožena
úbytkem zeleně, zvyšováním erozní činnosti a omezením úrodnosti půd. Jedná se o bonitně
slabší oblast-převládající půdy s 2.a 3.stupněm ochrany.
Většina zemědělských ploch v krajině je zorněna, podíl trvalých trávních porostů je velmi
nízký. Ovocné sady se nachází ve východní a severovýchodní části k.ú.
Rozptýlenou zeleň v území tvoří aleje listnatých stromů podél silnic a travnato-keřové
doprovody vodních toků. Obecně lze kvalifikovat podíl rozptýlené zeleně v krajině jako
velmi nízký.
Západní část k.ú. leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru.
Přístupnost krajiny není ideální-z původní historické cestní struktury zůstalo vlivem technicko
- hospodářských úprav ve 2.pol.20.stol. zachováno jen torzo.
Katastrálním územím prochází turistická stezka .
Mimo obec - ve střední části k.ú. se nachází 4 archeologická naleziště /Újezd u Sv.Kříže,
Údolí potoka Velká Radná, Za myslivnou v údolí Velké Radné a Jamky/.
Západně od obce se nachází mohylové pohřebiště.

Infrastruktura obce :
Dopravní :
Širší území leží mimo důležité státní silniční a železniční tahy, se kterými je spojeno silnicí
II.tř. č.232 přibližně 15km severně od Rokycan. Na severním konci z ní odbočuje silnice
III. třídy/23214 směrem na Radnice. Obec je spojena autobusovou dopravou s obcemi
Zbiroh, Rokycany, Liblín a Radnice.

Komunikace v obci jsou částečně v dobrém stavu / v centrální části/,v okrajových částech jsou
komunikace ve špatném technickém stavu. Chodníky v obci nejsou.
V současnosti se v obci nevyskytují žádná zařízení poskytující služby motoristům.
Vzhledem k navrhovanému územnímu plánu obce lze předpokládat lokální zvýšenou
dopravní zátěž na místních komunikacích v okolí pozemků místních zemědělců.

Vodní hospodářství:
Od roku 1964 je v provozu obecní vodovod, který zásobuje také vodou kolonii domů na
Bohemii.
Jímání vody s čerpací stanicí a úpravnou vody je západně od obce v údolí potoka Velká
Radná. Odtud je voda čerpána do vodojemu „Na dražkách“ jihozápadně od obce a dále
gravitací rozváděna po spotřebišti.
Jednotná kanalizační síť byla v obci vybudována postupně od roku 1974. Kanalizace
z kameninových a betonových tub je provozována podle kanalizačního řádu z roku 1996.
Od roku 1995 je v povozu mechanicko-biologická ČOV. Kapacita ČOV je dostatečná i pro
výhled rozvoje obce.
Obec leží v pramenní oblasti potoka Velká Radná, který od obce odtéká k západu přes polesí
Češiny a vlévá se zprava do řeky Berounky.
Na jihovýchodním okraji obce je požární nádrž, jejíž přepad odtéká k východu do povodí
Radnického potoka.
Vodní plochy intravilánu tvoří 1 vodní nádrž/požární/ a rybníček na okraji obce.
Z hlediska vodohospodářského je k.ú. Újezd u Svatého Kříže součástí povodí řeky Berounky
/č.povodí 1-11-02/. V k.ú. je celkem 5 vodních ploch a potok Velká Radná.

Technická:

Na území obce není vedena trasa vedení velmi vysokého napětí.
Obec je napojena na veřejnou elektrickou síť, jejíž distribuce je prováděna převážně
vzdušným vedením (220/380V), která je v majetku ČEZ. V obci jsou 3 trafostanice ( Obeczděná trafostanice 250kVA, Důl u Sv.Kříže-zděná 100kVA, ČOV-příhradová 100kVA)
Kabelové rozvody VN v obci nejsou. Rozvody nízkého napětí v obci jsou provedeny
venkovním vedením a závěsnými kabely. Nová výstavba je již řešena přípojkovými skříněmi
a kabelem uloženým v zemi. Na území obce se nachází fotovoltaická elektrárna.
Veřejným osvětlením je pokryta celá zastavěná plocha obce. Postupně jsou světla
vyměňována za moderní ledková. Po celé obci je zajištěn telekomunikační signál Telecomem
O2, který je správcem sítě. Dále jsou zde přístupné sítě T-mobil, který má v blízkosti svůj
vysílač. Pokrytí je i dalšími operátory. Zásobování plynem: v obci jsou používány tlakové
bomby kapalného plynu zejména pro vaření a bioplyn pro vytápění. Dřívější studie počítaly se
zavedením zemního plynu. Zásobování teplem: teplo je zajišťováno převážně spalováním
tuhých paliv v lokálních topidlech a malých soustavách ústředního vytápění rodinných domů
a obdobných objektů. Elektrická energie pro vytápění se užívá jen v malém rozsahu, ale
zájem o ní stoupá. Ojediněle se topí alternativními zdroji energie – fotovoltaikou, tepelnými
čerpadly, bioplynem.

Veřejná prostranství: Veřejné prostranství tvoří zejména náves s místním hostincem
s kulturním sálem, kostelem a bytovým domem. Další místo je pak u místní požární nádrže,
která slouží jako koupaliště. Zde se nachází sezonní hostinec, dětské hřiště a víceúčelové
sportovní hřiště. Celý areál slouží ke sportovnímu a kulturnímu vyžití obyvatel obce.
Z menších lokalit pak můžeme jmenovat rybníček při vjezdu do obce, kde je příjemné
posezení hlavně pro cykloturisty, turisty a naše seniory.
Lokálně byly realizovány výsadby a úpravy urbanistické zeleně, doplněny lavičky a
odpočívadla.

