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I přes nemalé úsilí, které je zaměřeno na rozvoj obcí, mikroregionů a regionů,
jsme svědky stále rostoucích rozdílů mezi venkovem a městskými aglomeracemi.
Podstata a hlavně struktura některých celonárodních investičních záměrů často
nerespektují charakter toho daného regionu, jeho rozmanitost, občany tam žijící a
přírodní dědictví v místě uložené. Venkov je tímto často odsouván do role
nesamostatného, podřízeného a obtížně životaschopného subjektu. A proto se aktivní
občané, zastupitelé venkovských obcí a měst, zemědělské subjekty a další zájmové
skupiny spojují za účelem rozvoje své obce i daného regionu.
Venkovské osídlení a celý venkovský prostor mají nezastupitelný společenský,
kulturní, ekologický a v neposlední řadě i hospodářský význam pro celou naši
společnost. Program obnovy venkova je proto založen na vědomí těchto hodnot
venkova a nutné nezbytnosti jeho dalšího zdravého vývoje. Základním opěrným bodem
této obnovy je zpracování rozvojového strategického dokumentu každé obce a
městečka.

1. Cíl dokumentu
Hlavním cílem a smyslem vypracování a opakovanými aktualizacemi tohoto
dokumentu pro naše město je vytvoření organizačních a ekonomických podmínek pro
další plnohodnotný rozvoj života místních obyvatel. Dále je nutno zajistit kvalitní okolí
a s tím spojené životního prostředí, udržení a další rozvíjení současného standardu
okolní krajiny.
Tento dokument našeho města je koncipován jako střednědobý rozvojový
dokument formulující rozvojové aktivity v letech 2022 až 2026 a navazuje a doplňuje
své předchůdce vydané pod názvem Místní program obnovy vesnice obce Krásné Údolí
(schváleni dne 22.2.2006 a dne 12.1.2011) a Rozvojový strategický dokument města
Krásné Údolí (schválen dne 29.1.2014 a 31.1.2018, kdy tento dokument byl později
dílčími úpravami aktualizován dne 31.1. a následně 17.6.2019 a dále dne 16.12.2020).

2. Předmět programu
Podstatou a předmětem programu je příprava a následná realizace jednotlivých
akcí a projektů jak vně, tak i v intravilánech obou našich sídel – Krásného Údolí a
Odolenovic. Realizací těchto projektů budou vytvářeny a zajišťovány základní
podmínky pro následující specifika:
- rozvoj hospodářství, služeb, cestovního ruchu a zaměstnanosti místního
obyvatelstva,
- zachování, obnova, stávající údržba a případná výstavba nové zástavby
vesnického charakteru,
- zkvalitnění občanské vybavenosti,
- úprava a údržba veřejných prostranství, výsadba zeleně,
- zkvalitnění technické infrastruktury a místních komunikací pro automobilovou
dopravu i pěší,
- ochrana životního prostředí a celé krajiny,
- zachování a obnovu vlastního obrazu a charakteru vesnice, jakož i její
organické sepětí s okolní krajinou,
- zachování specifického rázu a údržbu kulturních památek a historie jako takové
na venkově,
- řízený a plánovitý rozvoj obou sídel dle územního plánu z roku 2014.
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3. Město - základní údaje
Město Krásné Údolí a i Odolenovice leží cca 30 km jihovýchodně od centra
lázní Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na tzv. Tepelské vrchovině.
Dotčená katastrální území se rozkládají v nadmořské výšce kolem 620 metrů. Přírodní
hranice těchto katastrálních území jsou tvořeny lesními porosty a v nižších polohách
zemědělsky obdělávanou půdou.
Město Krásné Údolí protíná státní silnice spojující krajská města Plzeň a
Karlovy Vary značená jako I/20.
Obě jmenovaná sídla částečně spadají do státem chráněné oblasti „Slavkovský
les“, což nese plno omezení a povinností.
Katastrální výměry obou sídel jsou v celkové rozloze 916 ha. Na jejich území
žije 400 obyvatel s průměrným věkem 43,2 let.
S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch
byly aktivity na zviditelnění města pouze okrajového rozsahu. V roce 1997 byla vydána
pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice
s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic. V roce 2006 byla
vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský les brožura „Slovem
a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525. let
založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“ (od 29.2.2012). V roce 2017
vydal Svazek obcí Slavkovský les, opět za finanční podpory Karlovarského kraje
brožuru o všech svých členských obcích, tedy i o Krásném Údolí. Starostou města
Martinem Frankem byla vytvořena kniha „Krásné Údolí 1488 – 2018“, která byla i
s finančním příspěvkem Karlovarského kraje v roce 2018 vydána a do každé rodiny
distribuována.

3.1.

Demografické poměry

Počet obyvatel je v poslední době stabilní, bez výkyvů, maximálně s mírným
poklesem. Město nemá úplně nejlepší potenciál ke zvyšování počtu obyvatel, má dle
novely stavebního zákona zpracovaný, schválený a platný územní plán (schválený dne
10.9.2014).
V současné době (ke dni 31.12.2021) trvale žije v Krásném Údolí 388 obyvatel.
Z toho:
Krásné Údolí
339 obyvatel
Odolenovice
49 obyvatel

Obyvatelé dle věkových kategorií:

Kategorie

Počet

Věk 0 - 14 let

Věk 15 - 64 let

Věk 65 let a více

Celkem

388

56

259

73

Muži
Ženy

197
191

28
28

137
122

32
41

Schváleno zastupitelstvem města dne 26.1.2022

Strana

5 / celkem stran 37

Rozvojový strategický dokument města Krásné Údolí - období 2021 +

Schváleno zastupitelstvem města dne 26.1.2022

Strana

6 / celkem stran 37

Rozvojový strategický dokument města Krásné Údolí - období 2021 +

3.2.

