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ÚVOD
Tento dokument byl vytvořen v rámci jedné z klíčových aktivit projektu „Strategické
plánování a řízení v Bystřici u Benešova“, jež je realizován od ledna 2013 do konce června
2014.
V současné době v rámci přechodu industriální společnosti na postindustriální dochází
k výrazné polarizaci území a růstu regionálních disparit. Toto vede k proměně stávajících
sociálních struktur a způsobů práce, což vyvolává úpadek tradičních oblastí ekonomiky
a tradičních profesí. Aktéři regionálního rozvoje nejsou tak jako dříve spjati s prostorem, ve
kterém působí, protože sídla jejich firem jsou mimo region. Procesy globalizace tak zmenšují
možnosti veřejné správy regulovat procesy v území.
Tato skutečnost zesiluje tlak na management obcí při plánování budoucího vývoje regionu
a jeho udržitelnosti. Je nutné posílit institucionální kapacitu a efektivnost výkonu územní
veřejné správy a veřejných služeb, zohlednit sociální podmínky, zaměřit se na komunikaci
s veřejností, zkvalitnit komunikaci mezi jednotlivými odbory městského úřadu, rozvinout
komunikaci s úřady obcí ve správním obvodu ORP. Cílem Strategického plánu města Bystřice
na léta 2014 až 2020 je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace
vytvořit reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji daného území.

4

ČÁST A – ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020 charakterizuje
situaci oblasti v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž bude
vycházet strategie dalšího rozvoje. Cílem analýzy není vyčerpávající přehled všech aspektů
života v oblasti, ale spíše jejich cílený výběr, provázání a generalizace.
Analýza města Bystřice byla provedena za účelem nalezení hlavních problémových oblastí
rozvoje města a možnosti jejich účinného řešení. Součástí Analytické části strategického
plánu je zhodnocení zájmového území a širších vazeb města Bystřice. Cílem analýzy je
zhodnotit vnější vztahy řešeného území tak, aby vytvořený strategický plán byl v souladu
s vyššími regionálními plány a záměry. Analýzy byly provedeny na nejnižší možné
prostorové úrovni a byly použity při vypracovávání tabulkových a grafických výstupů (včetně
kartogramů, které odrážejí prostorové rozmístění jednotlivých výstupů).
Ke zpracování analytické části strategického plánu města Bystřice byly využity komplexní
databáze ČR, jež byly doplněny o výstupy z šetření mezi místními občany a představiteli
města a jednotlivých osad.
Výběr databází, s nimiž bylo v rámci analytické části pracováno, je uveden níže:
 ČSÚ – veřejné databáze; městská a obecní statistika (MOS), Sčítání Lidu, domů a bytů
2001 a 2011
 ČSÚ -Registr sčítacích obvodů a budov (RSO) – adresní body pro mapové výstupy,
identifikace budov využívaných k bydlení nebo k rekreaci
 Regionální informační servis (RIS) + mapový server
 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)
 MŠMT - Data, výkazy a ročenky
 Rejstřík škol (http://rejskol.msmt.cz/)
 MPSV – statistiky nezaměstnanosti a výplaty dávek hmotné nouze
 Evidence Národního památkového ústavu (http://www.monumnet.npu.cz)
 a další
Metodologie sběru dat
1. Dotazníkové šetření s obyvateli
Dotazníkové šetření mezi občany města Bystřice a jednotlivých přilehlých osad, jež
koordinoval a zajišťoval zadavatel, bylo pro zajištění reprezentativnosti výsledků provedeno
na úrovni volebních obvodů. Při nastavení místního dotazníkového šetření bylo využito
kvantitativních výzkumných metod, kdy byly dotazníky mezi veřejnost distribuovány jako
součást listopadového výtisku periodika Hlas Bystřice. Tato metoda byla doplněna o metodu
standardizovaných rozhovorů Face to face s místními obyvateli, jež bylo realizováno tazateli
zadavatele. Dále byl mezi obyvatele Bystřice a přilehlých osad šířen odkaz na webový
dotazník, jež měli obyvatelé možnost vyplnit on-line formou.
Termín realizace průzkumu: 11/2013-12/2013
V rámci průzkumu byli osloveni obyvatelé města Bystřice a přilehlých osad, kteří zde mají
trvalé bydliště. Bylo získáno celkem 511 vyplněných dotazníků, v rámci vyhodnocení
výběrového souboru však nebyli do výstupu zahrnuti respondenti mladší 18 let (z důvodu
nastavení výzkumného designu). Odpovědi respondentů mladších 18 let však byly využity pro
stanovení potřeb specifických cílových skupin. Z celkového počtu vyplněných dotazníků bylo
43,2 % vyplněno muži a 56,8 % ženami. V průzkumu bylo dodrženo reprezentativní
zastoupení dle základního souboru.
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2. Dotazníkové šetření s představiteli osadních výborů
Pro specifikaci potřeb jednotlivých osad a vyhodnocení společných témat rozvoje byly
provedeny hloubkové rozhovory metodou CATI (Computer Assisted Telephone Interview –
Telefonické dotazování) s představiteli osadních výborů, kteří se vyjadřovali ke každé osadě
zvlášť. Na vyžádání byly dotazníky zasílány také prostřednictvím e-mailové komunikace
a v tištěné podobě.
Termín realizace průzkumu: 11/2013
V rámci průzkumu bylo osloveno všech 11 předsedů osadních výborů včetně starosty města,
návratnost byla 100%.
Oba typy dotazníky jsou uvedeny v příloze.
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1

Úvodní slovo starosty

Strategický plán pro naše město nevzniká z rozmaru současné radnice. Na začátku jsme si
položili jednoduchou otázku: chceme vědomě spoluvytvářet budoucnost Bystřice
v střednědobém a dlouhodobém horizontu, nebo se spokojíme jen s ad hoc řešeními
vyplývajícími z právě nastalých tu více, tu méně kritických situací? Řekli jsme si, že naše
město si zaslouží, abychom uvažovali strategicky, abychom si v otevřené diskuzi se všemi
občany města i osad vydefinovali priority a nastolili způsob jejich realizace.
Nevím, jestli budu v komunální politice ještě za pět let. Co ale vím jistě, je, že bych chtěl, aby
občané Bystřice už nyní věděli, co za pět let bude prosazovat naše město. Ano, občané si volí
politickou reprezentaci, která spravuje obecní záležitosti. Kromě toho jsou tu ale problémy
takříkajíc nadčasové, apolitické, a občané by měli mít možnost se aktivně podílet na jejich
řešení. Z tohoto důvodu jsme vytvořili strategický plán. Přehledný a veřejný dokument, do
něhož stačí nahlédnout, a každý bude hned vědět, co bude potřeba udělat příští rok, ale třeba
také v roce 2019. Strategický plán je cosi na způsob harmonogramu – víme co, kdy a kde
máme udělat a nyní půjde o to, udělat danou věc v ten pravý čas a co možná nejefektivněji.
Strategický plán našeho města není nějaká smyšlená vize. Výsledný text je pouze viditelná
špička ledovce. Za jeho sepsáním stojí spousta lidí, kteří odvedli spoustu práce – sběr
statistických dat, jejich analyzování, konzultace s odborníky, setkávání s občany Bystřice
i přilehlých osad, zjišťování požadavků zájmových skupin atd.
Jednu věc bych chtěl zdůraznit: strategický plán Bystřice není výsledkem jednoho člověka,
jednoho názoru, jedné politické strany nebo současné koalice. Myslím, že i ti nejzarytější
političtí protivníci potvrdí, že zapojit se do vytváření strategie obce mohl každý. Každý byl
vyslyšen, nikdo nebyl vynecháván ani ostrakizován. Každého hlas byl slyšet. A to je
koneckonců to, co z našeho strategického plánu může udělat živý a trvale platný dokument.
Přejme si, aby tomu tak bylo.

Mgr. Daniel Štěpánek
starosta města Bystřice
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2

Profil města a shrnutí současného stavu

V rámci profilu města jsou výstupy členěny na dílčí podklapitoly, z nichž každá se zabývá
specifickou oblastí města, resp. života obyvatel města Bystřice a přilehlých osad. Ve studii je
uvedena stručná historie a základní charakteristika sledovaného území, analýza
sociodemografických podmínek, dopravní infrastruktury, kvality života, sociálních
a zdravotnických služeb, školství a volného času. Rovněž je v následujícím textu popsána
vnitřní správa, správa majetku města, plánování a řízení města, ekonomika, podnikání
a zaměstnanost. Za každou dílčí částí následuje SWOT analýza, souhrnná SWOT analýza je
pak uvedena jako poslední podkapitola profilu města.
2.1

Historie a základní charakteristika

Kapitola obsahuje stručnou historii města a jeho základní charakteristiky, jako např.
geografická poloha, členění města na jádro a osady a s tím související specifika. Rovněž je
zde město Bystřice na základě vybraných ukazatelů (rozloha, počet obyvatel) porovnáno
v rámci vyšších územních celků (SO ORP, kraj).
Bystřice, jež leží v poměrné rovině ohraničené svahy v blízkosti vodních toků, vznikla jako
tržní osada na jedné z nejstarších českých dálkových komunikací, tzv. Gmundské stezce, jež
se stala páteří pozdějšího osídlení i nejstarších dějin Bystřice. Vývoj osady byl v minulosti
spjat převážně s majiteli nedalekého hradu Líšno, který ve 14. století vystavěli Páni z Dubé.
Na hradě sídlili mimo jiné Šternberkové, páni z Říčan, hrabě z Pourtales či Daňkové z Esse.
Za pomoc králi Jiřímu z Poděbrad proti katolickému šlechtici Zdeňkovi Konopištskému
ze Šternberka byla Bystřice roku 1471 povýšena na městys. Tuto událost připomíná
i originální erb, kde je vyobrazen na červeném štítě zlatý vojenský vůz, nad kterým na paměť
vějířovitě vystupuje pět modrých pětilistých pomněnek.
První velký rozmach nastal v 16. století, kdy se započalo se stavbou mnoha domů, sadů,
mlýnů, rybníků apod. Hospodářský a společenský rozvoj obce nastal v 18. a 19. století.
Nejprve zde byla vystavěna zemská silnice (1720), později zřízena jízdní pošta (1790) a další
význam nabyla Bystřice po dobudování železniční dráhy z Prahy do Českých Velenic (18671870). V 19. století došlo k rozvoji zemědělské výroby, přidruženého zemědělského
průmyslu, rybníkářství a lesního hospodářství. Ve středu města byly vytvořeny řadové drobné
zemědělské usedlosti, jejichž štíty je dnes tvořena historická část města. Po první světové
válce se v Bystřici vedle drobných živnostníků uchytly i celoevropsky zavedené firmy,
z jejichž odkazu se zachovala firemní značka Narex (jeden ze současných symbolů Bystřice).
Okolní osady byly s Bystřicí sloučeny v polovině 60. let. Po roce 1989 proběhla v Bystřici
transformace a restrukturalizace místní průmyslové a zemědělské výroby, došlo k výstavbě
nových obytných domů, zřízeny byly vodovod a kanalizace. Povýšení na město se Bystřice
dočkala dne 1. listopadu 1997.
Město Bystřice leží ve středních Čechách, správně je součástí Středočeského kraje a součástí
Benešovského okresu, spadá pod SO ORP Benešov.
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Mapa 2.1.1: Přehled obcí SO ORP Benešov

Zdroj: PROCES

Město Bystřice leží v nadmořské výšce 365 m. n. m. a jeho plocha zabírá 6 337 ha
(63,37 km2). Bystřice, a k ní přilehlé osady, je tak největší obcí v rámci SO ORP Benešov,
zaujímá přes 9 % rozlohy území. Počtem obyvatel (4 335 osob k 1. 1. 2012) se však řadí až na
třetí místo za Benešov, jež město Bystřici převyšuje více než čtyřnásobně, a Týnec nad
Sázavou.
Tabulka 2.1.1: Charakteristika obcí v SO ORP Benešov
Název obce

Výměra
ha

Počet obyvatel
počet
%

%

Benešov
Bukovany
Bystřice

4 687
740
6 337

6,79
1,07
9,18

16 460
741
4 335

28,71
1,29
7,56

Čakov
Čerčany
Český Šternberk
Čtyřkoly
Divišov
Drahňovice
Hvězdonice
Chářovice
Chleby
Chlístov
Chocerady
Choratice
Chotýšany
Chrášťany

529
645
547
288
3 098
817
140
417
234
289
1 784
445
1 397
1 154

0,77
0,93
0,79
0,42
4,49
1,18
0,20
0,60
0,34
0,42
2,59
0,64
2,02
1,67

120
2 701
145
574
1 558
69
310
184
58
335
1 200
81
489
224

0,21
4,71
0,25
1,00
2,72
0,12
0,54
0,32
0,10
0,58
2,09
0,14
0,85
0,39

9

Název obce

Výměra

ha
Kozmice
796
Krhanice
1 345
Krňany
1 224
Křečovice
3 187
Lešany
1 445
Litichovice
193
Lštění
468
Maršovice
2 419
Mrač
615
Nespeky
496
Netvořice
1 788
Neveklov
5 446
Ostředek
1 297
Petroupim
951
Popovice
1 172
Poříčí nad Sázavou
927
Postupice
4 000
Přestavlky u Čerčan
648
Pyšely
1 281
Rabyně
1 589
Řehenice
1 104
Sázava
2 041
Soběhrdy
1 012
Stranný
551
Struhařov
2 196
Teplýšovice
1 057
Tisem
346
Třebešice
418
Týnec nad Sázavou
2 574
Václavice
825
Vodslivy
472
Vranov
949
Vysoký Újezd
407
Xaverov
217
Celkem
69 004
Zdroj: Výměra – ČSÚ, 2012, Počet obyvatel – ČSÚ, 1.1.2012

%
1,15
1,95
1,77
4,62
2,09
0,28
0,68
3,51
0,89
0,72
2,59
7,89
1,88
1,38
1,70
1,34
5,80
0,94
1,86
2,30
1,60
2,96
1,47
0,80
3,18
1,53
0,50
0,61
3,73
1,20
0,68
1,38
0,59
0,31
100,00

Počet obyvatel
počet
%
285
0,50
929
1,62
385
0,67
748
1,30
681
1,19
57
0,10
383
0,67
725
1,26
772
1,35
617
1,08
1 080
1,88
2 517
4,39
363
0,63
306
0,53
286
0,50
1 175
2,05
1 170
2,04
330
0,58
1 694
2,95
244
0,43
389
0,68
3 770
6,57
371
0,65
109
0,19
765
1,33
440
0,77
217
0,38
81
0,14
5 599
9,76
542
0,95
98
0,17
370
0,65
198
0,35
61
0,11
57 341
100,00

Specifikem města Bystřice je jeho rozdělení na centrální část města, k němuž přísluší 25 osad.
Město se tedy fakticky člení na 26 místních částí, jimiž jsou: Božkovice, Bystřice, Drachkov,
Hlivín, Hůrka, Jarkovice, Jeleneč, Jinošice, Jírovice, Jiřín, Kobylí-Plchov, Líšno, Líštěnec,
Mlýny, Mokrá Lhota, Nesvačily, Opřetice, Ouběnice, Petrovice, Radošovice, Semovice,
Strženec, Tožice, Tvoršovice, Vojslavice a Zahořany. Prostorové rozmístění osad, resp.
osadních výborů Bystřice je uvedeno na následující mapě. Tato je doplněna také o volební
obvody, s nimiž bylo pracováno v rámci průzkumu veřejnosti.
Pokud je v dokumentu dále hovořeno o městu/obci Bystřici, je jím myšlena centrální část
Bystřice včetně všech osad, které k ní přísluší.
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Mapa 2.1.2: Mapa území v členění dle jednotlivých osad, osadních výborů a volebních obvodů

Pozn.: ZSJ (jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo
spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru) byly v tomto případě upraveny tak, aby byly
vyznačeny osady, resp. osadní výbory města Bystřice.

Tabulární přehled v členění dle jednotlivých místních částí Bystřice (osad), osadních výborů
a volebních obvodů je uveden v příloze (tabulka P1).
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2.2

Sociodemografické podmínky

V rámci sociodemografických podmínek města Bystřice je řešena struktura obyvatel, tedy
demografie města, demografický vývoj a jeho prognóza (vývoj počtu obyvatel, proces
stárnutí, věková pyramida, apod.). Demografická data jsou dále doplněna také o další
ukazatele (vzdělanostní a náboženská struktura obyvatel).
Vývoj počtu obyvatel
Ve městě Bystřici byl od roku 1991 zaznamenán rostoucí trend počtu obyvatel, v roce 1991
byl počet obyvatel města a přilehlých osad 3 818, do roku 2012 se tento počet zvýšil na 4 338.
Největší růst byl zaznamenán od roku 2002, kdy došlo do současnosti k nárůstu o 451 osob.
Graf 2.2.1: Vývoj počtu obyvatel města Bystřice v letech 1991-2012

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel, údaje vztažené vždy k 31. 12. daného roku

Tento růst počtu obyvatel je dle následujícího grafu způsoben především kladnou hodnotou
migračního přírůstku, jež v letech 1981-2012 výrazně převyšoval přirozený přírůstek.
Přirozený přírůstek se až do roku 2002 pohyboval pouze v záporných hodnotách, minima bylo
dosaženo v roce 1986, kdy byl přirozený přírůstek -67 osob. Poté přirozený přírůstek kolísal,
od roku 2010 se však jeho křivka pohybuje trvale v kladných hodnotách. Naopak přírůstek
způsobený migrací dosahoval po většinu sledovaného období kladných hodnot, od roku 2011
je však znatelný jeho pokles (více viz graf P1 v příloze). Výrazný přírůstek obyvatelstva
nastal v roce 1990, kdy se do území přistěhovalo 268 osob a bylo tak dosaženo maxima
migračního přírůstku v rámci sledovaného období. Tento příliv počtu obyvatel byl způsoben
výstavbou bytových domů v Bystřici. Po tomto roce se migrační přírůstek, a tedy i celkový
přírůstek, opět snížil a v jednom roce (1998) dokonce dosáhl záporných hodnot.

12

Graf 2.2.2: Celková změna počtu obyvatel města Bystřice a její složky v letech 1981 – 2012

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel, údaje vztažené vždy k 31. 12. daného roku

Populačně největší místní částí města je centrální část Bystřice, jež v roce 2013 měla 2 169
obyvatel. Mezi další populačně větší místní části patří Nesvačily (342 osob), Líšno (321 osob)
či Drachkov (253 osob). Naopak populačně nejmenšími částmi jsou osady Hůrka a Líštěnec
s čtyřmi a pěti obyvateli, dále také Jeleneč (11 osob), Petrovice (14 osob) a Strženec (14
osob). Všechny uvedené údaje jsou vztaženy k 31. 10. 2013.1
Mírnou převahu mají v populaci města ženy, kterých bylo k tomuto datu o 60 více než mužů.
Podrobnější údaje k počtu obyvatel města Bystřice v členění dle jednotlivých osad a věkových
kategorií jsou uvedeny v příloze (tabulka P2).
Struktura obyvatel dle věkového složení
V roce 2000 žilo ve městě Bystřici cca 160 dětí mladších 4 let. S rostoucím věkem rostlo také
jejich zastoupení ve společnosti. Největší podíl obyvatelstva tvořila skupina ve věku 20-24
let, dalšími výrazně zastoupenými byly skupiny osob ve věku 30-34 let a 50-54 let.
S rostoucím věkem potom počet obyvatel přímo úměrně klesal.
V roce 2010 se vývojová tendence změnila, vzrostl počet dětí mladších 4 let, naopak výrazně
poklesl počet osob ve věkové kategorii 10-14 let. Nejpočetnější skupinou v území se stali
obyvatelé ve věku 30-34 let. S rostoucím věkem počet obyvatel věkových skupin přímo
úměrně klesal.
Na základě údajů českého statistického úřadu byla vypočtena prognóza do roku 2030, kdy lze
očekávat obdobný vývoj. Předpokládá se, že podíl dětské složky ve společnosti opět klesne
a naopak se bude zvyšovat podíl starších obyvatel. Nejvýrazněji klesne počet osob ve věku
30–34 let a nejpočetnější skupinou obyvatelstva se stanou lidé ve věku 50–54 let. S rostoucím
věkem však bude křivka počtu obyvatel klesat pozvolněji, než tomu bylo v letech
předchozích, k mírnému snížení počtu obyvatel dojde ve věkové skupině osob starších 90 let.
1

Zdroj dat: MěÚ Bystřice
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Graf 2.2.3: Vývoj počtu obyvatel města Bystřice v letech 2000 a 2010 a prognóza 2030

Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva

V následujícím grafu je znázorněna věková pyramida obyvatel Bystřice a přilehlých osad, a to
v roce 2010 a prognóza pro rok 2030. Zde se názorně projevuje pokles mužů i žen ve věkové
skupině 30-34 let, naopak osob starších 50 let bude oproti roku 2010 více (pokles nastane
pouze u mužů v letech 60-64 a u žen starších 85let).
Graf 2.2.4: Věková pyramida pro město Bystřici

Zdroj dat: ČSÚ, bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 1. 1. daného roku
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Index stáří
Dále je znázorněn index stáří, jež vyjadřuje počet obyvatel ve věku 65 a více let připadajících
na 100 dětí do 15 let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované
dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota
indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. Ačkoliv se index
stáří města Bystřice v čase neustále zvyšuje, pomyslnou hranici (hodnotu sto) nepřekročil.
V roce 2002 dosahoval hodnoty 84,8, v roce 2012 již bylo dosaženo hodnoty 89. To znamená,
že dětská složka stále převyšuje složku seniorů, a trend stárnutí populace se zde neprojevuje
tak výrazně, jako v jiných městech a obcích ČR.
Graf 2.2.5: Proces stárnutí obyvatelstva ve městě Bystřice v letech 2002, 2007 a 2012

Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka měst (1998 až 2007), Demografická ročenka měst (2003 až 2012)

Kromě základních demografických ukazatelů jsou pro stanovení budoucího směru rozvoje
města důležité další ukazatele, mezi něž může patřit např. vzdělanostní struktura, národnostní
či náboženské složení obyvatel.
Vzdělanostní struktura obyvatel
Ve městě Bystřici je v rámci vzdělanostní struktury nejvyšší podíl vyučených osob a osob se
středním odborným vzděláním bez maturity. Jejich podíl převyšuje jak průměr Středočeského
kraje, tak celé ČR. Republikový a krajský průměr město Bystřice převyšuje také v rámci
porovnání osob s úplným středoškolským vzděláním s maturitou, jejichž podíl je druhým
nejvyšším v obci. Výrazně nižší je však v porovnání s krajem a ČR v Bystřici podíl
vysokoškolsky vzdělaných osob.

15

Graf 2.2.6: Vzdělanostní struktura obyvatel města Bystřice v porovnání se Středočeským krajem a ČR
v roce 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Národnostní struktura obyvatel
Obyvatelé města Bystřice jsou ze 72 % české národnosti, v roce 2011 (SLDB) se přihlásilo
k jiné národnosti pouze 61 osob. Nejčastěji se jednalo o národnost ukrajinskou (18 osob),
slovenskou (16 osob) či moravskou (5 osob), často pak také byla uváděná jiná národnost.
Více je ke struktuře obyvatel města Bystřice dle národností v roce 2011 uvedeno v příloze
(tabulka P3).
Struktura obyvatel dle náboženského vyznání
V rámci SLDB v roce 2011 byla zjišťována také náboženská příslušnost obyvatel města
Bystřice, více než 50 % osob však na tuto otázku neodpovědělo. Z platných odpovědí
vyplývá, že přes 19 % obyvatel města Bystřice jsou věřící osoby, z čehož dvě třetiny z nich se
hlásí k některé z církví. Podíl věřících osob města je vyšší než tento podíl v rámci SO ORP
Benešov i v rámci Středočeského kraje. V porovnání s celorepublikovým průměrem je však
hodnota podílu věřících osob ve sledovaném území nižší. Více k náboženské struktuře
obyvatel města Bystřice v roce 2011 je opět uvedeno v příloze (tabulka P4).
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Dlouhodobě rostoucí počet obyvatel

Klesající migrační přírůstek

Vyšší podíl dětské složky než osob starších 65 let

Nižší počet vysokoškolsky vzdělaných osob (v
porovnání se Středočeským krajem a ČR)

Vzrůstající přirozený přírůstek
Nižší podíl osob se základním a neukončeným
vzděláním (v porovnání se Středočeským krajem a
ČR)
Příležitosti
Využití migračního potenciálu atraktivního a
dostupného území - zvyšování počtu obyvatel vlivem
migrace, zejména mladých rodin s dětmi

Hrozby
Hrozba zvýšené zátěže technické infrastruktury jako
doprovodný jev vyšší míry kladné migrace
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2.3

Dopravní infrastruktura

V následující kapitole je pozornost věnována dopravní infrastruktuře města Bystřice
a nejbližšího okolí, popsání širších vazeb v rámci dopravy, a to ať automobilové, železniční či
letecké. Dále jsou zde popsány možnosti hromadné dopravy osob, statické dopravy
a cyklodopravy.
Automobilová doprava
Nejvýznamnější silnící procházející městem Bystřice je silnice I. třídy I/3 (mezinárodní
označení E55) vedoucí severojižním směrem z Prahy přes Benešov, Bystřici a dále
pokračující směrem k Táboru, před nímž tato silnice navazuje na dálnici D3. Městem také
prochází silnice II. třídy II/111, vedoucí z Bystřice na východ, přes Divišov směrem k dálnici
D1. Vzdálenost dálnice od města je po obou těchto komunikacích přibližně 20 km. Právě
napojení obou zmíněných komunikací na páteřní komunikaci celé ČR lze považovat za
velkou výhodu města, jelikož dopravní dostupnost Prahy je díky tomu velmi dobrá.
Katastrálním územím Jírovice prochází také silnice II. třídy II/114. Kompletní silniční síť ve
městě a jeho nejbližším okolí poté doplňují silnice III. tříd, místní a účelové komunikace.
Do budoucna se počítá s dobudováním dálnice D3, která by měla spojit Prahu s již
vybudovanými úseky této komunikace. Plánovaná trasa by poté měla vést přibližně 6 km
západně od centra Bystřice.
Obrázek 2.3.1: Silniční síť v okolí měst Benešov a Bystřice

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, 2013
Pozn.: červeně jsou značeny silnice I. třídy, modře silnice II. třídy a žlutě silnice III. třídy

Míru dopravního zatížení silniční sítě v okolí města Bystřice dokládají výsledky
z Celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Intenzitu dopravy udává ukazatel RPDI - roční
průměr denních intenzit, který zohledňuje variace hodnot intenzity v průběhu týdne (v
pracovních dnech i o víkendech) v průběhu roku. Skutečné hodnoty však budou například
v pracovních dnech vyšší než průměrné hodnoty, intenzita provozu se rovněž výrazně mění
v průběhu dne.
Nejvyšší intenzita dopravy v širším okolí Bystřice, tedy v okolí měst Bystřice a Benešov, byla
zaznamenána na silnici I. třídy I/3, a to v úseku při příjezdu do Benešova, kde denně projede
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více než 21 000 motorových vozidel. V ostatních úsecích této komunikace se ve sledovaném
území intenzita dopravy pohybovala v rozmezí 13 - 16 tisíc vozidel denně. Relativně vysoká
intenzita dopravy byla zaznamenána také na příjezdu do Benešova směrem od Vlašimi, kde
denně projede přibližně 6 000 motorových vozidel.
Nejvyšší intenzita dopravy v samotném městě Bystřici a blízkém okolí byla zaznamenána na
příjezdu do města po silnici I. třídy I/3, ze směru od Benešova, kde projede denně přibližně
15 600 motorových vozidel. O něco nižší intenzita dopravy pak byla zjištěna na stejné
komunikaci při výjezdu z města na jih, směrem na Votice, kde denně projede přibližně 13 600
vozidel. Problematickým úsekem této komunikace je především sjezd na Bystřici, resp.
nájezd na Prahu, kdy se na komunikaci dá najet pouze v jednom směru. Tato skutečnost
působí často řidičům problémy (především tedy těm, kteří oblast neznají). Samotným centrem
Bystřice, silnicí II. třídy II/111 (ulice K Líšnu) projede denně přibližně 1 500 motorových
vozidel. Na stejné komunikaci, směrem od Městského úřadu na západ (ulice K Nesvačilům),
je intenzita dopravu ještě vyšší, denně zde totiž projede přibližně 2 400 vozidel. Směrem od
náměstí II. odboje, po ulici Dr. E. Beneše, projede denně přibližně 2 100 motorových vozidel.
Částí města Jírovice, kterou prochází silnice II. třídy II/114, vedoucí směrem na Neveklov,
pak projede denně přibližně 4 000 motorových vozidel.2 Tento stav je způsobován faktem,
kdy si osobní a nákladní automobily zkracují trasu z dálnice D1 ve směru na Tábor/České
Budějovice (viz mapová příloha P1).
Obrázek 2.3.2: Intenzita dopravy v okolí města Bystřice

