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ÚVOD
Program rozvoje obce Koryta (dále případně jen „PRO“) byl zpracován v průběhu měsíců ledna
až března 2020. PRO je základním rozvojovým dokumentem obce Koryta a slouží jako
strategický nástroj jejího řízení, neboť formuluje představy o budoucnosti obce Koryta a
stanovuje způsoby, jak jich dosáhnout. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být
průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický dokument usiluje o dosažení
rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a
ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot. Je zde deklarována vize obce,
která je všeobecnou dohodou o budoucnosti:

Koryta jsou příjemným místem k bydlení v klidné a krásné krajině. Mají
odpovídající technickou infrastrukturu a jsou obcí otevřenou pro nové obyvatele.
Na základě analýz definuje PRO 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. Znamená to, že priority PRO budou základem pro
sestavování rozpočtu obce a plánu investičních akcí.
Program rozvoje obce Koryta byl zpracován na období let 2020 - 2030.
Cíle stanovené v PRO vychází z potřeb občanů a místních spolků, jejich rozvojových priorit a
podnětů vznesených směrem k zastupitelstvu obce v průběhu roku 2019 a 2020, popř.
v předchozích letech.
Cíle definované Programem rozvoje obce Koryta jsou zároveň plně v souladu se strategickými
cíli definovanými v rozvojových dokumentech Plzeňského kraje a Místní akční skupiny
Světovina, o.p.s, jejímž členem obec Koryta je. Dále navazují na spolupráci obce Koryta
v dobrovolném svazku obcí Dobříč, Kaceřov, Koryta a přispívají i k cílům Mikroregionu sdružení
venkovských obcí Dolní Střela, jehož je obec také členem.
Na zpracování tohoto dokumentu se kromě zastupitelstva obce Koryta dále podílela pracovní
skupina složená z občanů obce pověřených zastupitelstvem k přípravě podkladů pro tvorbu
PRO.
Program rozvoje obce Koryta byl detailně projednán s občany a zástupci místních organizací na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Koryta dne 6.3.2020 a byl finalizován v souladu
s výsledky veřejné diskuse.
Schvalovací doložka:
Program rozvoje obce Koryta na období 2020 - 2030 byl schválen zastupitelstvem obce
Koryta dne 6.3.2020, usnesením č. 1/2020.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ÚZEMÍ
Obec Koryta se nachází v Plzeňském kraji, ve východní části okresu Plzeň – sever (viz mapa č.1).
Koryta spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice.
Mapa č.1 Poloha obce v rámci Plzeňského kraje (zdroj: ČSÚ)
Koryta
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Jak je patrno z mapy č. 1, poloha obce je v rámci kraje i okresu okrajová, což přináší nevýhodu
větší vzdálenosti od spádových center. Větší sídla se základní vybaveností (Kaznějov, Plasy) a
příslušná ORP (Kralovice) se nacházejí v silniční vzdálenosti 10-15 km od obce. Na druhou stranu
leží obec relativně nedaleko od krajského města Plzně - 25 km. Řada obyvatel proto dojíždí za
prací nejen do okolních obcí, ale i do Plzně.
Obec leží na náhorní plošině obklopené lesy a svažující se do malebného údolí k pravému břehu
řeky Střely. Průměrná nadmořská výška je 398 m n.m. Z hlediska širších geologických poměrů je
území součástí Kralovické pahorkatiny, celku Plaské pahorkatiny.
Většina domů v obci je soustředěna v širším pásu podél silnice, na návsi a v severovýchodní
části obce místně nazývané "Za hůrkou". Na východním okraji obce se nalézají hospodářské
objekty Zemědělského družstva Dobříč a víceúčelová vodní nádrž obklopená ze dvou stran
udržovanou travnatou plochou s lavičkami, s možností míčových her a s herními prvky pro
děti. V údolí pod obcí je chatová osada. Ve východní části katastru, mimo intravilán obce
u silnice na Dolní Hradiště se nachází obecní hřbitov.
Na jihovýchodní straně návsi stojí kaple postavená v roce 1905. Uprostřed návsi je lipový parčík
s památníkem věnovaným obětem I. světové války a s nedávno vybudovaným místem
setkávání, které zahrnuje ohniště s roštem obklopené lavičkami na vydlážděné ploše a několik
zábavních prvků pro děti (domeček se skluzavkou, malý kolotoč, pružinové houpadlo).
Obecní úřad se nachází na severozápadním okraji návsi v nevyhovujících prostorách bez
sociálního zázemí. Na severní straně návsi stojí kulturní dům, na který přímo navazuje hostinec
a prostory bývalého obchodu smíšeným zbožím, které budou využity k vybudování nové
kanceláře obecního úřadu s odpovídajícím zázemím, což je jednou z priorit obce.
Základní údaje o obci Koryta viz tabulka č.1.
Tabulka č.1 Základní údaje o obci Koryta (zdroj: ČSÚ)
Typ obce
Oficiální webové stránky
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)

obec
www.obec-koryta.cz
Kralovice
Plasy
Kralovice
Kralovice
Kaznějov
621,34 ha
1
1
400
1233

Obec je přístupná po komunikaci III. třídy. Koryta leží mimo hlavní silniční tahy a v docházkové
vzdálenosti není ani železniční trať, což občanům velmi ztěžuje cestování veřejnou dopravou a
je jedním ze zásadních limitujících faktorů rozvoje obce. Výhoda výše uvedené skutečnosti však
spočívá v možnosti posilování funkce klidného obytného sídla v kvalitním přírodním prostředí,
což je jedním z cílů promítnutých v tomto PRO.
5
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Koryta jsou obcí o celkové rozloze 621 ha, celá obec se nachází v katastrálním území č. 669687.
Území obce je kromě intravilánu a řeky Střely protékající severním okrajem katastru rozděleno
přibližně na polovinu mezi zemědělskou a lesní půdu.
Podrobnější členění a výměry jednotlivých typů ploch viz tabulka č.2.
Tabulka č.2 Území obce Koryta (ha) (zdroj: Obcepro.cz)
Celková plocha území obce Koryta
Výměra zemědělské půdy celkem
Výměra orné půdy
Výměra zahrad
Výměra trvalých travních porostů
Výměra lesní půdy
Výměra vodních ploch
Výměra zastavěných ploch
Výměra ostatních ploch