Nezaměstnanost
Krásné Údolí - Nezaměstnanost v %

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
%
6,1 8,1 9,0 9,5 9,2 8,3 7,1 7,5 8,0 5,9 4,7 4,1 2,4 2,6
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3.3.

Zjednodušená dokumentace úprav

Cílem města Krásné Údolí a sídla Odolenovice je rozvoj i nadále jako
soustředěných vysoce urbanizovaných celků bez výrazných aktivit ve volné krajině.
Plánovaná výstavba nově zpracovaným územním plánem plně respektuje
historickou urbanistickou strukturu sídel, zejména pak historicky založenou uliční síť.
Dále je sledováno důsledné oddělení klidových ploch (funkce bydlení a občanské
vybavení) od ploch s funkcí výrobní a smíšenou.
Nově plánovaná výstavba předně doplňuje proluky ve stávající výstavbě a to
zejména severně od komunikace I. třídy č. 20. Návrh je formou výstavby izolovaných
rodinných domů ve větších zahradách jako bydlení venkovské. Zahrady mohou sloužit
pro chov domácího zvířectva a pro samozásobení zemědělských produktů. Město má
zpracovanou studii a první část projektové dokumentace na Rozvojovou plochu
Z01-Bv, kdy zastupitelstvem bylo na podzim roku 2019 rozhodnuto o pozastavení
dalších prací z důvodu vysokých finančních nákladů na výstavbu inženýrských sítí a
přístupové komunikace, neexistence možnosti získání zajímavých finančních dotací a i
slabého zájmu občanů o stavební parcely.
Předpokládaný nárůst počtu obyvatel v rozvojových plochách je celkově 193
obyvatel při výchozím ukazateli 22,5 obyvatel na 1 ha v převažujícím bydlení BV
(bydlení venkovské).

4. Město – současnost
4.1.

Lokální systém ekologické stability

Podstatou všech opatření pro správné dodržení funkčnosti lokálních biocenter je
maximální zachování stávajícího stavu:
- jedno či 1-2 sečné louky bez změny druhové skladby a bez odvodnění,
- údržba příkopů v místě vodotečí a zachování jejich průtočnosti,
- ponechání dřevinných nárostů s eventuálním postupnou obnovou přestárlých
jedinců,
- zachování mokřin s vyloučením kontaminace hnojivy, pesticidy a dalšími
chemikáliemi,
- zajištění lesních porostů prakticky bez zásahů s obnovou přirozených souší,
- přirozenému vývoji ponechat rybníčky a meandry.
Veškeré činnosti jsou a budou prováděny v souladu s ochrannými režimy
CHKO Slavkovský les (vyhlášena v květnu 1974), kdy hranice tohoto území prochází
ze severu podél státní silnice III. třídy č. 1792 z Přílez přes Odolenovice do Krásného
Údolí a dále podél silnice III. třídy č. 19826 z Krásného Údolí do Otročína.
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4.2.

Dopravní plochy, komunikace, doprava

Záměrem města je postupné doplnění stávajících dopravních ploch a
komunikací, jenž jsou určeny pro zařízení automobilové a pěší dopravy. Pro další
rozvoj Krásného Údolí bylo důležité vybudování dalších parkovacích míst pro
obyvatele ve dvou centrech bytových domů, kde k tomuto účelu byly vytvořeny obytné
zóny. Kapacita nově zbudovaných parkovišť začíná být hraniční.
Samostatným problémem byla oprava stávajících komunikací a hlavně chodníků
pro pěší. Celý současný systém vedený z centra města z náměstí je zrekonstruován a
tím i zajištěna větší bezpečnost. Chybějící, ne plně důležité, úseky jsou zaneseny
v plánu realizací investičních akcí města na další roky. Připraveny jsou dílčí výkazy
výměr a rozpočty pro naplánování finanční náročnosti jednotlivých akcí. Použity by
měly být jak vlastní prostředky města, tak i dotační finance od Karlovarského kraje a
dalších zdrojů. Město má zpracovaný Pasport komunikací obou částí, včetně chodníků.
Pravidelnou autobusovou dopravu ve městě zajišťují dopravní regionální firmy Dopravní podnik Karlovy Vary a.s., Arriva z Plzně, Ligneta autobusy s.r.o. se sídlem
Mírová u Karlových Varů a f. Václav Vaněček ze Žlutic. Železniční ani jiné další
dopravní spojení město nemá.

4.3.

Rozvoj a podpora podnikatelské činnosti

Změny v celé společnosti po roce 1989 umožnily rozvoj soukromého podnikání
v daleko větším měřítku. V obou sídlech je rozvíjeno podnikání hlavně ve formě střední
a drobné a to v oblasti služeb, dopravy, řemesel a stavebnictví.
Hlavní podnikatelské aktivity zde jsou: opravy motorových vozidel – Petr
Krejča, Jiří Hanzák, Miroslav Studnička; opravy a prodej zahradní techniky – Jan
Krejča; prodej – COOP Jednota SD Toužim, Večerka Duang; stavební práce – Milan
Korunka; truhlářské práce – Antonín Drbal; tesařské práce – Petr Vlk, Miroslav
Souček; rostlinná a zkušební stanice Ing. Jitka Marečková; nožířství – Martin Mládek.
Svou činnost lékařské ordinace z důvodu náročnosti plnění zákonné legislativy a
snížení počtu docházejících pacientů ukončil k poslednímu dni roku 2017 lékař MUDr.
Hlous z Toužimi. Také ve městě není provozováno žádné pohostinství.
Podstatným podnikatelským subjektem ve městě je firma Hollandia Karlovy
Vary s.r.o., se sídlem pobočky na adrese Krásné Údolí čp. 151, která je zaměřena na
zpracování mléka do jogurtů, mléčných drinků, nanuků a dalších výrobků.
Historicky největší zaměstnavatel Jednotné zemědělské družstvo Útvina se
sídlem v Krásném Údolí se rozpadlo na několik soukromých zemědělských firem.
V našich sídlech část těchto pozemků obhospodařuje firma Farma Krásné Údolí s.r.o.
s jednatelem p. Janem Račanským se zaměřením pouze na rostlinnou produkci.
Případný další rozvoj podnikání, který by byl spojen i se vznikem dalších
provozoven, služeb a tím i nových pracovních míst by byl pro město přínosem a
oživením. Velká část občanů za prací dojíždí do Toužimi, Karlových Varů ale i Plzně a
jejího okolí.
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4.4.

