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2021 - 2027

Úvod
Dokument Program rozvoje města Švihova na období let 2021 – 2027 byl zpracován s využitím prostředí
www.obcepro.cz, který je výsledkem projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových
dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Tento Program rozvoje obce (PRO) je zaměřen na pojmenování základních problémů města, vytvoření
určité vize dalšího rozvoje do r. 2027 a stanovení opatření, kterými se tato vize začne naplňovat.
Stanovuje také priority, které mají být pomocí omezených prostředků rozpočtu města naplňovány.
Dokument má dvě základní částib - analytickou a návrhovou. Analytická část vychází zejména z dat ČSÚ,
ze Studie rozvoje mikroregionu Běleč (r. 2009), z Plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území
mikroregionu Běleč (2011) a studie Disparity mikroregionu Běleč ( r.2012).
Návrhová část tohoto programu vznikla v období roku 2020, kdy byl vyhodnocen předchozí Plán rozvoje
města na roky 2016 - 2020.
PaedDr. Václav Petrus, starosta
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika města
1. Území
Město Švihov se rozkládá v údolí řeky Úhlavy asi 10 km severně od Klatov a 25 km jižně od Plzně.
Jak celkovou plochou území obce 3 452,91 ha, tak počtem 1661 obyvatel k 1.1.2020 (dle evidence
obyvatel), žijících v 11 částech (Švihov, Jíno, Kaliště, Kokšín, Kamýk, Lhovice, Bezděkov, Těšnice,
Třebýcinka, Stropčice, Vosí) je největším a nejvýznamnějším střediskem osídlení lokálního významu
s výraznými vazbami na okresní město Klatovy. Hustota zalidnění obce je 49,03 obyv./km2.
Orná půda zaujímá 42,65% plochy, lesy tvoří 33,95% plochy. Koeficient ekologické stability vyjadřuje
poměr mezi přírodně stabilními plochami (lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně
zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav,
hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. Ve Švihově dosahuje koeficient hodnoty 1,03 .
Pramen: ČSÚ
Struktura využití půdy v obci Švihov v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Okrajovou částí města prochází významný dopravní tah silnice E 53, vedoucí z Plzně do Klatov a dále na
hraniční přechod v Železné Rudě. Dobré silniční i železniční napojení na okolní střediska osídlení, poloha
v jedné z hlavních rozvojových os okresu Plzeňského kraje i blízkost Klatov činí ze Švihova do budoucna
atraktivní rozvojové sídlo. Význam sídla je navíc posílen existencí řady památkově chráněných, kulturních
a přírodních zajímavostí jak v sídle samotném, tak v jeho okolí. Nejvýznamnější dominantou města a
atraktivitou cestovního ruchu nadregionálního významu je Vodní hrad Švihov, národní kulturní památka.
Místní části Jíno, Kokšín a především samotný Švihov jsou opakovaně ohrožovány povodňovými stavy
řeky Úhlavy a Točnického potoka.
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Město Švihov má velice bohatou historii, první písemná zmínka o Švihovu je z roku 1245. Již v roce 1501
obdržel Švihov městská práva, která od Půty Švihovského z Rýzmberka obdrželo i město Horažďovice.
Historie města je spojena především s historií Vodního hradu Švihov, rodem Švihovských z Rýzmberka a
rodem Černínů z Chudenic. Za třicetileté války bylo město 2x vypleněno švédskými vojsky, hrad však
nebyl dobyt ani jednou. Rozvoj města byl na základě mílového práva královského města Klatovy hodně
omezován. Švihov byl především věhlasný konáním výročních dobytčích trhů. Samospráva města byla
ustanovena v roce 1850. Ve Státním okresním archivu v Klatovech se zachoval velice obsáhlý archiv
města Švihova, jehož část město zdigitalizovalo a zveřejnilo v záložce "Elektronický archiv" na webu
města www.svihov.cz . Novodobá historie města je poznamenána katastrofálním požárem města v roce
1865, kdy téměř celé město lehlo popelem. Také bylo sužováno častými povodněmi. Při té největší v roce
2002 bylo zatopeno 160 domů a škody dosáhly 50 milionů korun. Historicky se ve městě nerozvinul
žádný průmysl, působili zde pouze malí zemědělci a drobní řemeslníci.

2. Obyvatelstvo

Demografická situace
Dle ČSÚ žilo v roce 2018 v 11 místních částech města Švihova celkem 1 678 obyvatel. Zatímco mezi roky
2009 - 2015 narostl počet o 100 obyvatel, mezi roky 2014- 2018 je počet obyvatel mírně klesá.
Vývoj počtu obyvatel obce Švihov v letech 2003 - 2018

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel města se mírně liší od struktury Plzeňského kraje (PK), kdy je v našem městě
méně dětí do 14 let a více seniorů starších 65 let. Osob do 14 let je 15,2% (tj o 0,25% méně než v PK) a
naopak osob starších 65 let je téměř o 2% více než je průměr PK.
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Věková struktura obyvatel obce Švihov v roce 2018

Zdroj: ČSÚ
Věkové poměry v obci Švihov
Počet
65 a
obyvatel 0-14
Index
více
v roce let (%)
stáří
let (%)
2018
Švihov

1 678,00 15,20% 21,99% 144,71

ORP KLATOVY

50
720,00

14,87% 17,87% 138,21

Okres Klatovy

86
432,00

14,78% 21,50% 145,50

Plzeňský kraj

584
672,00

15,45% 20,04% 129,72

ČR

10 648
279,00

15,90% 19,59% 123,25

Zdroj: ČSÚ

Dle údajú ČSÚ se na snížením počtu obyvatel v r. 2018 ve Švihově o 11 osob podílela především migrace,
když se ze Švihova odstěhovalo o 16 osob více než přistěhovalo. V romto roce se narodilo o 5 dětí více
než obyvatel zemřelo, tedy přirozený přírůstek počtu obyvatel byl kladný.
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Pohyb obyvatel v obci Švihov v roce 2018

Míra
porodnosti

Přirozený
přírůstek v
Míra
Míra
přepočtu
úmrtnosti
imigrace
na 1000
obyvatel

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Švihov

13‰

13‰

3‰

21‰

30‰

-10‰

-7‰

ORP
KLATOVY

9‰

9‰

-1‰

25‰

22‰

3‰

2‰

Okres
Klatovy

9‰

9‰

-2‰

24‰

22‰

2‰

0‰

Plzeňský
kraj

10‰

10‰

-0‰

31‰

25‰

7‰

7‰

ČR

11‰

11‰

0‰

29‰

25‰

4‰

4‰

Zdroj: ČSÚ
Vzdělanostní struktura obyvatelstva odpovídá republikovému průměru. Vzhledem k tomu, že je ve
Švihově a okolí málo pracovních míst pro absolventy vysokých škol, řada mladých lidí se po studiích
nevrací do Švihova a zůstává ve velkých městech.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Švihov v roce 2011

