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Úvod
Program rozvoje města Vroutek na období 2017-2024 je základním plánovacím
dokumentem obce, který do roku 2016 mezi plánovacími dokumenty obce chyběl. Jeho vznik
doporučuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje města, protože
zachycuje hlavní problémy a předpoklady jeho rozvoje a formuluje možná řešení. Umožňuje tak
komplexní přístup k řešení problémů a podporuje využívání finančních a personálních kapacit obce
i jeho celkového potenciálu. Je také podkladem pro rozhodování orgánů města v rozvojových
záležitostech. Program rozvoje by měl být rovněž jedním ze základních podkladů pro zpracování
územního plánu.
Dokument vytvořila Místní akční skupina Vladař o.p.s. s důrazem na zapojení veřejnosti
do tvorby tohoto plánu a s přihlédnutím k metodice Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Byl
tvořen v období května 2016 až března 2017 ve spolupráci s pracovními skupinami NNO,
Podnikání a ekonomický rozvoj, Životní prostředí a památky, Samospráva a v úzké spolupráci s
místními občany. Občané měli možnost se vyjádřit v rámci veřejných plánovacích setkání, formou
dotazníků, účastnit se pracovních skupin a připomínkovat rozpracovaný plán během veřejného
projednávání i elektronickou formou.
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1.1 Charakteristika města
1.1.1 Základní údaje
Město Vroutek se nachází na toku potoka Podhora u jihovýchodního úpatí Doupovských hor
v Rakovnické pahorkatině na území okresu Louny v Ústeckém kraji. Louny jsou vzdáleny 40 km.
Ze severu sousedí s městem Podbořany, ze západu městem Kryry, na jihu s Lubencem a na západě
s Valčí a Nepomyšlí. Obcí prochází silnice č. 226 Chyše – Pšov a železniční trať Plzeň-Žatec.
Město Vroutek má celkem 7 katastrálních území (Vroutek, Vrbička, Skytaly, Vesce u Drahonic,
Lužec, Vidhostice a Mukoděly) a 8 místních částí (jako katastrální území + místní část Mlýnce,
které jsou součástí k. ú. Vesce u Drahonic). Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město
Podbořany, které je vzdáleno 5 km.
1.1.2 Historické souvislosti
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227 v závěti Kojaty z rodu Hrabišiců. Po roce
1400 získal Vroutek statut městečka a byl vybaven některými městskými právy. Vroutek postihly
krátce po sobě dvě katastrofy: při požáru roku 1599 lehla popelem velká část městečka a roku 1645,
během třicetileté války, vydrancovali Vroutek Švédové. Z písemných pramenů je známo, že ještě o
deset let později byla většina domů pustá. Následně městečko osídlili německy hovořící obyvatelé.
V polovině 18. století se ve Vroutku nacházel pivovar, dva mlýny a německá škola. Černínové
drželi Vroutek do roku 1848, kdy bylo poddanství definitivně zrušeno, a Vroutek se stal svobodným
městečkem. K rozvoji obce významně přispělo otevření železnice Plzeň–Žatec v roce 1873. Během
První republiky se vroutecký lesní revír rozkládal na 270 ha. Česká škola ve Vroutku byla založena
až roku 1922, protože 95 % obyvatel se hlásilo k německé národnosti.
Největším zásahem do struktury osídlení Vroutku byly události spojené s druhou světovou
válkou. Po Mnichovské dohodě bylo městečko, jako součást Sudet, připojeno k Třetí říši a místní
Češi byli odsunuti do vnitrozemí. Začátkem května 1945 Vroutek osvobodili sovětští vojáci. Krátce
poté začal neorganizovaný odsun místních obyvatel, který přešel na podzim v organizovanou formu,
která trvala do r. 1947. Po odsunu obyvatel přicházeli do Vroutku čeští dosídlenci vnitrozemí,
zejména z Plzeňska, Rakovnicka a Berounska, ale také Volyňští Češi. Válečné i poválečné ztráty
nebyly dosidlovacím programem úplně odstraněny. Třetinový populační úbytek byl spojen
s množstvím sociálních problémů: absence sociálních vazeb i vztahu k novému prostředí, pocit
vykořenění atd. Stopy těchto zásahů jsou zde dodnes patrné.
Radikální zásah do intravilánu obce představovala zejména etapa přestavby středu obce
v 70. letech 20. století. Původní zemědělské statky a další účelové budovy byly zbourány a
nahrazeny panelovými bytovými domy, kinem, nákupním a zdravotním střediskem, či potravinami.
Většina z těchto objektů nerespektuje původní ráz místní zástavby. Pod Vroutek jsou přičleněny
obce Lužec (1976), Mukoděly a Vidhostice (1978), Skytaly, Mlýnce, Vesce a Vrbička (1981).
Vzniklo také několik nových ulic obestavěných především samostatně stojícími rodinnými domky a
dvojdomky, převážně se šikmými střechami. Po roce 1990 dochází k výstavbě a opravám obecní

Program rozvoje Města Vroutek na období 2017-2024

Stránka 8 z 44

infrastruktury (telefon, uložení elektrického vedení do země, kanalizace), komunikací a chodníků.
Obrázek 1 Lokalizace Vroutku v rámci ČR

Obrázek 2 Lokalizace katastru města Vroutek
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Tabulka 1 Obecné charakteristiky Vroutku

Rozloha lokality [ha]
Počet obyvatel
Hustota obyvatel [obyvatele/km²]
Výměra ZPF na 1 obyvatele [ha/obyvatel]
Výměra orné půdy na 1 obyvatele
[ha/obyvatel]
Zdroj:
VÚMOP

Zájmové území

Kraj: Ústecký kraj

5 267.00
1 900.00
36.10
1.42
1.11

533 492.00
828 026.00
155.20
0.27
0.18

Porovnání s ÚK
0.99%
0.23%
23.26%
525.93
%
616.67
%

1.1.3 Obyvatelstvo a demografická situace
K začátku roku 2016 činil počet obyvatel Vroutku celkem 1856 obyvatel. Z výsledků
celoplošných sčítání lidu od roku 1991 vychází, že počet obyvatel v čase stagnuje nebo mírně klesá.
Od roku 2008 dochází s výjimkou roku 2011 k poklesu obyvatel o 1 % ročně. Zastoupení pohlaví je
dlouhodobě přibližně vyrovnané. Od roku 2008 do 2015 nastal vždy přirozený úbytek obyvatel.
Počet zemřelých byl vyšší než počet narozených. Počet nově narozených občánků poklesl z 23
v roce 2008 na 16 dětí v roce 2014. Ve sledovaném období v oblasti migrace převážil počet
vystěhovalých zhruba o 10 %. V důsledku těchto faktorů vzrostl podíl seniorů v místní komunitě o
2,5 % na celkových 17 %. Pozitivním faktem je, že podíl dětí se drží kontinuálně okolo 14 %.
Přesto dochází ke zvyšování průměrného věku v obci a pomalému přesunu z produktivní do
poproduktivní skupiny obyvatel. Jak ukazuje graf č. 1, v posledním čtvrtstoletí se průměrný věk
obyvatel Vroutku zvýšil o 20 %, z 36 na téměř 43 let. Vzhledem k rozvojovým záměrům, nelze v
budoucnu očekávat skokové navýšení počtu obyvatel např. výstavbou bytových domů. Zastavení
poklesu počtu obyvatel může zapříčinit trend stěhování lidí do menších obcí při větších městech či
návrat lidí, kteří odešli dočasně za studiem či prací. K tomu je ale potřebné zajistit podmínky pro
mladé rodiny.
Podle vzhledu grafu č. 2 je patrné, že v místní populaci ubývá mladých ročníků.
V nejvyšších věkových kategoriích převažují ženy. Celkem 50 žen byly starších 75 let, naopak ve
stejné věkové skupině žilo pouhých 8 mužů. Z grafu 3 je možné vyčíst vzdělanostní strukturu
obyvatel Vroutku. Největší podíl mají obyvatelé se středoškolským vzděláním bez maturity. Jen 19 %
obyvatel má středoškolské vzdělání s maturitou. Vysokoškolského diplomu dosáhlo pouhých 3,8%
obyvatel, což je pod krajským i celostátním průměrem. Tato čísla svědčí o trendu, že takto
kvalifikovaní obyvatelé se po ukončení studia do Vroutku již převážně nevrací.
Podle sčítání lidu, domů a bytů se za věřící považuje 11 % obyvatel, 39 % obyvatel uvedlo,
že jsou bez náboženského vyznání a 50 % obyvatel neuvedlo žádnou odpověď. Z těch, kteří se
přihlásili k nějaké církvi, celkem 3,2 % uvedlo církev římskokatolickou, 4,9 % se pak označilo za
věřící, ale nehlásící se k žádné církvi. Římskokatolický duchovní trvale působí v blízkých
Podbořanech.
Podíl cizinců tvoří ve Vroutku 1,6 % obyvatel.
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Graf 1 Průměrný věk obyvatelstva ve Vroutku
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Graf 21 Podíl obyvatelstva Vroutku podle pohlaví a věku v %
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Graf 3 Vzdělanostní struktura obyvatelstva
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Graf 2 Počet obyvatel v místní části Vroutek
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Graf 3 Počet obyvatel v ostatních místních částech
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Zdroj: ČSÚ a SLBD 2011

