Městys Lhenice,
Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 00250546

Místní program obnovy venkova

Aktualizace na období 2011 – 2014
Úvod
Tento Místní program obnovy venkova městyse Lhenice na období let 2011 – 2014 byl
schválen zastupitelstvem městyse Lhenice usnesením číslo 118/12/2011 ze dne
3.11.2011.
Zastupitelstvo městyse Lhenice se rozhodlo aktualizovat rozvojový dokument Program
obnovy venkova, který byl zpracován firmou Planeco Plzeň , Borovská tř. 98, 301 34 Plzeň a
schválen v zastupitelstvu obce Lhenice 27.1.2000
Aktualizací tohoto dokumentu vzniká Místní program obnovy venkova městyse Lhenice jako
otevřený dokument, který je možno dále doplňovat, upřesňovat, aktualizovat na základě
dalších poznatků a finančních možností městyse.
Naplňování jednotlivých cílů programu vede ke zkvalitnění životních podmínek obyvatel
městyse a přilehlých osad, k rozvoji turistického ruchu a rozvoji spolkového a společenského
života v městysi.
Městys Lhenice je členem Mikroregionu Chelčicko –Lhenického, svazku obcí a MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech. Místní program obnovy venkova je v souladu s jejich
rozvojovými strategiemi a dále je v souladu s Územním plánem Lhenice.
Počet obyvatel k 1.1.2011: 1830
Rozloha: 3 913 ha

Městys Lhenice má 8 místních částí :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolní Chrášťany
Horní Chrášťany
Hoříkovice
Hrbov
Třebanice
Třešňový Újezdec
Vadkov
Vodice

Městys Lhenice má platný územní plán schválený zastupitelstvem městyse Lhenice dne
29.11.2007, usnesením č. 118/14.

………………………………
Miroslav Šístek
místostarosta

………………………………
Ing. Marie Kabátová
starostka

Místní program obnovy venkova je členěn do kapitol:
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury
B. Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
C. Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby a podpora bydlení
D. Podpora školství a mládeže
E. Ochrana a obnova kulturní krajiny
F. Podpora rozvoje turistického ruchu

LHENICE
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
Projekt 1: Revitalizace náměstí ve Lhenicích
Popis: Komplexní řešení veřejného prostranství od základní školy až ke kostelu. Jedné se
o obnovu povrchů komunikací, zeleně, opravy kašny, památníku padlých a sochy s.
Vojtěcha. Dále je v návrhu řešeno parkování a bezpečný průchod chodců
Projekt 2: Oprava místních a účelových komunikací
Popis: Záměr opravit povrchy komunikací v ulicích Na Sadech, Na Panské mezi a
Krumlovská. Je zpracovaná dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci těchto
místních komunikací a vybudování chodníků.
Odhad nákladů je 9 mil.Kč
Projekt 3: Rekonstrukce budovy Úřadu městyse Lhenice
Popis: Zpracovaná dokumentace pro stavební řízení na kompletní rekonstrukci budovy.
Vnitřní rekonstrukce sociálních zařízení, nové rozvody elektroinstalace, nové podlahy,
snížení stropů vybudování podhledů, přemístění pošty a vytvoření prostoru v přízemí na
umístění knihovny a informačního centra. Bezbariérové vchody do budovy a vybudování
výtahu, čímž bude úřad městyse bezbariérový. Venkovní úpravy se týkají především
zateplení a nové fasády. Rekonstrukcí dojde k zlepšení tepelně-izolačních vlastností
budovy a úspoře finančních prostředků na vytápění.
Odhad nákladů je 11 mil. Kč
Projekt 4: Oprava hráze rybníka v Prachatické ulici – Na Chrastovně (hasičská nádrž)
Popis:
Oprava hráze v současnosti vypuštěného rybníka. Hráz rybníka protéká.
V současné době je rybník vypuštěn.
Odhad nákladů je 500 000,- Kč
Projekt 5: Oprava zdravotního střediska
Popis: V předešlých letech byly již provedeny opravy budovy. Další etapou oprav je
výměna stoupaček a podlahových krytin, dále zateplení budovy a nová fasáda, čímž se
zlepší tepelně-izolační vlastnosti budovy. Vzhledem k tomu, že ordinace praktického
lékaře i ordinace zubního lékaře jsou v 1. patře, je záměrem instalovat na schodiště
schodolez, který zajistí bezbariérový přístup do ordinací lékařů.
Odhad nákladů: stoupačky a podlahové krytiny, schodolez - 1,5 mil. Kč
Zateplení a fasáda – 3 mil. Kč