Zdroj: ČSÚ
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Vlastní ekonomická základna je poměrně malá a neodpovídá významu sídla. I přesto je město díky
největšímu množství pracovních a obslužných kapacit (celkem 369 pracovních míst, z toho 132 v sektoru
služeb) přirozeným spádovým střediskem pro nejbližší okolí. Ve Švihově bylo v roce 2014 registrováno
celkem 453 ekonomických subjektů (včetně živnostníků) a jejich počet se od roku 2008 zvýšil o jednu
třetinu.
Město má potenciál rozvoje služeb cestovního ruchu díky Vodnímu hradu Švihov, který ročně navštíví cca
40 tisíc návštěvníků. Cyklostezka mezi městy Švihov a Klatovy dokončená v r. 2014 znásobila počet
návštěvníků města, kteří přijíždějí na kolech. K poznání zajímavostí města a nejbližšího okolí byly pro
návštěvníky vytvořeny dvě naučné stezky, jedna z nich se věnuje místům natáčení naší nejslavnější
filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku.
Ve Švihově je přímo v radnici úřadovna České pošty, která poskytuje celý rozsah poštovních a finančních
služeb. Ve městě je i stanice Obvodního oddělení Policie ČR. Dále jsou zde dvě samoobsluhy s
potravinami a drogerií. Obchody s jiným druhem zboži již ve městě činnost ukončily. Z dalších služeb je
nutné zmínit 3 kadeřnice, 3 masérky, kosmetičku, sklenáře, několik zedníků, truhlářů, instalatérů,
klempířů, automechaniků. Další nabídka služeb je v 10 km vzdálených Klatovech.
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Švihov v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Ve Švihově bylo v r. 2018 celkem 453 ekonomických subjektů, ale pouze 30 z nich má zaměstnance.
Žádný z těchto zaměstnavatelů nemá více jak 100 zaměstnanců. Největším zemědělským podnikem
provozujícím své aktivity na území města je Statek Sobětice, s. r. o. (necelých 50 pracovních míst), který
odkoupil firmu Agromachine s.r.o. Průmysl je v sídle zastoupen několika provozy drobné výroby: ZIHOS
s.r.o. (kovovýroba), CarTech Garage s.r.o. (opravna aut). Andrlík Milan (pila Jíno). V r. 2018 je největším
zaměstnavatelem Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace s více
jak 50 zaměstnanci.

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ŠVIHOV

6 / 26

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Švihov v roce 2018
Počet zaměstnanců

Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

15

33,55%

10-49

malé podniky

4

0,88%

50-249

střední podniky 1

0,22%

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

296

65,34%

Zdroj: ČSÚ

Trh práce

V roce 2014 zde bylo celkem 751 ekonomicky aktivních osob, z nichž za prací vyjíždělo 277 osob a
naopak do Švihova dojíždělo 95 osob. Struktura zaměstnanosti odpovídá venkovskému charakteru sídla,
kdy ve srovnání s průměrem Plzeňského kraje (3,81%) je výrazně více osob zaměstnáno v zemědělství
(8,60%) a naopak méně ve službách.
Struktura zaměstnanosti v obci Švihov podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Švihov

8,60%

37,76%

44,02%

KLATOVY

5,94%

35,34%

48,10%

Plzeňský kraj 3,81%

35,85%

49,25%

ČR

32,23%

53,87%

2,74%

Zdroj: ČSÚ

Podíl nezaměstnaných osob se výrazně zvýšil díky hospodářské krizi, kdy v roce 2008 bylo ve Švihově 37
nezaměstnaných a v roce 2010 počet nezaměstnaných dosáhl počtu 73. V roce 2014 bylo ve Švihově 69
nezaměstnaných což je 6,41% práceschopného obyvatelstva. Počet nezaměstnaných začal význymně
klesat od r. 2015 až na pouhých 18 uchazečů o práci v roce 2018. Kvůli pandemii COVID 19 a s ní
spojenému výraznému propadu ekonomiky v r. 2020 lze předpokládat i nárůst nezaměstnanosti v
následujících letech.
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ

Podmínkou budoucího rozvoje města je vyřešení technické infrastruktury, zejména zasíťování vhodných
pozemků pro průmyslovou zónu na severním okraji Švihova, kde by mohly působit menší firmy s
minimálním dopadem své činnosti na čisté životní prostředí města.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Místní část Švihov má oddílnou kanalizaci a ČOV postavenou v roce 2006. Veřejný vodovod byl postaven
koncem 50. let minulého století. V polovině 90. let proběhla plynofikace Švihova a město je tak vybaveno
základními inženýrskými sítěmi na dobré úrovni.
Stále více problematickou se jeví otázka kvality vody ve veřejném vodovodu z důvodu téměř hraničního
obsahu dusičnanů a radonu. Strategicky důležité je napojení na budoucí vodovodní řad v Dehtíně s
kvalitní pitnou vodou z údolní nádrže Nýrsko.
V ostatních místních částech města je jednotná veřejná kanalizace ve Lhovicích, Stropčicích, Jíně,
Třebýcince a Kokšíně. Město zajišťuje v místních částech města vývoz septiků a jímek, tyto odpadní vody
jsou likvidovány na ČOV ve Švihově.
Na základě zájmu místních občanů o veřejný vodovod ve Lhovicích byla zpracovaná studie jeho výstavby.
Bohužel vysoké náklady na připojení jednoho trvale žijícího obyvatele dvojnásobně překračují limit 80 000
Kč stanovený pro získání státní dotace
Výstavba vodovodu je také zvažována v Kokšíně, kdy budoucí přivaděč vody z Dehtína bude vzdálen cca
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400 m od okraje obce. Zde je ale mezi občany malý zájem o vodovod.
Svoz pevného komunálního odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a separovaného sběru je
zajištěn Západočeskými komunálními službami Plzeň. Vzniku bioodpadu je předcházeno zapůjčením
domovních kompostérů uživatelům rodinných domů. Také v blízkosti bytových domů jsou rozmístěny
kompostéry určené pro bioodpad z domácností. Posekaná tráva a další rostlinný materiál je
kompostován a využíván pro obnovu městské zeleně. V objektu "Sťárovna" mají občané možnost jednou
týdně odložit objemný odpad, bioodpad, kovový šrot, použitý rostlinný olej a elektroodpad. Dvakrát ročně
je prováděn mobilní sběr nebezpečného odpadu i po místních částech města. Za tímto účelem město
zakoupilo kontejnery a nosič kontejnerů.
Dopravní infrastruktura
Město má dobré napojení na nadregionální dopravní komunikace mezi městy Plzeň a Klatovy (železnice a
mezinárodní silnice E53). Jednotlivé místní části jsou na Švihov napojeny zpravidla krajskými silnicemi.
Nejdelší místní komunikace propojují místní části Kokšín - Vosí - Kamýk, dále pak Třebýcinku - Švihov a
Kamýk - Těšnici. Stav řady místních komunikací není uspokojivý, jejich souvislé opravy a rekonstrukce
není možné pro finanční náročnost provádět ve větším rozsahu bez dotací (Lhovice - Mezihoří).
Rozsáhlejší opravu komunikací a výstavbu chodníků při krajské komunikaci na průtahu Lhovicemi bude
možné provést až po vyřešení veřejného vodovodu. Z místních komunikací v intravilánu města je nutné
provést opravu frekventovaných ulic Tyršova, Školní, Zahradní. V případě dohody s majiteli sousedních
pozemků budou podniknuty kroky k výstavbě komunikace v ulici Na Borku.
Město vlastní také několik mostů, některé jsou ve velmi špatném technickém stavu. V posledních 4 letech
byla provedena rekonstrukce mostů v ulici Žižkova, v Kokšíně a v Jíně. V příštích letech je nutné postavit
lávku pro chodce a cyklisty v Jíně, opravit most přes mlýnský náhon v Jíně a opravit most v Třebýcince.
SÚS Klatovy má stavební povolení na opravu svých mostů ve Švihově i ve Lhovicích, které budou
provdeny v následujících letech.

Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost místních částí Švihov a Kokšín, které leží na komunikaci E53, je velmi dobrá. V roce
2015 byla zavedena autobusová linka Švihov - Kamýk k zajištění dopravy dětí do školy. Podobně ve
spolupráci s KÚ Plzeňského kraje a jeho organizací POVED byla zřízena v r. 2019 nová autobusová linka
do Třebýcinky.
Další místní části mají zajištěnu základní dopravní obslužnost s výjimkou Bezděkova, Vosí a Těšnice, kam
autobusy veřejné dopravy nezajíždějí.

5. Vybavenost města
Bydlení
Ve městě bylo v r. 2011 celkem 669 domů, z nichž bylo 475 obydlených, tj. 71,00% (republikový průměr
je 83,4%). To nasvědčuje tomu, že více jak čtvrtina domů slouží k rekreaci. V některých místních částech
(Vosí, Kaliště) je většina domů trvale nebydlených a tyto místní části slouží především k rekreačním
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účelům. V posledních letech nastala změna v Kamýku, kde se část domů začala využívat novými majiteli
k trvalému bydlení mladých rodin. Dnes je v Kamýku 14 dětí do 15 let a byla sem zavedena i linka
autobusové dopravy.
Město vlastní 49 bytů, které jsou všechny obsazené. V posledních letech proběhla jejich částečná
modernizace (plynofikace, výměna oken a kuchyňských linek). Město je také vlastníkem Domu s
pečovatelskou službou s deseti byty. Obsazování těchto bytů je z důvodu malého zájmu seniorů
problematické, s obtížemi se získávají zájemci i ze širokého okolí.
Domovní a bytový fond v městě Švihově dle SLDB 2011
Počet domů

669

Počet obydlených domů

475

Podíl obydlených domů

71,00%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

450

Podíl rodinných domů

67,26%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

47,87%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%
Pramen: ČSÚ

Vývoj bytové výstavby je v posledních letech nepříznivý a počet dokončených bytů na 1000 obyv. je
výrazně pod krajským průměrem. Ročně by mělo být kolaudováno 4 -5 bytů, v roce 2014 a 2016 nebyl
kolaudován dokonce ani jeden byt. To je i jednou z příčin stagnujícího počtu obyvatel. Město se proto
rozhodlo výstavbu nových bytů v rodinných domech podpořit výkupem a zasíťováním vhodných
pozemků. V roce 2019 bylo prodáno všech 10 nově zasíťovaných pozemků na výstavbu rodinných domů,
které budou dostavěny v následujících 3 letech. Město také získalo do majetku objekt bývalých kanceláří
JZD (stará škola) v Komenského ulici, který bude přestavěn zčásti na malometrážní byty a zčásti na
zdravotní středisko. Zájem o bydlení v našem městě je trvalý, město by mělo připravit k prodeji další
zasíťované pozemky pro výstavbu rodinných domů.
Vývoj bytové výstavby v obci Švihov v období 2009 - 2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet dokončených bytů

4

4

2

3

2

0

2

0

1

2

Počet dokončených bytů v
3,68 3,43 2,65 2,43 2,52 2,37 2,09 2,70 2,84 4,15
přepočtu na 1000 obyvatel v kraji
Počet dokončených bytů v
přepočtu na 1000 obyvatel v ČR

3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 2,38 2,58 2,69 3,18

Zdroj: ČSÚ

Školství a vzdělávání
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Jediným školským zařízením ve městě je Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy,
příspěvková organizace města, která sídlí v samostatném arteálu na západním okraji města. V mateřské
škole jsou čtyři třídy s celkem cca 90 dětmi. MŠ sídlí v budově společně se školní jídelnou. V roce 2014
byla provedena rekonstrukce zahrady MŠ na zahradu v přírodním stylu s řadou herních prvků.
Základní školu navštěvuje cca 370 žáků, kteří jsou rozděleni do 18 tříd (vždy 2 třídy v ročníku). Je jedinou
úplnou základní školou v okruhu cca 10 km, a tak je v ní více žáků z okolních obcí. Vedle objektu samotné
školy je v areálu tělocvična a sportovní stadion.
Škola je jednou z priorit města, vedle příspěvku na provoz hradí město investiční projekty přímo ze svého
rozpočtu. Objekt školy byl postaven koncem 50. let minulého století a vyžaduje stále více prostředků na
obnovu.
Příspěvky z rozpočtu zřizovatele pro ZŠ a MŠ Švihov
rok

provoz (Kč)

investice (Kč)

celkem (Kč)

2014

3 620 000,-

1 650 000,-

5 270 000,-

2015

4 027 000,-

--

4 027 000,-

2016

4 900 000,-

700 000,-

5 600 000,-

2017

3 800 000,-

16 100 000,-

19 900 000,-

2018

4 125 000,-

18 850 000,-

22 975 000,-

2019

4 550 000,-

8 500 000,-

13 050 000,-

Ve škole přibývají žáci, a tak bude nutné stavebně rozšířit některé objekty. Na základě komunitního
plánování se zapojením nejširší veřejností byla v roce 2018 provedena přistavba sportovní haly a
rekonstrukce školní jídelny. Obnovou by měl projít jak sportovní areál školy, tak školní park. Bude nutné
provést rekonstrukci zbylých tříd, odborných učeben a dalších prostor.