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, 2010
2

Zdroj: Výzkum společnosti GEMOS pro MěÚ Bystřice
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Pro zhodnocení dopravní situace ve městě Bystřici a okolí byla provedena komparace se
dvěma vybranými městy. Tato města byla vybrána tak, aby byla velikostně podobná,
a zároveň měla podobnou lokalizaci vůči komunikaci národního významu, v tomto případě
dálnici. Jako dvě modelová města k porovnání byla vybrána města Týnec nad Sázavou, ležící
přibližně 10 km severozápadně od Benešova a město Pohořelice, ležící přibližně 20 km jižně
od Brna. Městem Týnec nad Sázavou projede denně zhruba 5 000 motorových vozidel, což je
v porovnání s Bystřicí zhruba třetinový počet. V tomto případě lze jasně vidět, že i přes
obdobnou vzdálenost od dálnice D1, hraje klíčovou roli fakt, že městem neprochází
komunikace takového významu jako v případě Bystřice. Okolím města Pohořelice naopak
prochází podobně významná komunikace, jako v případě města Bystřice, a to rychlostní
komunikace R52 spojující Brno s Vídní. I intenzita dopravy je v tomto úseku podobná (cca
14 500 motorových vozidel denně). Pozitivní pro město Pohořelic a jeho občany je však to, že
tato komunikace nevede přímo městem, ale je vyvedena východně od něj. Samotným městem
tak projede denně přibližně jen 3 000 vozidel. Toto dopravní řešení, tedy obchvat města, se
tak jeví jako nejlepší řešení i pro případ Bystřice. Výhledově lze předpokládat, po výstavbě
nového úseku dálnice D3 západně od Bystřice se intenzita dopravy na silnice I/3 výrazně
sníží, avšak v samotném centru města hrozí její nárůst. Silnice II/111 a II/114 mohou nadále
sloužit jako „spojka“ mezi úseky dálnice D1 a nově vybudovanou dálnicí D3.
Mapy intenzity dopravy v okolí měst Týnec nad Sázavou a Pohořelice jsou součástí
mapových příloh (mapy P2 a P3).
Železniční doprava
Městem prochází dvoukolejná plně elektrifikovaná železniční trať č. 220 Praha - České
Budějovice. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce této trati v úseku mezi Voticemi
a Benešovem u Prahy, v rámci rekonstrukce byla trať v tomto úseku zdvoukolejněna
a železniční stanice Bystřice u Benešova byla přestavěna na zastávku s novými nástupišti.
Celá trať poté patří do vybrané železniční sítě Českých drah, tzv. IV. tranzitního koridoru:
(SRN) - Děčín, státní hranice - Praha - Veselí s dvěma dalšími větvemi na České Velenice
nebo Horní Dvořiště a dále na státní hranici s Rakouskem. Po trati je provozována osobní
doprava, včetně rychlíkových spojů, které ovšem ve městě Bystřici nestaví. V Bystřici tak
stále staví pouze osobní vlaky místního významu.
Obrázek 2.3.3: Schéma železničních tratí v okolí Bystřice u Benešova

Zdroj: SŽDC, 2013
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Letecká doprava
Na území města leží vnitrostátní veřejné letiště, které má od roku 2000 také status
neveřejného mezinárodního letiště. Je tak často využíváno k soukromým letům mimo hranice
ČR. Bylo vybudováno již před II. světovou válkou a v minulosti sloužilo především jako
letiště vojenské. Vzhledem k tomu, že na letišti sídlí několik soukromých leteckých škol
(F-Air, Bemoair, aj.), je letiště typické svým hustým letovým provozem. Rozloha letiště je
přibližně 50 ha.
Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob ve městě a jeho blízkém okolí je zajišťována především autobusovou
dopravou. Hlavním dopravcem zajišťujícím hromadnou dopravu osob v rámci okolních obcí
je ČSAD Benešov spadající do Středočeské integrované dopravy (integrovaný dopravní
systém Středočeského kraje). Městem také prochází dálkové autobusové linky spojující Prahu
s Jindřichovým Hradcem. Na hromadné dopravě osob v rámci blízkého okolí města se
částečně podílí také doprava železniční.
V rámci provedené analýzy byl zjišťován stav napojení Bystřice (centrální části) na města
Benešov a Prahu prostřednictvím hromadné dopravy. Zjišťován byl počet spojů v průběhu
běžného pracovního dne, přičemž byl zvolen maximálně jeden přestup, maximální délka
přesunu mezi zastávkami 10 min. a maximální čas na přestup 30 min. (čekací doba mezi
jednotlivými spoji).
Tabulka 2.3.1: Přehled spojů veřejné dopravy vybraných území
Směr přepravy: Bystřice -> Benešov
Počet spojů/den
z toho autobus
z toho vlak
Směr přepravy: Bystřice -> Praha
Počet spojů/den
z toho autobus
z toho vlak
z toho kombinovaná přeprava
Zdroj: www.idos.cz

78
63
15
44
27
9
8

Směr přepravy: Benešov -> Bystřice
Počet spojů/den
z toho autobus
z toho vlak
Směr přepravy: Praha -> Bystřice
Počet spojů/den
z toho autobus
z toho vlak
z toho kombinovaná přeprava

76
60
16
36
23
4
9

Cyklodoprava
Město Bystřice je napojeno na celostátní síť cyklotras výhradně prostřednictvím cyklotras IV.
tříd, tedy cyklotras místního významu. Těmito cyklotrasami jsou cyklotrasy č. 0076
(Konopiště - Bystřice - Votice), č. 0093 (Bystřice - Jankov) a č. 0094 (Neveklov - Nesvačily Bystřice - Postupice). Poslední zmiňovaná cyklotrasa má charakter nezpevněné cesty.
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Obrázek 2.3.4: Mapa cyklotras v okolí města Bystřice

Zdroj: Oficiální stránky Mikroregionu Džbány

Statická doprava
Na území města je možno využít několik bezplatných parkovacích míst. Největší z nich je
v samotném centru města, v blízkosti Městského úřadu, na náměstí II. odboje, dále jsou
parkovací místa vyhrazena u místního železničního nádraží, místní benzinové stanice, či
místního fotbalového hřiště. Ostatní místa k parkování již nejsou vedena jako oficiální
parkovací plochy, jelikož se většinou jedná o parkovací místa určená obyvatelům přilehlých
domů a bytů.
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Dobrá dopravní obslužnost a napojení města na
nadřazenou silniční síť

Vysoká intenzita dopravy na silnici I/3, procházející
městem

Přítomnost mezinárodního neveřejného letiště

Lokální významnost železniční stanice

Zmodernizovaná železniční trať č. 220 v okolí města,
včetně zmoderznizovaného vlakového nádraží stanice
Bystřice u Benešova

Problematický úsek komunikace I/3 – sjezd na
Bystřici/nájezd na Prahu (pouze v jednom směru)
Chybějící chodníky (např. Bystřice-Líšno)
Špatný technický stav místních komunikací

Příležitosti

Hrozby

Napojení hromadné dopravy osob v okolí města na
příměstskou dopravu města Benešov

Znečištění ovzduší plynoucí z plánované výstavby
nových úseků dálnice D3 v blízkosti města

Snížení intenzity dopravy na silnici I/3, v důsledky
výstavby nových úseků dálnice D3

Zvýšení intenzity dopravy v centru města (silnice II/111
a II/114) po vybudování nových úseků dálnice D3.

Rekonstrukce a dobudování chybějících částí
komunikací (silnic i chodníků)

Snížená míra bezpečnosti plynoucí z hustoty a
intenzity dopravy
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2.4

Kvalita života

Kvalita života v sobě zahrnuje analýzu bytového fondu na území města Bystřice, technickou
vybavenost území, využití půd a popis geologického podloží, ochranu životního prostředí,
kvalitu ovzduší a popis hlukové zátěže města. Na základě provedeného dotazníkového šetření
jsou v následujících částech dokumentu identifikovány nejzávažnější problémy města
(podrobně viz příloha, tabulka P5), rovněž zde je popsána spokojenost místních občanů,
bezpečnost ve městě, komunální služby apod.
Jako nejzávažnější problémy města Bystřice a přilehlých osad jsou místními obyvateli
vnímány drogová problematika a s ní související nízká míra bezpečnosti ve městě zejména
z důvodu zvýšené kriminality a problematice agresivní mládeže, dále také dopravní
infrastruktura (nevyhovující stav komunikací a vysoká hustota dopravy), podzimní inverze
spojená s vytápěním tuhými palivy, pasivita občanů k dění ve městě, nezaměstnanost,
nedostatek služeb či lhostejnost k druhým lidem.
V rámci realizovaného průzkumu byla respondentům pokládána asociační otázka, tedy co se
jim vybaví, když se řekne Bystřice. Vedle výroků jako domov/místo, ve kterém žiji, rodné
město, malé, hezké a malebné městečko či vesnice v blízkosti přírody si však lidé Bystřici
spojují právě s drogovou problematikou, hernami a alkoholem. Jako problémové místo byl
v tomto směru identifikován střed centra Bystřice, především v okolí kašny na Ješutově
náměstí. Častá asociace respondentů také směřovala k divadlům a divadelním souborům, jež
na území města Bystřice působí.
Přes 65 % obyvatel hodnotí svůj vztah k městu Bystřici a přilehlým osadám velmi kladně,
necelých 30 % osob se pak vyjádřilo, že ačkoliv v lokalitě žijí, dovedou si představit život
i jinde, v jiném městě/území. Pouze 6 % místních obyvatel v současné době reálně uvažuje
o změně svého bydliště (viz příloha, tabulka P6). Jejich spokojenost se liší v závislosti na
dílčích oblastech života, kdy nejspokojenější jsou respondenti se svým osobním životem
(spokojenost s dětmi, se vztahem s partnerem či partnerkou, vztahy s příbuznými a širší
rodinnou), již méně spokojeni jsou lidé s lokalitou, v níž žijí a s práci/zaměstnáním, zdravím
a životní úrovní. Z pohledu veřejného života je pozitivně hodnocen také svoz odpadů, práce
úředníků na městském úřadě, údržba zeleně a hřbitovů či informovanost občanů města.
Nejmenší míra spokojenosti pak panuje s pocitem bezpečí, a to zejména v centrální části
Bystřice. S kvalitou bydlení jsou spokojeni především obyvatelé osad (s výjimkou Tožice,
Radošovic a Božkovic). Detailnější odpovědi respondentů jsou uvedeny v příloze (tabulka P7
a P8).
Ve městě Bystřice se nachází celkem 1 567 bytových jednotek, z toho 1 069 se jich nachází
v rodinných domech a 472 v bytových domech. Bytové domy jsou lokalizovány zejména
v centrální části Bystřice a místní obyvatelé na ně mají rozdílné názory. Zatímco některými
jsou barevné obytné domy vnímány jako ozdoba a rozjasnění města, jiní je posměšně nazývají
„šmoulovem“. Většina bytů v rodinných domech je pak v osobním vlastnictví obyvatel těchto
bytů. Naopak většina bytů nacházejících se v bytových domech jsou byty nájemní, popřípadě
družstevní. Co se týče velikosti bytových jednotek, převládají ve městě větší byty s počtem
3 a více pokojů.
Tabulka 2.4.1: Bytový fond ve městě Bystřice
Celkem
Obydlené byty celkem
z toho právní důvod užívání
bytu

ve vlastním
domě

22

rodinné
domy

bytové domy

ostatní
budovy

1 567

1 069

472

26

866

860

4

2

rodinné
domy

Celkem
v osobním
vlastnictví

z toho s počtem obytných
místností

bytové domy

ostatní
budovy

65

-

65

-

nájemní

281

31

244

6

družstevní

128

-

128

-

1

51

17

34

-

2

135

63

69

3

3

308

182

123

3

4

433

270

162

1

5 a více

504

468

35

1

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Technická vybavenost
Vybavenost technickou infrastrukturou je v Bystřici a přilehlých osadách v porovnání
s průměrem SO ORP Benešov i se Středočeským krajem na nižší úrovni. V samotné Bystřici
je na kanalizaci napojeno 90 % všech domácností, z toho 80 % tvoří kanalizace oddílná, po
deseti procentech dešťová a podtlaková. Na vodovod je v centrální části města napojeno 85 %
domácností, nicméně problémem jsou časté havárie a příliš tvrdá voda. Nevyhovující je také
technický stav kotelny a teplovodu města vyžadující rekonstrukci, veřejné osvětlení v centru
města je často velmi zastaralé. Plyn není na území Bystřice ani v přilehlých osadách zaveden.
V osadách je stav technické infrastruktury v porovnání s centrální částí města výrazně horší.
Na kanalizaci je napojeno pouze 28 % osad (3 kompletně, 4 prostřednictvím dešťové
kanalizace). Vodovod je zaveden na území 24 % osad (v Ouběnicích pouze v bytových
domech a v Tvoršovicích je pouze vodovod na užitkovou vodu). Veřejné osvětlení se
objevuje jen v plošně či populačně větších osadách.
Využití půd a geologické podloží
Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze je ve městě Bystřici vysoký, jelikož zemědělská
půda tvoří přibližně 72 % celého území. I procento zornění (podíl orné půdy na zemědělské
půdě) je ve městě Bystřici vysoké, přesahuje hodnotu 80 %. Zalesněno je poté přibližně 16 %
území města, relativně vysoký je podíl vodních ploch na celkové rozloze města, kdy rybníky
a místní potoky zabírají celkem 2 % plochy města. Pouze 1,6 % území města je pak zastavěno
obytnou, či jinou zástavbou.
Tabulka 2.4.2: Využití půdního fondu ve městě Bystřice
Druhy pozemků

Výměra [ha]

Celková výměra pozemku

6 337

Zemědělská půda

4 610

Orná půda

3 703

Lesní půda

1 059

Trvalé trávní porosty

739

Ostatní plochy

433

Zahrady

143

Vodní plochy

131

Zastavěné plochy

104

Ovocné sady

26

Chmelnice

0

Vinice
Zdroj: ČSÚ, Městská a obecní statistika, údaje k 31. 12. 2011

0
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Horninové podloží Bystřice a nejbližšího okolí je tvořeno hlubinnými vyvřelinami žulového
typu, jako jsou diority a granodiority. Díky svému geologickému podloží leží město i jeho
okolí v oblasti s vysokým rizikem výskytu radonu. Zvýšené koncentrace radonu v podloží
mohou následně ovlivnit i koncentrace radonu ve stavebních materiálech přírodního původu
a ve vodě, dodávané do objektů z podzemních zdrojů. Obyvatelé města Bystřice mají možnost
nechat si zdarma hodnoty koncentrace radonu změřit. Z měření v ZŠ a MŠ v roce 2013
vyplynulo, že hodnoty radonu jsou v normě a nejsou občanům nebezpečné.
Ochrana životního prostředí
Na území samotného města Bystřice se nenachází žádná velkoplošná ani maloplošná zvláště
chráněná území. V těsné blízkosti města však leží jedno maloplošné zvláště chráněné území,
a to přírodní rezervace Podhrázský rybník. Do území města také zasahuje přírodní park
Džbány - Žebrák, který spadá do kategorie obecně chráněných území.
V rámci Územního systému ekologické stability městem prochází dva regionální biokoridory,
v rámci nichž se v okolí města nachází tři regionální biocentra, a to regionální biocentra
Vápenky, Jezviny, a již zmíněný Podhrázský rybník. Tyto regionální prvky ÚSES byly
navrženy v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
Ve městě je pro ekologické nakládání s odpady zřízen sběrný dvůr, sídlící na ulici Pod
barevnou. Zde můžou bezplatně občané města vyhazovat běžný komunální odpad, bioodpad,
stavební odpad či elektrospotřebiče. V oblasti odpadového hospodářství město pracuje
v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje.
Kvalita ovzduší
Hlavním činitelem, který zhoršuje kvalitu ovzduší, je v současnosti člověk a jeho činnost.
Vzhledem k neexistenci velkého průmyslového podniku či továrny ve městě a okolí jsou
hlavními zdroji znečištění ovzduší ve městě Bystřici výfukové plyny z osobních, či
nákladních automobilů. Intenzita dopravy ve městě a jeho okolí je poměrně vysoká, čímž je
kvalita ovzduší ve městě výrazně ovlivněna. Dalším neopomenutelným zdrojem znečištění
jsou v dané oblasti lokální topeniště. Občané Bystřice a přilehlých osad si stěžují na inverzní
stavy především v zimě, kdy se nad městem uzavře pomyslná poklička. Celkově však lze říct,
že kvalita ovzduší ve městě a okolí je v porovnání s jinými částmi ČR dobrá.
Hluk
Hluk a vibrace jsou nehmatatelnými znečišťovateli životního prostředí. Zdrojem hluku v obci
Bystřice je především doprava, a to silniční, železniční a také letecká. V silniční dopravě je
hluková zátěž spojena především s komunikací I/3, která spojuje dálnici D1 s Benešovem,
Táborem, Českými Budějovicemi a Rakouskem. Po silnici vede trasa evropské silnice E55,
jež má být postupně nahrazena dálnicí D3 a rychlostní silnicí R3. Dále je území protkáno sítí
komunikací II. a III. třídy, hlučnost však byla měřena pouze na komunikacích I. třídy.
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Obrázek 2.4.1: Hluková mapa území města Benešova

Zdroj: http://hlukovemapy.mzcr.cz/silnice.html

Obce v nejbližším okolí letiště Benešov jsou rovněž oblastmi dotčenými hlukovou zátěží
z přeletů letadel, přestože dlouhodobě je v této lokalitě dominantním zdrojem hluku právě
pozemní doprava. Ve městě Bystřice se v případě hlukové zátěže z provozu letiště Benešov
konkrétně jedná o centrální část Bystřice, Nesvačily, Tvoršovice, Jírovice, Semovice, Mokrou
Lhotu a Líšno. Hlukovou zátěž okolí letiště tvoří převážně lety vrtulových letadel
všeobecného letectví, minimálním podílem k této zátěži přispívají také lety ultralehkých
letadel s protihlukovým vybavením. Na základě 24hodinového synchronního měření v obcích
Nesvačily, Tvoršovice a Semovice v roce 2008 bylo zjištěno, že hluková zátěž se pohybují
pod hygienickými limity stanovenými nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluková zátěž tak nezasahuje do obytného území
blízkých sídel a nepředpokládá se existence zdravotních rizik dotčených osob způsobených
hlukem. Přesto jsou zvuky letiště místními obyvateli často vnímány jako nechtěné či
obtěžující.3
Dle výstupů z průzkumu mezi obyvateli města Bystřice a přilehlých osad však vyplynulo, že
hlukovou zátěží z letiště jsou nejvíce postiženi obyvatelé volebního obvodu Tožice,
Radošovice, Božkovice, kdy je tento aspekt vnímán jako nejzávažnější problém oblasti
(společně s chybějící technickou infrastrukturou). Výrazným problémem se pak hluková zátěž
letiště jeví také v osadě Mokrá Lhota, kde více než polovina respondentů uvedla tento bod
jako problém osady.
Bezpečnost
Na základě realizace dotazníkového šetření mezi obyvateli města a přilehlých osad byla
oblastí, do níž by měly být dle vyjádření respondentů směřovány finanční prostředky
z rozpočtu města, označena zvýšená bezpečnost ve městě (více viz příloha, tabulka P9). Tento

3

EKOLA: Letiště Benešov – Úpravy letištních ploch a výstavba odbavovací budovy.
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stav potvrzuje také identifikace nejzávažnějších problémů sledovaného území, jimiž se na
základě průzkumu staly mj. drogová problematika, agresivní mládež a kriminalita.
Město Bystřice spadá v rámci policejního systému ČR do Obvodního oddělení Benešov.
Tento útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí
šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti. V roce 2011
vzrostl počet trestných činů v obvodu v porovnání s předchozími roky ze 738 na 881, což
znamená téměř 20% nárůst. Podíl objasněných trestných činů se v období let 2009-2011
pohyboval pouze mezi 30 – 40 %.
Graf 2.4.1: Počet trestných činů v Obvodním oddělení policie Benešov

Zdroj: Policejní prezidium České republiky, 2011

Následující graf znázorňuje index kriminality vyjadřující počet trestných činů na 10 000
obyvatel v rámci sledovaného období, tedy vždy v období od prvního července do třicátého
června následujícího roku. V rámci České republiky patřilo Obvodní oddělení Benešov
v období 2012/2013 mezi okresy s průměrnou mírou kriminality. Index kriminality se
v okrese Benešov od roku 2009 zvyšoval až na hodnotu 268 v období 2012/2013. V říjnu
roku 2013 dosáhl index kriminality hodnoty 293,9, přičemž objasněno bylo 27 % trestných
činů (182 případů z celkového počtu 662 trestných činů). Nejvyšší podíl na trestné činnosti
mají krádeže prosté (zahrnující krádeže věcí z automobilu, krádeže kapesní, dvoustopých
motorových vozidel, součástek motorových vozidel a jízdních kol) a krádeže vloupáním.
Dohromady představují tyto druhy krádeže téměř 60 % všech trestných činů evidovaných
v obvodě Benešov.
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Graf 2.4.2: Index kriminality v okrese Benešov

Zdroj: www.mapakriminality.cz

Ačkoliv je v centrální části města nainstalován kamerový systém, tento není zcela efektivně
využíván a nevede ke snižování počtu trestných činů či k rostoucímu pocitu bezpečí místních
obyvatel. Ti za nejrizikovější místo (nejméně bezpečnou lokalitu vyžadující posílení
policejních hlídek) označili zejména kašnu na Ješutově náměstí a park, dále také okolí heren,
stadionu a příp. bytových domů. Samotní obyvatelé města a přilehlých osad nejsou
s kamerovým systémem v centru města spokojeni, stejně jako s prací městské policie.
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Nadprůměrný podíl zemědělské půdy

Nízký podíl domů napojených na vodovod a kanalizaci

Vysoké procento zornění

Hluk a znečištění ovzduší způsobené vysokou
intenzitou dopravy ve městě a okolí

Výskyt regionálních biokoridorů

Nízká míra pocitu bezpečí v centrální části Bystřice

Existence ČOV

Stav kotelny a teplovodu města
Příležitosti

Hrozby

Zmodernizování/vybudování technické infrastruktury
města

Nebezpečí narušení zdraví občanů města způsobenou
zvýšenou přítomností radonu

Realizace rozvodů TUV a připojení dalších odběrných
míst

Odstávka kotelny a teplovodu

Zvýšení počtu policejních hlídek v centru Bystřice

V případě nevyřešení otázky bezpečnosti degradace
Bystřice na „vyloučenou lokalitu“

Efektivní využívání kamerového systému v centru
Bystřice
Snížení počtu trestných činů, eliminace drogové
problematiky ve městě
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2.5

Sociální a zdravotní služby, školství a volný čas

Následující kapitola je věnována analýze nabídky sociálních, zdravotnických, školských
a volnočasových zařízení na území města, příp. v jeho blízkém okolí. Získaná data jsou
doplněna o výstupy z průzkumů mezi místními obyvateli.
Sociální služby
Na území města Bystřice funguje jeden dům s pečovatelskou službou disponující kapacitou
17 bytů.4
Zdravotní služby
Zdravotnická péče je ve městě Bystřici zajišťována ordinacemi lékařů v oborech základní
péče, na území města působí dva praktičtí lékaři pro dospělé, jeden pediatr a dva
stomatologové. V obci je rovněž detašované pracoviště samostatné ordinace praktického
lékaře gynekologa, dvě ostatní samostatná zařízení a jedna lékárna.
Tabulka 2.5.1: Seznam zdravotnických zařízení v rámci města Bystřice za rok 2012
Typ zařízení

Počet

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé

2

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

1

Samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa

2

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře – gynekologa

1

Ostatní samostatná zařízení

2

Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Zdroj: ĆSÚ, MOS, údaje k 31. 12. 2012

1

Školství
Ve městě Bystřici se nachází celkem dvě školská zařízení (nepočítaje školní jídelny), jedna
mateřská a jedna základní škola. Mateřská škola má kapacitu 130 dětí, základní škola je
schopna pojmout dětí 420. Z dotazníkového průzkumu mezi obyvateli města Bystřice
vyplynula nedostatečná kapacita předškolských zařízení. V rámci města Bystřice je výraznější
vyjížďka do škol, než-li dojížďka, tzn., že více osob z Bystřice vyjíždí do škol do okolních
obcí, než kolik jich z okolních obcí dojíždí do škol v Bystřici. Dle údajů ze sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 se jedná o žáky základních škol, studenty a učně, jejichž škola se nachází
v jiné obci, než je obec obvyklého pobytu těchto osob. Otázky týkající se dojížďky/vyjížďky
do škol vyplňovaly i osoby, jež jsou pracujícími studenty a učni.
Žáci, studenti a učni z města Bystřice nejčastěji vyjíždejí do škol v Benešově (102 osob)
a Praze (61 osob), 22 z nich pak míří také do Vlašimi a méně než 10 jich míří do Neveklova,
Tábora či Říčan. Častým důvodem vyjížďky do základních škol do okolních obcí je spádovost
těchto škol, kdy děti z okrajových částí města Bystřice mají blíže do škol se sídlem v jiné
obci. Naopak do města Bystřice dojíždí studenti a žáci především z Olbramovic (17 osob), 3
osoby pak dojíždějí z Benešova, 2 z Jankova a 1 z Votic. Detailní zobrazení vyjíždějících
z města Bystřice do škol a dojíždějících do města Bystřice do škol v roce 2011 je uvedeno
v příloze (grafy P5 a P6). Dále je uveden přehled školských zařízení v Bystřici a přehled
středních a vyšších odborných škol v místech, jež jsou Bystřici vzdálenostně nejblíže a do
nichž žáci, studenti a učni z Bystřice dojíždějí.

4

Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu Džbány, svazku obcí
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Tabulka 2.5.2: Seznam škol ve městě Bystřice a nejbližším okolí v roce 2013
Město/Název školy

Adresa

Kapacita

Zřizovatel

Bystřice
Mateřská škola Bystřice

Družstevní 442, Bystřice

130 Město

Základní škola Bystřice

Dr.E.Beneše 300, Bystřice

420 Město

Gymnázium Benešov

Husova 470, Benešov

600 Kraj

Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola,
Benešov

Mendelova 131, Benešov

510 Kraj

Benešov

Černoleská 1997,
Benešov
Jana Nohy 1302, Benešov

Střední odborná škola Benešov
Střední odborné učiliště stavební, Benešov

290 Kraj
440 Kraj

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD
Benešov, s.r.o.

Husova 742, Benešov

560 Soukromník

Střední škola cestovního ruchu, s.r.o.