1.1.4 Hospodářství
Územní plán z roku 2015 navrhuje málo nových ploch pro další rozvoj podnikatelských
aktivit. Město Vroutek disponuje jedním větším zázemím pro výrobu a podnikatelské aktivity –
areál bývalé Desty Děčín ve Vidhostické ulici. V areálu působí servisní společnost opravující
vysokozdvižné vozíky VODEST, dále gumárna, autolakovna a firma produkující sklolamináty.
Vedle těchto podniků ve Vroutku funguje vepřín ANIMO Žatec, pila, průmyslové šití Vroutex, a
další živnostníci. Potenciálně další rozvojové plochy pro podnikání typu brownfield je sousedící
areál bývalé strojní a traktorové stanice. Zde však platí omezení pro novou výstavbu budov
z důvodu ochranného pásma blízkého produktovodu a plynovodu. Jako brownfield lze využít areál
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bývalého státního statku v centru Vroutku.
Původní objekty a zařízení sloužící zemědělství byly prodány nebo pronajaty na výrobu či
drobné podnikání. Zemědělská půda na území města je obhospodařována společnostmi LUKRA,
Botep PLUS, Šilhánek a syn a soukromými zemědělci p. Braun a p. Mlejnecký. Zdejší lesy jsou
částečně ve vlastnictví města a podniku Lesy ČR. Ve Vroutku působí přibližně 150 ekonomických
subjektů. Převažují živnostníci a mikropodniky do 10 zaměstnanců. Polovina z nich působí
v odvětví služeb.

4

Zemědělství, lesnictví a rybářství

14,67
9,33

Těžba a průmysl

50

Stavebnictví
22
Služby
Nezařazeno

Graf 4 Struktura aktivních ekonomických subjektů v %

Zdroj: ČSÚ
1.1.5 Trh práce
Trh práce je významně ovlivněn vyjížďkou a blízkostí lokálního subcentra města Podbořany. Ve
Vroutku samotném je nízký počet volných pracovních míst a příležitostí, obzvlášť pro obyvatele s vyšším
vzděláním. Poměrně vysoký počet občanů vyjíždějících za prací do jiného kraje je způsoben hraniční
polohou katastru se Středočeským, Plzeňským a Karlovarským krajem. Významnými zaměstnavateli v okolí
je sklárna AGC v Kryrech s 200 zaměstnanci, podniky v podbořanské průmyslové zóně Alpka. Některé
firmy provádí z Vroutku vlastní svoz zaměstnanců, např. VALEO.
Graf 5 Míra nezaměstnanosti ve Vroutku
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Tabulka 2 Vyjíždějící do školy a zaměstnání

Vyjíždějící, doba cesty
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:
do 14 minut
15 - 29 minut
30 - 44 minut
45 - 59 minut
60 - 89 minut
90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR
Zdroj: SLDB 2011

celkem
281

Zaměstnaní
muži
133

ženy
148

Žáci
a studenti
113

35
168
15
56
7
187

11
73
10
33
6
79

24
95
5
23
1
108

29
40
10
33
1
57

93
47
21
17
8
47

40
15
8
12
3
45

53
32
13
5
5
2

22
14
14
5
2
x

26

11

15

3

1.1.6 Infrastruktura a technická vybavenost
Pouze místní část Vroutek je plynofikována v celém rozsahu. Vodárenská infrastruktura je
ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti. Zásobování Vroutku, Vidhostic a Mlýnců pitnou
vodou zajišťuje 20 km vzdálená Žlutická přehrada. Místní části Vesce a Skytaly jsou napájeny
místními zdroji vody.
Odvádění splaškových vod ve větší části Vroutku je prováděno kanalizací, která ústí do
čistírny odpadních vod na kraji obce při výjezdu na Kryry. Kanalizací není pokryta levá strana
Karlovarské ulice za železniční tratí, ulice Vidhostická a okrajové objekty. V ostatních místních
částech je tato problematika řešena individuálně septikem či domácí čističkou. Plynofikace proběhla
v 90. letech pouze v místní části Vroutek. Plynové přípojky byly přivedeny na okraj pozemků
obyvatel, kteří mají možnost se na ně připojit.
Body veřejného osvětlení veřejného osvětlení jsou v průměru 25 let staré. V 90. letech byla
provedena rekonstrukce a položení vedení elektřiny a telefonu do země. V roce 2014 byl obnoven
místní rozhlas, který díky bezdrátové technologii je dostupný ve všech místních částech. K internetu
je možné se připojit přes dva místní poskytovatele skrz technologii WiFi (rychlost do 16Mbps)
nebo pomocí telefonní linky, technologie ADSL či VDSL (rychlost do 40Mb).
V obci a nejbližším okolí nejsou zatím vybudovány žádné cyklostezky. Cyklotrasa místního
významu vede okrajově po katastru obce blízko Valova. Pro pohyb pěších a cyklistů mimo
zastavěnou část obce slouží účelové polní cesty. Příkladem je polní cesta na Kryry, která je o
kilometr kratší než silnice. V rámci pozemkových úprav byl při silnici na Podbořany vyčleněn pruh
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vhodný pro budoucí výstavbu cyklostezku, která by spojovala Vroutek s průmyslovou zónou Alpka
v Podbořanech. Středem Vroutku prochází modrá turistická značka, která vede z Nepomyšle do
Kryr. V lesích za Vroutkem se na tuto modrou stezku zleva odpojuje žlutá turistická značka, která
vede přes rozhlednu Vochlice do Lubence.
Vroutek má v územním plánu zahrnut obchvat, s jehož vybudováním se v blízké době
nepočítá. Veškerá automobilová doprava proudí přes jeho střed, což zatěžuje občany hlukem a
prachem. Místní komunikace ve vlastnictví obce mají ve většině nový či stále kvalitní asfaltový
povrch. Výjimkou jsou části ulic Sadová, Podbořanská, Potoční či Luční. V místních částech jsou
místní komunikace ve špatném stavu s dílčími opravami. Síť chodníků na území Vroutku je dobře
rozvinutá. Ve většině exponovaných ulic jsou chodníky kvalitně řešeny. V místních částech
chodníky nejsou. Do budoucna se uvažuje o jeho vybudování v Lužci.
Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje – Doprava Ústeckého kraje (DÚK) obsluhuje
obec autobusovou a železniční dopravou. V pracovní dny je autobusová doprava ve Vroutku
směrem od/do Podbořan pravidelná v minimálně hodinovém intervalu. První do Vroutku přijíždí
v 4.51; poslední odjíždí v 22.51. Celkem přes zastávku Vroutek projede všemi směry zhruba 70
autobusů, především ve směru Podbořany x Žatec - Kryry x Lubenec. Kromě místních částí
Vidhostice a Lužec je pokrytí bus spoji velmi řídké a omezuje se na jeden ranní a dva odpolední
spoje. Až na výjimku v ulici Vidhostická, jsou všechny autobusové zastávky ve Vroutku v dobrém
stavu. V místních částech Mlýnce a Skytaly jsou zastávky nově natřené a opatřeny lavičkou. Ve
Vrbičce a Vidhosticích jsou zděné zastávky, které nevyhovují potřebám cestujících.
Vlaková doprava od jízdního řádu 2016/2017 opět vzrostla na významu. V zastávce Vroutek
zastavují rychlíky na trase Most-Plzeň. Celkem zde projíždí osm párů vlaků. Nádražní budova ve
Vroutku je od roku 2012 uzavřena. Vlaky jsou dálkově vedeny z Blatna. Budova přes drobnou
údržbu SŽDC chátrá. Její potenciální využití komplikuje umístění zabezpečovacího zařízení.
V dopravní koncepci Ústeckého kraje do roku 2021 je zvažován přesun zastávky vlaků z okraje
Vroutku do širšího centra v blízkosti železničního přejezdu v ulici Karlovarská. Vznikl by tak
přestupní terminál, protože v těchto místech je i zastávka autobusů Vroutek, Karlovarská.
1.1.7 Kvalita života a vybavenost
1.1.7.1