Zdravotnictví
Město vlastní objekt zdravotního střediska, ve kterém mají své ordinace tito lékaři: praktický, dětský,
ženský a zubní. V objektu je také lékárna. V roce 2018 ukončila činnost zubní lékařka a dosud se
nepodařilo zajistit jejího nástupce. Nejbližší nemocnice je v Klatovech, kde je i středisko Záchranné
zdravotní služby. Město připravuje projektovou dokumentaci na přestavbu části staré školy v
Komenského ulici na nové zdravotní středisko. Stávající středisko je umístěno v dřevostavbě, která se po
téměř padesáti letech blíží k hranici své životnosti.
Sociální péče
Pro Švihov byl zpracovaný v r. 2012 komunitní plán sociálních služeb v ORP Klatovy a mikroregionu Běleč.
V roce 2019 byly zahájeny práce na aktualizaci komunitního plánu v rámci ORP Klatovy.
Město vlastní Dům s pečovatelskou službou s 10 malometrážními byty, který provozuje Charita Klatovy.
Město přispívá Charitě ročně částkou 100 000,- Kč na poskytování terénní pečovatelské služby, kterou
využívá ve svých domácnostech dalších 35 seniorů a tělesně postižených. Senioři ze Švihova, kteří
potřebují celodenní péči, žijí zpravidla v domovech pro seniory v Klatovech, v Újezdci nebo ve Kdyni.
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Kultura
Ve Švihově se koná ročně okolo 100 kulturních akcí, které pořádají vedle města, školy a jednotlivých
spolků také mimo švihovské agentury. Ty si pronajímají prostory Vodního hradu Švihov. Největší
pravidelnou akcí tohoto charakteru je rockový festival Hrady.cz, který navštíví až 20 tisíc diváků a jeho
konání bylo přesunuto nad nádraží. Druhý největší a nejstarší festival, Švihovské hudební léto, pořádá od
r. 1973 ZŠ a MŠ Švihov ve spolupráci s městem. Jedná se o přehlídku mládežnických dechových
orchestrů, na kterém vždy vystoupí na 400 mladých muzikantů.
Kulturní pořady probíhají vedle hradu také v rekonstruovaném Kulturním domě Švihov, kde jsou dva sály.
Ten menší pro 70 osob je vybavený multumediální technikou pro promítání. Venkovní letní pořady se
zpravidla odehrávají ve festivalovém stanu, který město vlastní.
V místních částech Lhovice, Třebýcinka, Kamýk, Jíno, Kokšín, Kaliště a Stropčice jsou obecní domy nebo
obecní klubovny, které mají zdarma k dispozici zpravidla místní hasiči a organizují v nich různé kulturní
pořady. Město má program na podporu kulturních akcí spolků, ze kterého je dotováno ročně okolo 40
kulturních akcí spolků. Stavební stav většiny těchto obecních objektů vyžaduje jejich rozsáhlejší opravy a
modernizace. Město vlastní také památkově chráněné kapličky ve Lhovicích, Třebýcince, Jíně, Vosí a
kostelík sv. Jiljí na hřbitově. I tyto stavby vyžadují zvýšené náklady na opravu. Ve Švihově je také několik
památných křížků, které byly v posledních letech obnoveny.
Sport
Ve městě působí tři sportovní organizace TJ Sokol Švihov, FC Švihov a Cykloklub Velovis. Hlavním
venkovním sportovištěm je sportovní areál školy, kde je fotbalové hřiště, atletický ovál s atletickými
sektory a víceúčelový kurt s umělým povrchem. Více jak 50 let starý atletický stadion potřebuje projít
rekonstrukcí. Další dvě hřiště jsou za kulturním domem, kde je antukové hřiště na volejbal a víceúčelové
hřiště s betonovým povrchem.
Ke sportu slouží také tělocvična u ZŠ, která je však svými rozměry volejbalového hřiště nedostatečná jak
pro školní vyučování, tak i pro sportovní aktivity. V roce 2018 byla otevřena nová sportovní hala, která je
k tělocvičně přistavěna.
V místních částech Lhovice, Kaliště, Stropčice, Třebýcinka, Kokšín a Kamýk jsou venkovní písková hřiště
na volejbal.
Dětská hřiště
Dětská hřiště byla v posledních letech postavena u Kulturního domu ve Švihově, na faře, v areálu školy a
na zahradě mateřské školy. Herní prvky jsou i v místních částech města Lhovice, Stropčice, Kamýk,
Kaliště, Třebýcinka a Kokšín.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Švihov leží v údolní nivě řeky Úhlavy, která je vodárenským tokem pro Plzeň. Životní prostředí je zde
dobré, nejsou zde žádné střední a velké zdroje znečištění.
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Půdní fond je tvořen v blízkosti řeky trvalým travním porostem. Na svazích údolí je potom z velké části
orná půda, která je ohrožována půdní erozí. Hřebeny okolních svahů jsou pokryty lesy.
Struktura využití půdy v obci Švihov v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Švihov dosahuje koeficient hodnoty 1,04 .
Zdroj: ČSÚ

Pozemkové úpravy proběhly v k.ú. Kokšín (r. 2002), Vosí (r. 2005) a na malé části k.ú. Švihov (r. 2012),
které sledovaly především řešení protipovodňových opatření na jižním okraji města.
Kvalita ovzduší je relativně dobrá díky plynofikaci místní části Švihov v polovině 90. let minulého století.
Největším zdrojem znečištění je kotelna zemědělského podniku, která dosud spaluje uhlí. V ostatních
místních částech jsou největším problémem pro znečišťování ovzduší lokální topení na uhlí v jednotlivých
rodinných domech. Zlepšení situace by měla přinést výměna kotlů ústředního topení.
Největší vodní plochou je řeka Úhlava, ve které je kvalita vody dosti proměnlivá v závislosti na vydatnosti
dešťových srážek. Znečištění řeky splašky minimalizují ČOV v Klatovech (10 km proti proudu) a ČOV ve
Švihově. Problematický je rybník na návsi ve Lhovicícch, který není v majetku obce a jeho stav je nutné
zlepšit mimo jiné i z důvodů požární ochrany.
Hlukem je nejvíce zatížena Nádražní ulice, kterou prochází mezinárodní komunikace E53 a souběžně s ní
ve vzdálenosti 25 m železniční trať Plzeň - Klatovy. Ke snížení hluku ze silniční dopravy zde došlo v roce
2015 obnovou asfaltového povrchu a upravení výšky kanalizačních poklopů. V roce 2019 byly na náklady
zprávce komunikace ŘSD ČR provedeny výměny oken rodinných domů. Hlukem je také více zatížena
ulice Čechova a Komenského, kudy projíždějí kamiony se štěrkem z kamenolomu Krušec. Požadavek na
snížení rychlosti na 30km/hod v nejužším úseku ulice Čechova dopravní úřad v roce 2015 opakovaně
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zamítl.
Brownfieldy a lokality s ekologickými zátěžemi souvisí především s úpadkem ZD Švihov a útlumem
živočišné výroby v zemědělském podniku. Město od zemědělského podniku Statek Sobětice s.r.o.
(nástupce Agromachine s.r.o.) odkoupilo v roce 2017 kancelářskou budovu v Komenského ulici se
záměrem rekonstrukce na byty a zdravotní středisko. Problémem jsou rozpadající se kravíny v Kokšíně,
Třebýcince a Lhovicích. Objekty navíc leží na pozemcích jiných majitelů.

Ochrana životního prostředí
Na území města se nachází pouze dvě chráněná území, která jsou daleko od zastavěného území: v k.ú.
Kokšín přírodní památka Stará Úhlava a v k.ú. Lhovice vrch Tuhošť - lokalita NATURA 2000. Z tohoto
důvodu není žádný střet rozvojových záměrů města s ochranou přírody.

7. Správa města
Obecní úřad a kompetence obce
Město Švihov je obcí 1. typu s matričním úřadem, do jehož obvodu spadají také obce Vřeskovice,
Mezihoří a Červené Poříčí. Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává Městský úřad Švihov záznamy do
centrální evidence obyvatel pro obce Křenice a Mezihoří.
Město má včetně uvolněného starosty 10 zaměstnanců, kteří zajišťují chod úřadu a opravy a údržbu
obecního majetku. Město si samo provozuje vodovod, ČOV a hospodaří v obecních lesích (250 ha). V
průběhu sezóny zaměstnává také 1 - 2 zaměstnance s podporou Úřadu práce (veřejně prospěšné práce),
kteří pracují především na úpravě zeleně a veřejných prostranství.
Město zřizuje jedinou příspěvkovou organizaci - Základní školu a Mateřskou školu Švihov (více v kapitole
školství). Škola hospodaří s každoročním malým přebytkem, který je převáděn do rezervního fondu této
organizace.
Samospráva obce se opírá o spolupráci v rámci širší komunity, především o spolky. Jedním z projevů této
spolupráce je každoroční akt slavnostního zahájení roku, na kterém jsou odměňováni představitelé
spolků.