621,34
291,70
259,96
6,04
25,70
282,72
9,39
5,42
32,12

Nejstarší zmínka o vsi je z roku 1175, kdy byla Koryta Soběslavem II. darována Plaskému
klášteru. Požár, který vypukl dne 6.6.1881, zničil takřka celou obec, byla však v krátké době
znovu postavena. Okolo návsi stojí několik bývalých zemědělských usedlostí vystavěných po
tomto požáru.

2. OBYVATELSTVO
Demografický vývoj v obci za posledních 10 let ve srovnání s vývojem SO ORP Kralovice,
okresem Plzeň – sever a celým Plzeňským krajem předkládá tabulka č.3.
Tabulka č.3 Vývoj počtu obyvatel
v letech 2009 až 2018 (zdroj: ČSÚ)
Rok
Obec Koryta
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

obce Koryta, SO ORP Kralovice a okresu Plzeň - sever

135
133
135
133
133
132
132
135
135
131

SO ORP Kralovice
22 358
22 426
22 353
22 283
22 274
22 178
22 192
22 274
22 253
22 343

6

Okres Plzeň-sever
74 694
75 470
75 718
76 232
76 673
77 022
77 478
78 007
78 561
79 278
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Přirozený přírůstek (tzn. porovnání porodnosti a úmrtnosti) obyvatel v obci Koryta je ve
sledovaném období záporný, stejně jako v celém okrese, kde celkový trvalý kladný přírůstek
obyvatelstva tvoří přistěhovalí obyvatelé. Předpokládáme, že přirozený přírůstek obyvatel obce
bude v nejbližších letech také záporný vzhledem k průměrnému věku obyvatel obce, který činí
45,2 roky a dále vzhledem k věkovému složení obyvatelstva, kdy je v obci pouze cca 11% dětí do
14 let a naopak 20% obyvatel je starších 65 let (viz tabulka č.6, údaje za rok 2018). Je proto
velmi důležité zaměřit se na tvorbu podmínek pro přistěhování mladých občanů do obce, což se
odráží v návrhové části tohoto dokumentu.
Sociální situace v obci je příznivá; vyloučené lokality, problémy s národnostními menšinami, ani
drogová scéna zde neexistují, počet nezaměstnaných občanů je minimální (podrobněji viz
kapitola 1.3).
V obci fungují dva dlouholeté tradiční spolky – Spolek dobrovolných hasičů (36 členů) a Honební
společenstvo Koryta (10 členů).
Oba spolky dlouhodobě spolupracují s vedením obce a jejich funkcionáři jsou z části také členy
zastupitelstva.
Spolek dobrovolných hasičů Koryta (dále také „SDH“) provádí v obci každoroční čištění
víceúčelové nádrže a spolupodílí se na organizaci několika tradičních sportovních, kulturních a
společenských akcí, mezi které patří například jarní pochod, masopust, stavění májky, dětský
den atd. Podpora ze strany obce spočívá ve financování věcného vybavení spolku. Jedním z cílů
PRO Koryta je oprava stávající hasičské zbrojnice, dovybavení jednotky SDH věcným vybavením,
výměna zastaralé hasičské techniky a vybudování víceúčelových garáží v prostorách stávajícího
obecního úřadu, což významně podpoří místní SDH.
Honební společenstvo Koryta hospodaří na pozemcích, které spadají do katastru obce Koryta
a Dolní Hradiště. V honitbě se trvale zdržuje zvěř černá, srnčí, daňčí, sika japonský a přechodně
se vyskytuje i zvěř mufloní. Akce, které pořádá HS Koryta, jsou 2 až 3 naháňky ročně, střelby
na asfaltové holuby, jedno společenské setkání – Poslední leč. Obec podporuje honební
společenstvo bezplatným pronájmem salonku v kulturním domě při konání Poslední leče a
bezplatným využitím mrazicích pultů pro uskladnění zvěřiny.
O plánovaných akcích a dalších aktuálních záležitostech jsou občané informováni
prostřednictvím oficiálních webových stránek obce (www.obec-koryta.cz) s možností přihlásit si
odběr aktualit do e-mailové schránky, dále pomocí obecního rozhlasu a vývěskami.

7

Program rozvoje obce Koryta na období 2020 – 2030

3. HOSPODÁŘSTVÍ
Stav podnikatelských subjektů v obci Koryta k 31.12.2018 udává tabulka č. 4.
Tabulka č.4 Podnikatelské subjekty v obci Koryta v roce 2018 (zdroj: ČSÚ)
Počet podnikatelských subjektů celkem
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motor. vozidel
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno

33
4
5
6
5
1
1
2
2
3
2
1
1
16
17

Statistický údaj v posledním řádku tabulky č.4 uvádí podnikatelské subjekty s nezjištěným
počtem zaměstnanců. Díky celkové velikosti obce a osobní znalosti podnikatelů však můžeme
kvalifikovaně odhadnout, že žádný podnikatel v Korytech nemá zaměstnance.
Vzhledem k charakteru podnikání korytských občanů (většinou drobní podnikatelé – živnostníci,
služby) nemá obec příliš možností k jejich podpoře. Proto alespoň umožňuje podnikatelům
využívat obecních kontejnerů na tříděný odpad a řeší za ně administrativu v odpadovém
hospodářství. Místní podnikatelé jsou vždy ochotni pomoci v obci v případě naléhavých
záležitostí, např. elektrooprav, drobných stavebních činností apod. Osobní kontakty podnikatelů
a zastupitelů obce probíhají neformálně v rámci trvale dobrých vztahů.
Obec nemá zpracovanou žádnou aktuální územně plánovací dokumentaci, protože to vzhledem
k velikosti obce nepovažuje za účelně vynaložené prostředky. Přibližně před dvaceti lety byla
zpracována stručná Urbanistická studie Koryta, jejíž záměry jsou již v současné době naplněny
(např. vybudování autobusové zastávky).
Jedním ze strategických záměrů obce je podpořit výstavbu rodinných domů - vybrat vhodné
obecní pozemky, tyto převést na stavební parcely, na vlastní náklady je zasíťovat a nabídnout
k prodeji, což výrazně přispěje k přírůstku obyvatel. Pozemky budou vybrány na základě
vhodnosti lokalit a blízkosti sítí.
Nabídka tradičních komerčních služeb v obci spočívá především v provozování místního
hostince. V obci není zajištěn prodej základních potravin ani jiného zboží. Obyvatelé Koryt řeší
nákupy dojížděním do vedlejší obce Dobříč (prodejna COOP, vzdálenost cca 2,5 km) nebo do
větších sídel.
8
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Vzhledem k faktu, že naprostá většina ekonomicky aktivních občanů denně vyjíždí z obce do
zaměstnání nebo za podnikatelskými zakázkami a při té příležitosti ve větších sídlech i nakupuje,
není nutné ani ekonomicky rentabilní snažit se zřídit v obci stálou prodejnu. O pojízdnou
prodejnu občané neprojevili zájem.
Několik občanů využívá nabídky Zemědělského družstva Dobříč a odebírá obědy, které jsou do
Koryt denně dováženy.
Poštovní služby jsou časově omezeně (3 hodiny denně v pracovní dny) k dispozici formou Poštapartner v prodejně COOP v Dobříči. Podle informací poštovních doručovatelů občané téměř
nevyužívají tzv. mobilních podání, a to zřejmě pro neznalost těchto možností a jejich náročnost
(nutnost připojení k internetu a základní znalost práce na počítači nebo s příslušnou aplikací na
smartphonu).
Z pohledu cestovního ruchu se na území obce a v jeho blízkém okolí nachází několik
turistických cílů regionálního významu. Především je to hluboce zaříznutý kaňon řeky Střely
protékající po severní hranici katastru obce s různými atraktivitami (např. levobřežní vyhlídka
zbudovaná Lesy ČR). Okolí Koryt se řadí do území s četnými památkově chráněnými stavbami,
především barokními (např. zámek Kaceřov, Mariánská Týnice, klášter Plasy).
Infrastruktura cestovního ruchu však není v Korytech rozvinuta, proto příjmy z cestovního ruchu
jsou minimální, pouze ve formě případných tržeb v hostinci.
Krásy klidné okolní krajiny jsou hojně využity obyvateli místní chatové osady čítající cca 100
rekreačních objektů. Spolupráce obce a chatové osady je letitá a vede ke společným
neformálním projektům a akcím.
V posledních letech Česká republika prožívá hospodářskou konjunkturu, což se projevuje na
počtu nezaměstnaných obyvatel obce Koryta. Jejich podíl v posledních letech nepřesáhl 2%
ekonomicky aktivních obyvatel, v absolutních číslech pak podíl uchazečů o zaměstnání činil
v roce 2016 tři osoby, v roce 2017 nebyl bez zaměstnání v Korytech nikdo a v roce 2018 jeden
člověk. Nejedná se o dlouhodobou nezaměstnanost. V roce 2019 se již projevilo zpomalení
hospodářského růstu. V dalších letech předpokládáme mírný nárůst počtu nezaměstnaných
v souladu s aktuální fází hospodářského cyklu.
Rozdělení obyvatelstva obce dle věku v absolutních číslech a v procentech viz tabulky č. 5 a 6.
Tabulka č.5 Věkové rozdělení obyvatel obce Koryta v letech 2010 až 2019 (zdroj: ČSÚ,
ObcePro.cz)
Věk
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
obyvatel
0-14
21
20
20
19
21
20
20
18
14
15
15-64
89
89
88
88
85
87
89
91
91
91
65+
23
26
25
26
26
25
26
26
26
29
Celkem
133
135
133
133
132
132
135
135
131
135
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Tabulka č.6 Věkové rozdělení obyvatel obce Koryta v letech 2010 až 2019 v %
(zdroj: ČSÚ, ObcePro.cz, zaokrouhleno)
Věk
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
obyvatel
0-14
16%
15%
15%
14%
16%
15% 15% 13% 11%
11
15-64
67%
66%
66%
66%
64%
66% 66% 68% 69%
67
65+
17%
19%
19%
20%
20%
19% 19% 19% 20%
22
Z obou tabulek je patrné postupné stárnutí obyvatel v obci, přeliv z věkové kategorie
nejmladších do kategorie ekonomicky aktivních a stagnující podíl seniorů. Tento fakt posiluje
naléhavost cíle přilákat do obce nové mladé obyvatele.
V roce 2019 bylo v Korytech 82 obyvatel v produktivním věku. Zaměstnanců v pracovním
poměru bylo 56. Všichni zaměstnanci byli nuceni za prací vyjíždět do okolních sídel, viz tabulka
č. 7. Téměř polovina zaměstnanců dojíždí do krajského města Plzeň.
Tabulka č.7 Dojížďka za prací, aktuální stav k 1.2.2020 (zdroj: kvalifikovaný odhad)
Sídlo
Silniční vzdálenost od obce
Odhadovaný podíl
Koryta v km
dojíždějících
Plzeň
25
48%
Dobříč
2,5
23%
Kaznějov
10
9%
Jiné*
xxx
20%
*Babina (11 km), Hromnice (12 km), Horní Bříza (13 km), Nýřany (38 km), Plasy (13 km),
Rakovník (45 km)
Obecní úřad zadává obyvatelům dle potřeby a dle jejich zájmu práci formou dohod o provedení
práce na úpravách a úklidu veřejných prostranství v řádu cca 1 100 hodin ročně.