Bydlení

Domovní fond města Vroutek tvořilo v roce 2011 podle údajů sčítání lidu celkem 567 domů,
z nich 90 % byly rodinné domy. Počet bytů ve Vroutku čítal celkem 878 jednotek. Po roce 1990
došlo k výstavbě dvou bytových domů v ulici Luční. Rodinná zástavba se rozšiřovala v ulici Pod
Hájem. Několik domů bylo také postaveno v ulici Sadová. Podle ČSÚ bylo mezi roky 2001-14
postaveno celkem 25 bytů, z toho 20 v rodinných domech. Zde se také počítá se stavbou tří dalších.
Územní plán obsahuje další plochy určené k rodinné zástavbě. Je jím okrajová část v obci Sadová,
areál bývalého kravína a další proluky zástavby v Nádražní ulici, další potenciálně stavební parcely
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se nachází za domy v ulicích Zahradní, Husova, Luční a Kryrská.
1.1.7.2

Školství

Mateřská škola sídlí v přízemním objektu v ulici Na Průhoně. Objekt byl postaven na
začátku 80. let. Kapacita mateřské školy je 75 dětí. V současné době je zde 54 dětí. V roce 20132014 proběhlo kompletní zateplení budov MŠ, dále je areál nově oplocen a jsou zde vybudována
nová dětská hřiště.
Základní škola má 9. tříd. Kapacita zařízení je 400 žáků, současný počet žáků je 155.
Vyučování probíhá ve dvou zrekonstruovaných budovách. Tělocvična má samostatnou budovu.
Školní jídelna, družina a keramická dílna sídlí ve vedlejší budově. Školní jídelna nabízí možnost
vaření pro místní obyvatele. V areálu ZŠ se nachází multifunkční hřiště a je plánovaná výstavba
dvou dalších. Jednotlivé učebny prošly modernizací vybavení. Ve střednědobém horizontu je
plánována přestavba půdních prostorů v budově 2. stupně na další odborné učebny včetně
bezbariérového přístupu.
1.1.7.3

Zdravotnictví

V obci se nachází budova zdravotního střediska z 80. let, která je v neuspokojivém
technickém stavu. V současné době probíhá transformace budovy bývalého kina na nové zdravotní
středisko. Je zde počítáno s ordinacemi stomatologa, pediatra, praktického lékaře a veterináře. Další
specializovaná pracoviště se nachází v Podbořanech či Nemocnici Žatec a Chomutov.
1.1.7.4

Sociální služby

V současné době ve Vroutku pracuje Domov pro seniory (DpS), který je příspěvkovou
organizací města. Kapacita DpS je 52 klientů. Sociální služba je určena osobám – mužům i ženám,
s Alzheimerovou chorobou, stařeckou a ostatními typy demencí, kteří jsou ve starobním, případně
plném invalidním důchodu a je jim nad 55 let věku. Zařízení sídlí ve dvou budovách s vlastní
kuchyní, jídelnou, prádelnou a dvorem pro rekreaci. Ve vlastnictví města je také panelový dům čp.
294, v němž je bytů přidělováno převážně místním seniorům.
1.1.7.5

Památky, kultura a spolkový život

Na území města se nachází množství památek. Nejvýznamnější je románský kostel sv.
Jakuba Většího ze 13. století, který je ve vlastnictví města Vroutek. Kostel je čekatelem k zapsání
na seznam národních kulturních památek. Svatostánek prošel v 2. pol. 20. století rozsáhlou
rekonstrukcí, byl instalován nový zvon. V devadesátých letech minulého století působil ve Vroutku
spolek přátel kostela sv. Jakuba Většího ve Vroutku. Spolek přátel kostela sv. Jakuba Většího
vypracovalo studii využití této památky. V kostele se konají svatby, výstavy a koncerty. Přes silnici
se nachází druhý, barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1726. Památka není v dobrém technickém
stavu. Okolo obnovy této památky a přilehlého hřbitova se angažuje Okrašlovací spolek Budíček.
Ve Vroutku se dále na náměstí nachází památkově chráněný morový sloup z roku 1714, v Kryrské
ulici se nachází sloup se sv. Annou Samotřetí. V obci se nachází několik památkově chráněných
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domů na náměstí a v Kryrské ulici. Jednou z nich je budova bývalé radnice čp. 1, která je také ve
vlastnictví města.
V místní části Vidhostice se nachází kostel sv. Martina, u kterého v roce 2005 došlo ke
zřícení části kostelní věže. Ta byla následně dozděna. Opravy organizovalo město Vroutek a místní
Sdružení přátel kostela sv. Martina. Postupné opravy kostela stále pokračují. Ve Skytalech se
nachází kostel sv. Markéty. Založení kostela sahá až do roku 1384. Dříve to byla dřevěná stavba a
byla v roce 1789 byla znova postavená. V žádném z kostelů se neslouží pravidelné bohoslužby. Ve
Skytalech se dále nachází památkově chráněná socha, nejspíše torzo Madonny. V Mlýncích stojí
novogotický zámeček z poloviny 19. století, který v 60. letech 20. století částečně vyhořel. Nyní má
soukromého vlastníka. Další zámeček se nachází v Lužci. Tento zámeček byl ještě na počátku
tisíciletí v havarijním stavu. Současný majitel provádí postupnou rekonstrukci objektu s budoucím
využitím jako hotelu. Na území obce, ve volné krajině se nachází přibližně 10 drobných sakrálních
památek v poškozeném nebo dezolátním stavu. Ve spolupráci městského úřadu a Okrašlovacího
spolku Budíček došlo ke dvěma obnovám křížků a další jsou plánovány podle možností grantů.
V oblasti živé kultury, obec disponuje kulturním domem. Mezi nejvýznamnější akce, které
v obci probíhají, patří rockový festival Rock for Churchill, městské slavnosti Jakubské léto, tradičně
bohatá na kulturní akce je také plesová sezóna a období adventu či Velikonoc.
Ve Vroutku aktivně působí množství aktivních místních spolků, jež se podílí na sportovním,
kulturním a společenském životě v obci: včelaři, hasiči, rybáři, myslivci, volejbalisti, fotbalisti,
chovatelé, zahrádkáři, Vroutek lidem, Klub kondičních sportů či Okrašlovací spolek Budíček. Dále
zde zkouší tři hudební skupiny. Spolkovou činnost podporuje město Vroutek skrze grantový
program, který každoročně vyhlašuje. Dále spolkům vyčleňuje v rámci svých možností volné
prostory.
1.1.7.6