Hospodaření a majetek obce
Hospodaření města za posledních 10 letech mezi roky 2011 a 2019 vykázalo kladný přebytek, který k 31.
12. 2019 představoval na běžných účtech města finanční rezervu ve výši 31 milionu Kč.
Tyto rezervní prostředky budou použity v letech 2020 - 2027 na realizaci prioritních investičních akcí.
Velice pozitivně se v saldu rozpočtu za rok 2013 a v následujících let projevila změna státem
přerozdělování výnosu daní (RUD), která městu přinesla navýšení daňových výnosů o 5 mil. Kč ročně
proti roku 2012.
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Vývoj rozpočtového hospodaření obce Švihov v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Daňové příjmy

13 965

16 066 14 048 14 558 19 555 20 956 21 433 23 214 25 580 29 297

Nedaňové příjmy

7 550

5 959

5 968

9 471

9 595

8 986

7 973

8 996

7 807

7 958

Kapitálové příjmy

1 226

5 909

361

546

181

188

180

194

1 168

4 352

Neinvestiční přijaté
2 828
dotace

5 191

4 604

6 867

4 129

1 282

2 380

1 580

1 233

1 686

Investiční přijaté
dotace

3 845

12 597 1 631

61

404

5 341

3 924

0

1 207

0

Příjmy

29 414

45 722 26 611 31 503 33 865 36 753 35 890 33 984 36 996 43 293

Běžné výdaje

18 780

19 243 19 850 23 128 21 358 19 835 20 441 21 137 19 700 22 064

Kapitálové výdaje

24 640

6 760

Výdaje celkem

43 420

26 003 21 447 26 013 25 251 32 356 31 530 29 653 44 186 48 815

Saldo příjmů a
výdajů

-14 007

19 720 5 164

1 597

2 885

5 491

3 892

8 614

12 521 11 090 8 516

4 396

4 360

4 332

24 486 26 751

-7 190 -5 522

Zdroj: ČSÚ

Na konci roku 2019 mělo město v pořizovacích cenách majetek ve výši 350 043 000 Kč. Tento majetek se
mezi roky 2018 a 2019 navýšil o 13 mil. Kč. Navíc byl příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Švihov v letech
2018 a 2019 převeden majetek v celkové hodnotě 43 mil. Kč (přístavba sportovní haly, rekonstrukce
školní jídelny, chodníky atd).
Vývoj majetku města
název

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

drob.dlouh.nehm.maj. 265 686,20 Kč

rok 2015

298 795,70 Kč

348 163,70 Kč

357 843,70 Kč

390 165,70 Kč

ostat.dlouh.nehm.maj. 559 758,33 Kč

559 758,33 Kč

559 758,33 Kč

559 758,33 Kč

559 758,33 Kč

stavby

270 009 931,08 Kč

281 490 592,17 Kč

281 490 592,17 Kč

295 073 927,90 Kč

samostat.movité věci 22 112 596,73 Kč

266 702 909,42 Kč

22 211 816,73 Kč

23 489 531,41 Kč

23 489 531,41 Kč

23 658 342,52 Kč

drob.dlouh.hmot.maj. 7 571 308,71 Kč

7 833 959,16 Kč

7 963 248,25 Kč

7 963 248,25 Kč

7 932 365,52 Kč

pozemky

22 267 168,72 Kč

22 682 594,13 Kč

22 438 560,91 Kč

22 438 560,91 Kč

21 286 463,12 Kč

umělecká díla a
předm.

507 171,50 Kč

507 171,50 Kč

507 171,50 Kč

507 171,50 Kč

507 171,50 Kč

pozemky k prodeji

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

634 400,00 Kč

Celkem

319 986 599,61
Kč

324 104 026,63
Kč

336 797 026,27
Kč

336 806 706,27
Kč

350 042 594,59
Kč

Město splácí jediný úvěr, který byl sjednán v r. 2003 k financování výstavby 32 bytů. Úvěr bude splacen v
roce 2023, na jeho úhradě se rozhodující měrou podílí Stavební a bytové družstvo.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Hlavním východiskem návrhové části je vyhodnocení realizace opatření a aktivit předchozího Plánu
rozvoje obce na roky 2016 - 2020.
V cíli "Zlepšení dopravní infrastruktury" byly realizovány tyto plánované aktivity:
a)Zlepšení stavu místních komunikací
- Rekonstrukce ulice Žižkova včetně mostu
- Oprava komunikace Vrchlického ul.
- Oprava komunikace Lhovice - provedeno částečně
Nebyla realizovaná aktivita "Úprava křižovatek ve Školní ulici" - zpracovává se PD, bude realizováno do r.
2023.
Navíc je na podzim roku 2020 připravena realizace opravy komunikace Kamýk - Těšnice, a to s podporou
dotace MMR ČR.
b) Rekonstrukce mostů
- Rekonstrukce mostu v Kokšíně
Nebyla realizovaná aktivita "Lávka pro chodce v Jíně". Stavba má platné stavební povolení a bude
provedfena v r. 2021.
Navíc byla v r. 2020 realizovaná oprava mostu v Jíně přes řeku Úhlavu, kde je větší frekvence provozu
než na budoucí lávce pro chodce v Jíně.
c) Zasíťování stavebních pozemků
- Lokalita Záhumenice - pozemky jsou rozprodány a probíhá na nich výstavba RD
Nebyla realizovaná aktivita "Zasíťování pozemků průmyslové zóny". Pozemky takto určené Úzením
plánem jsou v majetku jiných vlastníků a nebyl o ně zájem ze strany investorů.
V cíli "Modernizace Základní školy a Mateřské školy Švihov" byly realizovány tyto plánované
aktivity:
a) Rozšíření a modernizace prostor pro výuku
- Kulturní akce města (ŠHL, pouť,...)
- Informování občanů (zpravodaj, web, e-maily,...)
- Pro naše seniory (setkání seniorů, životní jubilea)
- Přístavba tělocvičny ZŠ Švihov
- Přístavba školní jídelny
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- Rekonstrukce učeben a dalších prostor ZŠ a MŠ - realizováno zčásti, probíhá průběžně
Nebyla realizovaná aktivita "Zateplení budov ZŠ a MŠ" z důvodu nevýhodné výše případné dotace.
Z důvodu nárůstu počtu žáků ve škole bude v následujícím období nutné rozšířit prostory pro výuku např.
vestavbou učenem do půdních prostor budovy ZŠ.
b) Úprava venkovních prostor areálu školy
- Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ
- Obnova školního parku - realizováno zčásti (chodníky, výsadby), probíhá průběžně
V cíli "Posílení zásobování pitnou vodou" byly realizovány tyto aktivity:
a) Napojení veřejného vodovodu na kvalitní zdroj vody
- Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov (akce bude dokončena v r. 2021)
b) Výstavba veřejných vodovodů v místních částech
Nebyla realizovaná aktivita "Vodovod Lhovice" (nedoporučeno k získání dotace MZE z důvodu velkých
nákladů na jednoho trvale žijícího obyvatele) ani aktivita "Vodovod Kokšín" (z důvodu malého zájmu
trvale žijících občanů o napojení na veřejný vodovod)
V cíli „Oprava památek a modernizace obecních budov” byly realizovány tyto aktivity
a) Oprava památek
- Oprava čtyř kaplí - opraveny kaple Jíno a Třebýcinka, částečně Lhovice.
Nebyla provedena nákladná oprava kaple sv. Jiljí ve Švihově
- Oprava památných křížků - opraveny ve Lhovicích, Švihově a Kokšíně.
Nebyly opraveny křížky ve Vosí (2 ks) a v Jíně (1 ks)
navíc byly opraveny pomníky padlých v místních částech města (Třebýcinka, Kaliště, Stropčice a
Lhovicích)
a) Modernizace obecních budov
- Oprava obecní budovy v Kokšíně (zázemí JPO V), zbývá oprava střechy a výměna oken Kovarny
- Oprava obecní budovy v Třebýcince, zbývá oprava střechy
- KD Kamýk
- KD Lhovice
V cíli „Rozvoj turistického ruchu” byly realizovány tyto aktivity
a) Provozování TIC a propagace města
- Provozování TIC (červen - srpen)
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Nebyla realizovaná aktivita cyklostezka Kokšín - Švihov, na kterou nebyl vypsán vhodný dotační program.
V cíli „Rozvíjet bezpečný a společenský život ve městě” byly realizovány tyto aktivity:
a) Prevence kriminality
- Bezpečný veřejný prostor - realizováno částečně (měřáky rychlosti v Čechovo ulici a ve Lhovicích, nebyl
rozšířen kamerový systém města
b) Podpora činnosti spolků
- Program podpory akcí spolků a mládeže spolků
Navíc byl vytvořen Program podpory sportu určený pro sportovní organizace
c) Organizace kulturních a společenských akcí
- Kulturní akce města (ŠHL, pouť...)
- Informování občanů (zpravodaj, web, e-maily...)
- Pro naše seniory (setkání seniorů, životní jubilea)
d) Veřejná prostranství pro setkávání
- Místa setkávání (hřiště, lavičky...)
e) Sociální služby
- Podpora terénní pečovatelské služby (Charita, Diakonie)
- Podpora seniorů a dětí ze sociálně slabých rodin (Komunitní plán)
V cíli „Zlepšit životní prostředí” byly realizovány tyto aktivity:
a) Protipovodňová ochrana
- Protipovodňová opatření v k.ú. Švihov (lokalita Hrobárna)
Navíc byl realizován projekt varování (bezdrátový rozhlas, srážkoměr, hladinomědy, digitální povodňový
plán)
b) Zlepšení ovzduší
- Výměna kotlů ústředního topení (poradenství kotlíkové dotace Plzeňského kraje)
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SWOT analýza
Silné stránky
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Dobrá poloha na páteřních komunikacích
Město leží na mezinárodní silnici a železniční trati spojujících dvě největší města v Plzeňském kraji.
Vodní hrad Švihov
Město leží v bezprostřední blízkosti Vodního hradu Švihov, národní kulturní památky, který je nejen
nadregionálním turistickým cílem, ale také častým objektem vyhledávaným filmaři.
Zájem o bydlení ve městě
V posledních letech stoupá počet zájemců o případnou koupi stavebních pozemků.
Práce s mládeží
Škola i spolky mají širokou nabídku zájmové činnosti pro mládež.
Dobrá poloha města
Švihov leží na jedné z hlavních rozvojových os Plzeňského kraje mezi dvěma největšími městy kraje Plzeň a Klatovy.
Vodní hrad Švihov
Vodní hrad Švihov dává městu potenciál pro rozvoj služeb cestovního ruchu.
Dobrý stav technické infrastruktury
V místní části Švihov je dobrý stav technické infrastruktury (vodovod, ČOV) předpokladem pro
zasíťování dalších pozemků pro výstavbu rodinných domů.
Vlastní správa vodovodu a kanalizace
Město si samo spravuje a provozuje kanalizaci i vodovod.
Počet žáků ve škole
Počet žáků ve škole mírně roste, nehrozí zrušení školy pro malý počet žáků.
Dobrý stav okolní přírody
Okolní příroda je v dobrém stavu, v okolí města je řada značených turistických tras.
Dobré hospodaření města
Město dlouhodobě hospodaří bez zadlužení, naopak vytváří finanční rezervy pro svůj další rozvoj.
Spolupráce v rámci komunity
Samospráva se opírá o dobrou spolupráci s nejširší komunitou, především se spolky.