Občanská vybavenost: v obci se nachází obchod se smíšeným zbožím, celoroční hostinec na
návsi, sezonní hostinec na koupališti, obchod s použitým zbožím.

Nakládání s odpady : Pevný komunální odpad je v obci separován do kontejnerů.
Nevyužitelný komunální odpad je pravidelně vyvážen akreditovanou firmou na zajištěnou
skládku, a to pravidelným odvážením domovních kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů
(nárazově, dle potřeb obyvatel). Akreditovaná firma zajišťuje i periodický odvoz
nebezpečného odpadu, a to 2x ročně. Biologický odpad občané likvidují převážně
individuálně kompostováním na svých zahradách, je však k dispozici i velkokapacitní
kontejner na bioodpad..

Dopravní obslužnost : je zajištěna Společností POVED s.r.o. (Plzeňský Organizátor VEřejné Dopravy)
jejími vlastníky jsou statutární město Plzeň a Plzeňský kraj. Autobusy zajišťují dopravu směrem do
Radnic , Liblín, Rokycany, Plzeň.
Z Radnic můžou občané využít vlakovou dopravu směrem na Břasy-Chrást-Plzeň, z Rokycan
pak směr Plzeň, Praha. V Rokycanech je i soukromá letecká osobní doprava.

Činnost spolků, sdružení, činnost občanů : v obci se aktivně scházejí důchodci, pořádají
pravidelné výlety, kulturní akce a podílí se na akcích pořádaných obcí. V současnosti se mladí
snaží obnovit činnost sportovního klubu, do akcí se zapojují i místní maminky (nejen na MD)

Podnikatelské aktivity : na území obce podnikají 4 soukromí zemědělci : obhospodařují
pozemky v okolí obce, věnují se chovu krav(ustájené) i volně se pasoucí, prasat, drůbeže.
Dále podnikají v oboru sadařství – orientují se převážně na prodej jablek.
Občané mají možnost odkupovat mléko, vejce, ovoce, zeleninu, med, medovinu….
OSVČ nabízí služby v oboru výtahy, satelity, zámečnictví.
Využití zemědělské půdy, lesnictví..: Zemědělská půda je pronajímána místním zemědělcům
( orná půda, louky, pastviny ), lesní půda je pronajímána firmě Lesospol.

SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY
Poloha obce-hl. silnice/lesy
Připojení k internetu
Volné prostory pro výstavbu RD
Kanalizace, vodovod, ČOV
Čisté životní prostředí
Finanční rezervy obce
Aktivity v obci
Sportovní areál, dětské hřiště

PŘÍLEŽITOSTI
Obec v atraktivní krajině
Spolupráce s MAS,Mikroreg.
Cestovní ruch/rekreace
Využití dotačních titulů
Nabídka bytů pro mladé

SLABÉ STRÁNKY
Průměrný věk obyvatel
Nabídka prac. příležitostí
Nabídka služeb
Absence MŠ,ZŠ

HROZBY
Konkurence sousedních měst/obcí

Dotazníkové šetření
Do dotazníkového šetření se zapojilo 18 rodin v obci. Dotazník obsahoval 13 otázek
týkajících se života a prostředí obce.
Z výsledků dotazníku vyplývá, že jsou spokojeni se vzhledem obce, přírodním prostředím,
sportovními a kulturními aktivitami, s prací OU. Více by chtěli zaměřit akce na důchodce,
dále zlepšovat bezpečnost obce, udržovat čistotu a vzhled obce, pomáhat při snižování emisí,
podporovat založení spolků, udržet a zlepšovat dopravní obslužnost, udržovat kvalitu
místních komunikací, udržet v obci poštu a obchod, v případě možností nabídnout občanům
další služby, zajistit bezpečnost na místních komunikacích, udržet při obci krátkodobé
pracovní příležitosti, podporovat aktivní činnosti místních obyvatel .
Dotazníky a jejich výsledky jsou dány jako příloha č.1

VIZE OBCE

Chtěli bychom žít v obci, kde je tradicí kultura, sport a
volnočasové aktivity, v obci bezpečné, čisté a udržující
si pěkné životní prostředí.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY OBCE
Život v obci : podpora mladých rodin, podpora seniorů, udržování tradic, rozvoj kulturních a
volnočasových aktivit, dokončení sportovního areálu, aktivní využívání hřiště, podpora
založení místních spolků….

Životní prostředí : vlastní zdroj pitné vody, vlastní ČOV, třídění komunálního odpadu,
čistota ovzduší, podpora obnovitelných zdrojů energie, vzhled veřejného prostranství,
podpora ochrany přírody a krajiny, zemědělství a lesnictví…..

Správa obce : zapojení místních obyvatel a chalupářů do dění obce, rozvoj bydlení a
rekreace v obci, regionální spolupráce, vypracování rozvojových dokumentů a udržování
jejich aktuálnosti, bezpečnost obce, využití obecního majetku, udržení dopravní
obslužnosti…..

Práce a podnikání: rozšíření nabídky služeb, podpora trhu práce, podpora cestovního
ruchu…