Sport, volný čas, rekreace, cestovní ruch

V obci působí fotbalový klub, volejbalový klub a v tělocvičně se pořádá pravidelně cvičení pro ženy.
Ke sportovnímu využití lze využít fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště v areálu ZŠ, nově opravené
dětské hřiště Na Hůrce. V místních částech se nenachází žádné dětské hřiště či plocha k trávení
volného času. V městě je také Dům dětí a mládeže, který nabízí prostory k scházení a činnosti
místních spolků.
Rekreační funkce je vzhledem k charakteru obce omezená na krátkodobou každodenní
rekreaci pro obyvatele obce. Vroutek leží stranou atraktivních oblastí cestovního ruchu i zájmu
turistů. Katastr obce má za současných podmínek z hlediska míry rekreační využitelnosti z pohledu
cestovního ruchu nízké předpoklady. Novou dynamiku rozvoje území může přinést plánovaná
výstavba Sportovní akademie v Lužci, 18-ti jamkového golfového hřiště.
Obec je propagována především vlastními webovými stránkami a v rámci aktivit DSO Podbořansko.
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Služby

Budova Městského úřadu se zasedací místností se nachází na náměstí. Součástí budovy je
také pobočka České pošty se službou Czech Point. Obecní knihovna s internetem je umístěna
v Domě dětí a mládeže v ulici Na Průhoně. Ve Vroutku v současnosti je několik obchodů (včetně
večerek) s potravinami, masna, drogerie, textil, trafika a sezónní stánek se zmrzlinou a nápoji.
Ve Vroutku jsou provozovány různé druhy služeb (viz Hospodářství) například 5 obchodů
s potravinami, drogerie, masna, 2 pivnice, veterinář, psí salón, 2 autoservisy, 2 kadeřnictví či
zahradnictví. Většina těchto služeb je součástí objektů k bydlení jako vestavěná vybavenost. Ostatní
služby jsou dostupné v Podbořanech, komplexní zázemí zajišťuje blízký Žatec. Nejbližší policejní
stanice je v Podbořanech. Policejní služebna se nachází v Kryrech. Kriminalita v regionu je pod
republikovým průměrem.

Graf 6 Kriminalita a její objasněnost v okr. Louny v letech 2014-2015

Zdroj: Policie ČR

1.1.7.8

Správa obce

Správa je ve městě zastoupena Městským úřadem. Městský úřad nevykonává správní
činnost pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro území obce. Městské zastupitelstvo je 11-ti členné,
město zastupuje starosta. Jako poradní orgány zastupitelstva působí komise kulturní, pro správu
lesů v majetku města a bytová. Dále jsou ze zákona zřízeny kontrolní a finanční výbor. Město
Vroutek je zřizovatelem Domova pro seniory Vroutek a Základní školy a Mateřské školy Vroutek.
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Graf 7 Vývoj rozpočtového hospodaření Města Vroutek

Zdroj: MF ČR

Obec vlastní 66 obecních bytů. MěÚ informuje občany prostřednictvím povinné úřední
desky, dále informační desky v místních částech, hlášením rozhlasu, na webových stránkách a
profilu Vroutku na síti Facebook, dále SMS rozhlasem či informačním zpravodajem Vroutecké
noviny s dvou až tří měsíční periodicitou. Největší nedaňové příjmy rozpočtu tvoří příjmy ze
skládky Vrbička, zhruba 1,5 mil. Kč ročně. Rozpočtové saldo je v posledních letech kladné. Obec
hospodaří s mírnými přebytky a je bez dluhů.
Vnější vztahy a vazby
Od roku 2011 je Vroutek členem Místní akční skupiny Vladař, která funguje od roku 2006 a
sdružuje 53 obcí z regionu. Dále je členem Dobrovolného svazku obcí Podbořansko, v němž je
sdruženo 11 obcí. Hranice DSO Podbořansko korespondují se správní hranicí ORP Podbořany.
Město Vroutek je také členem Svazu měst a obcí ČR. Město má dále majetkové podíly firmách
Skládka Vrbička a Severočeská vodárenská společnost. Vroutek nemá žádnou partnerskou obec.
1.1.7.9

Životní prostředí

Vroutek je město se zemědělskou tradicí, která se až do roku 1945 držela v intencích
generacemi zdokonalované drobné malovýroby. Ta byla velmi rychle nahrazena v rámci
kolektivizace 50. let extenzivní zemědělskou činností v rámci místního Státního statku, kterou
provázelo scelování pozemků, zvyšování výkonu mechanizace, rozorávání mezí a narovnávání a
vybetonování koryt místních toků.
V současnosti tvoří zemědělská půda 40 % katastrální výměry města (3000 ha), z toho orná
půda zaujímá 80 %. Vroutek leží v Žatecké chmelařské oblasti, pěstování chmele zde má staletí
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trvající tradici. V současnosti se na území nachází 180 ha chmelnic. Lesní pozemky tvoří zhruba 33 %
plochy.
Koeficient ekologické stability činí ve Vroutku 0,7, což představuje území intenzivně
využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech
způsobuje jejich značnou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Klimaticky jde o
oblast mírně teplou, suchou v nadmořské výšce přibližně 330 m. Velmi okrajově na území obce
zasahuje Ptačí oblast Doupovské hory, která je součástí systému Natura 2000. Ač je místní část
Vroutek plynofikována v topné sezóně je kvalita ovzduší velmi negativně ovlivněna spalováním
nevhodnými palivy.
V katastru je několik menších i větších vodních ploch. Největší je Vidhostická nádrž, dále
Kryrský rybník, rybníky Máslový a Horní, jež jsou v intravilánu Vroutku. Na území teče Mlýnecký
potok a potok Podhora, které vtékají do říčky Blšanka, která protéká krajem katastru přes obec
Mukoděly. Jak ukazuje tabulka č. 4 jakosti vody na Blšance, kvalita její vody je spíše horší. III.
jakostní třída znamená znečištěnou vodu, IV. třída pak silně znečištěnou vodu v daném ukazateli.
V tomto úseku Blšanky, při místní části Mukoděly, oznámilo Povodí Ohře záměr vybudovat zde
protipovodňovou nádrž. V současnosti prochází záměr procesem EIA. Nádrž by ale zatopila zhruba
dvacet hektarů kvalitní ornice a biokoridor v přírodním meandru.
Na samé hranici katastru, za místní částí Vrbička se nachází skládka komunálního odpadu.
Skládka byla vybudována v místě bývalého lomu na začátku 90. let a její provoz je očekáván do
roku 2024. V tomto roce nabyde účinnosti zákaz skládkování směsného komunálního a
recyklovatelného odpadu. Odpady se na skládku sváží ze širokého okolí. Převážná část provozu
projíždí Vroutkem, přes Nádražní ulici. Což má negativní důsledky na stav místních komunikací,
obtěžování občanů hlukem nákladních aut a zanášení přírody podél trasy vylétajícími odpadky,
pokud není kontejner řidičem zaplachtován.
Vzdušnou čarou 1,5km od skládky Vrbička se nachází ložisko kaolinu u místní části Skytaly.
Toto ložisko je zaznamenáno v územním plánu města. Právo k dobývání prostor vlastní společnost
Kaolin Hlubany. Potenciální doba těžby ložiska se odhaduje na 35 let s možným prodloužením. Na
obrázku 5 je mapa evidovaných ložisek a dobývacích prostorů
Odpadové hospodářství
Město Vroutek provozuje „Místo určené k dočasnému uložení ostatního odpadu“ vedle
obchodu Jednota. Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen. Svoz pytlů
s tříděným odpadem provádí obec ve vlastní režii. Kontejnery s recyklovaným odpadem odváží
společnosti Stojko, Skládka Vrbička a Marius Pedersen. Všichni občané platí poplatek 500 Kč za
systém likvidace odpadu. Senioři a malé děti mají slevy. V obci se nachází několik
„hnízd“ s nádobami na sklo, papír, plasty či bioodpad.
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Tabulka 3 Jakost vody v Blšance, bod Kryry, období 2013-2014