Administrativa a správa

Tyto činnosti jsou zastoupeny pouze na městském úřadě a to společně
s mateřskou školou, která se nachází ve stejné budově na adrese Krásné Údolí čp. 77.
Chod úřadu zajišťují dva zaměstnanci, kdy je zde mimo dalšího zavedeno i ověřování
podpisů, vidimace písemností a služby spojené s Czech Pointem. Farní úřad se
v Krásném Údolí nenachází a duchovní správa je zajišťována Farním úřadem Toužim,
konkrétně farářem sídlícím v Bochově.

4.5.

Zdravotnictví a sociální zabezpečení

Zdravotní zabezpečení občanů je zajištěno dvěma ordinacemi praktických
lékařů MUDr. Richardem Hlousem a MUDr. Ivou Marko, dále dětskou lékařkou
MUDr. Věrou Jakešovou a zubním lékařem MUDr. Jaroslavem Kolesou, všichni
v Toužimi. V tomto městě je zajištěna i služba některých odborných lékařských
specialistů. Ve dvou lékárnách je zde možno také vyzvedávat léky.
Sociální zabezpečení pro seniory popř. pro tělesně postižené není v Krásném
Údolí žádné, kdy nejsou pro tyto osoby vykonávány ani žádné služby a pomocné práce.

4.6.

Školství, kultura a tělovýchova

V Krásném Údolí se nachází pouze mateřská škola s vlastní školní jídelnou, kdy
je tato organizace příspěvkovou organizací města.
Základní škola byla z důvodu malého množství žáků a neúnosných
ekonomických nákladů pro tehdejší obec v roce 2003 zrušena. Povinnou školní
docházku absolvují děti z našich sídel dojížděním v Toužimi, v Bečově nad Teplou,
v sousední Útvině nebo v Karlových Varech.
Ve městě je provozována místní základní knihovna ve spolupráci s Krajskou
knihovnou Karlovy Vary a je zde volné Wi-Fi připojení pro veřejnost. Obojí je
pravidelně občany navštěvováno a využíváno, i když stále v menším a menším rozsahu
než tomu bylo před lety.
Každoročně je kulturním výborem města vytvářen plán kulturních, sportovních
a dalších společenských akcí. Naprostá většina těchto činností je provozována buď
v areálu fotbalového hřiště, nebo v místním kulturním domě, které jsou v majetku
města.
Tradičními akcemi jsou v zimních měsících především Myslivecký ples,
Maškarní diskotéka pro děti a Masopust spojený s večerním rejem masek. Místní hasiči
vždy 30. dubna pořádají lampionový průvod, pálení čarodějnice a stavějí máj, jenž je na
konci května pokácena a vydražena. V polovině května jsou již opakovaně pořádány
závody veteránů spojené s přehlídkou historických vozů. Dalšími akcemi pro děti
v průběhu roku je pořádání Vítání prázdnin, Drakiáda a předvánoční Mikulášská
diskotéka. Každoročně je pořádán pro občany autobusový zájezd za památkami a
kulturou naší republiky. Taktéž jsou pořádány i pěší výlety po okolí. V neposlední řadě
je občany vítáno Vánoční setkání na náměstí a Každoroční setkání seniorů.
Znovuobnovenou akcí je Vavřinecká pouť, kterou pořádá město vždy v měsíci srpnu.
Mateřská školka během roku organizuje Rozloučení s předškoláky a Vánoční besídku.
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Místní oddíl kopané Slavia Krásné Údolí je pravidelným účastníkem okresních
soutěží s mistrovskými i přátelskými zápasy. Svaz dobrovolných hasičů Krásné Údolí
je stejně jako fotbalisté častým spoluorganizátorem akcí ve městě. Taktéž mladí hasiči
se aktivně účastní místních, okresních i putovních závodů a soutěží.

4.7.

Zásobování – prodej surovin, potravin

Prodej potravin a základního nepotravinářského zboží zajišťuje ve městě
prodejna COOP Jednoty SD s hlavním sídlem v Toužimi. Také zde v pronajatých
prostorách plně funguje „Večerka“ asijského nájemce. Místní zemědělci v podzimních
měsících odprodávají své vypěstované přebytky a firma Hollandia Karlovy Vary s.r.o.
denně prodává své nestandardní výrobky za sníženou cenu. Za ostatními potřebami je
nutno také dojíždět. Nejvíce je místními občany využívána prodejna Penny v Toužimi.

4.8.