4. INFRASTRUKTURA
Zlepšení situace v oblasti technické infrastruktury obce je promítnuto v několika cílech
rozvojové strategie.
Zajištění pitné vody pro obyvatele je realizováno ze soukromých studen u jednotlivých obytných
nemovitostí, a to jak studen vrtaných, tak kopaných. Pro několik obytných domů v části obce
místně zvané „Za hůrkou“ je vybudován vrt se samospádným zásobením. Vrt je rovněž
vybudován pro potřeby areálu ZD Dobříč.
Vzhledem ke klimatické změně přinášející kromě častějších extrémních výkyvů
počasí
zejména suchá období
(aktuálně je v Plzeňském kraji hydrologické sucho),
a dále vzhledem
k možné kolísající kvalitě soukromých zdrojů vody považuje obec
za prioritní vybudování vodovodu v obci. Proto obec vstoupila před několika lety do
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Dobrovolného svazku obcí Dobříč – Kaceřov – Koryta a zahájila spolupráci na projektu
vodovodu. V současné době je již k projektu vydáno stavební povolení ze dne 20.12.2019.
Předpokládané náklady projektu za obec Koryta činí 26 mil. Kč. O připojení k vodovodu projevilo
předběžný zájem 90 % domácností. Pokračování prací na obecním vodovodu je jednou z priorit
PRO Koryta.
Obec Koryta má zpracovaný kanalizační řád stokové sítě obce z roku 2017. Veřejná kanalizace
v obci je vybudována jako jednotná a bude odvádět individuálně předčištěné splaškové vody a
dešťové vody do vodního toku Střela. Jednotný kanalizační systém v obci se skládá z rozvětvené
sítě jednotlivých stok, které jsou po propojení v otevřeném příkopu pod obcí zaústěny volnou
výustí do řeky Střela, a to pravostranně. Do kanalizační sítě jsou zaústěny též balastní vody z
víceúčelové nádrže a tyto odvádí přepad z armaturní šachty v nádrži.
Stávající kanalizační stoky jsou již v nevyhovujícím stavebním stavu a lze je používat jen na
odvádění předčištěných odpadních vod. Tento neutěšený stav je nutné řešit rekonstrukcí stok
jednotné kanalizace, což je jednou z priorit návrhové části tohoto dokumentu.
Odkanalizování nemovitostí v obci je řešeno přes biologické septiky (28) do kanalizace pro
veřejnou potřebu. Ostatních 20 nemovitostí je odkanalizováno do jímek na vyvážení, pouze tři
objekty mají domovní čistírnu odpadních vod.
Obec je připojena k distribuční soustavě pro zemní plyn. Distribuční soustava je v současné
době ve správě komerční společnosti. Počet přípojek zemního plynu v obci je 32.
Elektrická síť v obci je dostatečně dimenzovaná pro potřeby obyvatel obce i areálu ZD Dobříč
Rozvody nízkého napětí jsou realizovány venkovním vedením na opěrných bodech. Distribuční
soustava je v majetku ČEZ,a.s., obec bezplatně využívá opěrné body pro provoz místního
rozhlasu a veřejného osvětlení.
Bezdrátové internetové připojení v obci zajišťuje pro většinu domácností společnost Pilsfree,
z.s.
Na návsi je minimálně využívaná veřejná telefonní budka. Pevné telefonní linky v obci využívá
také minimum občanů. Pokrytí signálem pro mobilní telefony všech mobilních operátorů je na
celém území katastru s výjimkou kaňonu řeky Střely.
Nadstandardní podmínky pro obyvatele Koryt představuje skutečnost, že svoz a likvidaci
směsného komunálního odpadu ze sběrných nádob (popelnic) hradí obec ze svých zdrojů, a pro
občany je tudíž v současné době zdarma. Svoz probíhá pravidelně 1x týdně v zimním a 1x za 14
dnů v letním období (svoz kombinovaný) nebo 1x za 14 dnů celoročně.
Ke sběru tříděného odpadu slouží sada sběrných nádob (papír, plasty, nápojové kartony, sklo,
jedlé tuky) umístěných na prostranství vedle stávající budovy OÚ. Kovový odpad je soustředěn
do velkoobjemového kontejneru trvale umístěného při místní komunikaci. Sběr elektroodpadu
je možný ve stanovený čas jedenkrát týdně na obecním úřadě. Velkoobjemový odpad je
odvážen 1x ročně, nebezpečný odpad je odvážen 2x ročně na náklady obce. Vzhledem
k velikosti obce není účelné zřizovat stálý sběrný dvůr.
Obcí prochází komunikace III. třídy č. 2319 Dobříč – Výrov, která je dlouhá 12,9 km.
Ostatní komunikace v obci jsou místní, z větší části opatřené živičným povrchem, a dále polní
cesty. Celková délka místních komunikací činí cca 2500 m. Technický stav komunikací je na
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řadě míst problematický a vyžaduje brzké řešení (kompletní oprava/výměna povrchu,
vybudování chybějících částí chodníků u hlavní komunikace), což se promítá v návrhové části
programu rozvoje obce Koryta. Obec však považuje za účelné přednostně vybudovat vodovod a
až návazně provádět rekonstrukci komunikací, aby nedošlo k duplicitním pracím a zbytečnému
čerpání veřejných finančních prostředků.
V obci je vybudována jedna autobusová zastávka se zájezdkem a s krytou čekárnou.
Na návsi před obecním úřadem a vedle parčíku je možno zdarma parkovat na zpevněných
plochách, je zde místo pro cca 20 vozidel. Parkoviště jsou využívána jak místními občany, tak
návštěvníky při pořádání kulturních akcí.
Obec je cca 10 km vzdálená od silnice první třídy I/27, na kterou je možno napojit se
v Kaznějově, popř. ve Výrově. Nejbližší nájezd na dálnici D5 je u Ejpovic a je vzdálen přibližně 30
km.
Napojení na železniční dopravu obec Koryta nemá, nejbližší železniční zastávka je na trati
č. 160 Plzeň – Žatec u obce Obora, silniční vzdálenost zastávky od Koryt je cca 10 km. Jedná se o
neelektrifikovanou jednokolejnou železniční trať zařazenou mezi celostátní dráhy.
Koryta leží na žluté turistické trase Obora - Kozojedy a v blízkosti cyklotrasy Baroko III.
Veřejná doprava je v Korytech zajišťována dvěma autobusovými linkami, a to č. 460230
Kaznějov – Obora – Koryta a č.460740 Kralovice – Obora – Kaznějov – Plzeň. Oba spoje jezdí
pouze ve všední dny, četnost spojů je nízká. Přepravní doba do Kaznějova a Kralovic je
30 minut, do Plzně 40 minut. O víkendu není veřejné dopravní spojení s obcí Koryta žádné.