ukazatel

jednotka

teplota vody
elektrolytická konduktivita
biochemická spotřeba kyslíku BSK-5
chemická spotřeba kyslíku dichromanem
amoniakální dusík
dusičnanový dusík
celkový fosfor

°C
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

min.
0.1
7.9
1.6
11.0
0.10
2.2
0.10

max.
18.5
84.0
28.0
180.0
0.75
7.1
2.67

Typy využití území katastru města Vroutek

Zdroj: Povodí Ohře

Graf 8 Podíl půdy ohrožené vodní erozí

Zdroj: VÚMOP

průměr
9.4
68.7
5.1
28.9
0.36
4.8
0.38

třída
jakosti
III.
IV.
IV.
III.
III.
IV.
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Obrázek 3 Letecký snímek Vroutku 1952
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Obrázek 4 Letecký snímek Vroutku 2011

Zdroj: ČÚZK
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Obrázek 5 Mapa ložisek a dobývacích prostorů

Zdroj: ČGS, ČÚZK
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1.2 Východiska pro návrhovou část
V průběhu přípravy strategického plánu proběhla, kromě prací na analytické části
plánu a průběžných konzultacích s vedením města, 2 plánovací setkání s veřejností, kterých se
účastnilo 10 místních občanů a zástupců obce, podnikatelů a spolků. Cílem prvního setkání
bylo zejména zmapování územního charakteru a potenciálu města. Cílem druhého setkání
bylo uspořádání priorit a doplnění rozvojových záměrů v dalších oblastech života města.
V průběhu června a července 2016 proběhlo ve Vroutku dotazníkové šetření, do
kterého se zapojilo 146 obyvatel (více v příloze). Třetí setkání bylo zaměřeno na diskuzi o
výsledcích dotazníkového šetření, formulaci vize obce a připomínkování pracovní verze
strategického plánu.
Dílčím výstupem procesu plánování je jak SWOT analýza obce, tak přehled lokalit,
charakteristik, problémů a možných opatření, která jsou základními východisky pro
návrhovou část dokumentu.
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1.3 SWOT analýzy
Celková
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobrá dopravní dostupnost
Dostatečná kapacita ČOV
Vzhled veřejných prostranství
Železniční trať
Dostupné a příjemné bydlení
Rozpočtové příjmy ze skládky Vrbička
Vybavená ZŠ a MŠ
Vlastnictví obecních bytů
Množství památek
Blízkost a dobrá kvalita přírody

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)

•
•

•

Nedostatek pracovních příležitostí
Nedostatek, nízká kvalita obchodů a
služeb (ubytování, stravování)
Špatné mezilidské vztahy
Zhoršení ovzduší lokálními topeništi
Chybějící, stará infrastruktura ve
Vroutku a MČ
Nezájem občanů o obec

•

Stav a vzhled některých objektů a domů

•

Chybějící hřiště pro teenagery

•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI
(vnější rozvojové faktory)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastávka vlaků u Karlovarské ulice
Dostavba dálnice D6
Vybudování golfového areálu v Lužci
Cyklostezka Vroutek-Podbořany
Transformace nevyužívaných budov
(zdrav. středisko, sýpka, býv. pekařství)
Rozvoj zázemí pro spolkový život
Škola jako jedno z center obecního života
Prohloubení regionální spolupráce
(DSO Podbořansko, MAS Vladař)
Záměry dalších vodních ploch
Využití minerálních pramenů u Mukoděl

HROZBY
(neovlivnitelná negativa, problémy)

•
•
•
•
•
•

Zrušení pošty
Necitlivé využívání okolní přírody
(čtyřkolky apod.)
Malá angažovanost ve veřejném životě
Vodní vrty ve Vescích a Skytalech
v soukromých rukou
Chátrání památek
Otevření kaolinového dolu ve
Skytalech
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Životní prostředí a památky
SILNÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•
•

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•

Dostupnost přírody
Četné vodní plochy
Neexistující průmyslové znečištění a
hluk
Ekologicky významné lokality
(dohledat)
Dostatečná kapacita ČOV
Občany využíván „sběrný dvůr“
Množství menších památek
Románský kostel sv. Jakuba

•
•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI

•
•
•
•
•
•
•

Zápach z komínů domů
Zápach z vepřínu Animo
Jímky - odkanalizován pouze Vroutek
Doprava odpadů na skládku Vrbička
Mělká orba + protierozní opatření
v zemědělství
Nedostatek remízků
Příkop: Lužec – Vesce
Letecký koridor
Kamionová doprava (sklárna Kryry)
HROZBY

•

Záměry dalších vodních ploch
Výstavba golfového hřiště v Lužci
Vytvoření sběrného dvora
Dotační podpora zeleně jako opatření
pro resilienci
Cyklostezky propojující místní části
Rozvoj patriotismu
Větší „starost“ o své okolí

•
•
•
•

Vrty – Skytaly + Vesce v soukromých
rukou
Malá informovanost o turistických
zajímavostech
Devastace a chátrání památek
Přemnožení černé zvěře
Otevření kaolinového dolu ve Skytalech
(doprava)

Ekonomika a podnikání
SILNÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•

Dostatek zakázek místních řemesel
Vlastní obecní byty
Velké akce – RFCH
Kozinec – motokros, autokros
Zázemí škola, školka, kroužky (pro
zaměstnané rodiče)
Pokrytí mobilním signálem
Železniční trať, nádraží + rampa

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI

•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj agroturistiky
Golfový areál
Zaměstnanost – rodiny
Vznik zdravotního střediska
Přechod skládky Vrbička na třídírnu
Podpora + rozvoj rybářství
Minerální prameny (u Mukoděl)

Rozlehlost obce (10 km do Vrbičky)
Nedostatek služeb (stravování, ubytování)
Nedostatek kvalitních řemeslných
zaměstnanců
Izolovanost od západu (Doupovské hory)
Nedostatek rozvojových ploch
Chybějící sítě v místních částech
Omezení v. břemeny (produktovody, trať,
plyn)
Nemožnost krátkodobého hlídání dětí
HROZBY

•

Zákaz skládkování
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SWOT z dílčího setkání s občany Skytal
SILNÉ STRÁNKY

•
•

Životní prostředí
Ticho (jak, kde)