Táborská 458, Benešov

170 Soukromník

Střední zdravotnická škola Benešov

Máchova 400, Benešov
Konopišťská 386,
Benešov
Černoleská 1997,
Benešov

160 Kraj

Střední průmyslová škola Vlašim

Komenského 41, Vlašim

655 Kraj

Obchodní akademie Vlašim

V Sadě 1565, Vlašim

363 Kraj

Gymnázium Vlašim

Tylova 271, Vlašim

490 Kraj

Základní škola a praktická škola Benešov
Integrovaná střední škola technická, Benešov

14 Město
650 Kraj

Vlašim

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vlašim

Zámek 1, Vlašim

1000 Kraj

Neveklov
Obchodní akademie Neveklov
Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, 2013

Školní 303

300 Město

Volný čas
Kulturní a společenská zařízení
Na území města Bystřice má velkou tradici amatérské divadlo, pojmem ve svém oboru jsou
místní ochotníci a loutkoherci. Důkazem je množství domácích divadelních souborů:
 Divadelní soubor Ludvíka Němce Bystřice – činohra pro dospělé, dětské divadlo,
 Divadlo CHODIDLO Bystřice - pohádky, divadlo pro dospělé,
 Divadlo BANDA (Bystřické Amatérské Nezávislé Divadlo Autorské) – vlastní texty,
úzká spolupráce s jinými soubory,
 Loutkový soubor Bystřice – pohádky (divadlo pro děti). Soubor po svých "předcích"
zdědil klasické marionety a postavy tak visí na dlouhých nitích.
V Bystřici jsou dva divadelní prostory. Divadlo U Jelena po celkové rekonstrukci nabízí
divadelní prostor jak pro loutkové, tak i činoherní divadlo, dalším prostorem je sál restaurace
U Hlaváčků. První týden v listopadu se v Bystřici konají tradiční Dny loutkového divadla,
rovněž se město každoročně zapojuje do festivalu vážné hudby s názvem Podblanický
hudební podzim.
Kromě divadelních prostor či památek různého charakteru lze na území města Bystřice využít
míst pro odpočinkové a relaxační aktivity, např. parky a okolí vodních ploch, sportovní halu,
kulturní dům, městskou knihovnu či mateřské centrum Kulíšek. Toto vzniklo jako klub pro
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maminky s dětmi v roce 2005, je zde zřízena herna, učebna pro výukové a tvořivé kurzy,
kuchyňka a tančírna. V nabídce centra jsou programy pro rodiče s dětmi, pro školáky,
kroužky pro děti bez rodičů, ale i seniory.
Na území města Bystřice se nachází hned několik ubytovacích a stravovacích zařízení, jejich
výčet je uveden v následující tabulce.
Tabulka 2.5.3: Seznam ubytovacích a stravovacích zařízení na území města Bystřice

Počet pokojů
Motel restaurant Bystřice
Penzion Club pilotů
Na Kačinách
Golf Resort Hotel Konopiště****
Modrý Baron
Hostinec U Hlaváčků
Penzion Opřetický dvůr
Penzion U Huberta
Restaurace na letišti
Restaurace u Podkovy

8
10
2
55
5
5
nezjištěno
4
-

Kapacita ubytov. Osob
26
23
6+2
126
10
12
Nezjištěno
Nezjištěno
-

Zdroj: Vlastní zpracování

Památky na území města
Mezi památky na území města chráněné Národním památkovým ústavem patří:
 Kostel sv. Šimona a Judy (ulice Kostelní)
 Výklenková kaplička (okraj Bystřice, při silnici do Líšna)
 Fara (ulice Kostelní)
 Venkovská usedlost (Ješutovo náměstí)
 Výpravní budova železniční stanice (ulice Nádražní)
Turisticky atraktivní lokality
Vzhledem k poloze města Bystřice ve Středočeské pahorkatině, turisticky bohaté lokalitě se
zachovalým původním rázem krajiny, se jedná o vhodné místo pro rekreaci v každém ročním
období. Dále jsou uvedeny vybrané turistické zajímavosti oblasti (města Bystřice a nejbližšího
okolí):
Přírodní park Džbány-Žebrák má tvar protáhlého trojúhelníku, který vymezuje krajinu
přibližně mezi Voticemi, Jankovem a Líšnem (zabírá plochu 53 km2). Vyskytuje se zde celá
řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Velmi významné jsou kaskády rybníků,
a to zejména na Jankovsku a Olbramovicku, kde se intenzivně chovají ušlechtilé ryby.
Přírodní rezervace Podhrázský rybník nacházející se v blízkosti Ouběnic je ornitologickou
lokalitou a důležitou zastávkou tažného vodního a bahenního ptactva.
Líšno - hrad ze 14. století založený pány z Dubé byl roku 1872 přestavěn Čeňkem Daňkem na
dnešní zámek. Současným majitelem zámku je Červený kříž a interiér zámku je nepřístupný.
Přístupný je pouze park obklopující zámek, tento však není udržován, přesto bývá využíván
filmaři.
V Tožici se nachází románský kostel sv. Martina z počátku 13. století, v jehož interiéru jsou
náhrobníky Trmalů z Tožic. Na vrchu nad obcí se nachází zbytky terasovitého hrazení
slovanského hradiště.
Na území Nesvačil se vyjma veřejného letiště Benešov, které je charakteristické svým hustým
letovým provozem, nachází také kostel Nalezení sv. Kříže z 12. stol. mající dnes podobu
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moderní obdélníkové stavby s věží. Letiště bylo původně budováno jako záložní vojenské
letiště, od roku 1992 je však letištěm civilním, v roce 2000 získalo titul neveřejného
mezinárodního letiště. Mimo veřejné akce je zde létání umožněno pouze řádně registrovaným
pilotům, působí zde rovněž několik leteckých škol (například F-Air, Bemoair, Plachtařský
klub GAC nebo Aviatický klub) a jsou provozovány vyhlídkové lety. V areálu veřejného
letiště Benešov je také modelářské letiště.
V Ouběnicích se nachází původně románský kostel sv. Markéty z 2. pol. 12. stol., zbytky
středověké tvrze v blízkosti kostela byly roku 1764 rozebrány a kámen byl využit na zpevnění
hráze Podhrázského rybníka.
Louže (u Líšna) - novogotická hrobní kaple rodiny Čeňka Daňka.
Tvoršovice - barokní zámek z roku 1701 je dnes centrem golfového hřiště. Golf Resort
Konopiště je největším golfovým resortem v České Republice, nabízí hru na dvou 18-ti
jamkových mistrovských hřištích. V areálu se nachází také spa&wellness centrum.
V Opřeticích (v Opřetickém dvoře) je možno využít vyjížďky na koních, sídlí zde jezdecký
klub.
Mezi další turistické zajímavosti okolí bezesporu patří také zámek Konopiště či zámek
Jemniště. Možnosti využití zde najdou také cyklisté, v okolí města Bystřice vedou cyklotrasy
Konopiště - Votice a Neveklov - Postupice. V letních měsících je velkým lákadlem množství
rybníků např. Semovický rybník, Splavský rybník, Nesvačilský rybník, Jarkovický rybník,
tyto mohou sloužit i k rybolovu.
SWOT analýza
Silné stránky
Přítomnost zdravotnických zařízení a domu
s pečovatelskou službou na území města

Slabé stránky
Vysoká vyjížďka dětí do škol do okolních obcí

Velké množství turistických atraktivit
Příležitosti
Rozvoj turisticky atraktivních lokalit a tím zvýšení počtu
pracovní míst v území

Hrozby
Odliv obyvatel do větších měst s větší občanskou
vybaveností
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2.6

Vnitřní správa, správa majetku města, plánování a řízení města

V následující kapitole je pozornost věnována popisu základní organizační struktury města,
resp. městského úřadu a osadních výborů, včetně pohledu občanů na jejich činnosti. Rovněž
je důraz kladen na hospodaření města Bystřice (příjmy a výdaje obecního rozpočtu, daňová
výtěžnost či ukazatel dluhové služby).
Organizační struktura města
Základním právním předpisem odůvodňujícím vznik města Bystřice je ústavní zákon
č. 1 /1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Postavení města
Bystřice a jeho orgánů upravuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Město Bystřice spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost). Vrcholným
orgánem správy města je Zastupitelstvo města Bystřice, jež zřizuje finanční, kontrolní
a osadní výbory.
Osadní výbory jsou zřizovány jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce, jemuž
předkládají svá stanoviska a návrhy. Osadní výbory musí mít dle zákona o obcích (zákon
č. 128/2000 Sb.) vždy minimálně 3 členy, jejich přesný počet a úkoly stanovuje zastupitelstvo
obce. Členy osadního výboru mohou být pouze občané obce, jež jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v té části obce, pro niž je osadní výbor zřízen. Členy osadního výboru určí
zastupitelstvo obce, které zároveň volí předsedu z řad členů osadního výborů.
Osadní výbor je oprávněn5:
 předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části
obce a rozpočtu obce,
 vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí,
pokud se týkají části obce,
 vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
Jako výkonný orgán si zastupitelstvo města ze svých členů volí radu města. Ta zřizuje jako
své iniciativní a poradní orgány komise, jež svá stanoviska a náměty předkládají právě radě
města. Dalšími orgány města jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starosta, městský úřad
a zvláštní orgány města.
Vedením úřadu je pověřen starosta, resp. místostarosta města Bystřice, jež do funkcí volí
zastupitelstvo obce z řad svých členů. S výjimkou starosty a místostarosty je obecní úřad
tvořen také tajemníkem a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu.
Odbory městského úřadu Bystřice jsou Odbor hospodářsko-správní (matrika/evidence
obyvatel, účtárna, správa majetku, podatelna) a Odbor stavební (stavební úřad). Dále je
v rámci městského úřadu zajišťován styk s veřejností (Hlas Bystřice, web), práce městské
policie a provoz městské knihovny.
Příspěvkovými organizacemi města Bystřice jsou:
 Letiště Benešov se sídlem v Bystřici
 Mateřská škola v Bystřici
 Základní škola a školní jídelna Bystřice
Organizační struktura města je znázorněna v následujícím schématu.

5

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
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Schéma 2.6.1: Organizační struktura města Bystřice a městského úřadu Bystřice

Zdroj: MěÚ Bystřice

Práce zastupitelstva/vedení města a vztah centra k přilehlým osadám
Z pohledu obyvatel města a přilehlých osad je nejdůležitější oblastí práce zastupitelstva
a vedení města čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů a evropských fondů
a vyvážené rozdělení investic mezi Bystřici a přidružené oblasti. Mezi další důležité oblasti
patří také poskytování informací občanů o práci zastupitelstva, zapojení občanů do rozvoje
města a podpora kulturních aktivit. Přehled všech důležitých oblastí práce zastupitelstva
a vedení města z pohledu občanů je znázorněn v příloze (tabulka 10).
V rámci realizovaného dotazníkového šetření měli občané města a přilehlých osad možnost
vyjádřit se k problémům mezi centrem Bystřice a osadami. Nejčastěji je problém spatřován
v nedostatečné finanční podpoře přilehlých osad, kdy velká část finančních prostředků
primárně končí v centru Bystřice, a nedostatečná komunikace mezi vedením města
a představiteli osadních výborů, potažmo osadami.
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Výše uvedené je však nutno vnímat jako subjektivní vyjádření občanů. Výraznější podíl
směřovaných investic do centra města je logickým důsledkem situace, kdy centrální část
Bystřice zajišťuje a poskytuje služby nejen občanům centra, ale také občanům přilehlých osad
(školská zařízení, knihovna, dům s pečovatelskou službou apod.). Rovněž probíhající
komunikace mezi vedením města a představiteli osad, resp. osadních výborů, je individuální
a záleží vždy na konkrétních jedincích.
V předchozích letech se představitelé osadních výborů jedenkrát ročně scházeli se starostou
za účelem předložení svých požadavků, zbylé situace byly řešeny průběžně, individuálně, dle
jejich naléhavosti. V současném volebním období byli předsedové OV institucionalizováni do
podoby komise pro osady, poradní orgán rady města, aby tak měli možnost setkávat se
s vedením města pravidelně (1x za dva měsíce). V současné době rada města přistoupila
k personální změně vedení komise, jež byla vyvolána samotnými předsedy OV.
Cílem realizované institucionalizace předsedů OV bylo nastavení pravidelných schůzek všech
zainteresovaných subjektů a nastavení efektivní komunikace vedení města se zástupci
jednotlivých osad. Z komise pro osady, resp. z předsedů osadních výborů, by se však neměl
stát pouze opoziční orgán, nýbrž partner pro vyjednávání společných témat rozvoje území
a potřeb jednotlivých osad i centra města.
Hospodaření a zadluženost města
V ČR je hodnocení hospodaření a zadluženosti měst a obcí nutné provádět z důvodu
snižujících se objemů veřejných rozpočtů a zvyšující se zadluženosti lokálních správ.
Problémem, se kterým se ČR dlouhodobě potýká, je absence regulace zadluženosti územních
samosprávných celků a chybějící postup při řešení nadměrné zadluženosti měst a obcí.
Komparace dluhové služby
Ukazatel dluhové služby je jedním z kritérií, dle kterých jsou vybírány obce při rozdělování
státních účelových dotací. Následující tabulka zobrazuje ukazatel dluhové služby města
Bystřice v letech 2010 až 2012. Nejvyšší hodnoty ukazatele dluhové služby bylo dosaženo
v roce 2010, kdy tato hodnota představovala 10,84 %. Postupný pokles ukazatele dluhové
služby, až na hodnotu 6,83 % v roce 2012, poukazuje na snižující se zadlužování města, což
je pravděpodobně výsledkem splacení úvěrů a zavedení takových opatření, které by zabránily
zvyšování zadluženosti města. Hodnota ukazatele dluhové služby vyšší než 30 % je jedním
z kritérií pro rozdělování státních účelových dotací, v případě města Bystřice by však čerpání
dotací nemělo být ohroženo.
Tabulka 2.6.1: Vývoj ukazatele dluhové služby města Bystřice v letech 2010, 2011 a 2012
2010

2011

Ukazatel dluhové služby
10,84 %
Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS; údaje platné vždy k 31. 12. daného roku

2012
8,41 %

6,83 %

Celkové příjmy do rozpočtu každého města či obce se dělí na příjmy z vlastních zdrojů
a příjmy z cizích zdrojů. Vlastní zdroje se skládají především z daňových příjmů, menší část
je tvořena zdroji nedaňovými a kapitálovými. Daňové příjmy tvoří daň z nemovitostí,
z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty a řada místních a správních
poplatků. Nedaňovými příjmy obecních rozpočtů jsou poplatky za služby, příjmy z pronájmu
majetků, příjmy od organizačních složek a příspěvkových organizací nebo zisk z obecních
podniků. V případě zisku z prodeje majetku obce se jedná o příjmy kapitálové. Další částí
příjmů obcí jsou příjmy z cizích zdrojů, které tvoří převážně účelové dotace ze státního
rozpočtu nebo z účelových fondů tuzemských i zahraničních institucí.
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Většinu příjmů města Bystřice v letech 2010-2012 pocházela z vlastních zdrojů, tedy
především z příjmů plynoucích z vybraných daní, z různých poplatků, či prodeje městského
majetku. Menší část příjmů městského rozpočtu pak byla tvořena příjmy z cizích zdrojů.
Graf 2.6.1: Rozložení zdrojů rozpočtu města Bystřice v letech 2010 - 2012

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS

Podstatnou část vlastních příjmů tvoří daňové příjmy. Jedním ze základních ukazatelů
ekonomické síly města je daňová výtěžnost, která je daná součtem daňových příjmů
zjištěných z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu.
Daňová výtěžnost ve městě Bystřici se ve sledovaných letech pohybovala kolem hodnoty
9 100 Kč na jednoho obyvatele. Pro srovnání jsou uvedena i data za město Benešov. U tohoto
města je daňová výtěžnost ve všech letech vyšší, což dokumentuje větší ekonomickou sílu
tohoto města, v porovnání s městem Bystřice.
Tabulka 2.6.2: Daňová výtěžnost na 1 obyvatele ve městech Bystřice a Benešov v letech 2010 - 2012 (v Kč)
Daňová výtěžnost na obyvatele (v Kč)
Město
Bystřice
Benešov
Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS

2010

2011

2012

9 121,5

9 094,8

9 137,9

11 972,3

11 450,2

11 694,7

Příjmy a výdaje města
V dlouhodobém vývoji, tedy v letech 2000-2012, byl ve městě Bystřici zaznamenán
přebytkový rozpočet. Ve sledovaném období dosahovalo město v součtu kladných hodnot
(více než 8 milionů Kč). Nepříznivý schodek rozpočtu byl zjištěn v letech 2000, 2001, 2008,
2009 a 2012. V porovnání s obdobnými městy (dle počtu obyvatel v rámci SO ORP Benešov
či jinými velikostně stejnými městy Středočeského kraje) se jedná o totožný vývoj stavu
rozpočtu města, kdy je období přebytku střídáno s obdobím schodku.
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Graf 2.6.2: Vývoj stavu rozpočtu města Bystřice v letech 2000-2012

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Ve dvou z posledních třech let, mělo město Bystřice kladný rozpočet. V roce 2012 však
v důsledku nárůstu na straně především investičních výdajů města dosáhl rozpočet města
deficitu, a to více než 13 milionů korun. Díky kladnému rozpočtu z let 2010 a 2011 však
v součtu posledních tří let hospodařilo město s přebytkem.
Tabulka 2.6.3: Výše příjmů a výdajů rozpočtu města Bystřice v letech 2010-2012
Rok

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

2010

57 337 010

49 877 010

7 460 000

2011

55 029 130

39 915 700

15 113 430

56 689 760

70 109 220

-13 419 460

2012
Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS

Celkové příjmy města Bystřice v roce 2012, jež činily 56 689 760 Kč, byly tvořeny ze 70 %
daňovými příjmy. Dalšími zdroji příjmů města byly dotace (necelých 17 %), nedaňové příjmy
(13 %) a kapitálové příjmy, jež tvořily méně než půl procenta. V porovnání např. s Týncem
nad Sázavou, tedy městem s obdobným počtem obyvatel ležícím v totožné oblasti, je však
tento podíl výrazně nižší. V Týnci nad Sázavou tvořily v roce 2012 kapitálové příjmy více než
2,5 %, v Jílovém u Prahy to bylo dokonce přes 7 %. Konkrétní částky jednotlivých dílčích
položek příjmu města Bystřice jsou uvedeny v příloze (tabulka P11).
Graf 2.6.3: Celkové příjmy města Bystřice za rok 2012

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

36

Výdaje města Bystřice za rok 2012 činily 70 109 220 Kč, přičemž větší část těchto výdajů
byla tvořena provozními výdaji (61,3 %), zbylé výdaje byly investiční (více, včetně uvedení
konkrétních částek, viz příloha, tabulka P12). Největší podíl výdajů města byl směřován do
oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje. Dalšími oblastmi, jež se
významným způsobem podílely na výdajích města, byly ochrana životního prostředí
a průmysl (více než 15 %), veřejná správa, vzdělávání, kultura, církve a sdělovací prostředky
(více než 10 %). Méně než 10 % z celkových výdajů města představovaly oblasti tělovýchovy
a zájmové činnosti, beypečnost, sociální věci a zdravotnictví. Pokud by výdaje města v roce
2012 měly být opět porovnány s obdobným městem – vybráno bylo opět Jílové u Prahyvýrazný rozdíl je spatřován především ve výdajích na zajištění bezpečnosti. Ačkoliv je
v Bystřici zvýšená kriminalita a sociálně-patologické jevy jednou ze zásadních problémových
oblastí, investice jsou v porovnání s tímto obdobným městem nižší (téměř poloviční). Na
území ČR však existují i města, v nichž jsou výdaje do této oblasti výrazně nižší, pro
objektivní komparaci zvolených měst by proto bylo nutné provést hloubkovou analýzu
vybraných oblastí.
Graf 2.6.4: Celkové výdaje města Bystřice za rok 2012

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

V rámci provozních výdajů města Bystřice byla v roce 2012 největší část finančních
prostředků směřována do veřejné správy (téměř 24 %) a hned na to do oblasti kultury, církve
a sdělovacích prostředků (necelých 17 %). Dalšími oblastmi, do nichž byly v rámci
provozních výdajů alokovány finanční prostředky, jsou ochrana životního prostředí, průmysl,
bydlení, komunální služba a územní rozvoj a vzdělávání (nad 10 %). Méně než 5 %
provozních výdajů tvoří tělovýchova a zájmová činnost, bezpečnost, sociální věci
a zdravotnictví.
Z pohledu investičních výdajů města Bystřice je situace odlišná. Finančně nejnáročnější
oblastí z pohledu investičních výdajů bylo bydlení, komunální služby a územní rozvoj, což
tvořilo cca 29 % všech investičních výdajů v daném roce. Nad 20 % investičních výdajů bylo
dále tvořeno průmyslem a ochranou životního prostředí, nad 10 % investičních výdajů pak
tvořili tělovýchova a zájmová činnost a vzdělávání. Bezpečnost, veřejná správa a sociální věci
tvořily méně než 1 % investičních výdajů města a do oblasti kultury, církve a sdělovacích
prostředků a zdravotnictví nebylo v roce 2012 v tomto směru investováno. Více k provozním
a investičním výdajům města Bystřice je uvedeno v příloze (grafy P9 a P10).
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Z pohledu místních obyvatel by měly být prostředky z rozpočtu města směřovány především
do oblasti zvýšení bezpečnosti či snížení nezaměstnanosti, dále rovněž do protipovodňových
opatření, výstavby komunikací a zlepšení dopravní situace (hustota dopravy) či rozvoje
školství a služeb.
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Převyšující podíl vlastních zdrojů nad cizími zdroji
města

Nedostatečná komunikace vedení města
s představiteli osad/osadních výborů

Snižující se ukazatel dluhové služby
Příležitosti

Hrozby

Zvýšení míry využívání dotací
Nastavení komunikační platformy mezi vedením města
a představiteli osad/osadních výborů - Zkvalitnění
spolupráce mezi centrem města a jednotlivými
osadami/osadními výbory

2.7

Zadluženost obce v důsledku schodkového rozpočtu
Pokračující rivalita centrum X osady vedoucí až
k požadavku na odtržení jednotlivých osad od centrální
části Bystřice

Ekonomika, podnikání a zaměstnanost

Následující kapitola obsahuje základní informace o ekonomickém prostředí ve městě Bystřici,
tzn. seznam nejvýznamnějších zaměstnavatelů, míru podnikatelské aktivity, míru
nezaměstnanosti aj. Zjištěné údaje jsou opět doplněny o názory veřejnosti s trvalým pobytem
na území Bystřice a přilehlých osad.
Zaměstnanost podle odvětví ekonomické činnosti a struktura zaměstnaných
Na území Středočeského kraje byl v roce 2011 nejvyšší podíl zaměstnanosti v průmyslu
(39 %) a obdobná situace platí také pro SO ORP Benešov (35 % zaměstnaných osob
v průmyslu). Vyšší podíl zaměstnanosti oproti kraji byl v SO ORP Benešov zaznamenán
v případě zemědělství, lesnictví a rybářství, stavebnictví, velkoobchodu, maloobchodu,
opravy a údržbě motorových vozidel a také v oblasti vzdělávání. Dalším odvětvím
ekonomiky, v níž SO ORP Benešov v podílu zaměstnanosti převyšuje krajský průměr, je
ubytování, stravování a pohostinství. Tato skutečnost je do jisté míry způsobená příznivou
polohou v blízkosti hlavního města Prahy a také výskytem turistických atraktivit v regionu.
Naopak nižší podíl zaměstnanosti v porovnání s krajským průměrem byl zjištěn v dopravě
a skladování a již zmíněném průmyslu. Detailnější graf znázorňující zaměstnanost podle
odvětví ekonomické činnosti v SO ORP Benešov a Středočeském kraji v roce 2011 je uveden
v příloze (graf P2).
Pro Středočeský kraj i SO ORP Benešov shodně platí, že v roce 2011 se podle postavení
v zaměstnání z více než tří čtvrtin jednalo o zaměstnance, okolo 15 % pak jde o podnikatele
bez zaměstnanců (OSVČ) a z necelých 4 % se jedná o podnikatele se zaměstnanci
(zaměstnavatele). Detailnější údaje ke struktuře zaměstnaných osob podle jejich postavení
v zaměstnání v SO ORP Benešov a Středočeském kraji v roce 2011 jsou k dispozici v příloze
(graf P3).
Nejvýznamnější zaměstnavatelé v území
Ve městě Bystřici působí několik významných zaměstnavatelů, mezi ty největší patří
společnosti ALPLA, spol. s r.o., DZV NOVA, a.s. a NAREX BYSTŘICE s.r.o. Všechny tyto
společnosti zaměstnávají více než 100 osob, podle počtu zaměstnanců spadají podle ÚÚR do
kategorie společností se 100-199 zaměstnanci.
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Společnost ALPLA, spol. s r.o. sídlící na území osady Petrovice se specializuje na výrobu
plastových obalů (plastové láhve, výrobní zařízení na PET láhve), založená byla roku 1993.
Ve stejném roce byla založena také společnost DZV NOVA, a.s., jež původně vznikla jako
zemědělské družstvo a v roce 2010 se transformovala na akciovou společnost. Společnost se
zabývá zemědělskou prvovýrobou a od ledna 2011 provozuje bioplynovou stanici na farmě
v osadě Petrovice, kde má rovněž své sídlo. Výrobní sortiment společnosti NAREX
BYSTŘICE s.r.o. představuje ruční řemeslnické nářadí, kde stěžejní pozici zastávají zejména
šroubováky a dláta. Počátek historie výroby ručního nářadí v Bystřici sahá až do roku 1919,
současná podoba společnosti byla vytvořena po privatizačním procesu v roce 1994. Tato
společnost, jež se stala jedním ze symbolů Bystřice, sídlí v jejím centru.
Dalším významným zaměstnavatelem na území města je Golf Konopiště a.s. se sídle
v Tvoršovicích, jež zaměstnává 50-99 osob. Přehled všech nejvýznamnějších zaměstnavatelů
v SO ORP Benešov je uveden v příloze (tabulka P13).
Tabulka 2.7.1: Seznam nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě Bystřice
Obchodní jméno

Sídlo

Kategorie podle
počtu zaměstnanců
100 – 199

Převažující činnost

ALPLA, spol. s r.o.

Bystřice

Výroba plastových obalů

DZV NOVA, a.s.

Bystřice

Smíšené hospodářství

100 – 199

NAREX BYSTŘICE s.r.o.