Projekt 6: Výměna kotlů v kotelně SNP
Popis: Kotle v kotelně SNP jsou již na hranici životnosti a je potřeba řešit jejich výměnu.
Zpracován projekt.
Odhad nákladů je 2,5 mil. Kč
Projekt 7: Rekonstrukce budovy domu č.p. 61 (bývalý dům s pečovatelskou službou)
Popis : Dům potřebuje komplexní rekonstrukci podle způsobu jeho dalšího využití.
Projekt 8: Rekonstrukce vnitřních prostor staré radnice
Popis: Po rekonstrukci fasády, výměně oken a rozvodu topení je potřeba provést vnitřní
úpravy s ohledem na využití této budovy. Záměrem je po přestěhování knihovny do budovy
úřadu, prostory zrekonstruovat na obřadní síň a místní muzeum.
Projekt 9: Revitalizace zeleně ve Lhenicích
Popis: Odstranění náletových dřevin, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor v městysi. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě
budeme moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP.
Projekt 10: Oprava starých vodovodů a kanalizací
Popis: V městysi Lhenice je potřeby rekonstrukce některých částí vodovodního řadu,
zejména v centru obce, kde jsou ještě staré rozvody jak vodovodních tak i kanalizačních
řadů. Při budování nových povrchů komunikací či rekonstrukci náměstí bude součástí
projektu i výměna těchto starých řadů.
Projekt 11: Ukazatele rychlosti
Popis: Na silnice II. a III. třídy na začátku městyse instalovat rychlostní ukazatele.
Odhad ceny 200 tis. Kč
Projekt 12: Oprava a využití budovy kina
Popis: Budova kina je postavena v akci Z na konci 80.let. Nyní je potřeba upravit vnitřní
prostory tak, aby se mohly víceúčelově využívat jednak občany a dále neziskovým
sektorem. Budova potřebuje výměnu oken i opravu fasády, odizolovat a efektivněji vytápět.

B. Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
Projekt 1: Bezdrátový rozhlas
Popis: V městysi Lhenice instalovat bezdrátový rozhlas a doplnit ampliony.

Projekt 2: Pořádání jarmarku sv. Jiljí
Popis: Městysi Lhenice bylo v roce 1544 uděleno právo výročního trhu na sv. Jiljí králem
Ferdinandem I. Trhy byly ve Lhenicích tradicí ještě v 1. polovině 20. stol. K této tradici jsme
se vrátili v roce 2010 a chceme ji udržovat do budoucna. Zejména navázat na tradici
prodeje místních a regionálních produktů.
Projekt 3: Podpora místních spolků v pořádání kulturních akcí,
Popis: Městys lhenice podporuje místní spolky a neziskové organizace v jejich činnosti a při
pořádání kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí, např. plesy, semináře, výtvarné dílny,
místní poutě, sportovní akce atd.
Projekt 4: Nová knihovna
Popis: Při rekonstrukci budovy úřadu dojde k přemístění knihovny do této budovy.
Knihovna bude vybavena novým nábytkem. Bude zde také Informační centrum.

D. Podpora školství a mládeže
Projekt 1: Rekonstrukce podlahových krytin v ZŠ a MŠ
Popis: Podlahové krytiny ve škole jsou za hranicí své životnosti.
Projekt 2: Úprava prostor suterénu ZŠ a vybudování ZUŠ
Popis: V prostorách v suterénu – bývalá uhelna – budou vybudovány a přestěhovány školní
dílny. Z části prostor bude vytvořeno zázemí pro víceúčelové hřiště – WC, šatny a sprchy,
které budou zpřístupněny z areálu hřiště. Do uvolněných prostor po dílnách bude
přestěhována ZUŠ (pobočka ZUŠ Prachatice) ze současných nevyhovujících prostor.
Odhad nákladů: 1 500 tis. Kč
Projekt 3: Rekonstrukce osvětlení a podlahy v tělocvičně
Popis: Jedná se o celkovou rekonstrukci osvětlení a protiskluzového nátěru na podlaze.
Odhad nákladů: 300 tis. Kč
Projekt 4: Tartanová běžecká dráha
Popis: Na školní zahradě za budovou tělocvičny vybudovat tartanovou běžeckou dráhu a
doskočiště.
Odhad nákladů: 800 tis.Kč

E. Ochrana a obnova kulturní krajiny
Projekt 1: Při pozemkových úpravách obnovovat staré zaniklé obecní cesty

Projekt 2: Ozdravné a výchovné řezy stromů na veřejných prostranstvích
Popis: Provádět ozdravné a výchovné řezy stromů na veřejných prostranstvích a
památných stromů.

