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MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2015-2018
OBCE HNĚVNICE

Úvodem …….
Obec Hněvnice, je v historických pramenech zmíněna již v roce 1115 a to v soupise
majetku, který daroval kníže Vladislav II. Kladrubskému klášteru Benediktinů. Tomuto
klášteru ves Hněvnice náležela až do jeho zrušení císařem Josefem II. V roce 1785. V roce
1735 byl nákladem kláštera za vlády opata Josefa Siebera vybudován na návrší kostel Všech
Svatých. Tato nádherná barokní stavba však byla v roce 1969 tehdejším režimem zbořena.
Obyvatelstvo obce bylo tvořeno převážně občany německé národnosti, kteří byli v roce 1946
vystěhováni.
Obec Hněvnice se nachází v západním cípu okresu Plzeň sever v těsném sousedství okresu
Tachov. V obci převažuje funkce bydlení s minimem ploch občanské vybavenosti a rekreace.
V obci je k datu 01.01.2015 hlášeno 107 obyvatel. Obec spravuje jedno katastrální území.
V obci je občanům k dispozici místní pohostinství s nově rekonstruovaným společenským
sálem. K sportovnímu vyžití je k dispozici v roce 2009 zrekonstruované hřiště na nohejbal a
volejbal s dětským koutkem.
Základní filosofií místního POV a hlavním strategickým cílem, od které ho jsou odvíjeny
všechny ostatní úkoly je dlouhodobě stabilizovat vztah místního obyvatelstva k obci tak aby
se vytvořil co nejpevnější vztah k území ve kterém žijeme.
Tento Místní program obnovy venkova 2015-2018 věcně navazuje na POV projednaný
vládou ČR v roce 1991 a novelizovaný usnesením vlády ČR v roce 1998.
Místní program obnovy venkova obce Hněvnice komplexně upřesňuje výčet akcí a
potřeb obce na léta 2015-2018 v návaznosti na ukončený místní POV 2011-2014.
Z hlediska možné reálnosti, tento dokument vychází jednoznačně z rozpočtu obce, čemuž
předchází odpovídající příprava, která předpokládá možnost kvalitního podání žádostí o
dotace na jednotlivé konkrétní akce, které dostávají od Zastupitelstva obce a ostatních orgánů
časovou prioritu.
Pravidelným vyhodnocením, které bude provedeno 1x ročně je pověřen Finanční výbor
ZO obce, který předloží dokument o vyhodnocení ke schválení Zastupitelstvu obce.
Přehled jednotlivých akcí a jejich financování je chápáno jako variabilní. Při pravidelném
ročním vyhodnocení může být přehled upřesněn dle konkrétně vzniklé situace.
Tento Místní program obnovy venkova na období 2015 – 2018 byl projednán a schválen
Zastupitelstvem obce Hněvnice dne 12.02.2015.

Vladimír Baumgartl v.r.
místostarosta obce

Milan Bouzek v.r.
starosta obce
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OSNOVA MÍSTNÍHO PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Osvětové,kulturní a společenské akce
Rozvoj hospodářství
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Komplexní úprava veřejných prostranství,obnova a zřizování veřejné zeleně
Zkvalitnění občanské vybavenosti,technické infrastruktury a komunikací
Ochrana a obnova kulturní krajiny

I. OSVĚTOVÉ,KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dětský den
Zájezd na kulturní,divadelní a jiná představení
Stavění máje,pouťová veselice
Sportovní turnaj v nohejbale
Organizace hvězdicového turistického pochodu
Rybářské závody
Mikulášská nadílka

Celkový odhad nákladů 40 tis. Kč
II. ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ
1. Vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit,rozšiřování řemesel,obchodu a
Služeb.
2. Rozvoj hospodaření s lesním fondem
s možností tvorby nových pracovních
příležitostí.
3. Převedení územně plánovací dokumentace do nového formátu legislativy
III. OBNOVA A ÚDRŽBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY A OBČAN. VYBAVENOSTI
1. Dokončení úprav stávající dešťové kanalizace ( odhad nákladů 400 tis. Kč )
2. Vybudování sakrální stavby na místě bývalého kostela ( odhad nákladů 300 tis.Kč)
3. Rekonstrukce sociálního zařízení pohostinství ( odhad nákladů 120 tis. Kč )
IV. KOMPLEXNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, OBNOVA
ZŘIZOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ

1.
2.
3.
4.

Dokončení údržby a revitalizace veřejné zeleně v obci ( odhad nákladů 50 tis. Kč )
Úprava lesíka u kostela ( odhad nákladů 50 tis. Kč )
Úprava a osázení bývalé skládky U kostela ( odhad nákladů 30 tis. Kč )
Úprava a revitalizace prostor „ U Dráhy „( odhad nákladů 30 tis. Kč )
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V. ZKVALITNĚNÍ OBČAN.VYBAVENOSTI,TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A
KOMUNIKACÍ
1. Oprava místní komunikace „ U Francka „ ( odhad nákladů 300 tis. Kč )
2. Zasíťování zástavbových lokalit určených územním plánem ( odhad nákladů 700 tis.
Kč )

VI. OCHRANA A OBNOVA KULTURNÍ KRAJINY
1. Výstavba památníku na místě bývalého kostela ( odhad nákladů 250 tis. Kč)
2. Podíl na obnově ovocné aleje při silnici 203/13 Lhota ( odhad nákladů 25 tis. Kč )
3. Ozelenění ploch získaných v rámci pozemkové úpravy( odhad nákladů 700 tis. Kč )
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