5. VYBAVENOST
V obci Koryta je v současné době 56 domů, z toho je 8 neobydlených. Je zde jeden bytový dům
ve vlastnictví ZD Dobříč, který je obydlen zaměstnanci a bývalými zaměstnanci zemědělského
družstva. Ostatní domy jsou rodinného typu nebo bývalé zemědělské usedlosti.
Obec Koryta nevlastní žádné byty.
Za posledních 10 let byly v obci dokončeny 2 soukromé byty. Příprava pozemků pro výstavbu
rodinných domů je jednou z priorit rozvoje obce.
V chatové osadě pod obcí je celkem 103 soukromých rekreačních objektů, také některé domy
přímo v obci jsou v současné době využívány k rekreaci.
V obci nejsou žádná vzdělávací zařízení.
Mateřská škola v Oboře je vzdálená 7 km, děti do ní dopravují rodiče individuálně.
Malotřídní základní škola pro první stupeň v Dobříči je vzdálená 2,5 km, dojížďka je možná
autobusem.
Spádově na druhý stupeň ZŠ je nejbližší ZŠ Kaznějov, jednotlivě žáci dojíždějí také do ZŠ Plasy, a
ZŠ Plzeň, další možností je např. ZŠ Zruč. Dojížďka za středoškolským vzděláváním je do Plzně,
Plas a Kralovic. K dojíždění žáci využívají autobusovou dopravu, v řadě případů, zvláště
12
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v odpoledních hodinách, jsou kvůli nedostatku přímých linek nutné vícečetné přestupy,
popřípadě individuální doprava.
V obci nejsou žádná zdravotnická zařízení. Občané dojíždějí do výše zmíněných spádových
center a do krajského města Plzeň. Veřejná doprava je pro dojížďku nedostatečná vzhledem
k nízké frekvenci spojů. Zdravotnická záchranná služba dojíždí do obce z Kralovic, maximální
dojezdový čas (20 minut) je dodržován.
V obci neexistuje žádné zařízení sociální péče. Pobytová zařízení pro seniory a zdravotně
postižené jsou ve spádových obcích. Péče o seniory a handicapované občany probíhá
v rodinách, jeden občan žije v domově pro seniory v Kralovicích. V současné době žije v obci
pouze jeden osamělý senior.
Na obecním úřadě mají v současné době hlášen trvalý pobyt 4 občané.
Kulturní dům vybudovaný v 70. letech 20. století disponuje velkým sálem a salonkem a přímo
sousedí s místním hostincem. Je vhodným místem pro pořádání kulturních a společenských
aktivit. Pravidelně se v něm konají tyto akce:
-

oslava svátku matek a vítání občánků (pořádá OÚ)
Poslední leč (pořádá HS Koryta)
diskotéky pro dospělé i pro děti (soukromý pořadatel)
country bály (soukromý pořadatel)
taneční zábavy (SDH Koryta, soukromí pořadatelé)
vánoční besedy při rozsvícení vánočního stromu (pořádá OÚ).