Zásobování vodou, elektrickou energií, plynofikace

Krásné Údolí je napojeno na dálkový vodovod ze Žlutické přehrady a
Odolenovice jsou zásobovány z pramenišť nacházející se nad obcí. Obě sítě jsou
provozována firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., středisko Toužim.
V obcích jsou vedeny rozvody nízkého napětí venkovním způsobem po
opěrných bodech. Pouze přípojky k devíti panelovým domům ve městě jsou vedeny
kabelovým zemním rozvodem.
Plošná plynofikace Krásného Údolí proběhla v roce 1999. Naprostá většina
rodinných a panelových domů má plynofikací k tomuto zdroji vytápění přístup. Několik
rodinných domů, které tehdejší majitelé odmítli alespoň pilířem plynu zpřístupnit,
mohou takto učinit stále ještě dodatečně, ale již jen na své náklady. Zemní plyn je
využíván dostatečným počtem domácností a obliba tohoto druhu vytápění ve městě
stále roste.

4.9.

Veřejné osvětlení, kanalizace

Veřejné osvětlení v Krásném Údolí je kabelově vedeno v zemi s jedním hlavním
rozvaděčem, stožáry jsou uliční a parkové, svítidla po rekonstrukci už jen výbojková.
Ovládání celého systému je světelným čidlem. Před cca 10 lety proběhla kompletní
rekonstrukce veřejného osvětlení, kdy byla vyměněna svítidla u uličních stožárů hlavní
silnice. U všech ostatních světelných bodů (parkové stožáry) byly kromě svítidel
vyměněny i dožilé betonové nebo železné stožáry za bezpaticové pozinkované. Na
základě potřeb a požadavků občanů byl systém veřejného osvětlení doplněn o několik
světelných bodů. Město má zpracovaný Pasport veřejného osvětlení obou částí.
Město Krásné Údolí je v současné době splaškově odkanalizováno více jak
polovinou plochy města a přes cca 80% obyvateli do centrální čističky odpadních vod
ležící v severovýchodní části města. V dostatečné míře je provozuschopná i existující
kanalizace dešťová.
V Odolenovicích je pouze páteřní síť dešťové kanalizace. Vybudování
splaškové se zatím v investičních plánech města nevyskytuje.

Schváleno zastupitelstvem města dne 26.1.2022
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4.10. Veřejné stravování, ubytování
Jak zmíněno v předchozím textu, v současnosti není ve městě žádné
pohostinství ani možnost veřejného stravování, kdy toto zařízení ve městě v zásadní
míře chybí. Občané toto řeší postáváním u „Večerky“, což není zrovna žádané řešení.
Nabídka na ubytování v soukromí zde už také úplně chybí a tak jsou využívány
možnosti v Toužimi nebo v Bečově nad Teplou.

4.11. Památky
Památný strom v Odolenovicích
Památný strom - Lípa velkolistá se nachází na východním okraji návsi
v Odolenovicích v nadmořské výšce 648 m.n.m., těsně u zbytků zdi bývalé zemědělské
budovy. Památným byl tento „pamětník“ vyhlášen v roce 1996 z důvodu vzrůstu, věku,
estetické a historické hodnoty. Poslední měření proběhlo v roce 1995 následovně: stáří cca 300 let; obvod kmene - 485 cm; výška stromu - 19 m; šířka koruny - 11m; výška
koruny - 14 m.
Farní kostel sv. Vavřince
Kostel je nejstarší stavbou ve městě. Jedná se o jednolodní orientovaný
bezvěžový, v jádru pozdně gotický kostel, z doby před rokem 1464. Kostelu
předcházela kaple zasvěcená svaté Barboře, jejímž pozůstatkem je patrně sakristie
kostela. Za Jindřicha IV. z Plavna byl kostel obnoven (1532) a roku 1774 barokně
přestavěn. Pod šindelovou valbovou střechou je profilovaná dřevěná římsa. Střecha
nese osmibokou sanktusovou věž se zvonicí, jež je zastřešena cibulovou bání a
zakončena lucernou a cibulkou. Presbytář i loď jsou plochostropé, triumfální oblouk
mírně lomený, na bočních stěnách presbytáře se nacházejí barokní fresky sv. Kateřiny a
Markéty z doby po roce 1774. V západní části je dřevěná kruchta ze 17. století s
balustrovou předprsní s postranními dlouhými rameny nesená na přízemních
kamenných konzolách a podpíraná trojicí točených dřevěných pilířů. Sakristie je
obdélná s masivními stěnami, polokruhově zakončeným portálem a malovanými
pilastry, sklenutá hrotitou valenou klenbou. V roce 2009 byla opravena celá střecha a
v roce 2013 kompletní vnější omítky. V roce 2017 byla dřevěná došková střecha
natřena speciální barvou. V roce 2020 došlo ke komplexním úpravám okolí, včetně
opravy opěrných zdí a vybudování nového schodiště.
Radnice čp. 1
Budova svojí hmotou dominuje jižní frontě náměstí. Zřízena byla po roce 1608
z panského domu. Současná stavba od Lorenze Waverky a Andrease Söllnera pochází z
let 1804 až 1805. Budova je jednopatrová, s trojúhelníkovým štítem s hodinami, až do
necitlivé modernizace v 60. letech 20. století o 5 okenních osách s osmibokou věžičkou
na mansardové střeše. Místnosti má plochostropé. V roce 2016 byl obnoven provoz
věžních hodin novým hodinovým strojkem včetně nových ručiček a ciferníku.
Fara čp. 9
Fara je v sousedství kostela volně stojící obdélná patrová budova z roku 1688, s
obdélnými okny a vchodem a se sedlovou střechou. Místnosti v přízemí jsou klenuty
valeně. Je neobydlena s minimální péčí majitele. Objekt značně chátrá.
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Socha sv. Jana Nepomuckého - park

Křížek v Odolenovicích – alej

Smírčí kříž

Křížek u silnice
ke křižovatce
na Brť a Měchov

Schváleno zastupitelstvem města dne 26.1.2022

Kovaný kříž s Kristem
u hlavní silnice
na Bečov
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Křížek - hřbitov

Křížek Odolenovice – náves

Schváleno zastupitelstvem města dne 26.1.2022

Socha andílka – hřbitov

Křížek – kostel sv. Vavřince
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5. Osvětové, kulturní, sportovní a společenské akce
Plán kulturních, sportovních akcí a dalších činností ve městě Krásné Údolí

v roce 2022
Vzhledem ke covidovým opatřením sledujte úřední nástěnku
Datum

Hodina

9.1.