Bystřice

Výroba nástrojů a nářadí

100 – 199

Golf Konopiště a.s.
Bystřice
Provozování sportovních zařízení
Zdroj: ČSÚ, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011

50 – 99

Počet obsazených pracovních míst
V rámci SO ORP Benešov má v počtu obsazených pracovních míst zcela dominantní roli
samotné město Benešov. V letech 2005, 2008 a 2010 zde počet pracovních míst vždy tvořil
více než polovinu počtu pracovních míst v rámci celého SO ORP. Ve městě Bystřici byl v
letech 2005 a 2008 počet pracovních míst v rámci SO ORP čtvrtým nejvyšším. V roce 2010
tvořil podíl obsazených pracovních míst v Benešově více než 55 %, zatímco ve městě Bystřici
tento podíl dosahoval 5,36 % a zařadil jí tak na 3. místo v pořadí. To je dáno pozitivním
vývojem nárůstu počtu pracovních míst ve městě mezi lety 2005 a 2010. Zatímco ve městě
Bystřici za sledované období počet pracovních míst vzrostl o 59 míst, ve městě Týnec nad
Sázavou (kde byl počet pracovních míst v letech 2005 a 2008 třetím nejvyšším) počet
pracovních míst poklesl o 225 míst. Ve vývoji počtu pracovních míst ve sledovaném období
lze ve městě Bystřici i v celém SO ORP vypozorovat dvě rozdílné fáze. Zatímco mezi roky
2005 až 2008 byl v celém správním obvodu, i ve většině obcí včetně města Bystřice, vývoj
pozitivní (tedy počet pracovních míst narůstal), po příchodu ekonomické recese v roce 2009
počet pracovních míst v celém správním obvodu i ve většině obcí velmi výrazně poklesl.
Tabulka 2.7.2: Vývoj počtu obsazených pracovních míst v jednotlivých obcích SO ORP Benešov
Název obce
Benešov
Bukovany
Bystřice
Čakov
Čerčany
Český Šternberk
Čtyřkoly
Divišov
Drahňovice
Hvězdonice
Chářovice

2005
Počet
11 527
20
1 005
33
439
48
80
544
3
75
13

2008
Počet

%
53,47
0,09
4,66
0,15
2,04
0,22
0,37
2,52
0,01
0,35
0,06

11 862
25
1 106
28
618
66
81
671
23
70
11
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2010
Počet

%
53,72
0,11
5,01
0,13
2,80
0,30
0,37
3,04
0,10
0,32
0,05

11 073
30
1 064
31
564
27
64
507
31
59
1

%
55,78
0,15
5,36
0,16
2,84
0,14
0,32
2,55
0,16
0,30
0,01

Název obce

2005
Počet

2008
Počet

%

Chleby
1
0,00
0
Chlístov
100
0,46
95
Chocerady
328
1,52
306
Choratice
0
0,00
0
Chotýšany
183
0,85
186
Chrášťany
16
0,07
31
Kozmice
6
0,03
7
Krhanice
249
1,16
190
Krňany
18
0,08
55
Křečovice
86
0,40
96
Lešany
70
0,32
72
Litichovice
1
0,00
2
Lštění
2
0,01
3
Maršovice
50
0,23
126
Mrač
77
0,36
62
Nespeky
24
0,11
29
Netvořice
397
1,84
328
Neveklov
559
2,59
591
Ostředek
71
0,33
48
Petroupim
77
0,36
80
Popovice
39
0,18
50
Poříčí nad Sázavou
904
4,19
1 043
Postupice
182
0,84
177
Přestavlky u Čerčan
95
0,44
56
Pyšely
173
0,80
171
Rabyně
112
0,52
128
Řehenice
15
0,07
17
Sázava
2 271
10,54
1 971
Soběhrdy
15
0,07
49
Stranný
58
0,27
62
Struhařov
192
0,89
160
Teplýšovice
49
0,23
57
Tisem
12
0,06
12
Třebešice
0
0,00
0
Týnec nad Sázavou
1 271
5,90
1 195
Václavice
28
0,13
18
Vodslivy
13
0,06
15
Vranov
18
0,08
16
Vysoký Újezd
5
0,02
3
Xaverov
2
0,01
12
Celkem ORP
21 556
100,00
22 080
Zdroj: Ministerstvo financí, data aktuální vždy k 1. 12. daného roku

2010
%
0,00
0,43
1,39
0,00
0,84
0,14
0,03
0,86
0,25
0,43
0,33
0,01
0,01
0,57
0,28
0,13
1,49
2,68
0,22
0,36
0,23
4,72
0,80
0,25
0,77
0,58
0,08
8,93
0,22
0,28
0,72
0,26
0,05
0,00
5,41
0,08
0,07
0,07
0,01
0,05
100,00

Počet
5
71
226
0
190
14
6
148
8
71
110
8
5
70
113
25
323
566
70
66
29
898
195
69
193
130
25
1 344
48
51
154
54
10
1
1 046
12
8
17
5
15
19 850

%
0,03
0,36
1,14
0,00
0,96
0,07
0,03
0,75
0,04
0,36
0,55
0,04
0,03
0,35
0,57
0,13
1,63
2,85
0,35
0,33
0,15
4,52
0,98
0,35
0,97
0,65
0,13
6,77
0,24
0,26
0,78
0,27
0,05
0,01
5,27
0,06
0,04
0,09
0,03
0,08
100,00

Následující graf znázorňuje počet uchazečů o pracovní místo v porovnání s počtem volných
pracovních míst na území města Bystřice v letech 2006-2011. V obecné rovině lze říci, že se
počet uchazečů na jedno volné pracovní místo v období let 2006 až 2008 snižoval (s výjimkou
výkyvů v červenci či listopadu 2006). Nejpříznivější stav nastal v listopadu 2011, kdy na
jedno volné pracovní místo připadalo 1,2 uchazeče. Obdobný stav trval také v roce 2008, poté
se však počet uchazečů začal zvyšovat, zatímco počet volný míst stagnoval. Počátkem roku
2011 (leden, únor) na jedno volné pracovní místo dokonce připadalo 12,5 uchazečů.
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Graf 2.7.1: Dosažitelní uchazeči a volná pracovní místa v obci Bystřice v letech 2006 - 2011

Zdroj: MPSV, GIS0 statistika

Nezaměstnanost na území města
Míra nezaměstnanosti vyjadřující množství nezaměstnaných osob jako procento z celkového
počtu pracovních sil (celkového počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob), je ve městě
Bystřici dlouhodobě nižší v porovnání s hodnotami Středočeského kraje (v průměru o 1-3 %).
Křivky míry nezaměstnanosti města Bystřice a SO ORP Benešov měly v letech 2006-2011
obdobný průběh, avšak v případě města Bystřice je patrný ostřejší průběh křivky, tzn., že
výkyvy míry nezaměstnanosti jsou výraznější než v případě SO ORP Benešov. Totéž platí pro
míru nezaměstnanosti žen, více viz příloha (graf P4).
Graf 2.7.2: Míra nezaměstnanosti ve městě Bystřice, SO ORP Benešov a Středočeském kraji v letech 20062011

Zdroj: MPSV, GIS0 statistika

V následujícím grafu je znázorněna míra nezaměstnanosti obyvatel města Bystřice
v porovnání s mírou dlouhodobé nezaměstnanosti obyvatel téhož území. Od roku 2006 do
roku 2008 klesaly jak míra nezaměstnanosti, tak míra dlouhodobé nezaměstnanosti, v roce
2009 se však míra nezaměstnanosti zvýšila (o 1,3 %), zatímco míra dlouhodobé
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nezaměstnanosti stále klesala až na její minimum (0,2 %). Od roku 2010 je patrný výrazný
nárůst obou hodnot, v roce 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti obyvatel města Bystřice
6,8 % (nárůst o 3,3 % oproti roku 2008) a míra dlouhodobé nezaměstnanosti 1,6 % (nárůst
o 1,4 % za 2 roky).
Graf 2.7.3: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v porovnání s mírou nezaměstnanosti ve městě Bystřice
v letech 2006-2011

Zdroj: MPSV, GIS0 statistika

Se vzrůstajícím počtem nezaměstnaných na území SO ORP Benešov roste také příspěvek na
živobytí. Kolísavý charakter mají také dávky mimořádné pomoci, i v tomto případě je však
patrná vzrůstající tendence křivky znázorňující tuto hodnotu. Relativně konstantní je křivka
doplatku na bydlení.
Graf 2.7.4: Vývoj ukazatelů sociálních rizik v POÚ Benešov v absolutních hodnotách (celkový počet
případů)

Zdroj: MPSV 2011, GIS0
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Míra podnikatelské aktivity
Míra podnikatelské aktivity je ukazatel, který říká, kolik podnikatelů - fyzických osob připadá
na 1 000 obyvatel. Je proto jedním z možných indikátorů úspěšnosti podpory drobného
podnikání. Míra podnikatelské aktivity na území města Bystřice má vzrůstající charakter,
oproti roku 2005 se tato míra do roku 2010 zvýšila o 2,3 ‰ a dosáhla tak hodnoty 209,3 ‰.
Míra podnikatelské aktivity města Bystřice je vyšší oproti průměru Středočeského kraje,
průměrných hodnot SO ORP však nedosahuje. Míra podnikatelské aktivity SO ORP je
v průměru o 2 % vyšší. Všechny tři uvedené hodnoty, tedy míra podnikatelské aktivity města
Bystřice, SO ORP Benešov i Středočeského kraje, však dosahují nadprůměrných hodnot
v porovnání s celou ČR. Republikový průměr míry podnikatelské aktivity v letech 2005
a 2010 nepřevýšil 185 ‰.
Graf 2.7.5: Míra podnikatelské aktivity ve městě Bystřice, SO ORP Benešov, Středočeském kraji a ČR

Zdroj: MPSV, GIS0 statistika

Přesto samotní obyvatelé města Bystřice a přilehlých osad hodnotili v realizovaném
průzkumu podmínky pro podnikání ve městě jako příznivé pouze z 12 %, naopak přes 34 %
respondentů se domnívá, že ve městě dobré podmínek pro podnikání neexistují.
Dojížďkovost
Dle výsledků SLDB z roku 2011 bylo zjištěno, že v rámci města Bystřice více obyvatel
vyjíždí, než dojíždí, saldo dojížďky města tedy dosahuje záporných hodnot (-669 osob denně).
Zatímco do města dojíždí celkem 245 osob denně, vyjíždí z něj 914 osob denně.
V rámci vyjíždějících z Bystřice byly v roce 2011 jako nejvýznamnější proudy, resp.
nejvyhledávanější cílové body identifikovány Benešov (412 osob) a Praha (247 osob).
Dalšími obcemi, do nichž obyvatelé Bystřice vyjíždějí jsou pak Vlašim, Poříčí nad Sázavou,
Votice, Neveklov, Říčany, Tábor a Modletice. Z toho do zaměstnání občané města Bystřice
nejčastěji míří do Benešova (310 osob) a do Prahy (186 osob), méně než 20 osob pak vyjíždí
do zbylých obcí uvedených výše. Detailní zobrazení vyjíždějících z města Bystřice do
zaměstnání v roce 2011 je uvedeno v příloze (grafy P5).
Výrazný trend vyjížďkovosti obyvatel města Bystřice a přilehlých osad do okolních obcí byl
potvrzen také realizovaným dotazníkovýcm šetřením. Z respondentů, kteří se k této
problematice vyjádřili, využívá ke každodenní přepravě osobní automobil přes 85 % osob.
Dalšími využívanými dopravními postředky jsou pak autobus, vlak, kolo či podnikový
autobus. V porovnání s občany využívající osobní automobily je však jejich počet
zanedbatelný.
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Graf 2.7.6: Celkový počet denně vyjíždějících z města Bystřice v roce 2011 (nejvýznamnější proudy)

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Nejvýznamnějšími proudy v rámci dojíždějících do města Bystřice, resp. nejčastějšími
obcemi, z nichž lidé do Bystřice dojíždějí, byly v roce 2011 obce Benešov (55 osob)
a Olbramice (41 osob). Méně než 20 osob pak dojíždí z Votic, Jankova, Vrchotových Janovic
a Neveklova. Z toho do zaměstnání ve městě Bystřici dojíždí nejčastěji obyvatelé Benešova
(52 osob) a Olbramovice (24 osob), méně než 20 osob pak dojíždí ze zbylých obcí uvedených
výše. Detailní zobrazení dojíždějících do města Bystřice do zaměstnání v roce 2011 je
uvedeno v příloze (grafy P7).
Graf 2.7.7: Celkový počet denně dojíždějících do města Bystřice v roce 2011 (nejvýznamnější proudy)

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
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2.8

Souhrnná SWOT analýza

Na základě provedeného rozboru dílčích aspektů života ve městě Bystřici došlo k vytvoření
tzv. SWOT analýzy neboli zhodnocení silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek
města ve vztahu k příležitostem (Opportunities) a ohrožením (Threats), vnějších i vnitřních
faktorů ovlivňujících zkoumanou oblast. Metoda SWOT analýzy přináší přehledně
strukturovaný a ucelený souhrn informací o území a umožňuje identifikovat potenciál
budoucího rozvoje a současné problémy, se kterými se město musí potýkat a definuje tak
rozvojové potřeby města.
SWOT analýza města
Silné stránky
Dlouhodobě rostoucí počet obyvatel
Vyšší podíl dětské složky než osob starších 65let
Vzrůstající přirozený přírůstek
Nižší podíl osob se základním a neukončeným
vzděláním (v porovnání se Středočeským krajem a
ČR)
Dobrá dopravní obslužnost a napojení města na
nadřazenou silniční síť
Přítomnost mezinárodního neveřejného letiště
Zmodernizovaná železniční trať č. 220 v okolí města,
včetně zmoderznizovaného vlakového nádraží stanice
Bystřice u Benešova
Nadprůměrný podíl zemědělské půdy
Vysoké procento zornění
Výskyt regionálních biokoridorů
Existence ČOV
Přítomnost zdravotnických zařízení a domu
s pečovatelskou službou na území města
Velké množství turistických atraktivit
Převyšující podíl vlastních zdrojů nad cizími zdroji
města
Snižující se ukazatel dluhové služby
Nižší míra nezaměstnanosti v porovnání se
Středočeským krajem a ČR
Sídla významných zaměstnavatelů na území města
Bystřice
Vysoká míra podnikatelské aktivity města Bystřice (v
porovnání se Středočeským krajem a ČR)
Příležitosti
Využití migračního potenciálu atraktivního a
dostupného území - zvyšování počtu obyvatel vlivem
migrace, zejména mladých rodin s dětmi
Napojení hromadné dopravy osob v okolí města na
příměstskou dopravu města Benešov
Snížení intenzity dopravy na silnici I/3, v důsledky
výstavby nových úseků dálnice D3
Rekonstrukce a dobudování chybějících částí
komunikací (silnic i chodníků)
Zmodernizování technické infrastruktury města
Realizace rozvodů TUV a připojení dalších odběrných
míst
Zvýšení počtu policejních hlídek v centru Bystřice

Slabé stránky
Klesající migrační přírůstek
Nižší počet vysokoškolsky vzdělaných osob (v
porovnání se Středočeským krajem a ČR)
Vysoká intenzita dopravy na silnici I/3, procházející
městem
Lokální významnost železniční stanice
Problematický úsek komunikace I/3 – sjezd na
Bystřici/nájezd na Prahu (pouze v jednom směru)
Chybějící chodníky (např. Bystřice-Líšno)
Špatný technický stav místních komunikací
Nízký podíl domů napojených na vodovod a kanalizaci
Stav kotelny a teplovodu města
Hluk a znečištění ovzduší způsobené vysokou
intenzitou dopravy ve městě a okolí
Nízká míra pocitu bezpečí v centrální části Bystřice
Nedostatečná komunikace vedení města
s představiteli osad/osadních výborů
Nárůst míry nezaměstnanosti a nárůst míry
dlouhodobé nezaměstnanosti
Pokles počtu pracovních míst
Rostoucí počet uchazečů na jedno pracovní místo
(oproti roku 2007, 2008)
Nedostatek pracovních příležitostí – nutnost vyjíždět
za prací
Vysoká vyjížďka dětí do škol do okolních obcí

Hrozby
Hrozba zvýšené zátěže technické infrastruktury jako
doprovodný jev vyšší míry kladné migrace
Znečištění ovzduší plynoucí z plánované výstavby
nových úseků dálnice D3 v blízkosti města
Zvýšení intenzity dopravy v centru města (silnice II/111
a II/114) po vybudování nových úseků dálnice D3.
Snížená míra bezpečnosti plynoucí z hustoty a
intenzity dopravy
Nebezpečí narušení zdraví občanů města způsobenou
zvýšenou přítomností radonu
Odstávka kotelny a teplovodu
V případě nevyřešení otázky bezpečnosti degradace
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Bystřice na „vyloučenou lokalitu“
Efektivní využívání kamerového systému v centru
Bystřice
Snížení počtu trestných činů, eliminace drogové
problematiky ve městě
Rozvoj turisticky atraktivních lokalit a tím zvýšení počtu
pracovní míst v území
Zvýšení míry využívání dotací
Nastavení komunikační platformy mezi vedením města
a představiteli osad/osadních výborů - Zkvalitnění
spolupráce mezi centrem města a jednotlivými
osadami/osadními výbory
Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu
Vymezení strategických výhledových ploch pro
podnikání
Podpora drobných živnostníků tvořících
diverzifikovanou základnu ekonomických subjektů
s nízkou ekonomickou zranitelností

Odliv obyvatel do větších měst s větší občanskou
vybaveností
Zadluženost obce v důsledku schodkového rozpočtu
Pokračující rivalita centrum X osady vedoucí až
k požadavku na odtržení jednotlivých osad od centrální
části Bystřice
Ekonomický úpadek města - z důvodu vyšší
vyjížďkovosti než dojížďkovosti
Odliv kvalifikované pracovní síly
Omezení počtu pracovních příležitostí
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3

Analýza rozvojového potenciálu města

V rámci analýzy rozvojového potenciálu města byla vytvořena PEST analýza města Bystřice,
prognóza vývoje vnějšího prostředí a vnitřních zdrojů, analýza potřeb jednotlivých osad
a vyhodnocení společných témat rozvoje a analýza potřeb specifických skupin obyvatel
města. Veškeré provedené analýzy pak ústí v definici prioritních oblastí rozvoje města
Bystřice.
3.1

PEST analýza města

V rámci provedené PEST analýzy je pozornost věnována především otázkám, jak se prostředí
bude či může do budoucna vyvíjet či jaké změny v okolí lze předpokládat. Zkoumány byly
politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a technologické faktory.
Analýza vnějších vztahů
K analýze Bystřice včetně jejich osad nelze přistupovat izolovaně od okolního prostředí, ale
v kontextu širšího území se zohledněním vazeb na celou strukturu sídelní sítě. K analýze
a hodnocení vnějších vztahů zkoumaného regionu bylo využito metody PEST analýzy.
Smyslem této metody je rozbor faktorů a okolních vlivů, které působí na realizovanou
rozvojovou strategii (jako celek i na dílčí části ve formě konkrétních projektů). Analýza tak
představuje komplexní pohled na prostředí území, které není stabilní a mění se. Faktory
a vlivy jsou členěny do tematických kategorií, které jsou odvozeny od počátečních písmen
názvu analýzy:





Policy (P): politické a legislativní faktory,
Economic (E): ekonomické faktory,
Social (S): sociální faktory,
Technology (T): technologické faktory.

Východiskem pro identifikaci jednotlivých faktorů byla Sociálně demografická analýza
Středočeského kraje z roku 2009. Údaje byly rozšířeny na základě vlastního výzkumu.
Politické a legislativní faktory
Politické prostředí ČR
Charakter politického prostředí v České republice je dán především systémem parlamentní
demokracie, doprovázeným relativně vysokou formální stabilitou institucí, striktním
dodržováním procesů a poměrně rigidní Ústavou. Na těchto základech je vystavěn legitimní
zastupitelský systém. Samo politické prostředí v České republice je značně nestabilní, již od
90. let nevznikají dostatečně konzistentní většinové vlády, dochází ke střídání pravicových
a levicových vlád, což má za následek neochotu přijímat dlouhodobá a koncepční řešení
(např. při nepopulárních restriktivních opatřeních). Dosáhnout politické shody při prosazování
zásadnějších reforem je velmi obtížné.
Bez účinného tlaku občanské společnosti však nelze očekávat významnější změnu. Role
veřejnosti je zpravidla omezena na volební proces. Politická scéna je veřejností vnímána jako
korupční prostředí s nátlakovými formami a lobbingem. Důsledkem je nízká důvěra občanů
jak v politické strany, tak i v instituce státní moci, čehož je projevem např. nízká volební
účast.
Lepší situace je v municipálním politickém prostředí, i když se v regionální politice objevují
situace, kdy skutečně prosazované rozvojové tendence jsou mnohdy podřízeny stranickým
hlediskům, bez zohlednění skutečných potřeb území. Míra důvěry občanů v Krajský úřad
a obecní/městské úřady je poměrně stabilně na vysoké úrovni. Dle reprezentativního výzkumu
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agentury STEM (obyvatelé České republiky starší 18 let, v období 5. 9. 2012 – 29. 8. 2013)
důvěřují krajskému úřadu tři pětiny občanů, obecním či městským úřadům důvěřuje
dvoutřetinová většina české veřejnosti. Svému obecnímu či městskému úřadu významně
častěji důvěřují lidé v menších obcích a městech (do 20 tis. obyvatel).
Politicko-ekonomická situace v EU a přeshraniční spolupráce
Evropská unie se v poslední době potýká s krizí v mnoha oblastech, její bezprostřední příčina
je především ekonomická – dluhová krize v eurozóně. Další příčinou je nedostatečný
institucionální rámec a pravidla fungování unie (např. způsob řešení krize, institut vystoupení
země z eurozóny). Postupně dochází k posilování euroskeptických stanovisek ve společnosti
a stoupá míra nedůvěry vůči institucím EU.
Jak již bylo uvedeno, má zkoumaný region charakter venkovského regionu. Tento typ regionu
je spojen s poměrně vysokou mírou ohrožení regionálními disparitami, zejména z důvodu
specifického socioekonomického chování obyvatel. Region je tudíž jedním z cílových území
evropské kohezní politiky, na které lze čerpat prostředky i v novém programovacím období.
Vlivem výše uvedené krize také dochází ke změně charakteru poskytované podpory v rámci
kohezní politiky EU a především k jejímu zeštíhlení.
Regionální politika
V České republice je dle ústavy nastaven smíšený model výkonu veřejné správy, kde je
kladen důraz na postavení měst a obcí. Parametry vztahů samospráv a orgánů státní správy
jsou definovány Ústavou ČR. Stát může zasahovat do výkonu samosprávných kompetencí
krajů a obcí pouze na základě zákona a naopak svěřuje krajům a obcím část své působnosti,
tzv. přenesený výkon státní správy. Přesto jsou v české veřejné správě dlouhodobě patrné
centralizační tendence, které se projevují především rostoucím zatěžováním obcí a krajů
agendami státní správy (mnohdy bez adekvátní úhrady) a nadměrnou regulací výkonu
povinností krajů a obcí ve sféře jejich samostatné působnosti (např. školství, veřejná doprava,
kultura). Popsané tendence jsou však jen velmi těžko ovlivnitelné a změnu by mohl přinést
jen silný společný tlak občanské společnosti a reprezentace krajských i obecních samospráv.
Dalším z faktorů je poměrně slabá národní regionální politika, která má za následek
prohlubující se územní diferenciaci rozvoje ČR. U nejvýznamnějších sektorových politik
a programů však již dochází k postupnému zakomponování regionální dimenze, které mají za
cíl posílení podpory slabých oblastí.
Zkoumané město spadá do Středočeského kraje, tzn., jedním ze stěžejních směrů rozvoje musí
být orientace na Prahu a její vysoký ekonomický potenciál. Úzká vazba s hlavním městem
a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Kraj je pro Prahu významným
zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje ji
svůj rekreační potenciál.
Ekonomické faktory
Ekonomická recese
Česká republika se od roku 2008 potýká s následky ekonomické krize, na kterou česká
ekonomika reagovala nadprůměrně hlubším propadem než EU-27. Ve většině ekonomik
dochází od roku 2010 k postupnému oživení, u některých zemí se růst vyrovnal hodnotám
před ekonomickou krizí. V České republice se stále nepodařilo vrátit ekonomiku k trvalejšímu
hospodářskému růstu. Dochází k nadměrným restriktivním opatřením a změně
spotřebitelského chování obyvatelstva, které ještě více brzdí ekonomický vývoj země. Dopad
této recese je zřetelný především v periferních oblastech, kde je kumulovaný výskyt
nízkopříjmového obyvatelstva a dlouhodobě negativního vývoje trhu práce. Vlivem růstu cen
vzrůstají i životní náklady obyvatel. Ti, kteří si v minulosti vzali půjčky, je mnohdy nejsou
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schopni splácet a roste počet exekucí. Tento stav je ještě více umocněn tendencí zahraničních
investorů k odchodu do zemí s nižšími výrobními náklady.
Restrikce veřejných financí
S výše uvedeným souvisí také snižování objemu veřejných rozpočtů v důsledku nižších
příjmů a tlaku na vyšší výdaje. Stále roste podíl veřejného dluhu k HDP, což následně vede
k restrikcím veřejných výdajů. Nedostatek veřejných financí se projevuje napříč všemi
úrovněmi veřejných rozpočtů, nejmarkantnější je však na nejnižší úrovni – zejména u malých
obcí, které jsou ze svých rozpočtů schopny hradit pouze běžný provoz obce (a to mnohdy
s obtížemi). Často tak nedochází k dlouhodobým strategickým rozvojovým investicím, či
investicím do oprav a rekonstrukcí obecního majetku. K jejich financování jsou využívány
dotace ze strukturálních fondů EU (které ale vyžadují finanční podíl příjemce) a půjčky, což
vede k nárůstu zadlužování obcí.
Pozitivním efektem je celorepublikový tlak na zprůhledňování toků veřejných financí a jejich
efektivní alokaci.
Změny na trhu práce
V souvislosti s probíhající ekonomickou recesí se stále více prohlubují disparity na trhu práce.
Budoucí rozvoj města závisí především na využití pracovního potenciálu Prahy a jejího
zázemí. Středočeský kraj se v rámci ČR vyznačuje nižší mírou nezaměstnanosti.
Zaměstnanost v jednotlivých odvětvích v SO ORP Benešov odpovídá průměru za kraj.
Nadprůměrný je podíl samostatně výdělečně činných osob i míra podnikatelské aktivity.
Pozitivní je jeden z nejnižších podílů osob dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců)
v kraji. Propojení Benešovska s Prahou je umožněno jednak po „staré benešovské“ silnici,
jednak po dálnici D1, tudíž je území z hlediska dopravy a případných investic velmi dobře
přístupné. Přes to vše při stále probíhající recesi není situace na trhu práce ideální. Pro
zaměstnavatele to znamená zvýšení loajality zaměstnanců, růst produktivity práce, snižování
fluktuace zaměstnanců a pokles tlaku na růst mezd.
K podpoře řešení této situace jsou dlouhodobě přijímány opatření na podporu podnikatelských
aktivit (zejména malého a středního podnikání), jak ze strany centrálních orgánů, tak i vyššího
územního samosprávného celku. Jedná se zejména o zjednodušování administrativní
náročnosti podnikání a zahájení podnikání, včetně poskytování poradenských služeb. Dále
jsou vyhlašovány výzvy na poskytnutí finančních podpor malého a středního podnikání.
Nové programovací období EU 2014+
K podpoře rozvoje území je možno čerpat prostředky kohezní politiky EU v novém
programovacím období 2014 – 2020. V tomto období ale již dotační rámce operačních
programů nebudou tak štědré, jako v předchozích letech. Důraz bude kladen na finanční
spoluúčast příjemců a posílení role návratných finančních nástrojů.
Sociální faktory
Demografický vývoj
Klíčovým procesem ovlivňujícím vývoj socio-prostorové struktury území je demografický
vývoj a především stárnutí populace. Hlavní příčinou je zejména snižující se porodnost,
pokles míry úmrtnosti a prodlužující se délka života. Ve Středočeském kraji je situace odlišná,
jelikož zde v rámci procesu suburbanizace proudí vysoký počet migrantů, především
z hlavního města Prahy (v období let 2001-2011 se jednalo o 146,7 tisíc osob, tedy 16,5 %
z celkové mezikrajské migrace). Stěhují se zde především mladé rodiny, které se chtějí usadit
v blízkém okolí Prahy. Podíl osob v předproduktivním věku je v kraji v rámci ČR
nadprůměrný. Proces stárnutí populace může zmírnit i odložená porodnost populačně silných
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ročníků 70. let. V České republice však dochází k trvalému podceňování tohoto trendu
a k odkládání přijetí potřebných reforem (zejména důchodové), což může mít za následek
kolaps sociálního systému státu.
Jedním z negativních faktorů je destabilizace sociálního prostředí v ČR, roste společenský
a sociálně-ekonomický tlak zejména na mladé rodiny a jednočlenné domácnosti (zejména
nárůst finančních nároků na zajištění domácnosti a životních potřeb). Dochází k rozpadu
rodinných a sociálních vazeb ve společnosti. Mladí lidé odkládají vstup do manželství
a početí potomků, snižuje se počet sňatků a zvyšuje rozvodovost.
Prohlubování sociální polarizace
V důsledku zhoršené situace na trhu práce dochází k prohlubování sociální polarizace ve
společnosti. Roste podíl skupin obyvatel s nejnižšími příjmy a podíl skupin obyvatel
s nejvyššími příjmy, obě tyto skupiny mají naprosto odlišný životní styl a sociální status.
Současně klesá podíl zastoupení středních vrstev. Sociální polarizace vede k postupné
degradaci soudržnosti společnosti a nárůstu sociálních rizik (růst sociálního napětí v území).
Nová sociální rizika začínají postihovat nejen nejnižší vrstvy společnosti, ale v poslední době
přecházejí i do vrstev středních. Jsou postihovány i osoby s vyšším vzděláním, např.
vysokoškoláci, kteří se z hlediska příjmů nepohybují ve vysoce placených profesích. Lze
předpokládat, že tlak na celou společnost dále poroste.6
Vzdělávací systém
Vzdělávací systém a jeho kvalita je jedním z klíčových faktorů ovlivňující úroveň lidských
zdrojů a jejich uplatnitelnost na trhu práce. Současný vzdělávací systém se potýká
s nedostatkem financí na straně jedné a na straně druhé s nesouladem mezi požadavky trhu
práce a nabídkou vzdělávacích oborů a následně absolventů. V souvislosti s všeobecným
tlakem na růst vzdělanosti ubývá zájmu studentů o učební a praktické obory, ačkoliv poptávka
po jejich absolventech roste. Naopak se zvyšuje zájem studentů o studium na vysoké škole
a paradoxně se tak zvyšuje počet nezaměstnaných vysokoškoláků, často s mizivou praxí
(čerství absolventi, kteří očekávají adekvátní platové ohodnocení na vysokoškolské pracovní
pozici). Zároveň s tímto trendem dochází ke snižování úrovně vysokého školství na úkor
kvantity. Pozitivním jevem je preference přírodovědných a technických oborů v chystané
reformě vysokého školství.
Největší zaměstnavatelé v Bystřici a okolí se řadí do výrobní sféry a zaměstnávají především
osoby s vyučením či se středoškolským vzděláním. S tím souvisí problém vysokého podílů
nezaměstnaných absolventů v kraji, kteří mají větší šanci pracovního uplatnění hlavně v Praze
a nejbližším zázemí.
Technologické faktory
Reforma podpory vědy a výzkumu
Výzkum, vývoj, inovace a nové technologie jsou akcelerátorem ekonomického rozvoje, Česká
republika se však v této oblasti nachází pod úrovní evropského průměru. Nedostatečná je
zejména úroveň výdajů podniků na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, spolupráce
průmyslového sektoru s výzkumem a rozvoj lidských zdrojů v této oblasti. To vše je
doprovázeno slabou ochranou duševního vlastnictví. Na národní i regionální úrovni jsou proto
vytvářeny a realizovány politiky na podporu inovačních aktivit. Dochází ke změně systému
financování vědy a výzkumu, kdy je posílena podpora kvality na úkor kvantity a podporován
je především aplikovaný výzkum.
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Oblast výzkumu a vývoje, technologického rozvoje a inovací je klíčem k zajištění regionální
konkurenceschopnosti. Vytváření podmínek pro rozvoj inovačního potenciálu a znalostně
orientované ekonomiky představuje jednu ze stěžejních priorit Středočeského kraje. Mezi
významné priority kraje patří též vytváření podmínek pro zvyšování kvality lidských zdrojů
a podpora spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vědeckovýzkumným sektorem.
Vznik a rozvoj výzkumných center je podporován také ze strukturálních fondů ČR.
Středočeský kraj je rovněž partnerem několika velkých vědeckých projektů, v rámci kterých
vznikaly a vznikají nové vědecké a technologické parky. Dynamičtější rozvoj ČR v oblasti
nových technologií je zpomalován nedostatečnou komunikací a spoluprací mezi oblastí
výzkumu, reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi
a podnikatelskou sférou.
Růst významu technologií
Jedním z významných faktorů je neustálý rozvoj informačních technologií, které mění
charakter komunikace a způsob získávání informací ve společnosti. Trvale pokračuje
elektronizace veřejné správy, dochází k posilování role e-governmentu. Další rozvoj
zkoumané oblasti je možno podpořit rozšířením přístupu domácností/obyvatel k internetové
síti a zvýšením informační gramotnosti obyvatelstva.
Dalším významným faktorem je environmentální politika státu spolu s pozitivní změnou
postoje společnosti ke kvalitnímu životnímu prostředí. Je zvyšován tlak na podnikatelské
aktivity, aby byly využívány materiály a postupy co nejvíce šetrné k životnímu prostředí
a zároveň rostou požadavky na redukci čerpání přírodních zdrojů a omezování množství
vzniku odpadu. Tyto trendy jsou doprovázeny legislativními změnami, jako je např. novela
zákona o ovzduší nařizující výměnu neekologických kotlů (topných zařízení), která výrazně
ovlivní rozpočtovou situaci nízkopříjmových domácností – nebudou mít prostředky na nákup
nového zařízení.