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•

Vodovod
Stav cest
Technopárty
Dopravní značky upravující průjezd
techniky obcí
Čerpání vody

PŘÍLEŽITOSTI

•
•

Další nádoby na tříděný odpad
Vybudování golfu (práce a sportovní
vyžití)

HROZBY

•

Těžba kaolinu
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2 Návrhová část
2.1 Vize města
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města, o tom, jak se bude Vroutek
měnit a zlepšovat, soubor představ a priorit. Vize je „směrovkou“ rozvoje na příštích šest let.
Byla formulována jako výstižné vyjádření toho, jaký je Vroutek v našich představách a čemu
směřujeme.
Vroutek, město na hranici Doupovských hor, je příjemným místem k životu spojující
výhody malého městečka s blízkostí regionálního centra. Je dobře propojen se svým okolím.
Svou upraveností, kvalitní dopravní obslužností a bohatým spolkovým životem výborně
naplňuje potřeby mladých rodin. Zároveň dbá o generaci seniorů a rozvíjí služby, které jim
umožňují prožít důstojné stáří tam, kde se cítí doma.
K naplnění vize byly stanoveny dlouhodobé strategické cíle, které odpovídají
výsledkům SWOT analýzy, připomínkám a podmětům občanů, které byly výstupem
z veřejných projednávání analytické a návrhové části.

2.2 Dlouhodobé strategické cíle
1. Budujeme a trvale pečujeme o základní infrastrukturu a majetek města.
Infrastruktura a její majetek obce, to jsou její viditelné i méně viditelné základní podmínky
fungování obce. Na infrastrukturu „není nikdy dost peněz“.

2. Udržujeme vysoký standard životního prostředí uvnitř města a v jeho okolí.
Kvalitu každodenního života v obci považujeme za klíčovou hodnotu. Jsme menším městem
v blízkosti regionálního centra. Jako doplněk k městskému ruchu chceme nabízet klid,
přirozený odpočinek a snadno dostupnou přírodu.

3. Vytváříme podmínky pro zdravý a aktivní život ve Vroutku.
Obec je taková, jací jsou její občané. Spolkové a občanské aktivity považujeme za ctnost,
které je třeba vyjádřit podporu co nejkonkrétněji.
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2.3 Opatření a aktivity
Opatření blíže specifikují oblasti a nástroje, jakými má být dosaženo dlouhodobých
strategických cílů. Aktivity upřesňují prostředky, kterými mají být naplněna opatření a
kterých bude použito k dosažení dlouhodobých strategických cílů, potažmo vize.
1. Budujeme a trvale pečujeme o základní infrastrukturu a majetek města.
Opatření
1.1 Rozvoj a rekonstrukce veškerého majetku města Vroutek.
1.2 Lepší přístup občanů města k pitné vodě a odvádění odpadních vod.
1.3 Bezpečná mobilita obyvatel.

Aktivity k opatření 1.1
1.1.1 Rekonstruujeme veřejné osvětlení.
1.1.2 Realizujeme opatření na snížení energií v obecních budovách.
1.1.3 Opravujeme infrastrukturu hřbitovů a hřbitovních zdi.
1.1.4 Opravujeme městské památky.
1.1.5 Pravidelně investujeme do zdravotního střediska a dalších městských budov.
1.1.6 Pravidelně obměňujeme technické vybavení obce.
Aktivity k opatření 1.2
1.2.1 Budujeme a opravujeme vodovodní a kanalizační řady.
1.2.2 Podporujeme zřizování domácích čistíren v místech bez možnosti připojení kanalizace.
1.2.3 Usilujeme vybudovat alternativní zdroje pitné vody ve Vescích a Skytalech, které budou
v majetku města.

Aktivity k opatření 1.3
1.3.1 Opravujeme, v potřebných lokalitách budujeme, chodníky a místní komunikace.
1.3.2 S ohledem na bezpečnost cyklistů a pěších vybudujeme cyklostezku do Podbořan.
1.3.3 Podporujeme cyklotrasy napříč Podbořanskem.
1.3.4 Vytvoříme generel parkovacích míst pro jejich účelné budování.
1.3.5 Postavíme přechody pro chodce v Kryrské, Podbořanské a Karlovarské ulici.
1.3.6 Spolupracujeme se SŽDC a ÚK při vybudování vlakové zastávky v Karlovarské ulici.
1.3.7 Realizujeme opatření zklidňujících dopravu ve Vroutku.
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2. Udržujeme vysoký standard životního prostředí uvnitř města a v jeho okolí.
Opatření
2.1 Ochrana a údržba přírodního zázemí obce.
2.2 Pravidelná a systematická péče o charakter a vzhled obce a její veřejné prostory.
2.3 Účelné a levné odpadové hospodářství.

Aktivity k opatření 2.1
2.1.1 Vhodně vysadíme stromy a zeleň v intra a extravilánu města.
2.1.2 Účelně využijeme výskyt minerálního pramene u Mukoděl.
2.1.3 Vybudujeme turistické zázemí a propagujeme lokální faunu a floru.
2.1.4 Účelně hospodaříme na vodních stavbách v majetku města.
Aktivity k opatření 2.2
2.2.1 Budujeme a udržujeme odpočinková místa v obci i mimo ni.
2.2.2 Zlepšujeme vzhled veřejných prostor nad rámec běžné údržby.
2.2.3 Vybudujeme další hřiště pro děti a mládež.
Aktivity k opatření 2.3
2.3.1 Přeměníme současné „Místo určené k dočasnému uložení odpadu“ v plnohodnotný
sběrný dvůr.
2.3.2 Rovnoměrně rozmístíme nádoby určené k separování odpadu.
2.3.3 Podporujeme pokračující provoz skládky Vrbička s přechodem na třídírnu odpadů ve
vlastnictví Skládky Vrbička.
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3. Vytváříme podmínky pro zdravý a aktivní život ve Vroutku.
Opatření
3.1 Trvalá péče o základní zázemí pro kulturu, sport, vzdělávání a spolkovou aktivitu všech
občanů Vroutku.
3.2 Lepší dostupnost bydlení, zdravotní a sociální péče, zejména pro mladé rodiny,
nezaměstnané a seniory.

Aktivity k opatření 3.1
3.1.1 Budujeme a opravujeme zázemí pro MŠ a ZŠ.
3.1.2 Pravidelně rozšiřujeme knižní fond místní knihovny.
3.1.3 Podporujeme činnost místních spolků a občanských aktivit.
3.1.4 Opravujeme kulturní dům a DDM jako centra spolkového a kulturního života Vroutku.

Aktivity k opatření 3.2
3.2.1 Stojíme o obnovení terénní protidrogové činnosti.
3.2.2 V případě zájmu podpoříme vznik zařízení pro krátkodobé hlídání dětí nebo mateřského
centra/dětské skupiny.
3.2.3 Podpoříme vznik sociálního podniku/chráněné dílny pro občany.
3.2.4 Aktualizujeme Územní plán a připravujeme pozemky na novou výstavbu.