F. Podpora rozvoje turistického ruchu
Projekt 1: Turistické ukazatele a informační tabule
Popis: Instalace turistických ukazatelů po městysi a nové informační tabule. Dále je potřeba
zpracovat informační navigační systém v městysi Lhenice.

DOLNÍ CHRÁŠŤANY
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
Projekt 1: Nový vodovod od vodárny do D.Chrášťan
Popis: Vodovod v Dolních Chrášťanech – nový vodovod, který nahradí nevyhovující
stávající vodovod, dochází k úniku vody..
Projekt 2: Oprava hráze rybníka
Popis: Rybník v Dolních Chrášťanech slouží i jako požární nádrž, je potřeba opravit hráz,
která se bortí a může tak staticky narušovat blízkou hasičskou zbrojnici a komunikaci. Dále
je potřeba rybník vyčistit od náletových dřevin a rostlin.
Projekt 3: Oprava hasičské zbrojnice
Popis: Osadní výbor v Dolních Chrášťanech iniciuje opravu bývalé hasičské zbrojnice,
která by pak sloužila jako klubovna pro občany a neziskovou organizaci Náves, o.s.
V Dolních Chrásťanech není aktivní JSDH.
Projekt 4: Revitalizace zeleně
Popis: Úprava veřejných prostranství, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme
moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP.

B. Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
Projekt 1: Podpora pořádání poutě
Popis: V Dolních Chrášťanech byla v roce 2002 obnovena pouť místními občany.
V současnosti pořádá tuto kulturní akci nezisková organizace Náves.

E. Ochrana a obnova kulturní krajiny
Projekt 1: Při pozemkových úpravách obnovovat staré zaniklé obecní cesty
Projekt 2: Ozdravné a výchovné řezy stromů na veřejných prostranstvích
Popis: Provádět ozdravné a výchovné řezy stromů na veřejných prostranstvích a
památných stromů.

F. Podpora rozvoje turistického ruchu
Projekt 1: Turistické ukazatele a informační tabule
Popis: Instalace turistické informační tabule.

HORNÍ CHRÁŠŤANY
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
Projekt 1: Vodovod, kanalizace, ČOV
Popis: V osadě Horní Chrášťany, které jsou z části v chráněné krajinné oblasti Blanský les,
je potřeba vybudovat přečerpávací stanici na dodávku pitné vody s dostatečným tlakem pro
jednotlivé odběratele a na části osady nový vodovod, dále kanalizaci a ČOV – je
zpracována projektová dokumentace a stavební řízení právě probíhá.
Odhadované náklady jsou 16 mil. Kč
Projekt 2: Oprava hráze rybníka na návsi
Popis: Rybník na návsi v Horních Chrášťanech slouží i jako požární nádrž, je potřeba
opravit hráz, která protéká.
Projekt 3: Oprava autobusové zastávky
Popis: Provést kompletní opravu autobusové zastávky a sjednotit její vzhled s ostatními
zastávkami ve správním území městyse Lhenice.
Projekt 4: Revitalizace zeleně
Popis: Úprava veřejných prostranství, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme
moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP.

F. Podpora rozvoje turistického ruchu
Projekt 1: Turistické ukazatele a informační tabule
Popis: Instalace turistické informační tabule.

HOŘÍKOVICE
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
Projekt 1: Oprava hráze rybníka na návsi
Popis: Rybník na návsi v Hoříkovicích slouží i jako požární nádrž, je potřeba opravit hráz a
rybníček vyčistit od náletových dřevin. Dále je potřeba vyřešit nátok.
Projekt 2: Oprava autobusové zastávky
Popis: Provést kompletní opravu autobusové zastávky a sjednotit její vzhled s ostatními
zastávkami ve správním území městyse Lhenice.
Projekt 3: Revitalizace zeleně
Popis: Úprava veřejných prostranství, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme
moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP.

C. Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby
Projekt 1: Oprava návesní kapličky – 2. etapa
Popis: V letošním roce byl zahájena 1. etapa opravy návesní kaple. Záměrem je
pokračovat další etapou na dokončení oprav návesní kaple.

F. Podpora rozvoje turistického ruchu
Projekt 1: Turistické ukazatele a informační tabule
Popis: Instalace turistické informační tabule.