3.2

Prognóza vývoje vnějšího prostředí a vnitřních zdrojů

Vývoj vnějšího prostředí a vnitřních zdrojů je závislý na mnoha různých faktorech, jedním
z nichž je geografická makropoloha. Město Bystřice leží ve Středočeském kraji ve vzdálenosti
přibližně 50 km od hlavního města Prahy, které je přirozeným centrem kraje, republiky
i regionu střední Evropy. Ačkoliv tedy Bystřice neleží v nejužším pásu kolem Prahy, její
přitažlivá síla je natolik velká, že z ní může město především ekonomicky profitovat.
Suburbánní zóna Prahy v současnosti představuje území, kde se odehrávají významné procesy
změny fyzického i sociálního prostředí. Sociální prostředí v pražském zázemí se mění pod
vlivem celospolečenských změn v demografickém chování, ale i pod vlivem příchodu nových
rezidentů. Ti mají odlišnou věkovou i vzdělanostní strukturu či ekonomickou aktivitu, liší se
i zvyklosti a způsob života nově přistěhovalých a starousedlíků. Přistěhováním do sídla
v zázemí se mění životní styl nově přistěhovalých už samotnou změnou místa bydliště, typem
bydlení a zvýšenou vyjížďkou za prací a službami. Postupem času se mění i způsob života
starých rezidentů, kteří jsou vystaveni velkým zásahům do fyzického i kulturního života ve
své obci.
Sociodemografický vývoj
Podle prognózy ČSÚ by se měl celkový počet obyvatel kraje zvyšovat v důsledku převahy
živě narozených dětí nad zemřelými osobami pouze do roku 2016. Tato prognóza však
nepočítá s migrací, která v případě Středočeského kraje představuje významný zdroj
populačního přírůstku. V období 2001 – 2011 přibylo díky migraci ve Středočeském kraji
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153,7 tisíc osob (z toho 146,7 tisíc osob se přistěhovalo z Prahy), jednalo se především
o mladé rodiny s dětmi. Díky migraci se dají očekávat i v budoucnu významné změny ve
věkové skladbě obyvatelstva kraje.
Pro vyspělé státy světa, mezi které se řadí i Česká republika, je typický proces stárnutí
obyvatelstva, které je způsobeno především sníženou porodností, odkládáním porodnosti do
pozdějšího věku a zvyšováním průměrné naděje dožití. Lze předpokládat, že tento trend bude
pokračovat i v následujících 5 – 10 letech. V případě populace starší 65 let je podle prognózy
ČSÚ do roku 2023 očekáváno její zvýšení v rámci kraje o 50 tisíc osob, v případě města
Bystřice lze očekávat obdobný demografický vývoj (s příslušným podílem počtu seniorů).
V tomto kontextu je potřeba věnovat pozornost především sociální oblasti a péči o seniory,
výhledově bude potřeba zvýšené kapacity lůžek v domovech pro seniory či v domovech
s pečovatelskou službou.
Přesto bude věková struktura obyvatel Středočeského kraje v porovnání s ostatními kraji ČR
odlišná, jelikož se zde významně projevuje právě působení migračních proudů, kdy do kraje
stále častěji míří mladí lidé, příp. mladé rodiny s dětmi, jež snižují věkový průměr kraje
a zvyšují tak nároky na kapacity školských a předškolských zařízení. Středočeský kraj má po
Praze druhý nejvyšší migrační obrat a v budoucnu se dá očekávat pokračování tohoto trendu.
Migrační saldo v menších územních celcích, jako je město Bystřice, je jen obtížně
předvídatelné, neboť stěhování je na menších územních celcích nejobtížněji odhadnutelnou
složkou celého modelu a může být v budoucnu ovlivněno specifickými podmínkami dané
lokality. Počet obyvatel města i jeho strukturu může v následujících 10 letech ovlivnit např.
bytová výstavba nebo příchod významného zaměstnavatele do regionu.
Sociokulturní vývoj
V souvislosti se stěhováním mladých rodin s dětmi se dá v budoucnu očekávat nárůst
kriminality teenagerů a adolescentů. Jako největší problém se výhledově jeví především
problematika drog a drobné kriminality. Bude potřeba vytvořit program bezpečnostní
a protidrogové prevence, rozšířit volnočasové programy pro mládež a podporovat jejich
vzdělávání. S tím souvisí i integrace nově přistěhovalých a dobudování služeb, které budou
moci ve městě využívat. Bude vhodné se zaměřit i na pražské rezidenty, kteří mohou Bystřici
využívat jako místo pro odpočinek a relaxaci – možností se jeví vybudování naučných stezek,
vytvoření environmentálního centra, podpora ozdravných programů apod.
Ekonomický vývoj a dopravní infrastruktura
Neméně důležitý pro život občanů města Bystřice bude do budoucna i ekonomický vývoj
regionu, který ovlivňují faktory jako je míra nezaměstnanosti, zaměstnanost obyvatel
v sektorech národního hospodářství, přítomnost vědecko-výzkumných institucí nebo
dostupnost páteřních dopravních komunikací.
Je to právě doprava, která v nejbližších 5-10 letech může velmi výrazným způsobem ovlivnit
život občanů města. Časová dostupnost dálnice D1, která umožňuje v současnosti nejrychlejší
spojení s hlavním městem, je poměrně kvalitní. Nejbližší nájezd na dálnici severně od
Bystřice je ve vzdálenosti 20 km. Dálnice D1 je významnou dopravní tepnou, podél které leží
několik velkých průmyslových zón, v nichž pracuje mnoho obyvatel Bystřice a přilehlých
osad. Dostupnost Prahy automobilovou dopravou se bude v následujících 10 letech odvíjet
také od postupu výstavby dálnice D3, která má výhledově propojit Prahu s Českými
Budějovicemi. Dálnice by měla procházet přibližně 7 km od města, čímž by se výrazně
vylepšila jeho dopravní situace.
Kvalitní dopravní infrastruktura ovšem není jediná predispozice potřebná k ekonomickému
růstu regionu. Dopravní situaci v regionu je potřeba do budoucna stimulovat zlepšením
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prostorové obslužnosti města veřejnou hromadnou dopravou, která je pro mnoho jedinců stále
nejdůležitějším dopravním prostředkem při vyjížďce/dojížďce do zaměstnání. Je potřeba
podporovat integrované dopravní systémy, které umožňují cestujícím pohodlnější a plynulejší
cestování autobusovou, vlakovou nebo městskou hromadnou dopravou. Ve Středočeském
kraji funguje od roku 2005 Středočeská integrovaná doprava. Budoucí integrace veřejné
dopravy bude spočívat zejména ve sjednocování městské hromadné dopravy největších měst
kraje s příměstskou a regionální autobusovou dopravou, zajištění stanovených standardů
dopravní obslužnosti po celém území kraje, zavedení zónového tarifu, jednotné platební karty
a nového číslování linek. Počítá se rovněž s jednotným informačním systémem pro cestující
a celým telematickým systémem, který má zahrnovat sledování polohy a pohybu vozů
systémem GPS. Získaná data budou poskytována centrálnímu dopravnímu informačnímu
středisku (CEDIS) a budou propojena se systémem IDOS. Bude lépe koordinována návaznost
spojů, vyhodnocován a kontrolován provoz. Cestující tak budou operativně informování
o aktuální dopravní situaci.

3.3

Analýza potřeb jednotlivých osad a vyhodnocení společných témat rozvoje

Následující kapitola je definována na základě výstupů z realizovaného průzkumu
s představiteli/předsedy osadních výborů. Tito byli osloveni s žádostí, aby se vyjádřil
k potřebám jednotlivých osad, jež ze své pozice spravují. Na základě takto provedených
rozhovorů byly identifikovány priority rozvoje jak jednotlivých osad, tak společných témat
rozvoje. Na úrovni volebních obvodů jsou informace doplněny o výstupy z průzkumu
s občany. Dále je za každou osadu vytvořena tzv. „karta osady“.
Volební obvod Božkovice
V rámci volebního obvodu Božkovice, pod nějž spadají osady Tožice, Radošovice
a Božkovice, jsou místními obyvateli vnímány jako nejzávažnější problémové oblasti města
a osad především absence technické infrastruktury (kanalizace a vodovodní sítě), do níž by
měly být výrazným způsobem směřovány finanční prostředky z rozpočtu města. Dalším
výrazným problémem osady je z pohledu místních obyvatel hluková zátěž z letiště a špatná
dopravní obslužnost území.
Zhoršená je dopravní obslužnost volebního obvodu prostřednictvím autobusových (příp.
vlakových) spojů (především v případě Tožice a Božkovic), jejichž nedostatek/nedostatečnou
kapacitu vnímá přes 65 % respondentů. Pro děti a studenty vyjíždějící do škol byl zřízen
autobus, který je ráno do škol sváží. Odpoledne tento autobus již však nejezdí, děti jsou tedy
nuceny čekat na jiné spoje a do místa svého bydliště pak ze zastávky dojít pěšky (vzdálenosti
často větší než 1km).
Velká část obyvatel osad si však na tuto situaci přivykla a vzhledem k vysoké vyjížďce do
zaměstnání je obyvateli využívána především osobní automobilová doprava.
V rámci dopravního napojení obcí chybí u osad Tožice a Radošovice odbočovací pruh ze
silnice I/3 – E55, jež byl v minulosti příčinou již několika dopravních nehod. Problémem je
rovněž silnice Tožice-Radošovice, jež je i přes nedávnou rekonstrukci (dokončení v roce
2013) v nevyhovujícím technickém stavu.
Osada Tožice
V osadě Tožice byl jako nejpalčivější problém identifikován nevyhovující stav veřejných
komunikací, nedořešení jejich vlastnických vztahů a nebezpečí plynoucí ze špatné dostupnosti
autobusových zastávek. Veřejná doprava do osady nezajíždí, ráno je však vypravován autobus
soukromého dopravce svážející děti do školy. Tento spoj je plně využíván a je financován
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z rozpočtu města Bystřice. Dalšími oblastmi, jež byly identifikovány jako nedostatečné, jsou
veřejné osvětlení a stav technické infrastruktury (absence kanalizace, vodovodu, plynofikace).
V osadě se nachází několik soukromých rekreačních objektů (neurčeno k využívání
veřejnosti). Aktivní je místní sbor dobrovolných hasičů pořádající 2x ročně taneční zábavu či
1x ročně turnaj v ping-pongu. Rovněž místní obyvatelé jsou aktivní a zapojují se do veřejného
dění v osadě, účastní se společensko-kulturních akcí, brigád k úklidu a zvelebení osady apod.
Významným místem v osadě je také kostel sv. Martina či staroslavná tožická náves. Nad
Tožicí se tyčí kopec zvaný Vrch (též Spálený Vrch), na němž by dle vyjádření předsedy
osadního výboru bylo možné vybudovat rozhlednu.
Tabulka 3.3.1: Přehled potřeb rozvoje osady Tožice
Řešená oblast

Identifikace problému


Špatný přístup na autobusové zastávky (ve směru do Bystřice se nelze dostat,
v opačném směru přístup nebezpečný)
 Absence odbočovacího pruhu ze silnice I/3 – E55 ve směru od Olbramic
 Absence chodníků
Doprava
 Špatný technický stav silnic
 Nevyřešené majetkové poměry pozemků, na nichž komunikace leží
 Špatná dopravní obslužnost prostřednictvím veřejné dopravy

Absence kanalizace
Technická

Absence napojení na vodovod
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Veřejné osvětlení

Nutnost zvýšení počtu světel směrem od Tožice k autobusové a vlakové zastávce
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Radošovice
V případě osady Radošovice byly identifikovány obdobné problémové oblasti jako v osadě
Tožice. Především se tedy jedná o chybějící odbočovací pruh ze silnice I/3 – E 55 ve směru
od Olbramovic, špatný technický stav komunikací (silnice Tožice-Radošovice) a nevyřešení
majetkových vztahů pozemků pod komunikacemi. Pro přejezd silnice I/3 – E 55 by v osadě
Radošovice bylo možné využití stávajícího mostu, jehož vlastnictví je však nejasné.
Prioritou rozvoje by dále měla být výstavba kanalizace. Dle vyjádření předsedy OV by osadě
pomohla přinejmenším výstavba dešťové kanalizace pro odvedení vyčištěné vody z domácích
ČOV. Napojení na vodovod v osadě rovněž chybí, jeho výstavba však není žádána (nebyl by
o něj zájem).
V osadě jsou jedenkrát měsíčně organizována tzv. hasičská posezení, na podzim bývá také
organizován lampionový průvod (z Radošovic do Tožice).
Tabulka 3.3.2: Přehled potřeb rozvoje osady Radošovice
Řešená oblast

Identifikace problému


Absence odbočovacího pruhu ze silnice I/3 – E 55 ve směru od Olbramovic

Špatný technický stav silnic

Nevyřešené majetkové poměry pozemků, na nichž komunikace leží
Technická

Absence kanalizace
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Doprava

Osada Božkovice
Osada Božkovice je klidnou částí města Bystřice, jež se dle vyjádření předsedy místního
osadního výboru nepotýká s významnějšími problémy. V minulosti zde byl problém
s dodávkou a kvalitou pitné vody, jež obsahovala uran, arzen, dusičnany aj. látky, v současné
době je však toto již vyřešeno. Co osadě chybí je dopravní napojení prostřednictvím veřejné
dopravy, kdy do osady nezajíždí žádné autobusy. Stejně jako v případě Tožice byl však
zaveden autobus svážející děti ráno do školy. V pátek a neděli večer bývá v osadě zvýšený
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provoz, poněvadž si lidé zkracují přes Božkovice cestu do Prahy. Kvalita komunikací je
dostačující, chodníky však v osadě nejsou. Možností zlepšení jsou spatřovány v urbanistické
úpravě návsi, kde je v blízkosti rybníků často nepořádek z opadajícího listí starých stromů.
Volnočasové aktivity jsou realizovány v rámci centrální části Bystřice či dalších obcí, do
nichž vyjíždějí především děti (v rámci školských zařízení). V osadě také chybí dětská hřiště
aj. zázemí pro děti.
V osadě není zavedena kanalizace, vzhledem k charakteru terénu by její zavedení nebylo ani
technicky možné, na vodovod jsou napojeni všichni místní obyvatelé. Možností řešení
absence kanalizace by do budoucna mohla být instalace domovních ČOV, toto řešení však
bylo prozatím využito jen několika domácnostmi.
Tabulka 3.3.3: Přehled potřeb rozvoje osady Božkovice
Řešená oblast

Identifikace problému


Absence dopravní spojení prostřednictvím veřejné dopravy

Absence chodníků v osadě

Absence kanalizace (není prioritou)
Technická

Možnost zavedení domovní ČOV
infrastruktura

Absence napojení na plynovod

Absence infrastruktury pro děti (hřiště apod.)
Doprovodná
infrastruktura

Zlepšení urbanistické úpravy návsi
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Doprava

Volební obvod Bystřice
V rámci centrální části Bystřice byla jako nejzávažnější problém jednoznačně identifikována
drogová problematika, a dále také vandalismus, černé skládky, zásobování pitnou vodou
(časté havárie a příliš tvrdá voda), nedostatečná kapacita MŠ, likvidace bioodpadu
a nedostatek zasíťovaných stavebních parcel. Snížená bezpečnost je pak především v okolí
heren, na náměstí, u stadionu, v blízkosti kotelny či v okolí školy. Situaci nepřispívá ani
veřejné osvětlení, jež je v mnoha místech zastaralé. Další problémy jsou spatřovány
v dopravě, kdy jsou komunikace procházející centrální částí Bystřice v nevyhovujícím
technickém stavu, parkovišti na náměstí chybí vyznačení parkovacích míst. Rozvoj také brzdí
nevyřešené majetkové vztahy pozemků-chodníků, jejichž majiteli je Středočeský kraj.
Dle vyjádření místních obyvatel je v Bystřici a osadách nedostatek pracovních míst a to
přesto, že má město výrazně nižší míru nezaměstnanosti v porovnání s krajským
i republikovým průměrem. Občané jsou však v řešené lokalitě nuceni z více než 80 % do
zaměstnání vyjíždět do okolních obcí, ocenili by proto nárůst pracovních míst v místě svého
bydliště.
Vzhledem k převažujícímu využívání osobní automobilové dopravy občanů Bystřice se počet
spojů hromadné dopravy obsluhující Bystřici jeví jako dostačující (především v pracovních
dnech), navýšení jejich kapacity by však bylo vhodné v pozdějších večerních hodinách.
Možností se také jeví zřízení městské hromadné dopravy, jež by propojovala roztáhlé centrum
města s nejbližšími osadami.
Na kanalizaci je v centrální části Bystřice napojeno asi 90 % domů, z toho 80 % na kanalizaci
oddílnou. Na vodovod je pak napojeno 85 % domů, problémem však jsou časté havárie
a příliš tvrdá voda, stejně tak stav místní kotelny a teplovodu města. Do budoucna by mělo
dojít k nové úpravně vody, intenzifikaci ČOV, rekonstrukci kotelny a teplovodu města,
rozvoji služeb, navýšení kapacity MŠ a vybavenosti ZŠ či zlepšení vzhledu města. Městu také
chybí obřadní smuteční síň.

55

Ačkoliv centrum města nenabízí žádné rekreační vyžití, kulturní a společenský život je
ve městě bohatý, a to zejména díky čtyřem divadelním souborům, jež zde působí. V Bystřici
dále působí také MC Kulíšek pořádající aktivity pro různé věkové kategorie, TJ Bystřice, sbor
dobrovolných hasičů, český svaz chovatelů, rybáři, lukostřelecký oddíl, český červený kříž,
zahrádkáři, včelaři, aj. Přesto většinové obyvatelstvo není v rámci společenského dění v místě
svého bydliště příliš aktivní, ačkoliv se s tímto místem většina z nich ztotožňuje (především ti
v původní zástavbě).
Tabulka 3.3.4: Přehled potřeb rozvoje osady Bystřice
Řešená oblast
Doprava

Technická
infrastruktura
Veřejné osvětlení
Životní prostředí
Socio-patologické
jevy

Identifikace problému

















Špatný technických stav komunikací
Neoznačená parkovací místa na náměstí
Nevyřešené vlastnické vztahy s majiteli chodníků (kraje)
Nedostatečné kapacity autobusových spojů ve večerních hodinách
Problém zásobování pitnou vodou (časté havárie, tvrdost vody)
Absence napojení na plynovod
Nedostatek zasíťovaných stavebních parcel
Nutnost rekonstrukce kotelny a teplovodu
Zastaralé veřejné osvětlení
Výskyt černých skládek
Likvidace bioodpadu
Drogová problematika
Vandalismus
Nízká míra bezpečnosti
Nedostatečná kapacita MŠ
Nízká aktivita obyvatel

Sociodemografické
podmínky
Doprovodná

Absence obřadní smuteční síně
infrastruktura
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Volební obvod Drachkov
Z pohledu obyvatel Drachkova jsou nejvýraznější problémy města Bystřice a přilehlých osad
spatřovány v oblasti drogové problematiky, nezaměstnanosti a pasivitě občanů k dění ve
městě/osadách. V osadě Drachkov chybí kapacity předškolských zařízení a dostatek
pracovních míst, místní občané jsou za prací nuceni z více než 85 % vyjíždět. Oblasti, do
nichž by dle vyjádření obyvatel Drachkova měly být směřovány finanční prostředky
z rozpočtu města, jsou snížení nezaměstnanosti a zvýšení bezpečnosti.
V případě volebního obvodu, resp. osady Drachkov se jedná o klidnou oblast, s níž se většina
jejích obyvatel ztotožňuje. Toto potvrzuje také činnost aktivního občanského sdružení, jež
v osadě pořádá mnoho kulturních a společenských aktivit, a to jak pro děti tak pro dospělé.
Veškeré akce však bývají z důvodu krachu místního hostince, z nějž se následně stal sklad,
pořádány pod širým nebem. Tato skutečnost je dle vyjádření předsedy osadního výboru
místními obyvateli vnímána negativně, postrádají místo společného setkávání a apelují tak na
výstavbu nového kulturního domu.
Další problém osady Drachkov je vysoká rychlost projíždějících automobilů při vjezdu do
osady. Místo se tak stává nebezpečným především pro děti, jež se na silnicích často pohybují.
Rovněž počet spojů autobusových linek hromadné dopravy zajíždějící do osady je
nedostatečný. Osada není napojena na kanalizaci ani na vodovod, obyvatelé využívají vlastní
septiky a mají vybudovány studny.
V Drachkově je poměrně vysoký zájem o stavební pozemky, avšak stavební parcely nebyly
vytvořeny. Obyvatelé mají pocit, že se na osadu v rámci města Bystřice jako celku zapomíná,
proto již v roce 1997 vyvíjeli aktivity k odtržení osady od města Bystřice.
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Tabulka 3.3.5: Přehled potřeb rozvoje osady Drachkov
Řešená oblast
Doprava
Technická
infrastruktura
Doprovodná
infrastruktura

Identifikace problému






Nedostatečný počet spojů veřejné dopravy zajíždějících do osady
Zvýšená rychlost automobilů při vjezdu do města
Absence kanalizace
Absence vodovodu (není prioritou)
Absence napojení na plynovod



Absence prostor pro setkávání obyvatel a pořádání akcí


Nedostatečné vytváření stavebních parcel (ve vztahu k zájmu o stavební pozemky)

Zájem o odtržení osady od Bystřice (již v roce 1997)
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Budoucnost osady

Volební obvod Jinošice
Z pohledu obyvatel volebního obvod Jinošice, zahrnující v sobě osady Jinošice, Opřetice
a Líštěnec, se město a přilehlé osady potýkají zejména s nedostatkem pracovních míst, za
nimiž jsou občané nuceni vyjíždět do okolních obcí. Přesto se však zdejší obyvatelé s místem
svého bydliště výrazně ztotožňují a mají k němu blízký vztah, 84 % respondentů je spokojeno
s lokalitou, v níž žije, a přes 45 % respondentů by dle vlastního vyjádření nemohlo žít jinde.
Společný problém osad Jinošice a Opřetice je dle vyjádření předsedkyně osadního výboru
spatřován v nedostatku spojů veřejné dopravy především okolo 10:00 a 13:30, kdy zejména
starší obyvatelé nejsou schopni dopravit se do Bystřice, příp. Benešova a zpět. Možností by
tak dle jejího vyjádření bylo zřízení mikrobusu, jenž by jezdil alespoň 2-3 dny v týdnu od
Jankova, přes Pičín, Kondratice, Vojslavice-Hlivín, Strženec, Ouběnice, Jinošice a Opřetice
do Bystřice. Z pohledu místních obyvatel se však tato oblast neprojevila jako výrazně
problematická, kapacitu dopravních spojů označilo za nedostatečnou pouze 8 % respondentů.
Co naopak obyvatelé ve městě a osadách postrádají, jsou pracovní místa.
Finanční prostředky z rozpočtu města by pak měly být z pohledu občanů směřovány zejména
na zvýšení bezpečnosti, snížení nezaměstnanosti, protipovodňová opatření, výstavbu
komunikací a rozvoj technické infrastruktury – kanalizace.
Osada Jinošice
Jinošice jsou populačně malou osadou, v níž jsou místní obyvatelé s místem svého bydliště
spokojení. Každý podzim se občané scházejí za účelem úklidu osady. Problém však nastává
po zimě, kdy je v oblasti velké množství posypového materiálu, do budoucna by se situace
měla zlepšit díky využívání posypové soli (prozatím je plánováno zkušebně).
Na silnicích také často nebývá dodržována rychlost při vjezdu do osady, a to jak ve směru od
Bystřice tak od Ouběnic, v osadě chybí chodníky. Bezpečnost je dále snižována provozem
těžké zemědělské techniky či absencí veřejného osvětlení. Osada není napojená na kanalizaci
ani vodovod.
Tabulka 3.3.6: Přehled potřeb rozvoje osady Jinošice
Řešená oblast

Doprava

Veřejné osvětlení
Technická
infrastruktura

Identifikace problému










Po zimě velké množství zbylého posypového materiálu na silnicích – nepořádek
Nedodržování rychlosti osobních automobilů při vjezdu do osady
Absence chodníků
Nedostatek dopravních spojů veřejné dopravy
Nebezpečný provoz těžké zemědělské techniky
Absence veřejného osvětlení
Absence kanalizace
Absence napojení na vodovod
Absence napojení na plynovod
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Řešená oblast

Identifikace problému

Ekonomické podmínky 
Absence ekonomické činnosti
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Opřetice
V osadě Opřetice byl zaznamenán obdobný problém s výskytem zbytků posypového
materiálu po zimě, jež by se však do budoucna měl vyřešit využíváním posypové soli
(prozatím je plánováno zkušebně). Obecní komunikace jsou v závislosti na zvýšený provoz
těžké zemědělské techniky ve špatném technickém stavu, v osadě nejsou vybudovány
chodníky. Bezpečnost je vedle provozu zemědělské techniky snižována absencí veřejného
osvětlení, osada není napojená na kanalizaci ani vodovod.
Opřetice jsou známy jezdeckým klubem, v Opřetickém dvoře jsou pořádány mnohé, např.
skokové závody.
Tabulka 3.3.7: Přehled potřeb rozvoje osady Opřetice
Řešená oblast

Doprava

Technická
infrastruktura

Identifikace problému










Po zimě velké množství zbylého posypového materiálu na silnicích – nepořádek
Špatná kvalita obecní cesty od zemědělské mechanizace
Absence chodníků
Nedostatek dopravních spojů veřejné dopravy
Nebezpečí plynoucí z pohybu zemědělské techniky
Absence kanalizace
Absence napojení na vodovod
Absence napojení na plynovod
Absence veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení
Ekonomické

Absence ekonomické činnosti
podmínky
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Líštěnec
Osada Líštěnec zahrnuje pouze 2 trvale obydlené domy a jeden rekreační objekt, jedná se
o osadu s druhým nejnižším počtem obyvatel. Osadou procházející komunikace z Jankova do
Bystřice (potažmo Bystřice až Prahy) je v uspokojivém technickém stavu, naopak silnice
přímo spojující Bystřici s Líštěncem není v zimě udržována. Do osady nezajíždí spoje veřejné
dopravy, chybí veřejné osvětlení, osada není napojena na kanalizaci ani vodovod. Tyto oblasti
se však nejeví jako prioritou rozvoje osady, a to především z důvodu velmi nízkého počtu
obyvatel. Do budoucna naopak hrozí díky věkovému složení stávajícího obyvatelstva další
snižování počtu obyvatel.
Tabulka 3.3.8: Přehled potřeb rozvoje osady Líštěnec
Řešená oblast

Identifikace problému


V zimě neudržovaná komunikace z Bystřice do Líštěnce

Absence chodníků

Absence dopravních spojů veřejné dopravy

Absence kanalizace
Technická

Absence napojení na vodovod
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Veřejné osvětlení

Absence veřejného osvětlení
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Doprava

