Strategický rozvojový
dokument
Obce Seč
na období 2021 - 2025

1

Základní informace
Název dokumentu

Strategický rozvojový dokument obce Seč

Zadavatel

Obec Seč

Zpracovatel

Ing. Helena Chytrá za přispění zastupitelstva obce Seč

Rok zpracování

2020

Schvalovatel

Obec Seč

Související legislativa

Zákon č. 128/2000Sb

Forma schválení

Zastupitelstvem obce

Doba realizace

2021-2025

2

Obsah:
Úvod

str.
4

Stručná charakteristika obce

4

Současná občanská vybavenost a technická infrastruktura
Hlavní okruhy rozvoje obce

5
6

Občanská vybavenost a kvalita života

6

Doprava a technická infrastruktura

7

Územní rozvoj

7

Životní prostředí

8

Financování

8

Schvalovací doložka

8

3

Úvod
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Seč,
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu.
Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obcí Seč. Vychází ze
současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického,
sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je
organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako
celek.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné
době žijící a pracující v obci. Cílem je, ale i vytvoření kvalitních podmínek pro zvyšování
počtu obyvatel v obci a pro rozvoj cestovního ruchu a návštěvnosti obce.
Stručná charakteristika obce
Obec Seč se nachází v okrese Plzeň-jih, leží v blízkosti silnice I. třídy č. 20 cca 22 km od
krajského města Plzeň a 3 km od ORP Blovice.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1319.
K 1.1.2020 bylo v obci trvale přihlášeno 309 obyvatel.

1.tabulka - vývoj počtu obyvatel za posledních deset let.
Rok

Počet obyvatel k 1.1. (průměrný věk) Muži (průměrný věk) Ženy (průměrný věk)

2011 285 (40,9)

134 (41,6)

151 (40,2)

2012 292 (41,1)

139 (41,4)

153 (40,9)

2013 291 (40,4)

134 (40,7)

157 (40,2)

2014 296 (40,3)

136 (40,1)

160 (40,4)

2015 307 (40,0)

143 (39,1)

164 (40,8)

2016 303 (39,5)

143 (38,3)

160 (40,6)

2017 302 (40,1)

142 (39,0)

160 (41,1)

2018 302 (41,1)

143 (39,)9

159 (42,1)

2019 306 (40,9)

147 (40,1)

159 (40,7)

2020 309 (41,2)

144 (40,7)

165 (41,7)

Zdroj: ČSÚ – počet obyvatel v obcích
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2. tabulka – věkové rozložení obyvatelstva k 31.12.2019
Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)

Celkem
309
53
207
49
41,2

Muži

Ženy
144
26
98
20
40,7

165
27
109
29
41,7

Současná občanská vybavenost:
V obci se nachází :
1) Mateřská škola, která má kapacitu 26 dětí, školu navštěvují hlavně děti ze Seče,
Únětic a Blovic. U mateřské školy se nachází zahrada, která umožňuje venkovní
aktivity předškolních dětí.
2) Obchod COOP je v majetku Západočeského komunálního družstva Plzeň.
3) Hostinec u Krýslů je vybaven nově rekonstruovanou kuchyní (rekonstrukce v roce
2018). Je zde výčep, společenský sál a přísálí s kapacitou cca 120 lidí. Je možné zde
pořádat společenské akce, rodinné oslavy, firemní bankety, školení, semináře, apod.
4) Víceúčelové sportovní hřiště. Zde se nachází fotbalové hřiště, volejbalové hřiště.
Zázemí tvoří sociální zařízení, kabiny pro hráče se sprchami a krytá pergola pro
pořádání posezení a menších oslav. Hřiště je doplněno o dva posilovací a procvičovací
prvky pro dospělé a mládež. Hřiště je dáno do užívání TJ Seč.
5) Dětské hřiště se nachází v prostoru tzv. naučné stezky, která vznikla revitalizací
bývalé skládky. Kromě naučných tabulí dokumentujících lokální historii, současnost a
přírodu je zde několik herních prvků pro děti od 3 do 12 let a prostorný altán sloužící
jako útočiště při nepřízni počasí jak pro návštěvníky hřiště, tak i pro turisty a cyklisty.
6) Spolkový dům vznikl z budovy bývalého obecního úřadu, který se po rekonstrukci
bývalé fary přestěhoval do této budovy. V objektu jsou místnosti určené pro činnost
místních spolků (Setecký rodinný klub, SDH Seč a TJ Seč. Dále je zde prostor pro
rekreační cvičení žen.
7) Kostel Nanebevzetí panny Marie je majetkem Římskokatolické církve. Kolem
kostela se nachází hřbitov, který je majetkem obce.
Současná technická infrastruktura
Obec má vlastní vrt a úpravnu vody z roku 1987. Provozovatelem je KAV Starý Plzenec,
a.s.
V obci je jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu, která byla budována postupně od
počátku sedmdesátých let 20. století.
V roce 2000 byla provedena plynofikace obce.
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Hlavní okruhy rozvoje obce:
-

občanská vybavenost a kvalita života
doprava a technická infrastruktura
územní rozvoj
životní prostředí

OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a
infrastruktury v oblastech využití volného času a vzdělávání.
SPORTOVIŠTĚ, ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ
- podpora organizace sportovních akcí (trvale)
- podpora údržby fotbalového hřiště (trvale )
- oprava povrchu fotbalového hřiště (2021 – 2025)
- obnova a rozšíření dětského hřiště o prvky pro dorost a dospělé ( 2021-2022)
- podpora sportování dětí a mládeže (trvale)
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ SPRÁVA, ORGANIZACE KULTURNÍCH AKCÍ
- vybudování venkovního posezení za hostincem – krytá pergola, nové sety ( 2021-2025)
- údržba budovy obecního hostince ( průběžně )
- pořádání obecních kulturních akcí ( průběžně )
- vybavení budovy bývalého obecního úřadu a její přeměna na spolkový dům , kde bude
prostor pro setkávání občanů a zázemí pro spolky ( 2021 )
- podpora tvorby spolků a setkávání občanů ( trvale)
- organizace kulturních akcí pro děti
- organizace setkání seniorů

CESTOVNÍ RUCH
- zkvalitnění služeb a nabídky produktu v oblasti cestovního ruchu (trvale)
- údržba naučné stezky – odpočinkové centrum pod kostelem (trvale)

ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO ZÁZEMÍ A VYBAVENÍ JEDNOTKÁM ZAJIŠŤUJÍCÍM
BEZPEČNOST OBYVATEL
- údržba hasičských auta a ostatní techniky (trvale)
- podpora organizace hasičských soutěží SDH Seč ( trvale )
- nákup potřebného vybavení ( trvale )
- údržba a opravy hasičské zbrojnice (trvale)
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REKONSTRUKCE A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
-

údržba kulturních a historických památek – pomník na návsi, křížky a boží muka
v katastru obce (trvale)
údržba hřbitova (trvale)
vybudování nových cest na hřbitově (2023 – 2025)
likvidace starých opuštěných hrobů (2021 – 2025)

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cílem je umožnit dopravu občanů do blízkých Blovic a do krajského města Plzně, kam
občané dojíždějí za prací, na úřady, do škol, k lékařům a na nákupy. Dalším cílem je
vybudování a údržba kvalitních místních komunikací.

DOPRAVA
- podpora dopravní obslužnosti ( dlouhodobě)
- opravy a rekonstrukce místních komunikací ( průběžně )
- oprava povrchu místní komunikace – cesta ke kapličce sv. Barbory (2021)
- vybudování bezpečného chodníku u mimoúrovňové křižovatky cest II/178 a I/20
s napojením na MK ke kapličce sv. Barbory (2022-2025)
- vybudování II. Etapy chodníku z návsi směrem na Blovice k č.p. 109 (bezprostředně po
vyřešení problematiky odvádění odpadních vod)
- údržba a rekonstrukce chodníků ( průběžně )
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
1) Vodovod
- vybudování záložního vrtu v areálu úpravny vody ( 2021 -2022)
- kompletní rekonstrukce úpravny vody, navýšení kapacity a akumulace vody (2021 -2022)
2) Optická metropolitní síť a internet do veřejných objektů
- realizace projektu: „ Optická páteř. Zdemyslice Seč (2021) – podporováno Plzeňským
krajem z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí
v Plzeňském kraji 2020. (2021)
- zavedení bezplatného internetu do veřejných míst naší obce (dotační program WiFi4EU)(2021)
3) Kanalizace
- vyřešení systému odkanalizování obce ( 2022-2025)
4) Veřejný rozhlas a osvětlení
- údržba a modernizace (průběžně)

ÚZEMNÍ ROZVOJ
- podpora výstavby rodinných domů, vytváření lokalit pro výstavbu ( trvale )
- odkup pozemků (2021-2025)
- zasíťování a prodej pozemků ( 2022-2025)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí.
1) Veřejná prostranství
- údržba veřejných prostranství (dlouhodobě)
2) Veřejná zeleň
-

-

stabilizace veřejné zeleně a veřejných v intravilánu i v extravilánu obce (dlouhodobě)
odstranění starých nebezpečných stromů a výsadba nových ( trvale )
3) Obnova polních cest s alejemi stromů 2022 - 2025
4) Odpady
vybudování místa pro sběr biologického odpadu (2021 – 2025)
ve spolupráci s Mikroregionem Úslava vybavit domácnosti domácími kompostéry (2021-2022)
vybudování krytých stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad (2023-2024)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
-

rozpočet obce
dotace

Schvalovací doložka
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne: 1.12.2020 usnesením č.j. 17/2020
Vyvěšeno:
Sejmuto
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