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Červen 2020
Úvod

Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto dokumentu je vytvořit stručnou
charakteristiku obce, její zhodnocení a formulování představ, vizí a myšlenek o jejím rozvoji
do roku 2025. Záměrem daného programu je tedy udržitelný a komplexní rozvoj s ohledem na
ekonomické, sociální a jiné možnosti či bariéry.

řešitelský tým

Schváleno zastupitelstvem obce Pňovany dne 25.11.2020 usnesením č. 9/2020.

Řešitelský tým
Zastupitelstvo obce Pňovany ve složení:










Ing. Miroslav Hůla
Tomáš Šikýř
Doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
Ing. Martin Skrziszowski, Ph.D.
Bc. Andrea Blažková
Irena Krýdová
Mgr. Jan Kafka
Ladislav Chvojka
Soňa Bambasová, Dis.
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Seznam zkratek
CR – cestovní ruch
ČSÚ – Český statistický úřad
ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
LAU – Local administrative unit – místní správní jednotka
NUTS – Nomenclature of Units for Territorial Statistics – územní celek vytvořený pro
statistické účely Eurostatu
TTP – trvalé travní porosty
VO – veřejné osvětlení
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1.Charakteristika obce
1.1.1. Obecné a kontaktní údaje
Název obce
IČ
Status
Okres
Kraj
Počet katastrů
Místní části
Pošta
Název úřadu
Adresa
Email
Web
Telefon
Starosta

Obec Pňovany
00258261
Obec
Plzeň-sever
Plzeňský
2
4
330 33 Město Touškov
Obecní úřad Pňovany
Pňovany 171, 330 33
obec@pnovany.cz
http://www.pnovany.cz/
377 914 111
Ing. Miroslav Hůla

1.1.2. Správní úřady s působností pro obec Pňovany
Úřad obce s rozšířenou
působností
Finanční úřad

Městský úřad Nýřany

Matrika

Finanční úřad pro Plzeňský kraj – územní
pracoviště Plzeň -sever
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň
Okresní správa sociálního zabezpečení
Plzeň -sever
Krajská hygienická stanice Plzeňského
kraje, územní pracoviště Plzeň -sever
Obecní úřad Nýřany

Policie ČR

Obvodní oddělení policie Město Touškov

Pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský
kraj – pracoviště Plzeň -sever
Krajská veterinární správa pro Plzeňský
kraj
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště
Plzeň -sever Nymburk

Katastrální úřad
Okresní správa sociálního
zabezpečení
Hygienická stanice

Veterinární správa
Úřad práce

4

Město Nýřany 330 23 Nýřany,
Benešova třída 295
nám. Českých bratří 8
301 00 PLZEŇ 1
Radobyčická 12
30100 Plzeň
Goethova 10, 306 03 Plzeň
Skrétova 15, Plzeň, 303 22
Město Nýřany 330 23 Nýřany,
Benešova třída 295
Dolní náměstí 1
330 33 Město Touškov
Nerudova 2672/35
Plzeň 301 00
Družstevní 1846/13, Plzeň,
301 00
Klatovská třída 2848/200e,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

1.1.3. Historie
První písemnou zprávu o vsi máme z roku 1205, kdy kladrubský klášter odkoupil od
Plaského jisté majetky v Pňovanech. Od roku 1239 drželi ves vladykové z Pňovan
pravděpodobně až do konce 15. století, kdy se Pňovany dostali do rukou Cehniců z Říčan. Za
nich byla ves povýšena v roce 1545 králem Ferdinandem I. Na městečko, ale za třicetileté
války pokleslo opět na ves, protože leželo stranou obchodní cesty.
Popis znaku: Na červeném štítě je stříbrná hradební zeď z kvádrů s cimbuřím o pěti stínkách.
Uprostřed zdi je otevřená brána se zlatými vraty. Nad zdí vynikající dvě rovněž stříbrné věže,
každá s oknem a modrou špičatou střechou. Mezi věžemi stojí nad cimbuřím "puol druhého
listu leknového bílého, jako na vodách roste", ve tvaru pravé polovice erbu pánů z Říčan.