Volební obvod Jírovice
Dle vyjádření obyvatel volebního obvodu Jírovice, pod nějž spadají osady Jírovice, Jarkovice,
Semovice a Hůrka, se město a přilehlé osady potýkají zejména s problémem nevyhovujícího
stavu komunikací a absencí kanalizace. Prostředky z rozpočtu města by pak měly být
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směřovány právě na rozvoj kanalizační sítě, snížení nezaměstnanosti v území a zkvalitnění
dopravní infrastruktury.
Obyvatelé volebního obvodu Jírovice se ztotožňují s místem svého bydliště, pořádají společné
brigády, jarní úklid, úklid autobusových zastávek apod. Přesto je nutné poznamenat, že
aktivní jsou spíše starší lidé či maminky s dětmi. Osady volebního obvodu leží v těsné
blízkosti golfového areálu, s jehož plánovaným rozšířením do lesa Skedeň by obyvatelé osad
přišli o vycházkovou zónu.
Osada Jírovice
Nejzávažnější problémy osady Jírovice jsou dle předsedkyně osadního výboru spatřovány
především v dopravě, kdy po celé délce od silnice E55 chybí chodníky, povrch komunikace
II/14 je nekvalitní, nebezpečný je nájezd na silnici E55. Hustota dopravy v osadě se zvýšila
především po výstavbě golfového hřiště, vzrostla také bezohlednost řidičů vůči chodcům.
Dále také osadě chybí autobusová zastávka (přístřešek) ve směru na Neveklov a nešťastné je
i řešení frekventované křižovatky silnice II/14 s E55, na níž byl v minulosti zrušen přechod
pro chodce (přestože se zde nachází autobusová zastávka). Osadou projíždí těžká nákladní
doprava, osobní automobily zde často nedodržují maximální povolenou rychlost. Na obecních
komunikacích mezi bytovou zástavbou chybí asfaltové povrchy. Nedostatečné je rovněž
autobusové spojení s Bystřicí, počet spojů s Benešovem je dostatečný zejména díky hojnému
využívání zastávek na E55.
Osada není napojena na vodovod ani na kanalizaci, kvalita vody je narušována vysokým
výskytem dusičnanů. V okolí fotbalového hřiště, kde nejsou řešeny parkovací místa,
a u autobusových zastávek na E55 chybí veřejné osvětlení. Na území osady se nachází
nefunkční silážní jáma, z níž se postupně stává skládka, a opuštěná průmyslová zóna (bývalý
objekt DZV NOVA). Životní prostředí je ohrožováno také znečištěním mokrolhotského
potoka, a to zejména v úseku u fotbalového hřiště, kde potom sousedí s obecním lesem.
V osadě byl v minulosti zřízen tenisový kurt, který byl hojně využíván, v současnosti však
schází finanční prostředky na jeho obnovu. Kulturní život osady je poměrně bohatý, je zde
pořádáno několik pravidelných akcí, jako např. Maškarní karneval pro děti, Dětský den,
rybářské závody, Grand prix závody autíček, Mikulášská nadílka, Tvořivé večery, Dílničky
pro děti, rozsvěcení Vánočního stromu či tzv. Babinec (pořádáno členkami sboru
dobrovolných hasičů). Z volnočasových aktivit lze jmenovat pouze fotbal (pro děti i dospělé).
Tabulka 3.3.9: Přehled potřeb rozvoje osady Jírovice
Řešená oblast

Doprava

Technická
infrastruktura
Veřejné osvětlení
Životní prostředí

Identifikace problému



















Absence chodníku v délce celé osady
Špatný technický stav komunikace II/14
Vysoká hustota dopravy
Neřešená parkovací plocha v okolí fotbalového hřiště
Absence autobusové zastávky (přístřešek) ve směru na Neveklov
Absence autobusového spojení s Bystřicí (nedostatečné)
Neřešená frekventovaná křižovatka silnice II/14 s E55 (zrušen přechod)
Výskyt těžké nákladní dopravy
Absence asfaltových povrchů na obecních komunikacích (mezi bytovou zástavbou)
Absence cyklostezek
Absence kanalizace
Absence napojení na vodovod
Nespokojenost s kvalitou vody (vysoká hladina dusičnanů)
Absence napojení na plynovod
Absence veřejného osvětlení
Znečištění mokrolhotského potoka (zejm. v úseku u fotbalového hřiště)
Nefunkční silážní jáma, z níž se stává skládka
Opuštěná průmyslová zóna (bývalý objekt DZV NOVA)
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Řešená oblast
Identifikace problému
Doprovodná

Špatný technický stav tenisových kurtů
infrastruktura
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Jarkovice
Problémy osady Jarkovice jsou obdobného charakteru jako v případě Jírovic. Podél silnice
I/14 v osadě chybí chodníky, povrch komunikace II/14 je nekvalitní, nebezpečný je nájezd na
silnici E55. Hustota dopravy se i v této osadě zvýšila především po výstavbě golfového hřiště,
čímž vzrostla také bezohlednost řidičů vůči chodcům. Rovněž chybí autobusová zastávka
(přístřešek) ve směru na Neveklov. Úzký most přes Konopišťský potok je trvale přetěžován
těžkou dopravou kamene z lomu Bělice v Neveklově. Na obecních komunikacích mezi
bytovou zástavbou zcela chybí asfaltové povrchy. Nedostatečné je rovněž autobusové spojení
s Bystřicí, počet spojů s Benešovem je dostatečný zejména díky hojnému využívání zastávek
na E55. Zastávky na silnici E55 zajišťující spojení s Bystřicí jsou však pro obyvatele Jarkovic
nevyužitelné (vzdálenost 3-5 km).
Osada není napojena na kanalizaci ani na vodovod. Kvalita vody je snižována vysokým
obsahem dusičnanu, v létě také bývá ve studnách nízká hladina vody. V některých místech
osady chybí veřejné osvětlení, rovněž zde není veřejný rozhlas. Na území osady se nachází
neudržovaná plocha (náletový porost) na místě nerealizovaného projektu domů architekta
Kaplického, neřešená jsou také parkovací místa v okolí místní restaurace.
Tabulka 3.3.10: Přehled potřeb rozvoje osady Jarkovice
Řešená oblast

Doprava

Technická
infrastruktura

Identifikace problému
















Absence chodníku podél silnice II/14
Špatný technický stav komunikace II/14 (nekvalitní povrch)
Vysoká hustota dopravy
Absence autobusové zastávky (přístřešek) ve směru na Neveklov
Absence autobusového spojení s Bystřicí (nedostatečné)
Úzký most přes Konopišťský potok trvale přetěžován těžkou dopravou kamene
z lomu Bělice (Neveklov)
Absence asfaltových povrchů na obecních komunikacích (mezi bytovou zástavbou)
Absence cyklostezek
Neřešená parkovací plocha v okolí restaurace
Absence kanalizace
Absence napojení na vodovod
Nízká hladina vody ve studnách v létě
Nespokojenost s kvalitou vody (vysoká hladina dusičnanů)
Absence napojení na plynovod
Absence veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení
Doprovodná

Absence veřejného rozhlasu
infrastruktura
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Semovice
Osada Semovice postrádá autobusové spojení s Bystřicí, jež je realizováno pouze ze zastávek
na silnici E55 vzdálených 3-5 km od osady (pro občany nevyužitelné), počet spojů
s Benešovem je zejména díky hojnému využívání zastávek na E55 dostatečný.
Problematickým se jeví také úsek propadlé komunikace v osadě. Počet bodů veřejného
osvětlení je zde nedostatečný, rovněž v Semovicích chybí asfaltové povrchy na obecních
komunikacích mezi bytovou zástavbou.
Osada není napojena na kanalizaci ani na vodovod, i zde platí problém s vysokou hladinou
dusičnanů ve vodě.
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Tabulka 3.3.11: Přehled potřeb rozvoje osady Semovice
Řešená oblast

Identifikace problému


Špatný technický stav komunikací (propadlá část vozovky)

Absence autobusového spojení s Bystřicí
Doprava

Absence asfaltových povrchů na obecních komunikacích (mezi bytovou zástavbou)

Absence cyklostezek

Absence kanalizace
Technická

Absence napojení na vodovod
infrastruktura

Nespokojenost s kvalitou vody (vysoká hladina dusičnanů)

Absence napojení na plynovod
Veřejné osvětlení

Absence veřejného osvětlení
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Hůrka
Hůrka je v rámci řešeného území osadou s nejnižším počtem obyvatel. Problémové oblasti
byly předsedkyní osadního výboru identifikovány jako absence veřejného rozhlasu, absence
dopravního spojení veřejnou dopravou či absence veřejného osvětlení. Osada rovněž není
napojena na kanalizaci ani na vodovod, místní obyvatelé jsou nespokojeni s kvalitou vody
obsahující vysokou hladinu dusičnanů.
Tabulka 3.3.12: Přehled potřeb rozvoje osady Hůrka
Řešená oblast
Doprava
Technická
infrastruktura

Identifikace problému








Absence dopravního spojení s Benešovem, Bystřicí
Absence cyklostezek
Absence kanalizace
Absence napojení na vodovod
Nespokojenost s kvalitou vody (vysoká hladina dusičnanů)
Absence napojení na plynovod
Absence veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení
Doprovodná

Absence veřejného rozhlasu
infrastruktura
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Volební obvod Líšno
Obyvatelé volebního obvodu, resp. osady Líšno spatřují nejzávažnější problémy města a osad
v drogové problematice, vysoké hustotě dopravy a nedostatku pracovních míst, a to přestože
jsou to právě obyvatelé Líšna, kteří jsou se svou prací/zaměstnáním spokojeni v porovnání
s ostatními osadami nejvýrazněji (téměř 81 % spokojených osob). Oblastí, do níž by měly být
směřovány prostředky z městského rozpočtu, je zejména dopravní infrastruktura (ve smyslu
snížení hustoty dopravy), nadprůměrných hodnot v porovnání s ostatními osadami dosáhl také
rozvoj dětských hřišť.
Líšno je osadou těsně sousedící s centrální částí Bystřice, s níž však není propojeno
chodníkem, a to z důvodu nevyřešených vlastnických vztahů pozemků, jimiž by chodník měl
procházet. Bezpečnost v osadě je pak snížena také zvýšenou intenzitou dopravy, kdy Líšno
leží na spojnici dálnic D1 a D5. Dopravní obslužnost území je dobrá, počet spojů veřejné
dopravy byl označen za dostatečný.
Osadou je vedena pouze dešťová kanalizace, do budoucna by bylo vítáno dobudování
kanalizačního systému. Vodovod zde zaveden není, jeho vybudování však není prioritou (lidé
napojeni na vlastní studny).
V Líšně po krachu místního hostince chybí místo pro scházení obyvatel a pořádání kulturních
akcí. Přestože je velká část z nich realizována v rámci centrální části Bystřice, působí zde
velmi aktivní občanské sdružení Líšeňáček či Český červený kříž pořádající sportovní,
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společenské i kulturní a volnočasové aktivity, např. dětské dny, pálení čarodějnic,
diskotéky/rockové večery, lampionové průvody a jiné akce pro děti i dospělé. Na území osady
se rovněž nachází zámek, který je však již několik let nabídnutý k prodeji. Bohužel o něj není
zájem a tak jeho budova chátrá a stává se tak zátěží oblasti.
Tabulka 3.3.13: Přehled potřeb rozvoje osady Líšno
Řešená oblast

Identifikace problému


Absence chodníku mezi Bystřicí a Líšnem (majetkové vztahy, problém s majitelkou
Doprava
pozemku)

Zvýšená intenzita dopravy

Kanalizace pouze dešťová (dobudování je priorita)
Technická

Absence napojení na vodovod (není priorita)
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Doprovodná

Absence prostor pro scházení obyvatel a pořádaní akcí
infrastruktura

Chátrající budova zámku
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Volební obvod Mokrá Lhota
Obyvatelé Mokré Lhoty označili za nejpalčivější problém města a přilehlých osad drogovou
problematiku, nevyhovující stav komunikací, hlukovou zátěž letiště a nedostatek veřejného
osvětlení, do něhož by měly být primárně směřovány prostředky z rozpočtu města.
Kvalita povrchu komunikací na území Mokré Lhoty je přesto dle vyjádření předsedy osadního
výboru ucházející, zásadnějším problémem však je absence chodníků na území osady. Počet
spojů veřejné dopravy byl zhodnocen jako relativně dostačující, a to především z důvodu
využívání osobních automobilů místních obyvatel. Na kanalizaci je napojeno cca 95 %
obyvatel, avšak jedná se o velmi zastaralý kanalizační systém, který je veden v betonových
trubkách, jež jsou na některých místech propadlé. Není rovněž zcela zřejmé, kam splašky
z kanalizace tečou. Osada není napojena na vodovod, lidé zde využívají vlastních studen.
Problémem je však kvalita vody, která je znečišťována povrchovou vodou a prosakováním.
Nejaktivnější složkou osady je sbor dobrovolných hasičů a osadní výbor pořádající fotbalová
a volejbalová utkání, dětský den, pálení čarodějnic, či jiné kulturní akce. Jednou až třikrát
ročně pak v osadě probíhá také čištění obce, jehož se účastní spíše občané mladšího věku.
Tabulka 3.3.14: Přehled potřeb rozvoje osady Mokrá Lhota
Řešená oblast

Identifikace problému


Absence chodníků

Zastaralá kanalizace - nutno rekonstruovat
Technická

Absence napojení na vodovod
infrastruktura

Nespokojenost s kvalitou vody (znečištěna povrchovou vodou a prosakováním)

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Doprava

Volební obvod Nesvačily
Obyvatelé volebního obvodu Nesvačily, pod nějž spadají osady Nesvačily, Petrovice,
Zahořany, Tvoršovice a Mlýny, jako nejvýraznější problém města a osad identifikovali
drogovou problematiku a nevyhovující stav komunikací. Nižší spokojenost místních obyvatel
panuje v rámci osady s nabídkou volnočasových aktivit pro děti.
Osada Nesvačily
V rámci osady Nesvačily je problém spatřován především ve špatné kvalitě komunikací
a nutnosti modernizace kamenných cest a výstavbě chodníků především z důvodu bezpečnosti
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dětí. Bezpečnost je v Nesvačilech částečně snižována také při pořádání diskoték, kdy se na
návsi zdržují mladiství pod vlivem alkoholu a narušují tak noční klid, vyskytují se také drobné
krádeže. Další problematickou oblastí se pak jeví nízký podíl domů napojených na
kanalizační síť (pouze 10 %) a zastaralý vodovod, na který je napojeno zhruba 70-80 %
domů.
V osadě není příliš velké rekreační vyžití, a to přestože se zde nachází letiště, jehož situace se
v posledních letech zlepšila. V Nesvačilech je však k nalezení dostatečné veřejné, kulturní,
společenské i volnočasové vyžití, kdy zde sbor dobrovolných hasičů pořádá celou řadu akcí
(dětský den, slavnosti, posezení, divadla apod.), v obci rovněž působí 90 registrovaných
sportovců (nohejbal, volejbal, plavání, stolní tenis). Místní hřiště má osada v pronájmu, do
budoucna by jej však chtěla odkoupit do osobního vlastnictví. Mimo výše zmíněných
problémových oblastí by se měla také zlepšit komunikace s místními obyvateli a jejich
zapojení do veřejného dění.
Tabulka 3.3.15: Přehled potřeb rozvoje osady Nesvačily
Řešená oblast

Identifikace problému


Špatná kvalita komunikací

Absence chodníků

Nízký podíl domů napojených na kanalizační síť (10 %)
Technická

Špatný technický stav vodovodu (zastaralý)
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Doprovodná

Problémy spojené s organizací diskoték (rušení nočního klidu, krádeže apod.)
infrastruktura

Potřeba obnovení výstavby mimo zastavěnou plochu
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Doprava

Osada Petrovice
V případě Petrovic se jedná o průmyslovou zónu, kde žije pouze minimální počet osob. Na
území osady se nachází kravín, biostatice, v průmyslové zóně sídlí také jedni z největších
zaměstnavatelů města Bystřice – společnosti ALPLA a DZV NOVA.
V osadě nestaví dopravní prostředky hromadné dopravy a není zde zavedena kanalizace,
naopak vodovod v Petrovicích zaveden je.
Tabulka 3.3.16: Přehled potřeb rozvoje osady Petrovice
Řešená oblast

Identifikace problému

Doprava

Absence veřejné dopravy
Technická

Absence kanalizace
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Veřejné osvětlení

Absence veřejného osvětlení
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Zahořany
V případě Zahořan se jedná o rekreační oblast, kde žijí a rekreují se především obyvatelé
Prahy, jež se podílí na kulturním a společenském dění v osadě. Jako negativní je vnímán
špatný technický stav komunikací, které je nutné zmodernizovat, opraven by měl být dle
vyjádření předsedy osadního výboru také průtah Drachkov-Zahořany. Do osady nezajíždí
autobusy hromadné dopravy, obyvatelé jsou však k přepravě zvyklí využívat osobní
automobily.
V osadě se občas vyskytují drobné krádeže, problémem je také zastaralé veřejné osvětlení.
Zahořany nejsou napojeny na kanalizaci, ani na vodovod.
Tabulka 3.3.17: Přehled potřeb rozvoje osady Zahořany
Řešená oblast
Doprava

Identifikace problému



Špatný technický stav komunikací
Absence veřejné dopravy
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Řešená oblast

Identifikace problému


Nutnost rekonstrukce průtahu Drachkov-Zahořany


Absence kanalizace

Absence napojení na vodovod

Absence napojení na plynovod
Veřejné osvětlení

Špatný technický stav veřejného osvětlení (zastaralé)
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Technická
infrastruktura

Osada Tvoršovice
Komunikace v osadě Tvoršovice jsou v dobrém technickém stavu, chybí u nich však
chodníky, což velmi výrazně snižuje bezpečný pohyb chodců v území. Osadě také dle
vyjádření předsedy osadního výboru scházejí měřiče rychlosti či zpomalovací retardéry,
doprava je zde přesycená a projíždějící řidiči často nedodržují předepsanou rychlost. Počet
spojů veřejné dopravy je v Tvoršovicích nedostatečný, děti a studenti jsou sice sváženi do
škol a nazpět, spoje však nebývají přímě a jejich návaznost je nedostačující. V osadě je
vedena dešťová i splašková kanalizace, nachází se zde i ČOV. Vodovod je zde pouze na
užitkovou vodu, pitná voda je občany čerpána ze studní.
Volnočasové aktivity jsou v rámci osady naplňovány především prostřednictvím
vybudovaného golfového hřiště, kde je možné navštívit i wellness, v současné době se pracuje
na vybudování sjezdovky. Místními obyvateli však tyto služby nejsou příliš využívány,
golfové hřiště bylo postaveno na místě původního dětského hřiště, za nímž teď musí občané
dojíždět do jiných osad. Tvoršovicím také chybí místo pro setkávání, v minulosti zde
zkrachoval místní hostinec.
Tabulka 3.3.18: Přehled potřeb rozvoje osady Tvoršovice
Řešená oblast
Doprava

Identifikace problému







Přesycenost dopravy
Absence chodníků
Absence retardérů či snímačů rychlosti (rychlost vozidel často nebývá dodržována)
Nedostatečný počet spojů veřejné dopravy (a jejich špatná návaznost)
Vodovod pouze na užitkovou vodu
Absence napojení na plynovod

Technická
infrastruktura
Doprovodná

Absence místa pro scházení
infrastruktura
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Mlýny
Osada Mlýny je charakterizována jako klidná, spíše chatová oblast s menším počtem
starousedlíků. Zdejší komunikace jsou i přes průběžné opravy ve špatném technickém stavu,
osadě chybí veřejný rozhlas, spoje veřejné dopravy zajíždějící nejsou příliš časté a zastavují
dále od centra osady. Mlýny nejsou napojeny na kanalizaci ani na vodovod, jejich realizace
však není prioritou osady, nejspíše by o ně nebyl zájem.
Tabulka 3.3.19: Přehled potřeb rozvoje osady Mlýny
Řešená oblast
Doprava
Technická
infrastruktura

Identifikace problému






Špatný technický stav komunikací
Špatná dostupnost veřejnou dopravou (nedostatečný počet spojů)
Absence kanalizace (není priorita)
Absence napojení na vodovod (není priorita)
Absence napojení na plynovod

Doprovodná

Absence veřejného rozhlasu
infrastruktura
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
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Volební obvod Ouběnice
Volební obvod Ouběnice zahrnuje osady Ouběnice, Jeleneč, Jiřín, Strženec, Kobylí-Plchov,
Hlivín a Vojslavice, v případě osad Jeleneč, Jiřín a Strženec se jedná o drobná sídla
venkovského charakteru (pouze několik obytných domů v osadách). V rámci realizovaného
dotazníkového šetření s občany byly identifikovány nejzávažnější problémy města a osad,
jimiž v případě obyvatel volebního obvodu Ouběnice jsou drogová problematika, kriminalita,
absence kanalizace či špatná dopravní obslužnost. Dopravních spojů je v rámci osad
volebního obvodu dle vyjádření místních obyvatel nedostatek, výrazně nespokojeni jsou
občané také s nabídkou volnočasových aktivit dětí.
Osada Ouběnice
Jako nejvýznamnější problém osady Ouběnice byla předsedou osadního výboru
identifikována absence ČOV. Domy v osadě jsou napojeny na kanalizaci, částečně i na
vodovod - a to v bytových domech, zbylé domy využívají studny. Autobusy do osady
zajíždějí, dle vyjádření předsedy osadního výboru je jejich počet dostatečný, poněvadž většina
obyvatel osady k transportu využívá osobní automobily a o posílení spojů veřejné dopravy by
nejspíš ani nebyl zájem.
Kulturní vyžití je realizováno především v centrální části Bystřice, přesto je v osadě velmi
aktivní sbor dobrovolných hasičů, jsou zde pořádány každoroční poutě apod.
Tabulka 3.3.20: Přehled potřeb rozvoje osady Ouběnice
Řešená oblast

Identifikace problému


Absence ČOV
Technická

Napojení na vodovod pouze v bytových domech (není priorita)
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Jeleneč
Jeleneč je osadou s velmi nízkým počtem obyvatel, nacházejí se zde pouze 3 obytné domy.
Spoje hromadné dopravy do osady nezajíždění a s největší pravděpodobností by o ně ani
nebyl zájem, obyvatelé jsou zvyklí k přepravě využívat osobních automobilů. Kvalita
příjezdové komunikace je však v nevyhovujícím technické stavu. Osada není napojena na
kanalizaci ani na vodovou, lidé jsou napojeni na studny. Společenský a kulturní život obyvatel
osady je realizován především v centrální části Bystřice.
Tabulka 3.3.21: Přehled potřeb rozvoje osady Jeleneč
Řešená oblast

Identifikace problému


Špatný technický stav příjezdové komunikace
Doprava

Absence veřejné dopravy (není priorita)

Absence kanalizace
Technická

Absence napojení na vodovod (není priorita)
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Jiřín
V případě osady Jiřín se opět jedná o populačně velmi malou osadu, jež je tvořena několika
obytnými domy podél komunikace. Spoje hromadné dopravy do osady nezajíždění
a s největší pravděpodobností by o ně ani nebyl zájem, obyvatelé jsou zvyklí k přepravě
využívat osobních automobilů. Kvalita silnic je relativně dobrá, po povodních byly tyto nově
opraveny. Osada není napojena na kanalizaci ani na vodovou, lidé využívají vlastní studny.
Společenský a kulturní život obyvatel osady je realizován především v centrální části
Bystřice.
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Tabulka 3.3.22: Přehled potřeb rozvoje osady Jiřín
Řešená oblast

Identifikace problému


Absence veřejné dopravy (není priorita)

Absence kanalizace
Technická

Absence napojení na vodovod (není priorita)
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Doprava

Osada Strženec
Strženec je osadou s velmi nízkým počtem obyvatel, osada není napojena na kanalizaci ani na
vodovou, lidé jsou napojeni na studny. Na území osady se nachází rybník. Spoje hromadné
dopravy do osady nezajíždějí a s největší pravděpodobností by o ně ani nebyl zájem,
obyvatelé jsou zvyklí k přepravě využívat osobních automobilů. Společenský a kulturní život
obyvatel osady je realizován především v centrální části Bystřice.
Tabulka 3.3.23: Přehled potřeb rozvoje osady Strženec
Řešená oblast

Identifikace problému


Absence kanalizace

Absence napojení na vodovod (není priorita)

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Technická
infrastruktura

Osada Kobylí-Plchov
Hlavním problémem osady Kobylí-Plchov je dle předsedkyně osadního výboru absence
hromadné dopravy. Autobusy sem nezajíždějí a nejbližší zastávka je vzdálená 2 km
v sousední obci/osadě. Kvalita komunikací je průměrná, liší se v závislosti na vlastnictví
silnic (např. pravidelné rekonstrukce obecních cest). V osadě nejsou chodníky, avšak
vzhledem k charakteru dopravy a počtu obyvatel jejich výstavba není považována za prioritu.
Osada není napojena na kanalizaci, vodovod je zaveden u 98 % obyvatel a v současné době je
plánována jeho rekonstrukce (část již opravena, dojde ke kompletní výměně). Místní
obyvatelé mají problém s kvalitou vody, která často teče znečištěná a dle posledních vzorků
měření se v ní nacházel radon.
V osadě, vzhledem k nízkému počtu obyvatel, nejsou provozovány žádné rekreační ani
volnočasové aktivity, místní obyvatelé za společenskými a kulturními akcemi vyjíždějí do
Bystřice.
Tabulka 3.3.24: Přehled potřeb rozvoje osady Kobylí-Plchov
Řešená oblast

Identifikace problému


Absence veřejné dopravy
Doprava

Absence chodníků (není priorita)

Absence kanalizace
Technická

Nespokojenost s kvalitou vody (výskyt radonu)
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Hlivín
Do osady Hlivín, která patří mezi populačně malé osady v rámci sledovaného území, zajíždějí
autobusy hromadné dopravy, jejich počet je však místními obyvateli, především tedy seniory,
vnímán jako nedostatečný. Kvalita komunikací v osadě je různá v závislosti na vlastníkovi
silnice (např. obecní silnice pravidelně rekonstruovány), chodníky zde nejsou a vzhledem
k charakteru dopravy a počtu obyvatel osady jich ani není zapotřebí. V Hlivíně není zavedena
kanalizace, ani zde není napojení na vodovod (lidé využívají studny).
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Za kulturním vyžitím obyvatelé osady většinou dojíždějí do Bystřice či do větších obcí. Zdejší
společenské aktivity jsou organizovány osadním výborem a probíhají většinou 3x ročně
(setkání občanů, pálení čarodějnic a povánoční večírek před koncem roku). Aktivity probíhají
společně s osadou Hlivín, někdy také Kobylí-Plchov.
Tabulka 3.3.25: Přehled potřeb rozvoje osady Hlivín
Řešená oblast

Identifikace problému


Nedostatečný počet spojů veřejné dopravy
Doprava

Absence chodníků (není priorita)

Absence kanalizace
Technická

Absence napojení na vodovod
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Osada Vojslavice
Do osady Vojslavice zajíždějí pravidelně spoje hromadné dopravy, avšak především místní
senioři si stěžují na jejich nízkou četnost. V osadě nejsou vybudovány chodníky a do
budoucna se s jejich stavbou ani nepočítá, vzhledem k počtu obyvatel a charakteru dopravy se
toto nejeví jako nutnost. Kvalita silnic v osadě je průměrná, odlišnosti závisí na vlastníkovi
komunikace (např. obecní silnice pravidelně rekonstruovány). Vojslavice nejsou napojeny na
vodovod ani na kanalizaci.
Kulturní vyžití je ve velké míře realizováno v Bystřici či jiných/větších obcích. Zdejší
společenské aktivity jsou organizovány osadním výborem a probíhají společně s osadou
Hlivín, někdy také Kobylí-Plchov. Většinou se jedná o 3x akce ročně - setkání občanů, pálení
čarodějnic a povánoční večírek před koncem roku.
Tabulka 3.3.26: Přehled potřeb rozvoje osady Vojslavice
Řešená oblast

Identifikace problému


Nedostatečný počet spojů veřejné dopravy

Absence chodníků (není priorita)

Absence kanalizace
Technická

Absence napojení na vodovod
infrastruktura

Absence napojení na plynovod
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Doprava

Společná témata rozvoje
Na základě výše uvedených poznatků získaných z realizovaných šetření (s občany
a představiteli osadních výborů) byla stanovena základní společná témata rozvoje města
Bystřice a přilehlých osad. Jedná se o rozvojové priority, které byly nejčastěji zmiňovány
v rámci většiny místních částí.
Z pohledu místních obyvatel a představitelů osadních výborů by se měla zlepšit dopravní
infrastruktura území, a to ať z pohledu zlepšení technického stavu komunikací, snížení
intenzity dopravy (s důrazem také na kamionovou dopravu a zemědělskou techniku) či
instalace měřičů rychlosti či zpomalovacích retardérů při vjezdu do vybraných osad z důvodu
nedodržování maximální povolené rychlosti projíždějících automobilů. Tato situace by se
částečně mohla zlepšit po dobudování chybějícího úseku dálnice D3, v samotném centru
města však hrozí naopak nárůst intenzity dopravy způsobené využíváním silnic II/111 a II/114
jako „spojky“ mezi dálnicemi D1 a D3. V oblasti dopravy by rovněž obyvatelé osad přivítali
dobudování chodníků a vyřešení jejich majetkových vztahů, příp. majetkových vztahů
komunikací/silnic či možné zřízení MHD a následné zvýšení obslužnosti Bystřice a přilehlých
osad prostřednictvím veřejné dopravy.