Slabé stránky
●

●

●

●

●

●

●

Ohrožení povodněmi
Místní části Švihov, Jíno a Kokšín jsou ohrožovány povodňovými stavy řeky Úhlavy a Točnického potoka.
Zatížení silniční dopravou
Nádražní ulice a místní část Kokšín jsou velmi zatíženy silniční dopravou mezinárodní komunikace E53,
centrum města pak těžkou dopravou z nedalekého kamenolomu Krušec.
Nedostatek zasíťovaných stavebních pozemků
Velmi malý počet zasíťovaných stavebních pozemků, město nevlastní žádné zasíťované pozemky.
Ohrožení mládeže drogami
I přes zvýšenou pozornost v oblasti drogové prevence a některé úspěšné zásahy policie se cítí být část
veřejnosti ohrožována drogově závislými, kteří se do Švihova a Lhovic stahují i z okolí.
Chybí průmyslová zóna
Územním plánem města schválené pozemky jako možná průmyslová zóna nejsou ve vlastnictví města a
zůstávají nevyužity.
Málo zařízení pro cestovní ruch
Ve městě je málo zařízení služeb pro cestovní ruch, která by zvýšila dobu pobytu návštěvníků ve městě.
Zásobování pitnou vodou
V místních částech města není veřejný vodovod, který by vyřešil klesající hladinu a kvalitu podzemní
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●

●

●

●

●

●

●

●

vody ve studních rodinných domů.
Špatný stav některých místních komunikací a mostů
Některé místní komunikace a mosty jsou ve špatném technickém stavu a kvůli velké finanční náročnosti
nelze v dohledné době počítat s rychlým řešením tohoto problému.
Stav obecních objektů
Stavební stav obecních nemovitostí v místních částech vyžaduje věnovat více prostředků na jejich
rozsáhlejší opravy, případně stavbu nových objektů (např. sklad JPO V ve Lhovicích)
Zdravotní středisko
Stav objektu zdravotního střediska vyžaduje provést rekonstrukci části staré školy na zdravotní
středisko. Ještě větším problémem je zajištění zubního lékaře a v budoucnosti možná i dalších lékařů
ochotných provozovat ve Švihově svoji ordinaci.
Stav památkových objektů
Špatný stav památkových objektů (kostel sv, Jiljí, kapličky ve Lhovicích, Jíně, Třebýcince, Vosí) a
vyžaduje provést opravy těchto objektů.
Stav objektů Mateřské školy a Základní školy Švihov
Stav objektů školy nevyhovuje současným požadavkům na tyto školní objekty při narůstajícím počtu
žáků, který se blíží schválené kapacitě školy. Je nutná modernizace těchto objektů a vestavba nových
učeben do půdních prostor.
Znečištěné ovzduší v zimě
V místních částech města a zčásti i ve Švihově je v zimě ovzduší zněčištěno kouřem z lokálních topenišť
na pevná paliva.
Poškozené lesy suchem a kůrovcem
Posledních 5 let se přineslo rozsáhlé poškození lesa kůrovcem a suchem.
Klesající zájem občanů o správu obce
Při posledních komunálních volbách byla podána pouze jedna kandidátka, klesá účast občanů na
veřejných zasedáních zastupitelstva.

Příležitosti
●

●

●

●

Podpora rozvoje občanské společnosti
Podpora spolků a občanských iniciativ za využití tradic a kulturního dědictví zvyšuje zájem větší části
komunity o rozvoj obce.
Rozvoj technické infrastruktury, zvýšení konkurenceschopnosti
Zasíťováním stavebních pozemků se zvýší konkurenceschopnost a zájem o bydlení ve Švihově.
Využití podpory dotací na investiční akce
Na investiční akce využívat dotační prostředky, bez kterých některé velké akce nejde realizovat.
Modernizace zázemí školy
Modernizované zázemí školy a mateřské školy je základním předpokladem pro úspěšné vzdělávání
nejmladší generace.