Salonek se zázemím si nepravidelně pronajímají i soukromé osoby k pořádání rodinných oslav a
podobně. Kulturní dům vyžaduje v současné době naléhavě rekonstrukci systému vytápění
(přechod z tuhých paliv na zemní plyn, rekonstrukce rozvodů tepla), což je předmětem
návrhové části tohoto dokumentu.
Nově opravená obecní stodola je pronajímána v letních měsících k pořádání hudebních akcí
„Country stodola“.
Návštěvnost kulturních a společenských akcí se pohybuje přibližně od 50 do 150 účastníků
převážně z řad místních občanů a jejich přátel, chatařů a obyvatel blízkého okolí, kteří tvoří
stálou komunitu, což je jedna ze silných stránek obce.
Pro sportovní a volnočasové aktivity obec disponuje fotbalovým hřištěm se zázemím, které je
využíváno nepravidelně, například pro pořádání dětského dne apod. Dalšími vhodným místem
pro trávení volného času je víceúčelová vodní nádrž (letní koupání, zimní bruslení) s upraveným
okolím, lavičkami, travnatým hřištěm pro volejbal a herními prvky pro děti. Dále je celoročně
využíváno tzv. místo setkávání v parčíku na návsi s lavičkami, ohništěm a dětskými zábavními
atrakcemi, kde se pravidelně koná stavba májky. Velmi často, v letním období takřka denně, se
však zde schází děti, občané a návštěvníci Koryt a využívají přitom i otevřené letní zahrádky
místního hostince.
Na návsi stojí pomník obětem I. světové války vybudovaný tehdejším místním divadelním
spolkem Tyl. Dále zde stojí zděná kaple se zvoničkou z roku 1905 postavená místním občanem
A. Plzákem. V katastru obce stojí tři pamětní kříže, jeden z nich u silnice Dobříč – Koryta, další u
křižovatky polních cest v jihovýchodní části katastru, a dále dřevěný kříž v blízkosti místního
hřbitova, vybudovaný (obnovený) v roce 2015. Vedle tohoto kříže je osazena lavička.
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kvalita životního prostředí je jedním z významných pozitiv obce. Území není zatíženo existencí
brownfields a lokalit s ekologickými zátěžemi, což je jedním ze základních faktorů pro příjemné
bydlení v obci. Stejně tak přispívá ke kvalitnímu bydlení nepřítomnost hlukové zátěže a
průmyslových znečišťovatelů ovzduší.
Největším znečišťovatelem ovzduší jsou lokální topidla na pevná paliva, kdy spalováním
především hnědého uhlí v topné sezóně dochází, obzvlášť v době inverze, ke zhoršení stavu
ovzduší. Plynofikace obce však v minulých letech výrazně přispěla k řešení tohoto problému.
Struktura půdního fondu v katastru obce viz tabulka č. 2 v kapitole 1. tohoto dokumentu.
Kvalita zemědělské půdy je dle bonity půdně ekologických jednotek na převážné části katastru
obce průměrná až podprůměrná s nízkým stupněm ochrany. Na části katastru svažujícím se do
údolí Střely existuje riziko eroze půdy.
Lesní zeleň se nachází především na západní a severní straně katastru obce, převažující
dřevinou je borovice a smrk.
Kvalita vody z lokálních zdrojů je v současné době dobrá. Obecní úřad provádí pravidelné
rozbory zdrojů v kulturním domě a v obecní studni. Nicméně ohrožení suchem zde existuje a
projevuje se poklesem hladiny spodních vod v posledních letech (aktuálně je v kraji
hydrologické sucho), proto je vybudování obecního vodovodu nezbytnou podmínkou pro trvale
udržitelný život v obci.
Dalším opatřením pro boj se suchem je plánované vybudování obecního rybníku na západní
části katastru zvané místně „V cihelně“, které má za cíl zlepšení retence vody v krajině.
Celé katastrální území obce se nachází v pásmu nadregionálního biokoridoru řeky Střely, jehož
osou je tok řeky.
Rozvojové záměry definované v tomto dokumentu nejsou v rozporu se zásadami ochrany
přírody, naopak kvalitní životní prostředí je jedním z pozitivních faktorů života v obci a nesmí
být uskutečňováním cílů obce nijak ohroženo.

7. SPRÁVA OBCE
Koryta jsou samostatná obec se sedmičlenným zastupitelstvem složeným z neuvolněných členů.
Zastupitelstvo volí z řad svých členů starostu obce a dva místostarosty. Obec zřizuje tříčlenný
finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor.
Obec nemá stálé zaměstnance, v případě potřeby sjednává dohody o provedení práce – viz
kapitola č. 3.
Obec Koryta nezřizuje příspěvkové organizace.
Bilanci rozpočtového hospodaření obce Koryta v posledních 5 letech ukazuje tabulka č. 8. a graf
č.1.
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Tabulka č.8 Rozpočtové hospodaření obce Koryta v letech 2014 až 2018 v Kč
(zdroj: ObcePro.cz)
Rok
2014
2015
2016
2017

2018

Daňové příjmy

1 516 306,00

1 832 366,00

1 752 284,00

1 966 266,00

2 139 127,00

Nedaňové příjmy

1 745 763,00

160 107,00

252 052,00

397 695,00

741 000,00

Kapitálové příjmy

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní příjmy

3 265 969,00

1 992 474,00

2 004 336,00

2 363 961,00

2 880 127,00

Přijaté dotace

289 000,00

64 400,00

507 000,00

426 107,00

250 702,00

95 500,00

64 400,00

507 000,00

426 107,00

150 702,00

193 500,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

Příjmy celkem

3 554 969,00

2 056 874,00

2 511 336,00

2 790 068,00

3 130 829,00

Běžné výdaje

1 752 942,00

2 277 958,00

2 072 696,00

1 246 029,00

2 569 988,00

368 300,00

12 480,00

250 000,00

6 050,00

300 237,00

Výdaje celkem

2 121 242,00

2 290 438,00

2 322 696,00

1 252 079,00

2 870 224,00

Saldo příjmů a výdajů

1 433 728,00

-233 564,00

188 641,00

1 537 989,00

260 605,00

Neinvestiční přijaté dotace
Investiční přijaté dotace

Kapitálové výdaje

Graf č.1 Rozpočtové hospodaření obce Koryta v letech 2014 až 2018 v Kč
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Z tabulky i grafu je patrný stabilní vývoj hospodaření v posledních pěti letech, který je podložen
zejména rostoucími daňovými příjmy obce a její vysokou rozpočtovou odpovědností (obec
v současné době nečerpá žádné úvěry). Pozitivní výkyvy v hospodaření v roce 2014 způsobil
vyšší nedaňový příjem obce z prodeje dříví a v roce 2017 pokles běžných výdajů, kdy část
plánovaných výdajů pro tento rok byla profinancována až v roce 2018.
Nedaňové příjmy obce sestávají zejména z těchto položek:





prodej dřeva z obecních lesů
pronájem zemědělských pozemků
pronájem pozemků pod rekreačními objekty
pronájem kulturního domu

