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zÁrnDNí lruFoRMAcE o oBcI
obec se nachází
Správní obvod zahrnuie části obce: Průhon, Brejchalka, Nová Ves, Stará Ves a Bí!ý vrch
Základní sídelní iednotkv: Rybnice
Katastrální výměra: 525 ha
Název katastru: Rybnice u Kaznějova
Počet obwate! k 1.1.2021: 572
Hustota obvvatel : 0,0092lkm2
Průměrnúvěk z 40,77
Spádová oblast: Kaznějov
PověřenÝ úřad: Městský úřad Plasy
Stavební úřad: Stavební úřad Plasy
Matričníúřad: Městský úřad Kaznějov
Finančníúřad: Finančníúřad v kralovicích
PověřenÝ úřad s rozšířenou pravomocí: Městský úřad Kralovice
Charakter zástavbv: klasická venkovská zástavba, kolem návsi má výhodnou orientaci směr
západ-východ, takže soudobé přestavby objektů nenarušují původníhistorickou stopu
zastavění.
Územní charakter:

d

louhodobě zemědělsky využívanákrajina

REKAPITU LACE SOUČASN ÉHOSTAVU
lNFRASTRUKTURA
Rvbnice

Vodovod

Obecní

Obecní

Kana!!zace

Jednotná
Ano
Pasport komunikací
Dtto
Analogový
o2
Ano

jednotná

čov

komunikace
Místníobslužné
Rozhlas
lnternet
Plyn

-

M|SYS

Ano
Pasport komunikací
Dtto
analogový
o2
Ano

OBCANSKA VYBAVENOST
škola
štolka
Kostel
Hřbitov
Prodejna
Hostinec
Pošta
Knihovna
Hasičská zbrojnice
Dětské hřiště
Sportoviště

Rybnice
Není(Kaznějov)
Ano
Není
Není
Ano
Ano
Není(Kazněiov)
Ano
Ano
Ano
ano

ř
Není(Kaznějov)
ano
nenl
nenl
ano
ano
Není(Kazněiov)
ano
ano
ano
ano

zAcHovÁruí, osNlovA A ÚonŽgn vENKovsKÉ zÁsrnvgy
Rybnice
Kaplička na návsi
Kaplička v k.ú. Rybnice u Kaznějova

Kaplička na návsi
Kaplička v k.ú. Rybnice u Kaznějova

OCHRANA A OBNOVA KULTURNÍ KRAJINY
Rybnice
Významný krajinný prvek
chráněný strom
Vodní plochv
Tok
požární nádrž

Není
lípa

nenl
lípa
nenl
nenl
nenl

Není

Není
Není

ROZVOJ HOSPOOÁŘSTVÍ

podnikateIé

ZeměděIci

cestovní ruch

Rybnice
Best a,s.
PAŠEK Autoservis
PAŠEK s.r.o.

s.

Best a.s.
PAŠEK Autoservis
PAŠEK s.r.o.

r.o.

Ano
Není

s.

r.o,

ano
nenl

sPoLKoVÁ člrurrosT, KULTURNí A sPolrčrrusrÉnrcr
Společenskéakce

Sportovní akce
Spo!ky

Rvbnice
Obecníbály
Maškarníbál pro děti
Dětský den

Obecní bály
Maškarníbál pro děti
Dětský den

Volejbal, turistika
SDH, Myslivecké sdružení

Volejbal, turistika
SDH, Myslivecké sdružení

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Rybnice
BUs
základní obslužnost

BUs

základníobslužnost

EKoLoGlE A žlvorruípnosrŘroí
Rvbnice
Skládka
Likvidace odpadů
Tříděný odpad Sk!o bí!é,barevné,
p!ast
Významný zdroj znečištění
ovzduší
kanalizace

čov

Není
F rma Marius Pedersen a.s.
Firma Marius Pedersen a.s.

nenl
Firma Marius Pedersen a,s.
Firma Marius Pedersen a.s.