67

Z pohledu technické infrastruktury se jako priorita jednoznačně jeví vybudování či
rekonstrukce zastaralých úseků kanalizační sítě, ve vybraných lokalitách pak také stavba či
oprava zastaralých bodů veřejného osvětlení. Výrazným problémem vzešlým z dotazníkového
šetření obyvatel města Bystřice a přilehlých osad se mimo uvedené oblasti jeví také podzimní
inverze spojená s vytápěním tuhými palivy.
Prioritou centrální části Bystřice by mělo být zlepšení bezpečnosti, eliminace drogové
problematiky a vandalismu. Naopak osady, v nichž panuje poklidná atmosféra bez sociopatologických jevů, by svůj budoucí vývoj mohly směřovat k rozvoji infrastruktury
cestovního ruchu a využití potenciálu přírodní krajiny. Nezbytným krokem se také jeví
dostatečná komunikace a koordinace jednání mezi jednotlivými osadami a centrem města
Bystřice.
Tabulka 3.3.27: Přehled společných témat rozvoje
Řešená oblast

Priorita rozvoje



Doprava

Technická
infrastruktura
Veřejné osvětlení
Životní prostředí




Zlepšení technického stavu komunikací
Vybudování chodníků, příp. vyřešení majetkových poměrů-vlastnických vztahů
k pozemkům, na nichž leží silnice/chodníky (pro čerpání evropských dotací na
výstavbu či opravu komunikací je nutné, aby silnice ležela zcela na pozemku města)
Zřízení MHD a následné zvýšení obslužnosti přilehlých osad prostřednictvím
veřejné dopravy
Instalace měřičů rychlosti či retardérů při vjezdech do osad
Obchvat, resp. dobudování dálnice



Vybudování kanalizace



Stavba/oprava zastaralého veřejného osvětlení








Eliminace podzimní inverze spojená s vytápěním tuhými palivy
Zlepšení bezpečnosti v centrální části Bystřice
Doprovodná
Podpora infrastruktury cestovního ruchu a využití potenciálu přírodní krajiny
infrastruktura
Komunikace a koordinace jednání mezi osadami a centrem města – vyvážený
rozvoj
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

3.4

Analýza potřeb specifických skupin obyvatel města

V následující kapitole jsou identifikovány konkrétní potřeby specifických skupin obyvatel
města (zahrnující psychografické a demografické profily jednotlivých skupin), jimiž byly
zvoleny děti, ekonomicky aktivní osoby, senioři, obyvatelé centra města a jednotlivých osad
a osoby vyjíždějící z města Bystřice za prací. Za každou skupinu je dále vytvořena tzv. „karta
obyvatel“, jež vychází mj. z odpovědí respondentů spadajících do příslušné cílové skupiny
v rámci dotazníkového šetření.
Děti
Pro účely tvorby strategického plánu byli dětmi definováni obyvatelé města Bystřice
a přilehlých osad ve věku do 18let. K 31. 10. 2013 jich bylo na řešeném území celkem 823.
Převážná koncentrace dětí byla zjištěna v centrální části Bystřice (413 dětí), jakožto
populačně největší části šetřené oblasti. Dále je vysoký počet dětí zejména v Nesvačilech
(72), Líšně (57), Drachkově (49) a Mokré Lhotě (43). Naopak žádné děti nebyly k danému
dni zjištěny v osadě Líštěnec, do pěti dětí pak je v osadách Hůrka (1), Mlýny (1), Strženec (1),
Hlivín (2), Jeleneč (2), Petrovice (3), Zahořany (3) a Jiřín (4).
Děti a mladiství jsou do velké míry flexibilní a jejich vztah k místu, v němž žijí, se vyvíjí
v průběhu jejich života. Proto se většina respondentů této věkové kategorie vyjádřila, že jsou
s místem svého bydliště spokojení, ale zároveň si dovedou představit svůj život i jinde.
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Za nejzávažnější problém oblasti považují drogovou problematiku, agresivní mládež a s tím
související kriminalitu, a to nejvýrazněji ze všech sledovaných cílových skupin. Děti jsou
výrazně nespokojeni s prací městské policie a mají snížený pocit bezpečí – byly zjištěny
nejnižší hodnoty této oblasti v rámci všech cílových skupin. Nedostatek (nedostatečné
kapacity) je spatřován také v oblasti volnočasových aktivit, zejména pak v nabídce
sportovního a kulturního vyžití. Zároveň by bylo vítáno zvýšení počtu kontejnerů na tříděný
odpad či vycházkových míst a oblastí.
Naopak spokojeni jsou občané této věkové skupiny s prací samosprávy (starosta, zastupitelé)
a prací samosprávy osadních výborů, s informovaností občanů města, svozem odpadů či
údržbou hřbitovů a zeleně (např. sekání).
Z pohledu dětí a mladistvých by finanční prostředky z rozpočtu města měly být směřovány
zejména do oblasti rozvoje školství, a dále také do rozvoje sportovních aktivit a možností pro
volný čas, zvýšení bezpečnosti a protipovodňových opatření.
Tabulka 3.4.1: Přehled potřeb rozvoje cílové skupiny „Děti“
Řešená oblast

Identifikace potřeb


Zvýšení bezpečnosti

Zkvalitnění a zefektivnění práce městské policie
Bezpečnost

Eliminace drogové problematiky

Eliminace agresivní mládeže

Podpora rozvoje školství
Školství a volný čas

Podpora rozvoje volnočasových aktivit – zejména kulturního a sportovního vyžití

Podpora rozvoje vycházkových míst

Zavedení protipovodňových opatření
Životní prostředí

Zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Ekonomicky aktivní
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tedy pracovní sílu daného území, tvoří zaměstnaní
a nezaměstnaní starší 15 let. Za zaměstnané jsou pak považováni zaměstnanci,
zaměstnavatelé, pracující na vlastní účet, pracující důchodci a ženy na mateřské dovolené,
nezaměstnané osoby jsou všechny ty, které nemají placené zaměstnání, práci však aktivně
hledají a jsou připraveny k nástupu do ní (nejpozději do 2 týdnů).
Na základě výsledků SLDB v roce 2011 je na území města Bystřice celkem 2 159
ekonomicky aktivních osob, přičemž přes 55 % z nich tvoří mužská část populace.
Z reprezentativního vzorku při dotazníkovém šetření vyplynulo, že největší podíl ekonomicky
aktivních osob je ve věku 45-64 let a následně 18-34 let, ve věkové kategorii 35-44 je
ekonomicky aktivních osob méně než 30 %. Nejčastějším stupněm vzdělání ekonomicky
aktivních osob je středoškolské vzdělání (přes 70 %), polovina všech ekonomicky aktivních
má středoškolské vzdělání s maturitou.
Ekonomicky aktivní osoby na území města Bystřice jsou s místem svého bydliště spokojeni
a identifikují se s ním (z více než 60 %), přesto 7 % respondentů této cílové skupiny vážně
uvažuje o změně bydliště.
Za nejzávažnější problém sledovaného území je ekonomicky aktivními osobami považována
drogová problematika a s ní související agresivní mládež a kriminalita. Cílová skupina rovněž
není spokojena s prací městské policie či využitím kamerového systému v centru města. Jako
další problematické oblasti byly identifikovány nevyhovující stav komunikací (silnic
i chodníků), podzimní inverze spojená s vytápěním tuhými palivy, pasivita občanů k dění ve
městě a nezaměstnanost obyvatel. Ekonomicky aktivní osoby pociťují nedostatek pracovních
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míst v místě svého bydliště, téměř 90 % z nich je nuceno vyjíždět za prací do okolních obcí,
a dále také nedostatek vycházkových míst a nedostatečné kapacity předškolských zařízení.
Naopak spokojeni jsou občané této cílové skupiny se svozem odpadů, údržbou hřbitovů
a zeleně, prací úředníků na městském úřadě, prací samosprávy osadních výborů či nabídkou
volnočasových aktivit pro děti.
Zásadní prací zastupitelstva a vedení města je pro cílovou skupinu čerpání finančních
prostředků z veřejných zdrojů a evropských fondů, následné vyvážené rozdělení investic mezi
Bystřici a přidružené osady a zapojení občanů do rozvoje města.
Prioritou pro budoucí rozvoj města by pak mělo být směrování prostředků z rozpočtu města
do oblasti zvýšení bezpečnosti, snížení nezaměstnanosti, dále také na zřízení
protipovodňových opatření, výstavbu komunikací a zlepšení dopravní infrastruktury, rozvoj
možností pro volný čas či rozvoj školství.
Tabulka 3.4.2: Přehled potřeb rozvoje cílové skupiny „Ekonomicky aktivní“
Řešená oblast

Identifikace potřeb


Eliminace drogové problematiky
Bezpečnost

Zvýšení bezpečnosti

Zkvalitnění a zefektivnění práce městské policie
Zaměstnanost

Podpora rozvoje pracovních míst
Dopravní

Zlepšení kvality – technického stavu komunikací
infrastruktura

Zlepšení technického stavu, příp. dobudování chodníků

Podpora rozvoje školství
Školství a volný čas

Zvýšení kapacity předškolských zařízení

Podpora rozvoje vycházkových míst a možností pro volný čas

Zavedení protipovodňových opatření
Životní prostředí

Eliminace podzimní inverze spojené s vytápěním tuhými palivy
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Senioři
Pro účely tvorby strategického plánu a porovnatelnost statistických údajů s výsledky
dotazníkového šetření byly seniory definovány osoby starší 66 let s trvalým pobytem na
území města Bystřice. Takovýchto osob bylo k 31. 10. 2013 ve sledovaném území celkem
617, přičemž nejvíce z nich je koncentrováno v centrální části Bystřice (289). Osadami,
v nichž je vysoký počet seniorů, jsou také další populačně větší celky území, jako např.
Nesvačily (60), Líšno (42), Mokrá Lhota (32), Drachkov (28), Jarkovice (23) či Jírovice (20).
Naopak osadami, v nichž nebydlí žádný senior nad 66 let, jsou Hůrka, Petrovice a Vojslavice,
nízký počet seniorů byl zjištěn také např. v osadě Kobylí-Plchov (1). Přes 58 % všech seniorů
na území města tvoří ženy. Nejčastějším stupněm vzdělání seniorů je středoškolské bez
maturity (přes 40 %) a středoškolské s maturitou (necelých 30 %). Srovnatelný podíl osob pak
disponuje základním (12 %) a vysokoškolským (14 %) vzděláním.
Senioři jsou cílovou skupinou, která se nejvíce ztotožňuje s místem svého bydliště, v němž
jsou občané spokojeni, přes 25 % respondentů se dokonce vyjádřilo, že by nemohli žít jinde.
Největší problém Bystřice a okolí spatřují v drogové problematice a s ní související
kriminalitě a agresivní mládeži. Dalšími identifikovanými problémy byly nezaměstnanost,
pasivita občanů k dění ve městě a nevyhovující stav komunikací – silnic a zejména chodníků,
dále také podzimní inverze spojená s vytápěním tuhými palivy, absence kanalizace či
nedostatek služeb. Senioři také pociťují nedostatek obchodů, dopravních spojů
a nedostatečnou kapacitu předškolských zařízení. Přes 13 % respondentů se domnívá, že je na
území města nedostatečná kapacita domu s pečovatelskou službou.
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Naopak spokojeni jsou senioři se svozem odpadů, prací úředníků na městském úřadě, prací
samosprávy osadních výborů a nabídkou volnočasových aktivit pro děti.
Mezi nejdůležitější oblasti práce zastupitelstva a vedení města Bystřice patří z pohledu cílové
skupiny čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů a evropských fondů, vyvážené
rozdělení investic mezi Bystřici a přidružené osady a poskytování informací občanům o práci
zastupitelstva.
Do budoucna by pro rozvoj území z pohledu seniorů měly být finanční prostředky z rozpočtu
města směřovány na zvýšení bezpečnosti, snížení nezaměstnanosti např. prostřednictvím
podpory drobného a středního podnikání a protipovodňová opatření, dále také na rozvoj
služeb (zejména sociálních služeb), výstavbu komunikací a zlepšení dopravní infrastruktury či
rozvoj technické infrastruktury-kanalizace.
Tabulka 3.4.3: Přehled potřeb rozvoje cílové skupiny „Senioři“
Řešená oblast
Bezpečnost
Zaměstnanost
Dopravní
infrastruktura
Služby
Technická
infrastruktura

Identifikace potřeb










Eliminace drogové problematiky
Zvýšení bezpečnosti
Rozvoj pracovních míst
Podpora drobného a středního podnikání
Snížení nezaměstnanosti
Výstavba komunikací (silnic i chodníků)
Posílení dopravních spojů
Rozvoj služeb (včetně sociálních služeb)
Zvýšení počtu obchodů



Zavedení kanalizační sítě


Zavedení protipovodňových opatření

Eliminace podzimní inverze spojené s vytápěním tuhými palivy
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Životní prostředí

Obyvatelé centra města
Na území centrální části Bystřice bylo k 31. 10. 2013 přihlášeno k trvalému pobytu celkem
2 169 osob, z nichž necelých 68 % tvoří osoby ve věku 18-65 let, 19 % z nich představují děti
(0-17 let) a 13 % senioři starší 66 let. Mírnou převahu v populaci centra města mají ženy (přes
51 %). V případě téměř 70 % mají obyvatelé centra města Bystřice středoškolské vzdělání,
z toho 45 % středoškolské s maturitou. V porovnání s ostatními cílovými skupinami mají
obyvatelé centra města vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (přes 18 %), rovněž podíl
osob s vyšším odborným vzděláním je vzhledem ke zbylým cílovým skupinám nadprůměrný
(7 %).
Obyvatelé centrální části Bystřice jsou dle výsledků dotazníkového šetření s místem svého
bydliště spokojeni, zároveň si však dovedou představit, že by žili i jinde. Necelých 9 %
respondentů uvažuje o změně bydliště.
Jako nejzávažnější problémy města byla jednoznačně identifikována drogová problematika,
s níž souvisí také kriminalita a agresivní mládež. Nespokojeni jsou obyvatelé centra také
s prací městské policie a s efektivitou využití kamerového systému v centru města. Dalšími
výraznými problémy jsou podzimní inverze spojené s vytápěním tuhými palivy, nevyhovující
stav komunikací, pasivita občanů k dění ve městě a nezaměstnanost. Ačkoliv má město
v porovnání s krajským průměrem nižší míru nezaměstnanosti, pociťují zdejší obyvatelé
nedostatek pracovních míst v místě svého bydliště a nutnost za prací vyjíždět do okolních
obcí. Dalšími oblastmi, jichž je ve městě a přilehlých osadách z pohledu obyvatel centra
města nedostatek, jsou vycházková místa, volnočasové aktivity a zejména pak kulturní či
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sportovní vyžití, obchody, parkovací místa a kontejnery na tříděný odpad. Rovněž byla často
zmiňovaným problémem nedostatečná kapacita předškolských zařízení.
Naopak spokojeni jsou obyvatelé centra se svozem odpadů, údržbou hřbitovů a zeleně,
s nabídkou volnočasových aktivit pro děti, prací úředníků na městském úřadě, prací
samosprávy osadních výborů a informovaností občanů.
Zcela zásadní oblastí práce zastupitelstva a vedení města je obyvateli centra spatřována
v čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů a evropských fondů a následně zapojení
občanů do rozvoje města.
Finanční prostředky z rozpočtu města by dle cílové skupiny měly být směřovány zejména na
zvýšení bezpečnosti, dále také snížení nezaměstnanosti, protipovodňová opatření, rozvoj
školství, rozvoj možností pro volný čas, rozvoj služeb, výstavbu komunikací (silnic
i chodníků) a rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení.
Tabulka 3.4.4: Přehled potřeb rozvoje cílové skupiny „Obyvatelé centra města“
Řešená oblast

Identifikace potřeb








Zvýšení bezpečnosti
Eliminace drogové problematiky
Bezpečnost
Zkvalitnění a zefektivnění práce městské policie
Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
Podpora rozvoje pracovních míst
Zaměstnanost
Zvýšení zaměstnanosti
Výstavba komunikací a zlepšení technického stavu stávajících komunikací (silnic a
Dopravní
chodníků)
infrastruktura

Zvýšení počtu parkovacích míst
Služby

Podpora rozvoje služeb

Zvýšení kapacity přeškolských zařízení
Školství a volný čas

Podpora rozvoje volnočasových aktivit – zejména kulturního a sportovního vyžití

Podpora rozvoje vycházkových míst

Zavedení protipovodňových opatření
Životní prostředí

Eliminace podzimní inverze spojené s vytápěním tuhými palivy
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

Obyvatelé osad
Na území všech osad přiléhajících k Bystřici bylo k 31. 10. 2013 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 2 143 osob, mezi populačně největší osady patří Nesvačily (342), Líšno (321),
Drachkov (253) či Mokrá Lhota (212), dále také Jírovice (135), Jarkovice (1125) a Ouběnice
(104). Zbylé osady mají méně než 100 obyvatel, těmi populačně nejmenšími pak jsou
Líštěnec (5) a Hůrka (4). Na území osad žije větší podíl seniorů, tedy osob straších 66 let, než
je tomu v případě centrální části Bystřice. Senioři zde představují přes 15 % populace (oproti
13 % v centru), dětská složka (0-17 let) tvoří 19 % a osoby v produktivním věku tvoří přes
65 % populace osad. Přes 70 % obyvatel osad mají ukončené středoškolské vzdělání, z toho
přes 40 % osob má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. V porovnání s obyvateli
centrální části Bystřice disponují osady nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných osob
a naopak nadprůměrným podílem osob se základním vzděláním.
Téměř ¾ obyvatel osad jsou s místem svého bydliště spokojeni a identifikují se s ním, zbylá
třetina si svůj život dokáže představit i jinde a cca 3 % obyvatel osad vážně uvažují o změně
bydliště.
Tím nejzásadnějším problémem města Bystřice je dle vyjádření obyvatel osad drogová
problematika a s ní související kriminalita a agresivní mládež, občané jsou také nespokojeni
s prací městské policie a do jisté míry také s kamerovým systémem v centru města. Jako další
problémy byly identifikovány nevyhovující stav a kvalita komunikací, a to jak silnic, tak
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chodníků, absence kanalizace, nezaměstnanost, podzimní inverze spojená s vytápěním tuhými
palivy a pasivita občanů k dění ve městě. Obyvatelé osad dále vnímají nedostatek pracovních
míst v místě svého bydliště a nutnost vyjíždět do zaměstnání do okolí, nedostatečnou kapacitu
předškolských zařízení a dopravních spojů. Občané postrádají také dostatek obchodů,
vycházkových míst, volnočasových aktivit (kulturního a sportovního vyžití), parkovacích míst
a kontejnerů na tříděný odpad.
Naopak spokojeni jsou obyvatelé osad se svozem odpadů, s prací samosprávy osadních
výborů, prací úředníků na městském úřadě, údržbou hřbitovů a zeleně, nabídkou
volnočasových aktivit pro děti a čistotou ulic ve městě a osadách, příp. také s informovaností
občanů města.
Pro obyvatele jednotlivých osad je nejdůležitější činností práce zastupitelstva a vedení města
čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů a evropských fondů a vyvážené rozdělení
investic mezi Bystřici a přidružené osady, dále také zapojení občanů do rozvoje města
a poskytování informací občanům o práci zastupitelstva.
Oblastmi, do nichž by dle vyjádření respondentů této cílové skupiny měly být prioritně
směřovány prostředky z rozpočtu města, jsou zvýšení bezpečnosti, snížení nezaměstnanosti,
rozvoj technické infrastruktury – kanalizace, zlepšení dopravní infrastruktury (snížení hustoty
dopravy a výstavby komunikací), dále také rozvoj školství a služeb, podpora drobného
a středního podnikání a zavedení protipovodňových opatření.
Tabulka 3.4.5: Přehled potřeb rozvoje cílové skupiny „Obyvatelé osad“
Řešená oblast
Bezpečnost

Zaměstnanost
Dopravní
infrastruktura
Technická
infrastruktura

Identifikace potřeb










Zvýšení bezpečnosti
Eliminace drogové problematiky
Zkvalitnění a zefektivnění práce městské policie
Podpora rozvoje pracovních míst
Podpora drobného a středního podnikání
Snížení nezaměstnanosti
Zlepšení technického stavu komunikací – silnic i chodníků
Snížení hustoty dopravy
Zvýšení kapacity dopravních spojů



Podpora rozvoje kanalizace


Rozvoj školství – zejména zvýšení kapacity předškolských zařízení

Podpora rozvoje vycházkových míst možností pro volný čas

Zavedení protipovodňových opatření
Životní prostředí

Eliminace podzimní inverze spojené s vytápěním tuhými palivy
Vztah centra a osad

Vyvážené rozdělování investic mezi Bystřici a přilehlé osady
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020
Školství a volný čas

Osoby vyjíždějící z města Bystřice za prací
Dle výsledků SLDB z roku 2011 je ve městě Bystřici celkem 850 osob vyjíždějících za
prací/do zaměstnání. Z tohoto počtu 170 osob vyjíždí do zaměstnání v rámci obce a 7 osob
vyjíždí do zahraničí. Nejčastěji do zaměstnání vyjíždějí osoby ve věku 35-44 let, přičemž
téměř 99 % vyjíždějících osob je ve věku 18-64 let. Převládajícím stupněm vzdělání je
středoškolské, z toho více než polovina vyjíždějících osob má ukončené středoškolské
vzdělání s maturitou. V rámci porovnání s ostatními cílovými skupinami má tato skupina
nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (přes 20 %). Zároveň podíl osob bez vzdělání
a se základním vzděláním je zanedbatelný, zaujímá pouze 1 %.
Ačkoliv jsou osoby vyjíždějící z města do zaměstnání s místem svého bydliště spokojeni, 1/3
z nich si dovede představit, že by žili i někde jinde a necelých 8 % uvažuje o změně bydliště.
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Respondenti této cílové skupiny, s nimiž bylo provedeno dotazníkové šetření, označili za
nejvýraznější problémy města drogovou problematiku a s ní související kriminalitu
a agresivní mládež, dále také nevyhovující stav a kvalitu komunikací (silnic i chodníků),
podzimní inverzi spojenou s vytápěním tuhými palivy a pasivitu občanů k dění ve městě.
Nízká míra spokojenosti byla zjištěna také ve vztahu k práci městské policie či kamerovému
systému v centru města. Oblastmi, jichž je ve městě nedostatek pak byly identifikovány
pracovní místa (označil každý druhý respondent), předškolská zařízení, vycházková místa
a volnočasové aktivity (sportovní a kulturní vyžití), dále byl také uváděn nedostatek obchodů,
parkovacích míst či kontejnerů na tříděný odpad.
Naopak spokojeni jsou občané této cílové skupiny se svozem odpadů, údržbou hřbitovů
a zeleně, prací úředníků na městském úřadě, prací samosprávy osadních výborů či nabídkou
volnočasových aktivit pro děti.
Pro osoby vyjíždějící za prací je nejdůležitějšími činnostmi práce zastupitelstva a vedení
města čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů a evropských fondů, následně jejich
vyvážené rozdělení mezi Bystřici a přidružené osady a zapojení občanů do rozvoje města.
Oblastmi, do nichž by měly být z pohledu cílové skupiny prioritně směřovány finanční
prostředky z rozpočtu města, jsou zvýšení bezpečnosti a snížení nezaměstnanosti, dále také
rozvoj možností pro volný čas, zlepšení dopravní infrastruktury zejména z pohledu výstavby
komunikací a zavedení protipovodňových opatření.
Tabulka 3.4.6: Přehled potřeb rozvoje cílové skupiny „Obyvatelé osad“
Řešená oblast

Identifikace potřeb







Zvýšení bezpečnosti
Bezpečnost
Eliminace drogové problematiky
Zkvalitnění a zefektivnění práce městské policie
Zvýšení počtu pracovních míst
Zaměstnanost
Snížení nezaměstnanosti
Dopravní
Zlepšení dopravní infrastruktury- zkvalitnění a výstavba komunikací (silnic i
infrastruktura
chodníků)

Zvýšení kapacity předškolských zařízení
Školství a volný čas

Podpora rozvoje vycházkových míst a možností pro volný čas

Zavedení protipovodňových opatření
Životní prostředí

Eliminace podzimní inverze spojené s vytápěním tuhými palivy
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014 až 2020

3.5

Definice prioritních oblastí rozvoje

Na základě provedené analýzy jednotlivých oblastí rozvoje města Bystřice bylo oponentním
týmem zvoleno 5 priorit rozvoje, jež budou hlouběji rozpracovány v návrhové/strategické
části strategického plánu a v Implementačním dokumentu.
Jedná se o následující prioritní oblasti rozvoje:
 Volný čas/prevence kriminality,
 Provoz a technické zabezpečení města,
 Cestovní ruch,
 Doprava,
 Územní rozvoj/životní prostředí.
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POUŽITÉ ZKRATKY
ČSÚ

Český statistický úřad

MěÚ

Městský úřad

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ

Mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

OV

Osadní výbor

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

TUV

Teplá užitková voda

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ÚÚR

Ústav územního rozvoje

ZŠ

Základní škola
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PŘÍLOHY
1

Tabulkové přílohy

Tabulka P 1: Přehled osad, osadních výborů a volebních obvodů v rámci města Bystřice
Osada
Bystřice
Božkovice
Drachkov
Hlivín
Hůrka
Jarkovice
Jeleneč
Jinošice
Jírovice
Jiřín
Kobylí-Plchov
Líšno
Líštěnec
Mlýny
Mokrá Lhota
Nesvačily
Opřetice
Ouběnice
Petrovice
Radošovice
Semovice
Strženec
Tožice
Tvoršovice
Vojslavice
Zahořany

Osadní výbor
Bystřice

Volební obvod
Bystřice

Božkovice
Drachkov
Drachkov
Jinošice, Líštěnec, Opřetice

Jinošice, Opřetice, Líštěnec

Jírovice, Hůrka, Jarkovice,
Semovice
Kobylí-Plchov, Hlivín,
Vojslavice

Jírovice, Jarkovice, Semovice,
Hůrka
Líšno

Líšno
Mokrá Lhota

Mokrá Lhota
Nesvačily, Petrovice, Zahořany

Nesvačily, Petrovice, Zahořany,
Tvoršovice, Mlýny

Ouběnice, Jeleneč, Jiřín,
Strženec
Tožice, Radošovice

Ouběnice, Jeleneč, Jiřín,
Strženec, Kobylí-Plchov, Hlivín,
Vojslavice

Tvoršovice, Mlýny

Tožice, Radošovice, Božkovice
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Tabulka P 2: Počet obyvatel města Bystřice v členění dle jednotlivých osad a věkových kategorií k 31. 10. 2013
0-5 let
ženy
Božkovice

6-17 let

muži

ženy

18-25 let

muži

ženy

26-35 let

muži

ženy

36-45 let

muži

ženy

46-55 let

muži

ženy

56-65 let

muži

ženy

66+ let

muži

ženy

Celkem

muži

5

3

5

8

1

0

5

8

5

7

2

2

4

4

4

4

67

84

85

121

123

129

124

146

157

189

180

141

141

127

133

177

112

2 169

Drachkov

6

5

14

24

13

10

18

16

15

26

16

16

28

18

12

16

253

Hlivín

0

2

0

0

0

2

1

0

2

3

1

1

2

1

2

2

19

Hůrka

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

4

Jarkovice

3

4

14

0

6

2

11

7

8

13

6

5

11

12

14

9

125

Jeleneč

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

2

0

1

2

1

11

Jinošice

0

0

3

5

0

8

3

0

5

7

3

6

4

2

4

4

54

Jírovice

4

5

5

7

6

9

12

7

8

9

15

12

9

7

9

11

135

Jiřín

0

0

2

2

0

0

4

2

2

4

3

2

2

0

3

2

28

Kobylí-Plchov

0

0

4

2

1

2

0

4

2

0

2

5

5

4

0

1

32

10

12

21

14

14

15

27

18

18

24

20

20

30

36

24

18

321

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

1

5

Bystřice

Líšno
Líštěnec
Mlýny

0

0

1

0

0

0

0

1

1

3

2

1

0

2

2

2

15

Mokrá Lhota

14

7

10

12

5

11

19

16

20

17

7

8

19

15

18

14

212

Nesvačily

11

14

28

19

13

9

25

22

22

31

20

22

21

25

35

25

342

Opřetice

0

0

2

4

4

4

3

4

0

3

5

9

4

6

9

7

64

Ouběnice

1

2

3

3

7

4

5

11

7

7

8

7

8

16

11

4

104

Petrovice

2

0

0

1

1

2

2

0

0

2

2

1

0

1

0

0

14

Radošovice

2

2

12

8

5

2

5

6

5

7

4

6

8

6

7

5

90

Semovice

1

5

4

7

0

2

1

1

5

4

4

5

0

2

7

5

53

Strženec

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

1

1

2

1

1

2

14

Tožice

4

2

7

5

8

3

3

4

6

5

4

8

5

4

5

4
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Tvoršovice

3

0

0

7

4

3

2

1

5

3

1

4

7

5

7

6

58

Vojslavice

0

0

4

7

0

0

1

0

4

4

0

0

2

2

0

0

24

Zahořany

0

1

0

2

1

0

1

0

1

1

2

1

2

3

4

3

22

Celkem
Zdroj: MěÚ Bystřice

150

149
299

262

262
524

218

213
431

294

288
582

333

363
696

270

286
556

300

307
607

359

258
617

4 312

Tabulka P 3: Struktura obyvatel města Bystřice dle národností v roce 2011
ORP Benešov