Významné položky majetku obce Koryta znázorňuje tabulka č. 9.
Tabulka č.9 Majetek obce Koryta 2014 - 2018 v tis. Kč (zdroj: monitor.statnipokladna.cz)
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
Majetek celkem
22 244 21 842 21 901 23 195 23 536
Dlouhodobý hmotný majetek
15 139 14 975 14 791 14 606 14 717
- pozemky
9 491
9 491
9 491
9 491
9 528
- stavby
5 218
5 268
5 110
4 953
4 914
Dlouhodobý finanční majetek
1 285
1 602
1 612
1 292
1 274
Krátkodobý finanční majetek
5 653
5 119
5 308
7 147
7 407
V obci je evidovaná velmi nízká míra kriminality, Jedná se převážně o majetkovou kriminalitu –
krádeže v rekreačních objektech apod. V posledních pěti letech nebyl v obci spáchán žádný
trestný čin.
V rámci začlenění obce do integrovaného záchranného systému zřizuje obec Koryta jednotku
požární ochrany skupiny 5 (místní působnost), jednotka má 9 členů. Nejbližší výjezdové místo
rychlé záchranné služby je v Kralovicích.
Varování obyvatel před nebezpečím (zejména živelním) probíhá spuštěním sirény s kolísavým
tónem, popř. vyhlášením místním rozhlasem. Požární hlásič je umístěn na budově požární
zbrojnice.
Vzhledem k poloze obce na náhorní planině je v obci nízké riziko povodní vzniklých vybřežením
vodních toků. Extrémní přívalové srážky mohou způsobit škody přívalovými povodněmi, popř.
blátem z polí. V posledních letech stoupá vzhledem ke vzrůstajícímu suchu riziko požáru, jak
v intravilánu obce, tak na polích a zejména v lesních částech katastru.
Obec Koryta je členem několika organizací:





Místní akční skupina Světovina, o.p.s. (mas-svetovina.cz)
Dobrovolný svazek obcí Dobříč, Kaceřov, Koryta (dolni-strela.cz)
Mikroregion sdružení venkovských obcí Dolní Střela (obec-koryta.cz)
Sdružení místních samospráv ČR
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MAS Světovina, o.p.s., v jejíž působnosti obec Koryta leží, poskytla obci v předchozích letech
dotaci na pořízení zahradního traktoru. Členské příspěvky činí ročně 1 340,- Kč.
Dobrovolný svazek obcí Dobříč, Kaceřov, Koryta vznikl z důvodu koordinace postupu na přípravě
výstavby obecního vodovodu v členských obcích svazku. Obec Koryta doposud uhradila 25%
nákladů stavebního projektu vodovodu.
Členství v Mikroregionu sdružení venkovských obcí Dolní Střela přináší obci možnost
bezplatného vypůjčení stavebních strojů, velkého párty-stanu a pódia pro pořádání kulturních a
společenských akcí. Členské příspěvky činí ročně 2 680,- Kč. V letošním roce by obec měla získat
nový stojan k umístění směrovek na cyklotrasy.
Z nabídky podpory vyplývající z členství obce ve Sdružení místních samospráv ČR využívá obec
Koryta zejména školení a semináře pro zvýšení vzdělanosti zastupitelů obce a dále je obci
poskytnut zmocněnec na problematiku GDPR. Náklady na členství jsou 3 000,- Kč ročně.
Obec Koryta doposud nenavázala partnerství s dalšími obcemi.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)






















kvalitní životní prostředí
dostupnost přírody a krajiny
blízkost biokoridoru řeky Střely
klidná lokalita
přijatelná dojezdová vzdálenost do
krajského města
blízkost významných kulturních památek
a turistických cílů
turistická trasa, blízká síť cyklostezek
hospodaření obce bez dlouhodobých
závazků, finanční majetková rezerva
plynofikace
sídlo bez sociálně vyloučených lokalit
nízká nezaměstnanost
komunitní způsob života – živá obec
fungující SDH Koryta
fungující Honební společenstvo Koryta
řada kulturních a společenských akcí
fungující kulturní dům – zázemí pro
kulturní a společenské akce
fungující hostinec
opravená obecní stodola
venkovní prostory a zařízení pro
sportovní, kulturní a společenské aktivity
vysoká úroveň spolupráce se sousedními
obcemi
provázanost obce s chatovou osadou

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
 nedostupnost základních služeb přímo
v obci,
nízká
úroveň
občanské
vybavenosti
 malá četnost spojů veřejné dopravy
 vzdálenost od sídel se školami, lékaři atd.
 malý počet obyvatel
 stárnutí obyvatelstva
 nutnost vyjíždět za prací mimo obec
 neexistence vodovodu
 technický stav kanalizace
 technický stav povrchů části místních
komunikací
 dopravní bezpečnost – neexistence
chodníků na části hlavní komunikace
 nutnost rekonstrukce budovy obecního
úřadu a přesun úřadu do jiné budovy
 nevyhovující prostory hasičské zbrojnice
 nevyhovující vytápění v kulturním domě
na tuhá paliva, zastaralé rozvody tepla
 nedostatek vodních ploch v katastru obce

Zásadními limitujícími faktory obce Koryta jsou:





občanská vybavenost
veřejná doprava
vzdálenost od sídel se základními službami
žádná nabídka zaměstnání v obci

Tyto faktory však obec vzhledem ke své poloze, velikosti a výši příjmů nedokáže vůbec nebo
jen velmi málo ovlivnit, proto je musí ve svých plánech a programech rozvoje respektovat a
využít jejich kladných stránek.
18
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, soubor představ a priorit a
směrovkou rozvoje:

Koryta jsou příjemným místem k bydlení v klidné a krásné krajině.
Mají odpovídající technickou infrastrukturu a jsou obcí otevřenou pro
nové obyvatele.
Pro naplnění této vize je nutno sledovat nejen společenské trendy a vytvářet podmínky pro
splnění nároků obyvatel.
Předpokladem pro splnění těchto oprávněných nároků je:




Vytváření podmínek pro klidné a kvalitní bydlení v hodnotném životním prostředí
Vytváření podmínek pro udržení rozvinuté sociální soudržnosti obce
vytváření podmínek pro technickou infrastrukturu obce odpovídající 21. století.

