Strategický plán rozvoje obce
Životice
pro období 2022 - 2027

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne
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Úvod
Potřeba a charakter strategického plánu
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o
obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.
Strategický plán rozvoje obce Životice (dále SPRO) je základním střednědobým
programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje obce. Na základě analýz definuje
cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře
hospodařit s finančními prostředky rozpočtu obce včetně účelného čerpání prostředků
nejen z fondů EU.
Strategický plán rozvoje obce vychází z celostátních koncepcí, jako je Národní rozvojový
plán a Strategie regionálního rozvoje ČR.

Charakteristika obce
Obec Životice je malebná vesnička v jižním Plzeňsku, poblíž poutního města Nepomuk.
Obec patří k nejmenším obcím České republiky, jde o krásnou vísku, plnou zeleně a
opravených pamětihodností. K těm největším patří nově zrekonstruovaný zámek, nově
opravená socha sv. Jana Nepomuckého a kaplička na návsi.
První písemná zmínka o Životicích se datuje k roku 1425. Až do roku 1990 patřila obec
pod správu Kasejovic. V roce 1990 se obec osamostatnila a až do současné doby má obec
svou samosprávu.
Severně se nachází Velký Životický rybník 478 m.n.m., severovýchodně vrch Na
Kopaninách 570 m.n.m. , jižně rybník Zrkel a jihozápadně vodní Doubkův Mlýn a Spálený
rybník .
V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů Životice, který se podílí i na pořádání
kulturních akcí v místním kulturním domě. V obci je dále obecní úřad, požární zbrojnice.
Životicemi prochází červeně značená turistická trasa.
Obcí prochází hlavní silniční tah I/20. V obci je zajištěna autobusová i vlaková doprava.
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Počet a vývoj obyvatel:
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Závěry ze situační analýzy současného stavu
1. Základní profil








blízkost měst Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Horažďovice
v obci je zastoupena především starší generace
převážná část práceschopných obyvatel dojíždí za prací mimo obec
původně zemědělská obec
z historie zachovaný objekt zámku
rozpočet obce má stabilní základ s potenciálem mírného růstu
dobrá spolupráce s okolními obcemi a Mikroregionem Nepomucko

2. Doprava a technická infrastruktura







nedobrý stav místních komunikací
ve velké části obce je elektro vedené nad zemí
přímo na hlavní silnici Plzeň-České Budějovice a železniční zastávka
dešťová kanalizace jen v některých částech obce
odpady, zajištění svozu
problém při řešení bioodpadu

3. Občanská vybavenost, bydlení, školství, kultura a sport





obec má prostory pro kulturní a společenské aktivity občanů
místní knihovna - knihobudka
aktivní SDH, zaměřující se na práci s dětmi
nedostatečná práce s důchodci

4. Společensko – kulturní život
 Sdružení: Sbor dobrovolných hasičů,
 dětské akce: den dětí, rozloučení s prázdninami, drakiáda, tvůrčí dílna pro děti a
rodiče, lampionový průvod, mikulášská nadílka
 akce pro důchodce: setkání s důchodci
 ostatní akce: masopustní průvod, pálení čarodějnic, rozsvěcení vánočního
stromečku
 zámek není přístupný veřejnosti

5. Životní prostředí, zemědělství a podnikání
 obecní zeleň – úklid v obci na dobré úrovni
 dobrá dostupnost okolních měst
 nízká míra nezaměstnanosti
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 výrazný vliv zemědělství na krajinu – pole, polní cesty, velké lány
 třídění odpadů na standardní úrovni, možné zlepšení

Vize obce Životice:
Příjemné bydlení v přírodě s dobrou dopravní obslužností.

Strategické záměry obce:
- oprava místních komunikací
- zlepšení třídění bioodpadu
- snaha o větší kulturní vyžití v obci
- oprava obecního úřadu a kulturního domu
- péče o místní pamětihodnosti

K naplnění záměrů hodlá obec využívat dotačních titulů – EU, Plzeňský kraj,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, společné
projekty Mikroregionu Nepomucko.
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