15.00

Akce

Místo konání

Pořadatel

Leden
Tříkrálový koncert

Kostel

Masopust
Masopustní rej
Vítání občánků

K.Údolí, Odolenovice Město
Kulturní dům
Město + hasiči
Městský úřad
Město

Město + Farnost

Únor
19.2.

13.00
17.00
Bude upřesněno

Březen
12.3.

16.00

Dětská maškarní diskotéka Kulturní dům

Město + hasiči

Duben
Bude upřesněno
30.4.
18.00

Velikonoční připomenutí
Stavění máje

Náměstí
Město
K.Údolí, Odolenovice Hasiči + Odolenovičtí

Závody veteránů
Kácení máje

K.Údolí, Odolenovice p. Schleicher + Město
Náměstí
Hasiči

25.6.
15.00
Bude upřesněno

Hurá prázdniny
Rozloučení s předškoláky

Fotbalové hřiště
Mateřská škola

13.8.
14.00
Bude upřesněno
27.8.
14.30

Vavřinecká pouť
Procházka po okolí
Mámo, táto, pojďte si hrát

Náměstí, Kult.dům
Město
Okolí města
Město
K.Údolí, Odolenovice Město + fotbalisté

Bude upřesněno

Zájezd za kulturou

Bude upřesněno

Město

8.10.
22.10.

Drakiáda
Hasičská zábava

Fotbalové hřiště
Kulturní dům

Město + fotbalisté
Hasiči

Květen
21.5.
31.5.

9.00
18.00

Červen
Město + fotbalisté
Mateřská škola

Srpen

Září
Říjen
15.00
20.00

Listopad
Bude upřesněno
Bude upřesněno

Kulturní dům
Selská zábava
Každoroční setkání seniorů Městský úřad

Hollandia s.r.o.
Město

Dětská mikulášská diskotéka Kulturní dům
Mateřská škola
Vánoční besídka v MŠ
Náměstí
Vánoční setkání
Okolí města
Procházka přírodou

Město + fotbalisté + hasiči
Mateřská škola
Město + hasiči
Město

Prosinec
10.12.
16.00
Bude upřesněno
Bude upřesněno
1.1.2023
13.00

Pravidelně
Cvičení žen každé PO + ČT 17.00 - 19.00 hod. - hasičárna - v zimě
Vyjížďky na kole každé PO + ST 18.00 - 20.00 hod. - od jara do podzimu
Mistrovská utkání ve fotbale (duben-červen; srpen-listopad) - dle rozpisu
( změny termínů vyhrazeny )

Schváleno zastupitelstvem města dne 26.1.2022
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6. Seznam akcí realizovaných v posledních letech
Větší realizované projekty v období let 1997 - 2021
Rok

Dotační
přispívatel

Název akce

Okresní úřad K.Vary
Okresní úřad K.Vary
1998
Okresní úřad K.Vary
SFŽP
1999
Okresní úřad K.Vary
Okresní úřad K.Vary
2000
Okresní úřad K.Vary
2004
POV KK
2005
POV KK - SOSL
2006
POV KK
2007
POV KK
KÚKK
2009
KÚKK
Czech Point
MVČR
Hlavní chodník - Barabáš / čp. 100
KÚKK
Obnova altánu
bez dotace
2011
Oprava veř.osvětlení v K.Ú - I. etapa
POV KK
Andílek - socha hřbitov
SOSL
Kostel sv.Vavřince - průzkum
KÚ KK odb.pam.péče
2012
Nové pan. - posíl.dopravy v klidu
POV KK
St.paneláky - III.etapa + VO - II.etapa
POV KK
Náměstí - park - obnova zeleně
bez dotace
2013
Brožura k 525. výročí města
KÚ KK odbor kultury
Rekonstrukce náměstí + chodníky + … SZIF
Park + okolí prodejny COOP
POV KK
Repase kříž v Odol. + socha v parku
bez dotace
2014
Chodník Janečkovi / p.Vitnerová
Hollandia s.r.o.
Hřbitov - chodníky + kolumbárium
bez dotace
Náměstí- zastávka a okolí
POV KK
2015 Obnova křížku u hl. silnice na Bečov
bez dotace
St.paneláky - parkoviště
bez dotace
Chodník náměstí - západ
POV KK
2016 Garáže - úprava povrchu + obruba
bez dotace
Nové asfalt. povrchy - 4 lokality
bez dotace
Oprava hřbitovní zdi + márnice
POV KK
MŠ-oprava části povrchu zahrady
POV KK
Dovybavení dětských hřišť - II. etapa
bez dotace
Kostel sv. Vavřince - nátěr střechy
bez dotace
2017
Chodník KD - hřiště
bez dotace
Rekonstrukce rybníka směr Bečov
bez dotace
MV ČR GŘ HZS
Jednotka SDH - dopravní automobil
KÚ KK odb.kriz.řízení
St.paneláky - chodníček + odvodnění
bez dotace
Chodník hlavní silnice
POV KK
Nové asfalt. povrchy - 2 lokality
bez dotace
Kniha "Krásné Údolí 1488-2018"
KÚ KK odb.kultury
2018 Obnova křížku u kostela sv. Vavřince
SZIF
Kostel sv. Vavřince - elektro - I. etapa
bez dotace
Odolenovice - dětské hřiště - I. etapa
Nadace ČEZ, Hollandia
Hřbitov - oprava střechy márnice
bez dotace
Lesní hospodářský plán
KÚ KK odb.živ.prostř.
Oprava střechy hasičárny
POV KK
Odolenovice - dětské hřiště - II. etapa
SOSL
2019
Dovybavení dětských hřišť - III. etapa
bez dotace
Povodňový plán
KÚ KK odb.živ.prostř.
Dovybavení dětských hřišť - IV. etapa bez dotace
Kostel - komplexní úpravy okolí
POV KK
2020 Kulturní dům - opravy - I. etapa
bez dotace
Úprava okolí křížku u hlavní silnice
bez dotace
Fotbalové kabiny - oprava střechy
bez dotace
KÚ KK odb.kriz.řízení
Hasičárna - stavební úpravy objektu
MV ČR GŘ HZS
2021
Kabiny - přípojka kanalizace
POV KK
Kulturní dům - opravy - II. etapa
SZIF
1997