3 Přílohy
•

Výsledky dotazníkových šetření (široká veřejnost, spolky, žáci 2. stupně ZŠ)
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3.1 Výsledky dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření probíhalo online prostřednictvím Google formuláře a v papírové
formě distribuovaný ve Vrouteckých novinách. Dále byla vytvořena pozměněná verze
dotazníku pro děti 2. stupně ZŠ, který obsahoval takřka totožné otázky jako dotazník pro
veřejnost plus otázky na feeling a využití volného času.
Další dotazník byl vytvořen za zjištěním stavu a potřeb místních neziskových
organizací a podnikatelů.
3.1.1 Vyhodnocení dotazníku pro širokou veřejnost včetně dětí a mládeže
Jak se Vám ve Vroutku žije? (144 odpovědí)
2%

3%

18%

31%

velmi dobře
spíše dobře
ani dobře, ani špatně
spíše špatně
velmi špatně

46%

Co se Vám ve Vroutku nejvíce líbí? (146 odpovědí)
Blízkost přírody
Dobrá dopravní obslužnost
Vzhled obce
Dostupné a příjemné bydlení
Bezpečnost v obci
Kulturní a společenské vyžití
Dobré mezilidské vztahy
Dostupnost pracovních příležitostí
Zdravotní péče
Odpovědi objevující se jednou: hodně míst na procházky, fotbalové a školní hřiště

126
53
47
38
31
31
31
5
4
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Co se Vám ve Vroutku nelíbí? (131 odpovědí)
Nedostatek pracovních příležitostí
58
Špatná dostupnost zdravotní péče
52
Nedostatek, špatná dostupnost, nízká kvalita obchodů/služeb
51
Špatné mezilidské vztahy
40
Nezájem občanů o obec
35
Nedostatečná bytová výstavba
24
Nedostatečné kulturní a společenské vyžití
13
Špatné podmínky pro podnikání
11
Málo kvalitní životní prostředí
7
Chybějící bankomat
4
Špatné vlakové spojení
4
Žádná květinová výzdoba
4
Chybějící koupaliště
3
Chybějící park
3
Odpovědi objevující se jednou: málo sportovišť, aktivní zastupitelstvo, úklid školního hřiště
samotnou ZŠ nikoliv MěÚ, narušování nočního klidu, neexistence mateřského centra, neudržované
okolí (kolem rybníka pod hřištěm, alej), špatný stav cesty pod hřištěm, majitelé psů neuklízí výkaly,
rozbitá síť na umělce, dechovky v rozhlase, vzhled nádraží, chybí hokejbalové hřiště, chybějící kino

Jaká charakteristika budoucnosti Vroutku odpovídá nejvíce Vašemu přání a
představám (143 odpovědí)
Obec s dobrými vztahy, kde se lidé aktivně podílejí na plánování a rozvoji obce
Obec, která se vyznačuje aktivními spolky a péčí o místní tradice
Obec, která se věnuje rozvoji podnikání a možnostem zaměstnání
Obec zaměřená na turismus, rekreaci a sport
Obec s dominantní funkcí bydlení, ze které se jezdí za prací

79
64
45
33
24

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na jaké
oblasti byste je přednostně využil/a? (142 odpovědí)
Rekonstrukce a výstavba technické infrastruktury (komunikace, chodníky, kanalizace) 1x
60
chodníky a kanalizace v ul. Karlovarská
Zřízení dalších služeb a vybavenosti v obci 2x lékařská péče, 1x restaurace, 1x
49
Podpora bytové výstavby
35
Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci a okolní krajině
33
Údržba památek
33
Rekonstrukce obecních budov
32
Zapojení občanů do rozhodování
31
Dopravní situace ve městě (kontrola rychlosti, přechody pro chodce)
30
Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
30
Nakládání s odpady, podpora třídění
20
Častější spoje veřejné dopravy
12
Zlepšení podmínek pro podnikání
12
Workoutové hřiště
3
Dostupnost lékařské péče
2
Odpovědi objevující se jednou: květinová výzdoba, podpora místních podnikatelů nikoliv
přespolních, s potravinami, neinvestovat-šetřit, restaurace, kvalitnější obchod

Napište 3 co nejkonkrétnější a podle Vás nejdůležitější projekty/změny v obci, které by
se měli realizovat co nejdříve (138 odpovědí)
Vybudování cyklostezky Vroutek – Podbořany

47
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Výstavba, rekonstrukce chodníků a komunikací
42
Podpora místních spolků, kultury a tradic
40
Výstavba dětských hřišť ve Vroutku, Vidhosticích a Mlýncích
40
Rekonstrukce kulturního domu
38
Omezení spalování nekvalitních paliv
35
Rekonstrukce veřejných budov
28
Vybudování veřejných prostor pro setkávání občanů
26
Dobudování kanalizace či podpora nákupu domácích čističek v místech bez kanalizace
24
Rozvoj výstavby pro bydlení a podnikání
21
Odpovědi objevující se jednou: problémy řešit také ve spádových obcích (kanalizace, chodníky),
veřejná WiFi, dětský lékař, diskotéka, oprava komunikací za MěÚ a bytovek, rekonstrukce MěÚ

Jste spokojeni s dopravní obslužností ve městě (110 odpovědí)

Ano

30%

Ne

61%
9%

Nevím, nevyužívám veřejnou
dopravu
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Jste spokojeni s údržbou chodníků, komunikací na veřejných prostranstvích?
(136 odpovědí)

15%
Ano

16%

Ne
Ostatní

69%

Odpověď Ostatní: jsou místa s nedostatky - chtělo by to další chodníky - poházené
nedopalky - více se zajímat o údržbu míst, která nejsou na očích (alej) - více čistoty (psí
exkrementy) - více sekání trávy – nezametáno - zničené trávníky - zarůstající chodníky (Na
Hůrce u čp. 435 a Vidhostická ulice) - PET lahve v potoku - více košů - Němci mají hezčí
silnice, kdyby se to dalo zlepšit - postavit chodníky z míst, kde chodí děti do školy – zlepšit
cestu k hřišti FK
Jste spokojeni s úrovní poskytovaných služeb?

13%

Ano

50%
37%

Ne
Ostatní

Odpověď Ostatní: chybí infocentrum, místo pro scházení spolků, restaurace, dětský
lékař, lékárna, zdravotní služby
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Byli byste ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj obce?

27%
37%

Ano
Ne
Ano, již se podílím

36%

Jste spokojeni se službami a informacemi MěÚ Vroutek? (105 odpovědí)

9%
5%
Ano
Ne
Ostatní

86%
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Jaký způsob informování o dění a aktualitách v obci upřednostňujete? (140 odpovědí)
Vroutecké noviny
Webové stránky, Facebook
Místní rozhlas
Informační vývěsné tabule
Osobní kontakt se zástupci správy obce
Odpovědi objevující se jednou: Email, změnit hudební repertoár rozhlasu

73
69
47
29
13

Jste (145 odpovědí)
Muž
Žena

49 %
51 %

Váš věk (144 odpovědí)

17%

22%

1 - 15 let
15 - 29 let

10%
30 - 49 let
50 - 64 let

22%

65 a více let

29%

V obci: (141 odpovědí)

žiji od narození

6%
14%

přistěhoval jsem se v dětství s
rodiči

23%

57%

přistěhoval jsem se v dospělosti
před více než 5ti lety
přistěhoval jsem se v dospělosti
v posledních 5ti letech
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3.1.2 Vyhodnocení dotazníku žáků a žaček 2. stupně ZŠ Vroutek
Dotazník byl zaměřen na téma feelingu a volný čas.