Bystřice
Počet
Česká

Počet

%

Středočeský kraj
Počet

%

ČR

%

Počet

%

3 091

72,29

41 896

72,67

901 438

69,92

6 711 624

64,31

Moravská

5

0,12

68

0,12

1 789

0,14

521 801

5,00

Slezská

0

0,00

7

0,00

133

0,01

12 214

0,12

Slovenská

16

0,37

511

0,89

17 474

1,36

147 152

1,41

Ukrajinská

18

0,42

267

0,46

7 512

0,58

53 253

0,51

ostatní

22

0,51

732

1,27

22 584

1,75

347 850

3,33

1 124

26,29

14 174

24,58

338 281

26,24

2 642 666

25,32

Celkem obyvatel
4 276
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

100,00

57 655

100,00

1 289 211

100,00

10 436 560

100,00

neuvedeno

Tabulka P 4: Náboženská struktura obyvatel města Bystřice v roce 2011
Věřící
Počet
obyvatel

hlásící se k církvi
Počet

Město Bystřice
ORP Benešov

4 276

%

550

12,9

Nevěřící

nehlásící se k
církvi
Počet

Počet

Neuvedeno
%

Počet

%

%

278

6,5

1 280

29,9

2 168

50,7

57 655

6 781

11,8

3 530

6,1

19 793

34,3

27 547

47,8

1 289 211

111 630

8,7

73 044

5,7

516 407

40,1

588 012

45,6

ČR
10 436 560
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

1 463 583

14,0

705 368

6,8

3 604 095

34,5

4 662 455

44,7

Středočeský kraj

Tabulka P 5: Nejzávaznější problémy města Bystřice a přilehlých osad
% kladných odpovědí
Bystřice
Drogová problematika

Drachkov

Jinošice,
Opřetice,
Líštěnec

Jírovice,
Jarkovice,
Semovice,
Hůrka

Líšno

Mokrá
Lhota

Nesvačily,
Petrovice,
Zahořany,
Tvoršovice, Mlýny

Ouběnice, Jeleneč,
Jiřín, Strženec,
Kobylí-Plchov, Hlivín,
Vojslavice

Tožice,
Radošovice,
Božkovice

Celkem

82,9

62,5

66,7

47,4

77,6

74,1

71,7

52,4

55,6

75,8

43,6

45,8

33,3

68,4

46,9

70,4

58,7

28,6

44,4

47,0

48,7

37,5

50,0

42,1

36,7

22,2

32,6

33,3

50,0

43,2

Agresivní mládež

45,1

41,7

50,0

26,3

28,6

40,7

43,5

19,0

38,9

40,9

Kriminalita

41,8

29,2

8,3

31,6

55,1

33,3

23,9

47,6

33,3

39,1

Pasivita občanů k dění ve městě

40,0

50,0

25,0

47,4

34,7

18,5

34,8

28,6

44,4

37,9

Nezaměstnanost

36,4

58,3

16,7

21,1

30,6

51,9

37,0

28,6

38,9

36,5

Nedostatek služeb

26,9

25,0

33,3

15,8

30,6

29,6

23,9

19,0

27,8

26,5

Lhostejnost lidí k druhým

26,2

41,7

33,3

0,0

22,4

11,1

39,1

28,6

22,2

26,1

21,8

12,5

25,0

26,3

65,3

11,1

19,6

0,0

33,3

24,6

23,6

29,2

33,3

26,3

20,4

29,6

23,9

19,0

22,2

24,0

4,4

45,8

33,3

63,2

42,9

44,4

41,3

47,6

72,2

23,2

Nedostatek veřejného osvětlení

20,7

33,3

0,0

26,3

20,4

55,6

13,0

4,8

22,2

21,6

Nedostatečná
spolkového života

17,5

33,3

0,0

21,1

42,9

22,2

8,7

23,8

11,1

20,0

Absence plynofikace

18,2

25,0

8,3

31,6

12,2

7,4

23,9

23,8

50,0

19,6

Hluková zátěž letiště

10,9

4,2

0,0

31,6

14,3

51,9

32,6

0,0

72,2

17,5

Špatná dopravní obslužnost

10,2

16,7

16,7

15,8

22,4

18,5

6,5

38,1

66,7

15,5

Absence vodovodní sítě

12,7

20,8

0,0

21,1

18,4

18,5

2,2

14,3

72,2

15,3

15,6

16,7

0,0

26,3

10,2

14,8

13,0

9,5

22,2

14,9

9,5

12,5

0,0

15,8

16,3

22,2

13,0

0,0

5,6

10,8

2,9

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

Nevyhovující stav komunikací
Podzimní inverze spojená
vytápěním tuhými palivy

s

Vysoká hustota dopravy
Nízká míra bezpečnosti
městě/osadách

ve

Absence kanalizace
podpora

Nedostatečná péče o životní
prostředí
Nedostatek
či
nedostatečná
údržba zeleně
Netolerance
k
menšinám
(rasismus)

Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014-2020
Otázka: Které z následujících oblastí považujete za závažné problémy města Bystřice a přilehlých osad?

Tabulka P 6: Vztah obyvatel k městu Bystřice a přilehlým osadám v členění dle jednotlivých osad
Vztah k městu Bystřice a k němu patřícím osadám
Žiji zde, ale
klidně bych
žil/a i někde
jinde

Mám to zde rád a
nemohl/a bych žít
jinde

Jsem zde
spokojený/á, žije
se mi zde dobře

9,8%

49,6%

31,8%

8,7%

Drachkov

16,7%

62,5%

16,7%

4,2%

Jinošice, Opřetice, Líštěnec

45,5%

27,3%

18,2%

9,1%

Jírovice,
Hůrka

22,2%

50,0%

27,8%

0%

Líšno

13,3%

64,4%

22,2%

0%

Mokrá Lhota

14,8%

48,1%

37,0%

0%

15,6%

53,3%

28,9%

2,2%

Ouběnice, Jeleneč, Jiřín, Strženec,
Kobylí-Plchov, Hlivín, Vojslavice

31,6%

57,9%

5,3%

5,3%

Tožice, Radošovice, Božkovice

16,7%

50,0%

22,2%

11,1%

Celkem
13,8%
51,8%
28,2%
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014-2020
Otázka: Jaký je váš vztah k městu Bystřice a k němu patřícím osadám?

6,2%

Volební obvod

Bystřice

Jarkovice,

Nesvačily, Petrovice,
Tvoršovice, Mlýny

Semovice,

Zahořany,

Uvažuji o
změně bydliště

Tabulka P 7: Spokojenost obyvatel města a přilehlých osad s vybranými oblastmi
Průměrný postoj*
Nesvačily,
Ouběnice, Jeleneč,
Tožice,
Mokrá
Petrovice,
Jiřín, Strženec,
Líšno
Radošovice, Celkem
Lhota
Zahořany,
Kobylí-Plchov,
Božkovice
Tvoršovice, Mlýny Hlivín, Vojslavice
64,1
71,9
57,3
70,6
70,1
77,8

Svoz odpadů
Práce úředníků na městském
úřadě
Údržba zeleně (např. sekání)

60,2

76,0

60,2

Jírovice,
Jarkovice,
Semovice,
Hůrka
63,0

54,7

61,4

60,2

53,8

64,2

57,4

60,2

73,7

56,9

57,6

55,1

55,1

51,8

41,9

61,1

54,5

64,1

37,7

59,7

55,4

Údržba hřbitovů

45,7

51,9

56,0

37,7

62,1

50,9

55,8

70,1

59,7

50,4

Informovanost občanů města

49,5

57,3

41,4

41,9

62,7

42,6

54,3

43,8

40,2

50,2

Čistota ulic, města/osad
Nabídka volnočasových aktivit
pro děti
Práce samosprávy osadních
výborů
Práce samosprávy (starosta,
zastupitelé)
Zimní údržba komunikací

44,8

55,2

43,5

48,6

59,7

46,2

55,4

58,1

65,3

49,3

45,1

58,2

43,3

37,8

64,7

59,2

40,9

16,1

56,8

46,9

36,8

61,4

60,3

51,2

68,8

45,3

62,4

52,3

62,4

46,8

44,8

42,7

60,3

39,4

34,0

44,4

50,5

57,0

23,5

44,1

41,4

32,2

37,2

39,3

53,0

44,4

51,6

59,4

22,1

43,1

Zimní údržba chodníků

44,4

27,9

43,4

32,6

49,4

41,6

49,9

24,4

19,1

42,2

Webové stránky města

38,1

25,7

28,7

28,6

41,5

24,7

31,8

18,3

47,1

35,4

Kvalita komunikací

34,5

25,9

33,1

23,6

35,2

20,3

37,4

43,9

33,3

33,6

Stav chodníků
35,0
17,3
32,9
20,8
42,2
Kamerový systém v centru
29,0
45,6
16,2
25,8
29,3
města
Práce městské policie
24,1
32,2
33,0
42,0
30,5
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014-2020
Otázka: Do jaké míry jste spokojen/á s následujícími oblastmi?
*Hodnoceno na škále 0-100, kde 0=velmi nespokojen/á, 100=velmi spokojen/á

23,9

38,5

25,7

16,3

32,9

20,2

26,3

18,5

39,9

28,6

17,6

40,2

44,9

37,4

28,6

Bystřice

Drachkov

Jinošice,
Opřetice,
Líštěnec

Tabulka P 8: Spokojenost s dílčími oblastmi života obyvatel
Průměrný postoj*

Bystřice

Drachkov

Jinošice,
Opřetice,
Líštěnec

Jírovice,
Jarkovice,
Semovice,
Hůrka

Líšno

Mokrá
Lhota

Nesvačily,
Petrovice,
Zahořany,
Tvoršovice,
Mlýny

Ouběnice,
Jeleneč, Jiřín,
Strženec,
Kobylí-Plchov,
Hlivín,
Vojslavice

Tožice,
Radošovice,
Božkovice

Celkem

Děti

86,3

94,4

91,7

77,8

91,7

84,7

88,8

88,9

85,0

87,3

Vztah s partnerem / partnerkou

81,1

90,9

89,3

78,1

84,1

83,8

91,0

91,7

82,7

83,7

Vztahy s příbuznými /širší rodinou

76,9

87,0

83,3

84,7

83,3

85,0

81,8

90,0

80,0

80,2

Osobní život

76,0

87,5

90,6

77,8

79,3

81,3

86,9

78,8

80,0

78,9

Přátelé

73,7

87,0

88,9

82,4

85,4

87,5

86,1

82,4

79,7

78,7

Kvalita bydlení

71,8

84,1

89,3

79,2

83,2

71,6

78,1

80,0

64,1

74,9

Vztahy s okolím (sousedé apod.)

67,5

77,3

83,3

79,2

82,7

72,6

74,3

76,3

67,2

71,8

Náplň/využití svého volného času

65,7

76,2

71,9

72,2

76,6

70,0

78,2

72,2

79,7

70,1

Lokalita, v níž žijete

64,7

75,0

84,1

69,4

73,0

69,6

76,2

77,5

70,6

68,8

Práce / zaměstnání

66,4

64,3

62,5

73,2

80,9

63,8

75,9

62,5

68,8

68,8

Zdraví

68,3

68,8

72,2

75,0

69,3

66,3

66,5

68,8

66,7

68,5

Životní úroveň

64,7

68,5

68,8

71,1

71,4

63,8

61,0

70,0

65,6

65,9

Pocit bezpečí
50,0
68,5
61,1
66,7
CELKOVĚ SE SVÝM ŽIVOTEM V
BYSTŘICI A PŘILEHLÝCH
62,4
70,0
75,0
60,3
OSADÁCH
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014-2020
Otázka: Jak jste celkově spokojen/á s následujícími oblastmi vašeho života?
*Hodnoceno na škále 0-100, kde 0=velmi nespokojen/á, 100=velmi spokojen/á

63,8

52,3

57,7

68,4

61,7

55,4

67,0

59,1

74,3

67,6

55,0

64,2

Tabulka P 9: Oblasti, do nichž by měly být směřovány prostředky z rozpočtu města
% kladných odpovědí
Nesvačily,
Ouběnice, Jeleneč,
Tožice,
Mokrá
Petrovice,
Jiřín, Strženec,
Líšno
Radošovice,
Lhota
Zahořany,
Kobylí-Plchov,
Božkovice
Tvoršovice, Mlýny Hlivín, Vojslavice
40,8
51,9
65,2
33,3
27,8

Zvýšení bezpečnosti

57,5

54,2

58,3

Jírovice,
Jarkovice,
Semovice,
Hůrka
36,8

Snížení nezaměstnanosti

45,8

58,3

50,0

52,6

42,9

59,3

45,7

42,9

38,9

46,8

Protipovodňová opatření

45,8

45,8

58,3

10,5

26,5

22,2

41,3

14,3

22,2

38,9

Výstavba komunikací

33,1

41,7

58,3

42,1

40,8

48,1

47,8

23,8

33,3

37,1

Rozvoj služeb
Zlepšení
dopravní
situace
(hustota dopravy)
Rozvoj školství
Podpora drobného a středního
podnikání
Rozvoj možností pro volný čas
Rekonstrukce
a
rozšíření
veřejného osvětlení
Rozvoj sportovních aktivit
Rozvoj technické infrastruktury
– kanalizace
Rozvoj sociálních služeb
Rozvoj technické infrastruktury
– vodovodní sítě
Rozvoj dětských hřišť

34,2

37,5

25,0

31,6

32,7

18,5

30,4

33,3

38,9

32,8

29,1

20,8

8,3

42,1

59,2

18,5

34,8

19,0

66,7

32,6

31,3

25,0

16,7

15,8

34,7

48,1

37,0

14,3

66,7

32,4

28,7

41,7

33,3

26,3

36,7

29,6

41,3

28,6

55,6

32,4

33,8

20,8

16,7

21,1

44,9

18,5

30,4

23,8

11,1

31,0

32,7

25,0

8,3

36,8

26,5

63,0

17,4

4,8

27,8

30,1

31,6

12,5

16,7

31,6

38,8

22,2

23,9

23,8

11,1

28,7

12,0

25,0

50,0

57,9

46,9

48,1

45,7

38,1

83,3

27,7

24,4

37,5

25,0

26,3

30,6

18,5

37,0

33,3

38,9

27,5

24,7

8,3

8,3

21,1

18,4

29,6

19,6

9,5

72,2

23,6

21,5

20,8

8,3

21,1

40,8

18,5

23,9

28,6

16,7

23,2

Rozvoj zdravotnictví
Podpora a výstavba bytových
domů
Podpora a výstavba rodinných
domů
Rozvoj technické infrastruktury plynofikace
Podpora jiného typu bydlení

20,7

16,7

25,0

21,1

20,4

7,4

26,1

28,6

61,1

22,2

23,3

20,8

16,7

10,5

20,4

7,4

28,3

0,0

16,7

20,6

21,1

16,7

0,0

15,8

12,2

25,9

26,1

14,3

22,2

19,8

18,5

16,7

0,0

31,6

16,3

11,1

13,0

19,0

50,0

18,5

6,2

16,7

0,0

5,3

14,3

3,7

8,7

23,8

22,2

8,8

4,8

5,6

8,4

Bystřice Drachkov

Jinošice,
Opřetice,
Líštěnec

Rozvoj cestovního ruchu
8,0
4,2
0,0
10,5
8,2
7,4
17,4
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014-2020
Otázka: Nabízíme vám několik oblastí, jež jsou důležité pro rozvoj města. Rozhodněte, kam byste nejvíce směřoval/a prostředky z rozpočtu města

Celkem
53,2

Tabulka P 10: Nejdůležitější oblasti práce zastupitelstva a vedení města
Průměrný postoj*
Bystřice Drachkov
Čerpání finančních prostředků z
veřejných zdrojů a evropských
fondů
Vyvážené rozdělení investic
mezi Bystřici a přidružené
osady
Poskytování
informací
občanům o práci zastupitelstva
Zapojení občanů do rozvoje
města
Podpora kulturních aktivit jako
např. divadelní festival, jarmark

Jinošice,
Opřetice,
Líštěnec

Jírovice,
Jarkovice,
Semovice,
Hůrka

Líšno

Mokrá
Lhota

Nesvačily,
Ouběnice, Jeleneč,
Petrovice,
Jiřín, Strženec,
Zahořany,
Kobylí-Plchov,
Tvoršovice, Mlýny Hlivín, Vojslavice

Tožice,
Radošovice,
Božkovice

Celkem

79,5

82,2

64,3

81,5

94,9

76,8

78,7

85,6

87,5

81,2

61,5

85,4

68,5

84,2

95,9

82,4

83,1

91,7

95,8

72,9

67,1

75,0

53,9

63,1

84,7

57,3

70,6

69,0

83,3

69,2

67,3

56,1

45,5

60,3

85,2

67,6

72,8

52,1

76,4

68,0

62,3

50,8

47,6

55,1

83,1

54,6

58,6

47,3

65,3

61,9

52,9

54,0

45,6

45,7

73,4

53,7

58,5

48,5

41,6

54,5

45,7

44,8

33,1

48,6

34,6

34,2

48,8

28,4

48,6

43,4

Rozšíření ordinační doby lékařů
45,5
36,3
28,8
39,3
29,0
Zdroj dat: Vlastní průzkum v rámci zpracování Strategického plánu města Bystřice na léta 2014-2020
Otázka: Jak důležité jsou pro vás následující oblasti práce zastupitelstva a vedení města?
*Hodnoceno na škále 0-100, kde 0=velmi nespokojen/á, 100=velmi spokojen/á

31,4

42,2

32,0

54,1

41,4

Výstavba
a
dětských hřišť

rekonstrukce

Rozšíření
úředních
městského úřadu

hodin

Tabulka P 11: Celkové příjmy města Bystřice za rok 2012
Příjmy za rok 2012
Daňové

39 640 380 Kč

Nedaňové

7 384 940 Kč

Kapitálové

163 200 Kč
9 501 240 Kč

Dotace

56 689 760 Kč

Celkem
Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Tabulka P 12: Celkové výdaje města Bystřice za rok 2012
Výdaje za rok 2012
Vše
Průmysl

Provoz

Investice

11 885 970 Kč

5 430 420 Kč

6 455 550 Kč

Vzdělávání

7 793 560 Kč

4 836 210 Kč

2 957 350 Kč

Kultura, církve a sdělovací prostředky

7 182 160 Kč

7 182 160 Kč

0 Kč

Tělovýchova a zájmová činnost

5 400 520 Kč

1 975 370 Kč

3 425 150 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

0 Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

12 943 320 Kč

5 023 560 Kč

7 919 760 Kč

Ochrana životního prostředí

12 114 090 Kč

6 055 950 Kč

6 058 140 Kč

Zdravotnictví

Sociální věci

842 050 Kč

838 250 Kč

3 800 Kč

1 722 740 Kč

1 444 880 Kč

277 860 Kč

Veřejná správa

10 221 810 Kč

10 149 820 Kč

71 990 Kč

Celkem
Zdroj: www.rozpocetobce.cz

70 109 220 Kč

42 939 620 Kč

27 169 600 Kč

Bezpečnost

Tabulka P 13: Seznam nejvýznamnějších zaměstnavatelů na území SO ORP Benešov
Obchodní jméno

Sídlo

Převažující činnost

Kategorie podle
počtu zaměstnanců

SKLÁRNY KAVALIER, a.s.

Sázava

Výroba a zpracování ostatního skla
vč. technického

1000 - 1499

Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., nemocnice
Středočeského kraje

Benešov

Ústavní zdravotní péče

500 - 999

TRW Autoelektronika, s.r.o.

Benešov

Diagnostický ústav sociální péče,
Tloskov
Wrigley Confections ČR, kom.
spol.

Neveklov
Poříčí nad
Sázavou

Výroba ostatních dílů a příslušenství
pro motorová vozidla
Ostatní pobytové služby sociální
péče
Výroba kakaa, čokolády a
cukrovinek
Výroba pekařských a cukrářských
výrobků, kromě trvanlivých

500 - 999
250 - 499
250 - 499

BENEA s.r.o.

Benešov

Město Benešov

Benešov

Všeobecné činnosti veřejné správy

200 - 249

METAZ a.s.

Týnec nad
Sázavou

Výroba ostatních kovodělných
výrobků j. n.

200 - 249

Mydlářka a.s.

Benešov

Chov prasat

200 - 249

Vodohospodářská společnost
Benešov, s.r.o.

Benešov

Shromažďování, úprava a rozvod
vody

200 - 249

ALPLA, spol. s r.o.

Bystřice

Výroba plastových obalů

100 - 199

200 - 249

Obchodní jméno

Sídlo

Převažující činnost

Kategorie podle
počtu zaměstnanců

B E S s.r.o.

Benešov

Výstavba silnic a dálnic

100 - 199

DZS STRUHAŘOV a. s.

Struhařov

Smíšené hospodářství

100 - 199

DZV NOVA , a.s.

Bystřice

Smíšené hospodářství

100 - 199

JEDNOTA Benešov, družstvo

Benešov

Maloobchod s převahou potravin,
nápojů a tabákových výrobků v
nespecializovaných prodejnách

100 - 199

Kemper spol. s r.o.

Poříčí nad
Sázavou

Krajská veterinární správa pro
Středočeský kraj

Benešov

M a v e l, a.s.

Benešov

Mars Czech s.r.o.

Poříčí nad
Sázavou

MÁTRA TRANSPORT a.s.

Benešov

Silniční nákladní doprava

100 - 199

NAREX BYSTŘICE s.r.o.

Bystřice

Výroba nástrojů a nářadí

100 - 199

PRORATIO, s.r.o.

Poříčí nad
Sázavou

Výroba elektrického a elektronického
100 - 199
zařízení pro motorová vozidla

Quo s.r.o.

Benešov

Činnosti reklamních agentur

SLÁDEK GROUP, a.s.

Benešov

Technické služby Benešov,s r.o.

Benešov

Vyšší odborná škola a Střední
zemědělská
škola,Benešov,Mendelova 131
BAEST Machines & Structures,
a.s.

Výroba ostatních strojů a zařízení
pro všeobecné účely j. n.
Regulace a podpora
podnikatelského prostředí
Výroba motorů a turbín, kromě
motorů pro letadla, automobily a
motocykly
Specializovaný velkoobchod s jinými
potravinami, včetně ryb, korýšů a
měkkýšů

Výstavba bytových a nebytových
budov
Shromažďování a sběr odpadů,
kromě nebezpečných

100 - 199
100 - 199
100 - 199

100 - 199

100 - 199
100 - 199
100 - 199

Benešov

Střední odborné vzdělávání na
středních odborných školách

Benešov

Výroba kovových nádrží a zásobníků 50 - 99
Výroba kovových konstrukcí a jejich
dílů
Výroba motorů a turbín, kromě
motorů pro letadla, automobily a
motocykly
Podpůrné činnosti pro rostlinnou
výrobu
Výroba kovových konstrukcí a jejich
dílů
Výstavba inženýrských sítí pro
elektřinu a telekomunikace

100 - 199

BAEST, a.s.

Benešov

ČKD TURBO TECHNICS, spol. s
r.o.

Benešov

DAŇHEL AGRO a.s.

Divišov

EBAS spol. s r.o.

Benešov

Elmoz Czech, s.r.o.

Popovice

ELTSEN a.s.

Benešov

Silniční nákladní doprava

50 - 99

Golf Konopiště a.s.

Bystřice

Provozování sportovních zařízení

50 - 99

Gymnázium Benešov

Benešov

Střední všeobecné vzdělávání

50 - 99

Integrovaná střední škola
technická Benešov

Benešov

Střední odborné vzdělávání na
učilištích

50 - 99

JAWA Moto spol. s r.o.

Týnec nad
Sázavou

Výroba motocyklů

50 - 99

JIHOOBAL, s.r.o.

Benešov

Výroba pilařská a impregnace dřeva

50 - 99

KARSIS s.r.o.

Benešov

Velkoobchod s nábytkem, koberci a
svítidly

50 - 99

MARFI spol. s r.o.

Benešov

Silniční nákladní doprava

50 - 99

50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99

Obchodní jméno

Sídlo

Převažující činnost

Kategorie podle
počtu zaměstnanců

Neveklov a.s.

Stranný

Smíšené hospodářství

50 - 99

Niersberger Instalace, s.r.o.

Benešov

Instalace vody, odpadu, plynu,
topení a klimatizace

50 - 99

Občanské sdružení TŘI

Čerčany

Ostatní ambulantní nebo terénní
sociální služby j. n.

50 - 99

Obec Čerčany

Čerčany

Všeobecné činnosti veřejné správy

50 - 99

Okresní soud v Benešově

Benešov

PASTELL, spol. s r.o., Benešov

Benešov

PCB Benešov, a.s.

Benešov

PINKO a.s.

Benešov

Výroba zmrzliny

50 - 99

RD ALLSTAV s.r.o.

Chotýšany

Výstavba bytových budov

50 - 99

Střední odborné učiliště stavební,
Benešov, Jana Nohy 1302

Benešov

Střední odborné vzdělávání na
učilištích

50 - 99

Základní škola a mateřská škola
Benešov, Na Karlově 372

Benešov

Základní vzdělávání na druhém
stupni základních škol

50 - 99

Základní škola a mateřská škola
Sázava

Sázava

Základní vzdělávání na druhém
stupni základních škol

50 - 99

Základní škola Benešov, Dukelská
1818

Benešov

Základní vzdělávání na druhém
stupni základních škol

50 - 99

Základní škola Benešov, Jiráskova
888

Benešov

Základní vzdělávání na druhém
stupni základních škol

50 - 99

Základní škola Čerčany

Čerčany

Základní vzdělávání na druhém
stupni základních škol

50 - 99

Základní škola Týnec nad
Sázavou, příspěvková organizace

Týnec nad
Sázavou

Základní vzdělávání na druhém
stupni základních škol

50 - 99

Činnosti v oblasti spravedlnosti a
soudnictví
Ostatní specializované stavební
činnosti j. n.
Výroba osazených elektronických
desek

Zemědělské družstvo Poříčí nad
Poříčí nad
Smíšené hospodářství
Sázavou v likvidaci
Sázavou
Zdroj: ČSÚ, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.12.2011

50 - 99
50 - 99
50 - 99

50 - 99
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Grafické přílohy

Graf P 1: Saldo migrace ve městě Bystřice v roce 2012

Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka měst (2003 až 2012)

Graf P 2: Denně vyjíždějící z města Bystřice do škol v roce 2011 (nejvýznamnější proudy)

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Graf P 3: Denně dojíždějící do škol ve městě Bystřici roce 2011 (nejvýznamnější proudy)

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Graf P 4: Provozní výdaje města Bystřice za rok 2012

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Graf P 5: Investiční výdaje města Bystřice za rok 2012

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Graf P 6: Zaměstnanost podle odvětví ekonomické činnosti v SO ORP Benešov a Středočeském kraji
v roce 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Graf P 7: Struktura zaměstnaných osob podle postavení v zaměstnání v SO ORP Benešov a Středočeském
kraji v roce 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Graf P 8: Míra nezaměstnanosti žen ve městě Bystřice, ORP Benešov a Středočeském kraji v letech 20062011

Zdroj: MPSV, GIS0 statistika

Graf P 9: Denně vyjíždějící z města Bystřice do zaměstnání v roce 2011 (nejvýznamnější proudy)

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Graf P 10: Denně dojíždějící do zaměstnání ve městě Bystřici roce 2011 (nejvýznamnější proudy)

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
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Mapové přílohy

Mapa P 1: Plánovaná výstavba dálnice D3

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic: Dálnice D3. Rychlostní silnice R3. Tábor-Praha-České Budějovice-Rakousko. 10/2010

Mapa P 2: Intenzita dopravy v okolí města Pohořelice

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, 2010

Mapa P 3: Intenzita dopravy v okolí města Týnec nad Sázavou

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, 2010
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Dotazník 1: Vzor dotazníku pro občany

Dotazník 2: Vzor dotazníku pro představitele osadních výborů