Úprava parku
Rekonstrukce sochy v parku
Rekonstrukce střechy na čp.1
Plynofikace ZŠ v čp.77 - vytápění
Rekonstrukce veř. osvětlení
Nový světelný bod - stožár VO
Rekon. komunikace v Odolenovicích
Informační centrum
Úprava veřejné zeleně v obci - park
Zavedení bezdrátového rozhlasu
Výstavba víceúčelového hřiště
Výměna oken v MŠ a knihovně

Celkem

Celkové
Obdržená
náklady ( v Kč ) dotace ( v Kč )

370 303
20 000
254 221
150 984
219 855
62 700
381 085
105 400
21 997
277 877
510 967
221 600
76 368
709 680
39 600
101 120
15 000
40 000
866 918
385 242
50 220
25 168
4 311 979
748 359
15 500
260 109
385 925
1 098 985
22 990
784 698
345 597
137 517
1 323 331
478 508
152 355
147 896
76 828
50 897
432 983
876 040
307 666
395 073
369 583
121 484
55 297
27 890
232 179
89 310
40 369
1 531 970
553 513
24 787
96 074
45 084
874 250
316 712
30 000
195 008
5 703 834
407 421
1 518 480
29 492 785

Podíl
( v%)

175 000 47
20 000 100
175 000 69
72 000 48
120 000 55
30 000 48
145 000 38
73 780 70
15 000 30
166 726 60
200 000 40
110 000 50
11 396 15
64 972 85
250 000 35
0 0
50 000 50
14 500 97
10 000 25
210 000 24
192 621 50
0 0
10 000 40
2 515 966 87
180 000 24
0 0
100 000 38
0 0
170 000 14
0 0
0 0
170 000 49
0 0
0 0
170 000 37
76 177 50
0 0
0 0
0 0
0 0
438 020 50
438 020 50
0 0
143 622 37
0 0
20 000 17
27 951 51
0 0
149 000 64
0 0
22 242 55
222 590 15
27 914 5
0 0
76 859 80
0 0
277 337 32
0 0
0 0
0 0
1 000 000 18
2 170 071 38
263 529 65
880 095 58
11 655 388

Financování
z obce ( v Kč )

195 303
0
79 221
78 984
99 855
32 700
236 085
31 620
6 997
111 151
310 967
111 600
0
459 680
39 600
51 120
500
30 000
656 918
192 621
50 220
15 168
1 796 013
568 359
15 500
160 109
385 925
928 985
22 990
784 698
175 597
137 517
1 323 331
308 508
76 178
147 896
76 828
50 897
432 983
0
307 666
251 451
369 583
101 484
27 346
27 890
83 179
89 310
18 127
1 309 380
525 599
24 787
19 215
45 084
596 913
316 712
30 000
195 008
2533763
143 892
638 385
17 837 397

Pozn. k rekonstrukci KD a čp. 77 (ze ZŠ na OÚ + MŠ) se nepodařilo údaje dohledat
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7. SWOT analýzy území
Pomocí této metody, která je součástí každého strategického rozvojového plánu,
byly definovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s možným rozvojem
města Krásné Údolí. Na tuto analýzu navazuje další část, která má za úkol stručně
popsat i cíle, kterých by chtěla zkoumaná oblast dosáhnout a opatření.
Jednotlivé části celkové SWOT analýzy byly rozděleny a týkají se následujících
páteřních oblastí:
- dopravní a technická infrastruktura
- lidské zdroje
- hospodářství a trh práce
- životní prostředí
- turistika a cestovní ruch

7.1. Dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Komunikace 1. třídy - tah Karlovy Vary-Plzeň

Špatný stav části místních komunikací

Plynofikace - provedena + dostatečná rezerva
v kapacitě pro uspokojení dalších odběratelů
ČOV a kanalizace - vybudována v K. Údolí
v roce 2017 dokončena její kompletní
rekonstrukce
Pitná voda - dostatečné zdroje, existence
vodovodů v obou sídlech

Možnost využívání zemního plynu pouze
v Krásném Údolí

Telekomunikace - mobilní signál po celém
území, dostatečná kapacita pevných linek

Chybějící možnost vysokorychlostního
připojení na internet – i toto řešeno

Elektrorozvody - dostatečná kapacita všech
sítí

Minimální využití alternativních zdrojů energie

PŘÍLEŽITOSTI

Chybějící splašková kanalizace a ČOV v
Odolenovicích
Zastaralý a špatný stav některých vodovodních
sítí – postupně provozovatelem řešeno

HROZBY

Výstavba kanalizace a ČOV v Odolenovicích

Chybějící prostředky na kompletní opravy
nebo rekonstrukce části místních komunikací