Ne: Líbí se mi tu
Ne: Mám zde kamarády

8
4

Program rozvoje Města Vroutek na období 2017-2024

Ano: Dostatek chodníků
Ano: Přechody pro chodce
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5
5

Jakým způsobem trávíš volný čas?
Jsem venku
Chodím do kroužku, mám trenink
Hraji hry na počítači
Koukám na televize
Pracuji s počítačem
Čtu si

25
15
9
8
5
3

Pokud chodíš do kroužku, kde se odehrává? (23 odpovědí)
ve Vroutku
v jiném městě

17
8

Která místa ve využíváš k trávení volného času? Nepočítej místa kroužků (jdeš se tam
pobavit, popovídat si, zahrát či posedět s kamarády, na výlet atd.)
Školní hřiště
Dětské hřiště
Fotbalové hřiště
Školní – obecní knihovna

27
10
8
2
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3.1.3 Vyhodnocení dotazníku pro místní neziskové organizace

Název
organizace

Členská
základna
(do 18
let)

Vývoj
počtu
členů

ČRS MS
Vroutek

320 - (6) stabilní

A-Z
Vroutek

4 - (1)

Volejbalový
22 - (0)
klub

Klub
kondičních
sportů

Fotbalový
klub

30 - (5)

stabilní
stabilní

chov ryb,
údržba
rybolovného
zařízení,
výchova
mládeže
amater. auto.
závody
vytvářet
kolektiv a
sport.
dovednosti

cvičení,
střídavě udržování
rostoucí fyzického
stavu

78 - (45) stabilní

Okrašlovací
spolek
10
Budíček

Podmínky
Jak
Hlavní
v obci pro hodnotíte
uskutečňované
činnost
spolupráci
aktivity
organizace? s obcí ?

stabilní

Co očekáváte od
obce pro podporu
Vaší činnosti?

Co nyní v obci
pro Vaše
fungování a
rozvoj činnosti
nejvíce
postrádáte?

výborné

velmi
dobrá

spolupráce a
finanční prostředky
pro mládež

dobré

velmi
dobrou

spolupráci v rámci
využ. Kozince

výborné

výborně

využívat zázemí
tělocvičny a
nic
příspěvky od města

aktivity
stagnují

org. fotbalu ve velmi
Vroutku
dobře

oprava kostela
sv. Jana
Křtitele a
drobných
potřeba
památek,
zlepšit
okrašlovací
spolupráci
aktivity
veřejných
prostranství

neutrálně
až
pozitivně

soc. zařízení,
schválení o dotace

velmi
dobře

současná podpora
je dostačující

mírně
pozitivně

pravidelné sekání
trávy v areálu
kostela, který patří
městu, tak jako jiné
obecní pozemky,
vyšší podpora z
grantového
programu,
spolupráce při
obnově místních
památek

Jaké investiční či
neinve. akce by měla
obec uskutečnit?

Co můžete
nabídnout?

Dořešit Kryrský
udržování rybníků
rybník a manipulační
a kulturní akce
řády
aktivní členy

soc. zařízení,
schválení o
dotace

nic

Jaké akce plánujete v roce 2017?

Ples-únor
Prodej kaprů- Prosinec
Soustředění- Červen

zatím žádné

volně přístupná
trať

Setkání amatér - červen

nic

kolektivní sport ,
turnaje pro
veřejnost

Josefovský turnaj - 18.3.2017

podpora sportu a
sportovní činnosti
v naší obci

Seminář- 9/2016
Vánoční turnaj - 12/2016
Soutěž v kulturistice - 11/2016
Den otevřených dveří - 1/2017
Odborné konzultace - 2017
Vánoční turnaj - 12/2017
Exhibice v amater. power - 9/2017

možnost rozšíření
prostor, soc zařízení

Fotbalová utkání - Březen - červen
Turnaj v minikopané - červen červenec
Fotbalová utkání - Srpen -listopad

žádné

revitalizace ohradní
zdi kostela,
spolufinancování
opravy drobných
památek

spolupráce při
žádání o dotace na
památky, pořádání
koncertů a dalších
kulturních akcí,
oživení areálu
kostela sv. J.
Křtitele, okrašlení
nehezkých míst

-lidové tradice o Velikonoce
4/2017
-cyklistický závod 6/2017
-Noc kostelů 6/2017
-poutní mše 6/2017
-advetní koncert 12/2017
-předávání Betlémského světla
12/2017
-Půlnoční mše 12/2017
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4 Podpora realizace strategického plánu
4.1 Realizace strategického plánu
Pro úspěšnou realizaci a kontrolu naplňování strategického plánu jsou stanoveny následující
odpovědné subjekty a osoby za kontrolu plnění jednotlivých aktivit, ale také za řízení realizace
celého procesu.
Řídicí složka
•

starosta

•

místostarosta

•

zastupitelstvo města

Řídicí složka bude především usměrňovat realizaci strategického plánu. Konkrétně tedy bude na
základě podkladů výkonné a kontrolní složky (viz dále) a jiných podkladů zejména:
•

iniciovat realizaci opatření a aktivit,

•

vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit strategického plánu,

•

projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit,

•

projednávat změny a aktualizace strategického plánu,

•

schvalovat aktualizace a revize strategického plánu,

•

delegovat jednotlivé činností a pravomoci na odpovědné osoby,

•

aktuální Strategický plán - Akční plán a Monitorovací zpráva za příslušný rok bude
zveřejněna na internetových stránkách www.vroutek.net,

•

zveřejňovat další informace týkající se strategického plánu na internetových stránkách,
případně Facebooku a Vrouteckých novinách.

Kontrolní složka
• Kontrolní výbor
Mezi činnosti kontrolní složky bude patřit zejména:
• příprava podkladů pro jednání prosincového zastupitelstva obce (hodnocení naplnění
strategického plánu za příslušný rok),
• evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizací strategického plánu,
• činnosti spojené s monitoringem realizace strategického plánu.
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Výkonná složka
S ohledem na omezené personální možnosti obce je starosta obce členem i výkonné složky

Název funkce

Činnosti při realizaci SP

Starosta

Koordinace činnosti při realizaci SP

Předseda finančního výboru

Finanční plánování, spolupráce na rozpočtu

Projektový manažer

Administrace a zpracování podkladů pro realizaci
aktivit SP, zpracování monitorovacích zpráv a
podkladů pro řídící složku

Vyprofilováním kompetencí, odpovědností a náplní činnosti Řídící, Výkonné a Kontrolní složky
je vytvořen realizační rámec pro provádění aktivit vedoucích k dosažení cílů strategického plánu.
Aktivity budou realizovány podle jejich důležitosti a finančních prostředků.

4.2 Monitoring realizace strategického plánu
Monitorovací zpráva o průběhu realizace strategického plánu bude obsahovat zejména:
• informace o realizaci dílčích aktivit a projektů – každoroční přehled o aktivitách, které se
podařilo v uplynulém roce realizovat,
• zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace strategického plánu,
• návrh na změny či revize ve strategickém plánu.
Monitorovací zprávu bude zpracovávat kontrolní složka a bude ji předkládat k projednání a
schválení zastupitelstvu na prosincovém jednání.

4.3 Způsob aktualizace strategického plánu
Strategický plán je živým dokumentem, který je nutné revidovat, případně aktualizovat
dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci může být závažná změna
vnějších podmínek, naplnění části strategického plánu, či potřeba stanovení nových cílů.
Podnětem k aktualizaci nemá být změna politické reprezentace obce.
Dílčí revize dokumentu budou probíhat podle potřeby; nejlépe ke konci některého
kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků strategického plánu a
rozpočet obce.
Změny budou prováděny přímo do dokumentu strategického plánu, dokument bude v
úvodu obsahovat seznam revizí. Po každé revizi se strategický plán označí datem, ke kterému se
vztahuje. Aktualizace strategického plánu a jeho změny budou schváleny prosincovým
zastupitelstvem obce a aktualizovaný strategický plán pak bude zveřejněn na internetových
stránkách obce.
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4.4 Způsob financování strategického plánu
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce, místní akční
skupiny a také spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, národní zdroje, fondy EU). Dílčí
aktivity mohou být realizovány za podpory grantů nadací a firemních donorů.
Program rozvoje města – Strategický plán města Vroutek na období 2017–2024 byl schválen
Zastupitelstvem města Vroutek dne 13. března 2017.