Hrozby
●

●

Nízká využitelnost dotací EU
Dotace EU v novém období od roku 2020 nebudou z velké části využitelné pro prioritní investiční akce
města.
Pokles daňových příjmů obce
Z důvodu možné změny rozdělování výnosu daní v neprospěch menších obcí a hospodářské krize
COVID - 19 může dojít k výraznému snížení prostředků na investice.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Vize rozvoje představuje klíčové dlouhodobé strategické rozhodnutí o další orientaci rozvojového
potenciálu území města. Je to představa, jak bude Švihov vypadat za 10 - 20 let.
Švihov bude místem pro spokojený rodinný život svých občanů, s čistým, příjemným životním
prostředím, upravenými prostranstvími, dobrou občanskou vybaveností, které nabízí
občanům i velkému množství návštěvníků základní služby i dobré kulturní i sportovní vyžití.
Městem bude pulzovat bohatý komunitní společenský život se zapojením občanů od těch
nejmenších až po seniory.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Zlepšení dopravní infrastruktury”
Opravit tři ulice, 1000 m komunikací, dva mosty a zasíťovat 10 stavebních pozemků
Opatření: „Zlepšení stavu místních komunikací”
Provést rekonstrukci ulic Tyršova, Zahradní a Školní, opravit některé komunikace v
místních částech.

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Rekonstrukce ulice Tyršova”

2021 - 2022

8000

Vlastní

„Rekonstrukce ulice Školní a Zahradní”

2022 - 2023

10000

Vlastní +
externí

„Oprava místních komunikací”

2022 - 2027

3000

Vlastní

„Rekonstrukce ulice Na Hrobárně”

2024 - 2026

7000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „Rekonstrukce mostů”
Nahradit most v Jíně lávkou pro pěší, provést opravu mostu v Třebýcince.

Od - do

Odpovědnost

„Lávka pro pěší v Jíně”

2021 - 2022

2000

Vlastní

„Oprava mostu v Třebýcince”

2023 - 2025

3000

Vlastní

„Oprava mostu přes náhon v Jíně”

2024 - 2026

1000

Opatření: „Zasíťování stavebních pozemků”
Zasíťovat cca 10 stavebních pozemků na výstavbu rodinných domů.

„Stavební pozemky pro cca 10 rodinných domů”
Opatření: „Obchvat Kokšína”
Prosadit u ŘSD obchvat Kokšína jako místa častých dopravních nehod

„Obchvat Kokšína”
Trvat na příslibu ŘSD ČR provést atavbu do pěti let.
Opatření: „Opravit některé původní cesty mezi místními částmi a
městem”
Opravit původní cestu ze Lhovic do Mezihoří a ze Lhovic do Švihova.
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Od - do

Odpovědnost

2022 - 2024

Od - do

Zdroj
financování

10000

Odpovědnost

2025 - 2027

Od - do

Náklady
(tis. Kč)

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

Externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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Vlastní +
externí
Bude provedeno, pokud se podaří omezit vjezd vozidel nad 20 tun, podaří se projekt koordinovat s obcí Mezihoří a získat
dotaci.
Vlastní +
2025 - 2027
5000
„Oprava cesty ze Lhovic do Švihova”
externí
Bude realizováno, pokud se podaří získat pozemky pod cestou v šíři alespoň pro pěší a cyklisty (cca 2m)
„Opava cesty ze Lhovic k Mezihoří”

2022 - 2026

2000

Cíl: „Modernizace školy a mateřské školy”
Modernizovat a rozšířit kapcitu školy pro využití nejen školního vzdělávání, ale i volnočasové aktivity.
Opatření: „Modernizace učeben”
Modernizace učeben a toalet školy

„Modernizace učeben a toalet”

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

7000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

15000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2023 - 2027

5000

Vlastní +
externí

2024 - 2027

15000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2023 - 2027

20000

Vlastní +
externí

2026 - 2027

15000

Vlastní +
externí

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2022

Modernizace školy za podpory dotace EU
Opatření: „Půdní vestavba učeben”
Vestavba učeben do půdních prostor školy

„Půdní vestavba učeben”

Od - do

Odpovědnost

2022 - 2027

Vestavba učeben do prostoru půdy v případě získání dotace
Opatření: „Úprava školního parku”
Dokončení úpravy parku a dalších prostor v areálu školy

„Úprava školního parku”

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2026

Úprava parku a areálu školy
Opatření: „Zateplení objektů školy a mateřské školy”
Provedení zateplení obou budov

„Zateplení střechy a pláště budovy školky”

Od - do

Odpovědnost

Zateplení budovy školky za pomoci dotace
„Zateplení budovy školy”
Zateplení budovy školy za podpory dotace

Cíl: „Zásobování pitnou vodou”
Napojit některé místní části na veřejný vodovod, modernizovat úpravnu vody
Opatření: „Výstavba vodovodů v místních částech”
Za podpory dotace veřejné vodovody ve Lhovicích a případně v Kokšíně. Vodovody
budou napojeny na městský vodovod.

„Výstavba vodovodu ve Lhovicích”

Od - do

Odpovědnost

Výstavba veřejného vodovodu ve Lhovicích za pomoci dotace
„Výstavba vodovodu v Kokšíně”

Výstavba vodovodu v Kokšíně, pokud se zvýší zájem občanů Kokšína a bude reálné získat dotaci na výstavbu.
Opatření: „Rekonstrukce úpravny vody”
Provést rekonstrukci úpravny vody

„Rekonstrukce úpravny vody”

Od - do

2023 - 2027

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3000

Vlastní

Cíl: „Oprava památek”
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Opravit dvě kapličky, dva křížky a pomník padlých
Opatření: „Oprava kapliček”
Opravit kapličky v místních částech a opravu kostelíka sv. Jiljí ve Švihově

„Oprava kostelíka svatého Jiljí”

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2023 - 2027

6000

Vlastní +
externí

2025 - 2027

2000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

500

Vlastní +
externí

2022 - 2023

250

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Od - do

Odpovědnost

Oprava kostelíka sv. Jijjí za pomoci dotace
„Oprava kapliček ve Lhovicích, Jíně, Třebýcince a Vosí”
Opatření: „Oprava pomníku padlých a křížků”
Oprava pomníku padlých a křížků v některých místních částech

Od - do

„Oprava pomníku padlých ve Švihově”
„Oprava památných křížků v Kokšíně, Vosí a Jíně”

Odpovědnost

Cíl: „Modernizace obecních budov”
Oprava a modernizace obecních budov ve Švihově i místních částech
Opatření: „Rekonstrukce obecních budov”
Rekonstrukce a opravy obecních budov ve městě i místních částech (stará škola, KD
Lhovice, "Kovarna" Kokšín, KD Stropčice, Třebýcinka, KD Kamýk...)

Od - do

Odpovědnost

„Výměna střechy obecního domu v Třebýcince”

2022 - 2025

600

Vlastní +
externí

„Výměna střechy KD Stropčice”

2023 - 2026

750

Vlastní +
externí

„Výměna střechy obecního domu v Kokšíně”

2023 - 2027

750

Vlastní +
externí

„Oprava fasády a výměna oken KD Lhovice”

2023 - 2027

750

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce čp. 93”

2026 - 2027

5000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Rekonstrukce sociálního zařízení provozoven "Šťárovny", vestavba do nevyužitého prostoru půdy.
Opatření: „Zázemí pro hasičské jednotky”
Postavit sklad hasičské techniky ve Lhovicích

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2024
„Sklad hasičské techniky Lhovice”
Výstavba nového skladu hasičské techniky JPO V Lhovice za podpory dotace

3500

Cíl: „Datové sítě”
Napojit město a jeho objekty (MěÚ a škola) na pevnou datovou síť v rámci projektu Plzeňského kraje
"CAMELNET"
Opatření: „Napojení města na datový kabel”
Napojení města na datový kabel a připojení radnice, školy a případně dalších objektů ve
městě.