Pamětihodnosti:
Barokní zámek z poloviny 18. století,
stavba z konce 14. století přestavěná
hřbitov z 19. století

kostel svaté Anny, původně gotická
v 2. pol. 17. století. Barokní židovský

1.1.4. Poloha a území
Obec Pňovany leží v okresu Plzeň – sever a ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Nýřany, od kterých je vzdálena 14 kilometrů. Další významné město v okolí je
Plzeň (25 km). Vzdálenost od hlavního města Prahy je 122 km. Obec má 4 místní části a je
tvořena 2 katastrálními územími.
Tabulka č. 1 – Obec Pňovany v rámci administrativních jednotek EU

NUTS 1

Česká Republika

NUTS 2

Západní Čechy

NUTS 3

Plzeňský kraj

LAU 1

Okres Plzeň - sever

LAU 2

Pňovany
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Mapa č.1 poloha obce Pňovany
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1.1.5. Obyvatelstvo

Zdroj: ČÚ, vlastní zpracování
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1.1.6. Technická infrastruktura
V obci je vodovod a plynofikace. Na území obce je rozvedeno veřejné osvětlení
s rozhlasem. Obec nedisponuje centrálním zdrojem tepla – budovy jsou vytápěny různorodě
(plynem, elektřinou, tepelnými čerpadly, pevnými palivy). Územím obce vede telefonní
přípojná síť.
V obci se nacházejí kontejnery na tříděný odpad. Likvidace komunálního,
nebezpečného, velkoobjemového a biologicky rozložitelného odpadu je zajišťována ve
spolupráci s odbornými firmami pomocí mobilního svozu.

1.1.7. Komunikace a dopravní obslužnost
Obcí Pňovany procházejí komunikace III. třídy, které jsou ve správě Plzeňského kraje.
Napojení na dálniční síť je nejblíže u Nýřan na dálnici D5. Dopravní obslužnost obce je
zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou.
Místní komunikace nejsou v dobrém stavu a vyžadují rekonstrukce. Na hlavní silnici
je nainstalováno měření rychlosti.

1.1.8. Školství
V obci je mateřská škola s kapacitou 45 dětí a I. stupeň základní školy.
II. stupeň základní školy je zajištěn spádovostí ve Městě Touškov.

1.1.9. Zdravotní a sociální služby
Zdravotní služby jsou zajišťovány zdravotním střediskem v Kozolupech. V místě není
žádná služba sociální péče, tuto oblast zabezpečují soukromé subjekty sociálních a
zdravotních služeb prostřednictvím poskytovaných služeb.

1.1.10.

Kultura a volný čas

V obci se nachází kulturní dům se sálem, ve kterém se pořádají plesy, zábavy,
koncerty, výtvarné dílny, ZŠ využívá sál k hodinám tělesné výchovy. V obci se nachází také
fotbalové a dětské hřiště s posilovacími prvky, které mohou využít i dospělí. Dále pak dvě
víceúčelová hřiště. Na zahradě základní školy je vybudováno hřiště pro míčové hry.
Tradiční akce: slavnosti obce, masopust, dětský den, neckyáda, pálení čarodějnic, rozsvícení
vánočního stromu, školní besídka, pouť sv. Anny,
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1.1.11.

Spolky

V obci působí fotbalový klub TJ Sokol Pňovany, sbor dobrovolných hasičů s výjezdní
jednotkou, myslivecký a včelařský spolek, střelecký klub.

1.1.12.

Památky

Barokní zámek z poloviny 18. století, kaple svaté Anny, původně gotická stavba z konce 14.
století přestavěná v 2. pol. 17. století. Barokní židovský hřbitov z 19. století

1.1.13.
-

Služby a obchody v obci

Prodejna potravin
Pohostinství

-

Kadeřnictví
Další drobní řemeslníci

2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
2.1. SWOT analýza
Silné stránky
-

Slabé stránky
-

Poloha obce (dobrá dojezdová
vzdálenost Plzeň, Stříbro)

Nedostatek nabídky práce v místě
bydliště

-

Dopravní obslužnost (vlak)

-

-

Dobrá úroveň činností spolků

volnočasové aktivity v zimním

-

ZŠ a MŠ Pňovany

období
-

Omezená nabídka zařízení pro

Nedostatečná autobusová doprava a
vzdálenost vlakové zastávky

Příležitosti

Hrozby

-

Budování parcel

-

Odliv mladých lidí

-

Využití blízkosti turistických cílů

-

Stárnutí populace

k rozvoji služeb v CR
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST
3.1.Strategická vize
Obec Pňovany jako klidné místo k životu všech věkových kategorií s dostatečnou
nabídkou služeb, pracovních příležitostí a aktivit k trávení volného času. To vše v doprovodu
zajištěné infrastruktury a udržitelného rozvoje.

3.2.Cíle
A. Vybudování kanalizace a ČOV
B. Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury
C. Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity –
rekonstrukce víceúčelového hřiště, školství a služeb v obci
D. Péče o veřejné prostranství, dovybavení veřejným mobiliářem prostor
návesního rybníku

3.3.Realizace cílů
Garantem a subjektem zodpovědným za realizaci tohoto programu rozvoje obce Pňovany
je zastupitelstvo obce, které průběžně monitoruje a aktualizuje tento strategický dokument.
Z konečného hodnocení vzniknou aktivity potřebné zahrnout v novém plánovacím období.

Program rozvoje obce bude uložen v listinné podobě na obecním úřadě, dále bude
zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce.
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