Možnost zisku financí z národních a
evropských programů na rozvoj

Nekvalitní či špatná připravenost projektových
záměrů

Možné zvýšení zájmu o připojení na rozvody
zemního plynu

Neustálé zvyšování ceny zemního plynu a
elektrické energie

Opravy části místních komunikací

Stále částečné lokální vypouštění znečištěných
vod

Využívání dostupných alternativních zdrojů
energií

Určitá zaostalost informačních a
telekomunikačních technologií

Rekonstrukce dožívajících tras vodovodních
rozvodů - etapově řešeno

Zachování lokálního vytápění, dopadem je
zhoršování stavu ovzduší

Schváleno zastupitelstvem města dne 26.1.2022
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7.2. Lidské zdroje
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Nižší náklady na pracovní sílu

Uplatnění na trhu práce s jednodušší manuální
prací a také s nízkou úrovní příjmů

Částečně adaptabilní pracovní síla pro nízko
kvalifikované činnosti

Nízká vzdělanost, odborné znalosti a
všeobecný přehled u části obyvatel

Snaha k aktivnějšímu zapojení obyvatelstva do Nezájem části populace o informovanost a o
komplexního rozvoje
další vzdělávání
Podpora volnočasových, zájmových a
mimoškolských aktivit

Nulová síť služeb a zařízení pro seniory

Potenciál a prostor pro aktivní zapojení všech
věkových a zájmových skupin

Pozvolný, ale trvalý proces vylidňování a tím
nepříz. vývoj věkové struktury obyvatelstva

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Organizace volnočasových aktivit

Snížená angažovanost místních skupin

Projekty na možné využití dotací z národních i
evropských zdrojů

Chybějící finanční zdroje

Práce na projektech výstavby volnočasových
objektů pro různé aktivity

Slabá připravenost dotčených na důsledné
realizaci projektů

Zastavení vylidňování střední a mladší
generace pro slabé možnosti uplatnění

Úbytek perspektivních pracovních sil, zhoršení
věkové struktury obyvatelstva.

7.3. Hospodářství a trh práce
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Poměrně nízké náklady na celkem adaptabilní
pracovní sílu

Minimální návaznost výroby na výzkum a
vývoj

Zemědělská výroba je tradiční ve velkých
celcích

Nedostatek prostředků na realizaci vhodných
projektů

Atraktivita prostředí pro cestovní ruch,
turistiku a také agroturistiku

Slabá konkurenceschopnost zemědělství
vzhledem k přírodním podmínkám

Snaha místních samospráv o podporu a
zlepšení možností pro podnikání

Nízká úroveň spolupráce všech
zainteresovaných subjektů

Plně dostatečná kapacita páteřních
energetických sítí, plynu, vody

Nízké investice do zemědělství, značný pokles
výroby, obory s nízkou kvalifikací

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Využití zemědělství při tvorbě krajiny a ochr.
ŽP, využití projektů k revitalizaci krajiny

Méně soukromých investic do zemědělství

Zintenzivnění spolupráce všech aktérů a
realizace společných projektů

Malé uplatnění pracovních sil méně
kvalifikovaných a přizpůsobivých

Možné využití programů pro podporu rozvoje Nezájem investorů o podnikání, snižování
zemědělství, venkova, lesnictví a dalších oborů zemědělské produkce, devastace venkova
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7.4. Životní prostředí
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Stav životního prostředí, hlavně ovzduší a vod, Dopady poválečného osídlení, negativní vliv
území CHKO Slavkovský les, relativní
extenzívních forem zemědělství na přírodní a
ekologická stabilita krajiny
kulturní dědictví
Plně dostačující zdroje kvalitní vody

Nezajištění čištění odpadních vod v
Odolenovicích

Možné využití obnovitelných zdrojů energie

Malé povědomí většiny obyvatel k
problematice ekologie

Kompletní soběstačnost s nakládáním odpadů,
zajišťování čištění odpadních vod v K. Údolí

V okolí dopravních tras nedobrá hluková a
imisní situace, zatížení sídel dopravou

PŘÍLEŽITOSTI
Zavádění ekologických technologií
v podnikatelské činnosti i zemědělství, podpora
alternativnímu a bezodpadovému hospodářství
a využití obnovitelných zdrojů
Možné využití technologií odstraňování a
využití odpadu - kompostování

HROZBY
Přechod lokálního vytápění zpět na pevná
paliva
Nízké investice do zlepšování životního
prostředí

Postupný přechod na ekologicky šetrné
vytápění - hlavně zemní plyn

Minimální zájem všech subjektů o ochranu a
tvorbu životního prostředí

Možná osvětová činnost v oblasti životního
prostředí

Pozvolný postup revitalizace krajiny kvůli
chybějícím zdrojům financí

7.5. Turistika a cestovní ruch
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vhodná poloha na okraji lázeňského
trojúhelníku, blízkost hranic k SRN a EU

Nedostatek financí pro rozvoj turistiky a
cestovního ruchu

Atraktivní krajina venkovského typu

Nejednotná prezentace a propagace regionu

Region se značným potenciálem k rozvoji
turistiky a cestovního ruchu

Nízká ubytovací kapacita a tím i nabídka pro
volnočasové aktivity, chybějící pohostinství

Existence plánu a strategie pro rozvoj regionu

Nespojitost obyvatel s kulturním a přírodním
dědictvím

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zapojení podnikajících subjektů do přípravy a
realizace projektů pro cestovní ruch a turistiku

Nižší standardy v oblasti cestovního ruchu a
turistiky

Jednotný informační a orientační systém,
tvorba regionálních produktů

Nízké předpoklady obyvatel pro práci v oblasti
cestovního ruchu a turistiky
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8.