Jednotná
Ano

Jednotná
Ano

URBANlsTlcrÁ roNcEPcE
Návrh urbanistické

í

koncepcei

ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A ÚDRŽBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY
Historický vývoj: v obci se dochovaly původníroubené stavby se sedlovými střechami
s hospodářskými částmi. Jedná se o památkově chráněné objekty.

a

Základním nástrojem urbanistické koncepce je rozdělení správního územíobce na:
a) současně zastavěné územíobce
b) zastavite!né území
c) nezastavite!né území
K bodu a,b : základním principem urbanistické koncepce je zachování relativní celistvosti a
kompaktnosti sídelního útvaru. Nutné je respektovat určitou uvolněnost zástavby
od povídajícívenkovském u prostřed í.
Koncept územního plánu provedl rozbory stavu a dalšífázi se uvažuje v centrální části sídla
Rybnice především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a občanské
vybavenÍ. Rozvoj ostatního zastavěného územíje určen převážně k výstavbě rodinných
domů.
Obec nevlastní pozemky k výstavbě, ty jsou v soukromém vlastnictví.
OCHRANA A OBNOVA KULTURNÍ KRAJtNY
K bodu c: koncepce krajiny se odvíjíodmyšlenky, že lesníporosty jsou páteříjejí ekologické
stability- ochrana a obnova kulturní kraiinv: zalesňováníapod.

úpRRve veŘelruÝcx pnosrRRrusrví

:

Území vesnické zeleně jsou veřejně přístupná a sloužízejména jako zázemí pro odpočinek a
rekreačníaktivity.

Obvyklé a přípustné je na těchto plochách provádět vegetačníúpravy, které svým
charakterem odpovídají funkci plochy a činnosti které mají doplňkovou funkci, např.hřiště,

odpočívadla,altánky a podobná zařízení.

KONCEPCE DOPRAVY. OBČANSKÉHOA TECHNlCKÉHO VYBAVENÍ A NAKLADÁNÍ S ODPADY

:

DoPRAVA
Obec ležícca20 km severně od Plzně na hlavní komunikaci l/27 mezi městy Kaznějov a Plasy.
silničnísíťv územídotváří místníkomunikace lll.tř,
Rybnice není napojena na železničnísíť.
Dopravn í obslužnost je dostačující.

ROZVOJ INFRASTRUKTURY
vodovod - obec má vybudovaný obecnívodovod společně s městem Kaznějov ve stáří cca25
let. Vodovod tvoří vodárenské studně na prameništi ,,Lomany" s úpravnou vody nad obcí
Rybnice. Jedná se o gravitační vodovod. Rozvod po obci je veden z PE trub.
Kanalizace - na územísídlaje soustavná kanalizačnísíť.Pro odvedenívod jednotlivých úseků
slouŽÍ kanalizačnípotrubí zapuštěné v zemi z PE trub o profilu 300 až 500 mm. Vyústěníje
svedeno do místníČov.
Pro dalšírozvoj sídla bude nutné postupně dobudovat části kanalizační sítě.
NAKLADÁNÍ S OOPnOY
Nakládání s odpady je v obci a přináležejícíčásti je vyřešeno dlouňodobě svozem komunálního
odpadu firmou Marius Pedersen a.s. a způsobem třídění odpadu formou instalovaných
kontejnerů na barevné, bíle sklo a plasty.
Nebezpečný odpad je likvidován 2 x ročně.
V obci se nenachází sběrný dvůr, v obci je zřízeno pouze sběrné místo.
ENERGETICKÁ KoNcEPcE:
V k.Ú. obce se nacházejí3 transformátory v dobrém technickém stavu s částečnourezervou.
KONCEPCE ROZVOJE V OBLAST! KULTURY A SPORTU:
Obec podporuje a do budoucna bude podporovat místnízvyky a tradičníakce:
společenský život: udržovat dochované zvykyjakým jsou:

o
o
o
o
o

obecníbály, maškarníbály
vítáníjara(čarodějnice, stavěnímáje)
Den dětí
Loučenísprázdninami
Mikulášskou nadílku

Spolková činnost:
Činnost spotkŮ ( SDH) má nahodi!ý charakter. SDH se účastnívypisovanýchsoutěží.
Tento harmonogram zůstane i v letech 2021,-2024. To samé se týká i mysliveckého sdružení.