HRBOV
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
Projekt 1: Revitalizace zeleně
Popis: Úprava veřejných prostranství, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme
moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP.

F. Podpora rozvoje turistického ruchu
Projekt 1: Turistické ukazatele a informační tabule
Popis: Instalace turistické informační tabule.

TŘEBANICE
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
Projekt 1: Revitalizace zeleně
Popis: Úprava veřejných prostranství, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme
moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP.
Projekt 2: Oprava hráze rybníka na návsi
Popis: Rybník na návsi v Třebanicích slouží i jako požární nádrž, je potřeba opravit hráz.
V letošním roce došlo k narušení hráze po pádu stromu při vichřici.
Odhad nákladů je 2 500 tis. Kč
Projekt 3: Oprava autobusové zastávky
Popis: Provést kompletní opravu autobusové zastávky a sjednotit její vzhled s ostatními
zastávkami ve správním území městyse Lhenice.

F. Podpora rozvoje turistického ruchu
Projekt 1: Turistické ukazatele a informační tabule
Popis: Instalace turistické informační tabule.

TŘEŠŇOVÝ ÚJEZDEC
E. Ochrana a obnova kulturní krajiny
Projekt 1: Obnova staré Linecké stezky
Popis: Na hranici katastrálních území Vodice u Lhenice a Třešňový Újezdec je zachovalý
cca 1km dlouhý úsek středověké vozové cesty. Domníváme se, že jde o ještě starší
obchodní stezku než je Zlatá stezka, a sice tzv. Lineckou, která se datuje kolem 10. století.
V současnosti probíhá archeologický průzkum tohoto úseku. Cílem tohoto projektu je
obnovení zachovalé části Linecké stezky a zatraktivnění území i pro cestovní ruch.
Odhad nákladů: 750tis. Kč
Projekt 2: Revitalizace zeleně
Popis: Úprava veřejných prostranství, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme
moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP.

VODICE
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
Projekt 1: Revitalizace zeleně
Popis: Úprava veřejných prostranství, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme
moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP.
Projekt 2: Oprava věžních hodin
Popis: Oprava nebo výměna věžních hodin na kapličce ve Vodici a elektrifikace zvonění.
Odhad nákladů je 150 000,- Kč

E. Ochrana a obnova kulturní krajiny
Projekt 1: Obnova staré Linecké stezky
Popis: Na hranici katastrálních území Vodice u Lhenice a Třešňový Újezdec je zachovalý
cca 1km dlouhý úsek středověké vozové cesty. Domníváme se, že jde o ještě starší
obchodní stezku než je Zlatá stezka, a sice tzv. Lineckou, která se datuje kolem 10. století.
V současnosti probíhá archeologický průzkum tohoto úseku. Cílem tohoto projektu je
obnovení zachovalé části Linecké stezky a zatraktivnění území i pro cestovní ruch.
Odhad nákladů: 750 tis. Kč
Projekt 2: Revitalizace Koubovského rybníka
Popis: Iniciovat revitalizaci Koubovského rybníka s jeho majitelem.

F. Podpora rozvoje turistického ruchu
Projekt 1: Turistické ukazatele a informační tabule
Popis: Instalace turistické informační tabule.

VADKOV
A. Úprava veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
Projekt 1: Revitalizace zeleně
Popis: Úprava veřejných prostranství, terénní úpravy, doplnění mobiliářem veřejných
prostor. Projekt je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, na jejímž základě budeme
moci žádat o dotaci z vypisovaných grantů Jihočeského kraje nebo OPŽP
Projekt 2: Ochrana osady před přívalovými dešti
Popis: Obytné domy ve Vadkově jsou ohroženy množstvím vody při přívalových deštích. Je
potřeba obnovit stoky v lese nad osadou a vodu částečně odvést mimo osadu
Projekt 3: Oprava autobusové zastávky
Popis: Provést kompletní opravu autobusové zastávky na křižovatce ve směru na
Prachatice a sjednotit její vzhled s ostatními zastávkami ve správním území městyse
Lhenice.

F. Podpora rozvoje turistického ruchu
Projekt 1: Turistické ukazatele a informační tabule
Popis: Instalace turistické informační tabule

Závěr
Při aktualizaci Místního programu obnovy venkova bylo přihlédnuto k nutnosti řešení
konkrétních projektů, na které se snažíme získat i finanční podporu z různých zdrojů grantové
politiky kraje, státu i evropského společenství.