Plánované investice a akce k rozvoji města
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9. Rozpočtový výhled na roky 2022 - 2026
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10. Prioritní oblasti, cíle, opatření, zdroje
10.1. Oblast č. 1: Infrastruktura
Cíl: Zlepšení stavu technické infrastruktury
Opatření: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti
Aktivita:
a)
Dokončení rekonstrukce všech chodníků - chodník Nové
paneláky,
b)
Oprava místních komunikací v Krásném Údolí - Nové paneláky,
Garáže, Náměstí – jih, Odolenovice – náves,
c)
Zajištění podmínek pro možnou výstavbu rodinných domů na
rozvojové ploše Z01-Bv.
Opatření: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
Aktivita:
a)
Zajištění čištění odpadních vod v Odolenovicích – ČOV a
splašková kanalizace,
b)
Dokončení oprav popř. výměny rozvodů na dodávku pitné vody
v Krásném Údolí,
c)
Zajištění vybudování chybějící kanalizace pro západní část města.

10.2. Oblast č. 2: Podnikání a cestovní ruch
Cíl: Podpora rozvoje malého a středního podnikání
Opatření: Propagace a podnikatelské činnosti ve městě
Aktivita:
a)
Podpora venkovského podnikání,
b)
Zlepšení spolupráce města a podnikatelů,
c)
Podpora místních produktů.
Cíl: Podpora cestovního ruchu, zvýšení návštěvnosti
Opatření: Propagace a marketing cestovního ruchu
Aktivita:
a)
Zajištění prezentace, vytvoření informačních materiálů pro turisty
ve spolupráci s MAS Kraj živých vod, z.s. a Svazkem obcí
Slavkovský les,
b)
Propagace města - www stránky, výstavy, účast v soutěžích
(hasiči, fotbalisti).
Opatření: Rozvoj turistické infrastruktury
Aktivita:
a)
Vybudování cyklotrasy Krásné Údolí - Odolenovice, Krásné
Údolí - Toužim a případné napojení na další stezky,
b)
Podpora rozvoje ubytovacích služeb.
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10.3. Oblast č. 3: Zemědělství, lesnictví
Cíl: Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě
Opatření: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání
Aktivita:
a)
Podpora ekologického hospodaření.
Opatření: Udržení zemědělské výroby ve městě
Aktivita:
a)
Spolupráce s oběma drobnými zemědělci,
b)
Snaha o prosazení komplexních pozemkových úprav v obou
katastrech města.
Opatření: Trvale udržitelné hospodaření v lesích
Aktivita:
a)
Obnova a údržba lesních cest,
b)
Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích dle platného
Lesního hospodářského plánu Krásné Údolí,
c)
Podpora zalesňování.

10.4. Oblast č. 4: Volnočasové aktivity – kultura, sport, kvalita života
Cíl: Rozvoj obecné kultury obyvatel
Opatření: Rozvoj obecné kultury obyvatel
Aktivita:
a)
Podpora spolkového života a volnočasových aktivit,
b)
Podpora místních zvyků a tradic,
c)
Podpora činnosti knihovny s veřejným internetem.
Opatření: Ochrana kulturních památek
Aktivita:
a)
Údržba o drobné sakrální architektury,
b)
Údržba stavu kostela a snaha o rekonstrukci vnitřních omítek.
Cíl: Zachování charakteru krajiny a vzhledu obytných oblastí
Opatření: Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu sídel
Aktivita:
a)
Obnova a údržba zeleně v krajině,
b)
Údržba a obnova veřejné zeleně,
c)
Údržba a ochrana veřejných prostranství.
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Cíl: Zlepšení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity
Opatření: Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury
Aktivita:
a)
Udržovat areál místního fotbalového hřiště a kabin,
b)
Údržba herních prvků dětských hřišť v Krásném Údolí i
Odolenovicích,
c)
Vybudování nového dětského a workautového hřiště.
Opatření: Podpora sportování
Aktivita:
a)
Podpora aktivit volného času dětí a mládeže,
b)
Podpora TJ Slavie a SDH Krásné Údolí.

10.5. Zdroje financování
- vlastní rozpočet města
- prostředky z hospodaření předchozích let
- dotace - Karlovarský kraj
- dotace - MAS Kraj živých vod, z.s.
- dotace - Svazek obcí Slavkovský les
- dotace - operační programy Ministerstva pro životní prostředí ČR,
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva
zemědělství ČR a grantové výzvy
- žádosti o příspěvky

11. Schvalovací doložka
Tento rozvojový strategický dokument města Krásné Údolí byl schválen na
zasedání zastupitelstva města dne 26. ledna 2022, usnesení č. 2022/01/05c).

………………………….

.……………………………

Ing. Martin Frank

Horst Schleicher

starosta města

místostarosta města
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12. Přílohy - fotodokumentace

Víceúčelové hřiště

Rybník u hlavní silnice
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Objekt zázemí hřiště – fotbalové kabiny

Kulturní dům
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Objekt bývalé radnice – čp. 1

Dětské hřiště Nové paneláky
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Kostel sv. Vavřince

Hřbitov
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Dětské hřiště v Odolenovicích

Autobusová zastávka a odpočívka k dětskému hřišti v Odolenovicích
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Památný strom v Odolenovicích

Vodárna v Odolenovicích
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Prodejna COOP

Silniční rybník
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Ze života
naší
mateřské
školy
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Vítání
občánků

Vítání
prázdnin

Vavřinecká
pouť
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Rekonstrukce
kulturního
domu

Loučení
s předškoláky

Mikulášské
disko
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Přípojka kanalizace – fotbalové kabiny

Hasičská zbrojnice – stavební úpravy objektu
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