Uvažuje se o rozvoji cyklostezek na katastru obce.
KONCEPCE ROZVOJE PARTNERSKÝCH VZTAHŮ:

Nadále spolupracovat v rámci Dobrovolného svazku obcí regionu DolníStřela.
Obec je v rámci DSO regionu Dolní Střela součástíMAS Světovina, občanského sdružení.

s.W.o.T. ANALÝZA
slLNÉsrnÁruKY oBcE
ATRAKTIVNoST Úzewí oBcE NABíZí:
o Atraktivní krajinu umožňujícímnohostranné využitívcestovním

o
o

ruchu
Relativně nepoškozené životníprostředí
Bezprostřední blízkost Kaznějova a Plas

úzruítnro poorulrnrrsrv zruíunvÉ:

o
o
o
o
o
o
o

Dobré přírodnípodmínkypro rostlinou výrobu
Uspokojivé zásobeníelektřinou
"
Na většině územívyřešenozásobenívodou
Vyřešená likvidace odpadů
Výhodná dopravní poloha (hlavnísilnice l/27 smér Plzeň)
Nabídka zaměstnánív zemědělství
Plynofikace obce

úzrruínrnnrrlvNí r rnvnlÉMu pogvru:
o 7dravéživotníprostředí

o
o
o
o
o
o
o
o

MŠv obci
Schválený koncept ÚP obce
Slušná kvalita bytového fondu
Blízkost zdravotnických služeb Plasy, Kaznějov, Třemošná a Plzeň
lnfrastruktura pro sportovnívyžitívokolí
Pošta - Kaznějov
Obchod a pohostinstvív obci
Kvalitní informovanost veřejnosti

SLABÉ STRÁNKY OBCE
ruÁvšrĚvrutcry znlínnnvÉúzrruí:
o Sezónnost cestovního ruchu (cyklo turist|ka)

o

Krátká průměrná délka návštěvnického pobytu

6

o

Nedostatečná pestrost nabídky zařízenípro aktivnítrávení
volného času v místě

úzrruílRro poorulrnrrsrv zruíunvÉ:

o
o
o
o
o

Nízká hustota obyvatel
Zhoršujícísevěková struktura obyvatel
Slabý předpoklad růstu nabídky pracovnísíly
Nedostatečná nabídka pracovních míst
Dojezdové vzdálenosti za prací (Plzeň)

úzeMínrnnrrlvNí r rRvnLÉMtu posyru

o
o

Ovzdušíznečištěnélokálními zdroji
slabšínabídka komerčních služeb

REALIZoVANÉ nrcr
v mil.Kč na 3 des.místa

Rybnice
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Akce
Oprava ČOV

0,2

0,2

Zdroje finančních
prostředků
vlastní

Splašková kana!izace

4,5

4,5

Vlastní+ rÚ

Veřejné osvětlení

t,5

1,5

Vlastní + MMR

Zateplení a oprava MŠ+ OÚ

2,0

2,0

vlastnía vtžp

1,0

I,o

Vlastní+ lROP

4,0

4,o

Vlastní+ MMR

Oprava požárnízbrojnice +
pořízen í hasičskétech niky
Opravy místníchkomunikací +
Jejich odvodnění

+ VtŽP
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AKčNípúru 2o2I

v mil.Kč na 3 des.místa

-

2024
Zdroie finančních

Oprava místníkomunikace na
+ odvodnění + splaš. kana!izace
Dokončenívýstavby kanalizační
stoky k čp.119

Vlastní + KÚ

Vybudován í dětského hřiště

vlastní+ vlšvr

Vybudování nové požárnízbrojnice a kulturní zařízení
Opravy místníchkomunikací

Vlastní+ KÚ

Vlastní+ KÚ

+

+

Vlastní+ MMR

oBEC R

33l

5

lč,

MM

MM
+ KÚ