„Napojení města na datový kabel”

Od - do

2021 - 2022

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2000

Vlastní +
externí

3000

Vlastní +
externí

Prodloužení datového kabelu z Klatov (Dehtína) na úpravnu vody ve Švihově
„Napojení objektů města na datový kabel”

2023 - 2026

Napojení radnice a školy na datový kabel

Cíl: „Rozvoj turistického ruchu”
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Provozovat informační turistické centrum, propagovat město jako turistický cíl a rozvíjet síť cyklostezek.
Opatření: „Služby pro navštěvníky města”
Udržet v provozu v turistické sezóně TIC

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2021 - 2027
750
„Provoz TIC”
Od začátku června po první víkend v září udržet v provozu informační centrum pro návštěvníky města (TIC)
Opatření: „Propagace města”
Podporovat propagaci města (web, tištěné materiály, upomínkové předměty...)

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

750

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2023 - 2027

3000

Vlastní +
externí

2025 - 2027

2000

Vlastní +
externí

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2027
„Propagace Švihova jako turistického cíle”
Propagace města vydáváním tištěných materiálů, na internetu a v dalších médiích.
Opatření: „Rozšíření sítě cyklotras”
Zapojení města do případného projektu prodloužení cyklotrasy č.36 směrem na Přeštice

„Prodloužení cyklotrasy č.38 směrem na Plzeň”

Vlastní

Od - do

Odpovědnost

Společný projekt s dalšími obcemi směrem na Plzeň
„Nové cyklotrasy okolo Švihova”

Pokud se podaří obnovit původní cesty ze Lhovic do Mezihoří, Švihova a Červeného Poříčí, budou zde vyznačeny
cyklotrasy. V případě přeložky silnice I/27, bude možné vyznačit i cyklotrasu ze Švihova do Kokšína, Vosí a Kamýka.

Cíl: „Rozvíjet bezpečný a společenský život ve městě”
Prevence kriminality a podpora činnost spolků, organizovat společenské a kulturní akce. Rozvíjet sociální
služby. Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů.
Opatření: „Kamerový systém města”
Osadit nový kamerový systém města v centru a v areálu školy

„Kamerový systém města”

Od - do

Odpovědnost

2022 - 2024

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

300

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

350

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

750

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1000

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

750

Vlastní

Kamerovým systémem města pokrýt centrum města a areál školy.
Opatření: „Ukazatele rychlosti”
Doplnit ukazatele rychlosti na některá nebezpečná místa v obci.

Od - do

Odpovědnost

2022 - 2023
„Ukazatele rychlosti v místních částech”
Instalování ukazatele rychlosti v Kokšíně a Třebýcince na komunikacích ŘSD ČR a SÚS PK
Opatření: „Prevence kriminality”
Podporovat prevenci kriminality a bojovat proti ohrožení mládeže drogami

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2027
„Podpora aktivit k prevenci kriminality”
Podpora aktivit (přednášky, terénní služby apod.), které vedou k prevenci kriminality.
Opatření: „Podpora činnosti spolků”
Podporovat finančně aktivity spolků, zejména zaměřené na mládež

„Program podpory spolků”
Podpora kulturních a společenských akcí spolků

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2027

Opatření: „Organizace kulturních a společenských akcí”
Organizovat kulturní a společenské akce zaměřené na mládež i seniory, podporovat
spolky v organizování takových akcí

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2027
„Kulturní akce města a školy”
Organizování tradičních kulturních akcí města a školy (ŠHL, setkání seniorů, švihovská pouť...)
Opatření: „Veřejná prostranstí pro setkávání”
Upravovat veřejná prostranství pro setkávání občanů a jejich volnočasové aktivity

„Úprava veřejných prostranství pro setkávání”
Rozšíření vybavení dětských hřišť a veřejných prostranství
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Od - do

2021 - 2027

Odpovědnost

24 / 26

Cíl: „Zlepšit životní prostředí”
Přispět ke snížení emisí v ovzduší a ke zvýšení podílu tříděného odpadu. Předcházet vzniku bioodpadů.
Opatření: „Třídění odpadů”
Zvýšit podíl vytříděných složek odpadů

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Vlastní +
externí
Upravit místa pro kontejnery na separovaný odpad, v objektu čp. 93 upravit zázemí pro shromažďování separovaného
odpadu.
„Zázemí pro třídění odpadů”

Opatření: „Protipovodňová a protierozní ochrana”
V rámci pozemkových úprav řešit i protiovodňovou a protierozní ochranu

2021 - 2023

Od - do

1500

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2023 - 2027
5000
Externí
„Protipovodňová a protierozní ochrana”
Realizace protiovodňových a protierozních staveb jako výsledku budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Švihov i v dalších
katastrálních územích města. Opatření budou zaměřena na zadržování vody v krajině a výsadbu zeleně.
Opatření: „Zlepšení ovzduší”
Podpořit v rodinných domech výměnu starých kotlů ústředního topení za nové.

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

2021 - 2027
750
„Výměna kotlů na pevná paliva v rodinných domech”
Předávání informací majitelům RD při získávání "kotlíkové dotace", poskytování půjček s Fondu rozvoje bydlení.

Zdroj
financování

Vlastní

Cíl: „Zlepšení sociální oblasti”
Podpora rodin s dětmi, seniorů i mládeže. Podpora sociálních služeb.
Opatření: „Socální bydlení”
Podporovat bydlení sociálně slabých a neúplných rodin

„Rekonstrukce staré školy”

Od - do

Odpovědnost

2023 - 2025

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

20000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1000

Vlastní

Rekonstrukce staré školy na malometrážní byty a zdravotní středisko.
Opatření: „Podpora sociálních služeb”
Podpora sociálních služeb zaměřených na pomoc sociálně slabým, zdravotně
hendikepovaným a seniorům v řešení těžkých životních situcí.

„Podpora sociálních služeb”
Podpora poskytovatelů sociálních služeb pro občany města

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2027

Cíl: „Zlepšit technickou úroveň veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu”
Modernizace VO a veřejného rozhlasu prioritně v souběhu se stavbami ČEZ Distribuce (přeměna vzdušného
vedení na podzemní)
Opatření: „Modernizace veřejného osvětlení”
Výstavba nového VO v místech, kde bude vzdušné vedení ČEZ Disgtribuce nahrazeno
podzemním vedením.

„Veřejné osvětlení Lhovice”
Nové veřejné osvětlení vyvolané přeložkou vedení NN ČEZ Distribuce

Od - do

Odpovědnost

2022 - 2024

Opatření: „Modernizace veřejného rozhlasu”
Výstavba nového veřejného rozhlasu v místech, kde bude vzdušné vedení ČEZ
Disgtribuce nahrazeno podzemním vedením.

„Veřejný rozhlas Lhovice”
Nový veřejný rozhlas vyvolaný přeložkou vedení NN ČEZ Distribuce
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Od - do

2022 - 2024

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3000

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1000

Vlastní
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B.3 Podpora realizace programu
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