K realizaci strategické vize obce Koryta byly stanoveny tyto dlouhodobé programové cíle:

1. Zajistit růstový trend obyvatelstva
2. Zachovat rozvinutou sociální soudržnost obce
3. Zachovat a dále zlepšovat životní prostředí v obci
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Cíl 1: Zajistit růstový trend obyvatelstva
Opatření 1.1 Zlepšit kvalitu bydlení
Aktivity:
1.1.1. Realizovat výstavbu vodovodu
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
zdroje financování
vysoká
2022
starosta
24 mil. Kč
dotace, vlastní
Komentář:
Výstavba vodovodu bude realizována ve spolupráci se sousedními obcemi Dobříč a Kaceřov
prostřednictví DSO. V současné době je výstavba ve fázi schváleného stavebního povolení.
1.1.2. Realizovat výstavbu a rekonstrukci jednotné kanalizace
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
vysoká
2030
starosta
neurčeno

zdroje financování
dotace, vlastní

1.1.3. Zajistit pozemky pro výstavbu nových rodinných domů
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
střední
2023
starosta
2 mil. Kč

zdroje financování
vlastní

1.1.4. Realizovat rekonstrukci povrchů části místních komunikací
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
zdroje financování
střední
2030
starosta
neurčeno
dotace, vlastní
Komentář:
Rekonstrukce povrchů místních komunikací proběhne po výstavbě obecního vodovodu a
rekonstrukci kanalizace.
Opatření 1.2. Zlepšit dopravní bezpečnost v obci
Aktivity:
1.2.1. Vybudovat chybějící chodníky u části hlavní komunikace
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
zdroje financování
střední
2030
starosta
neurčeno
dotace, vlastní
Komentář:
Bude realizováno ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje.
Opatření 1.3. Zlepšit bezpečnost občanů při živelních haváriích
Aktivity:
1.3.1. Rekonstruovat stávající budovu obecního úřadu na víceúčelové garáže
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
zdroje financování
vysoká
2025
starosta
4 mil. Kč
dotace, vlastní
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1.3.2. Opravit budovu hasičské zbrojnice, dovybavit jednotku SDH věcným vybavením,
výměna zastaralé hasičské techniky
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
zdroje financování
vysoká
2024
starosta
1 mil. Kč
dotace, vlastní
Komentář:
Opatření 1.3. s aktivitami 1.3.1. a 1.3.2. zároveň přinášejí synergický efekt s cílem 2, opatřením
2.3. (totožné aktivity)

Cíl 2: Zachovat rozvinutou sociální soudržnost obce
Opatření 2.1. Zlepšit podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí
Aktivity:
2.1.1. Rekonstruovat systém vytápění v kulturním domě
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
zdroje financování
vysoká
2021
starosta
1 mil. Kč
dotace, vlastní
Komentář:
Rekonstrukce vytápění je nezbytná vzhledem k zastaralému typu kotlů (pára a tuhá paliva) a
vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů tepla. Vytápění pomocí zemního plynu umožní
flexibilnější využívání a častější pronájmy prostor kulturního domu.
Opatření 2.2. Zlepšit podmínky pro práci obecní samosprávy
Aktivity:
2.2.1. Rekonstruovat objekt bývalé prodejny na kancelář obecního úřadu
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
zdroje financování
vysoká
2022
starosta
2 mil. Kč
dotace, vlastní
Opatření 2.3 Zlepšit technické podmínky pro zásahovou jednotku Koryta a SDH Koryta
Aktivity (totožné s cílem 2, opatřením 1.3, podrobnosti viz tamtéž):
2.3.1. Rekonstruovat stávající budovu obecního úřadu na víceúčelové garáže
2.3.2. Opravit budovu hasičské zbrojnice

Cíl 3: Zachovat a dále zlepšovat životní prostředí v obci
Opatření 3.1. Zlepšit retenční schopnost krajiny
Aktivity:
3.1.1. Vybudovat rybník v části katastru nazývané „V cihelně“
důležitost
termín
odpovědnost
náklady
nízká
2030
starosta
3 mil. Kč
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B.3 PODPORA REALIZACE
Program rozvoje obce Koryta na období 2020 - 2030 definuje priority budoucího rozvoje obce.
Za realizaci a naplnění Programu rozvoje obce je zodpovědné zastupitelstvo obce v čele se
starostou. Zastupitelstvo koordinuje všechny aktivity, které povedou k naplnění dokumentu.
Realizace PRO je závislá zejména na finančních prostředcích, a to především z obecního
rozpočtu, fondů EU, ze státního rozpočtu a krajského rozpočtu.
Monitoring plnění dokumentu bude mít na starosti zastupitelstvo obce. Monitoring bude
prováděn v rámci zasedání zastupitelstva průběžně. Sledovány budou aktivity, které byly
naplánovány na daný rok. Dále bude sledována finanční připravenost naplánovaných projektů či
vyhledávání a zajištění vhodných finančních zdrojů. Dále v rámci zastupitelstva budou
projednávány změny dokumentu.
Aktualizace PRO Koryta bude probíhat na základě změn způsobených vnějšími činiteli, které
obec nemůže ovlivnit (např. změny ve financování samospráv, změny zákonů apod.), ale i na
základě nově vyvstalých potřeb občanů. Případné změny budou předloženy na zasedání
zastupitelstva. Aktualizovaný dokument s vyznačením změn bude zveřejněn na internetových
stránkách obce a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na
obecním úřadě.
Dokument Program rozvoje obce Koryta na období 2020 – 2030 byl schválen zastupitelstvem
obce Koryta dne 6.3.2020 usnesením č.1/2020.
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