Rozvojový strategický dokument obce Úněšov
na období 2013 – 2017

Obec Úněšov
Úněšov 76
330 38 Úněšov

Schváleno zastupitelstvem obce Úněšov dne: 20.12.2012
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1. Historie obce, památky
Obec Úněšov se nachází na 49,8° severní šířky a 13,1° východní délky.
Leží 24 km severozápadně od Plzně, v jejímž středu je nadmořská výška 527 m na silnici I/20
Plzeň – Karlovy Vary.
Tato silnice prochází obcí a rozděluje ji na horní, větší a dolní část.
Na návsi je
křižovatka silnic II/193 směr Stříbro a II/204 směr Kaznějov, které vycházejí ze silnic I/20.
Směrem k Číhané je za obcí odbočka silnice III/193 směr Manětín.
Historicky je existence Úněšova doložena v roce 1352 a je nejmladší z okolních vesnic.
Nepodložené zprávy hovoří o r. 1245 a 1115. Na počátku byly v Úněšově tři statky. Tvrz se
uvádí v r. 1391. Stávala v blízkosti kostela a postupně do 15. stol. zanikla. V létech 1365 a
1371 se uvádí Jindřich z Úněšova. Bedřich z Vinoře 1371 až 1383. V r. 1389 Petr z Krašovic
a v r. 1391 prodal Sezema z Vrtby Úněšov Buškovi z Klenovic. V roce 1409 až 1435 se uvádí
Oldřich ze Slavic. Od druhé poloviny 15. století je Úněšov uváděn na panství Podmokly. Od
r. 1556 na panství Bělá, které v té době vlastnil rod Markvartů z Hrádku u Sviňomaz. V roce
1622 bylo panství Bělá Markvartům konfiskováno. V roce 1623 koupil panství Bělá
s panstvím Podmokly a Nekmíř Vilém Vřesovec z Vřesovic. Panství bylo postupně
rozprodáváno. Panství bylo v r. 1676 postoupeno Klášteru Teplá, hospodářská správa II
Krukanice. Od roku 1850 je Úněšov svobodnou obcí s voleným obecním zastupitelstvem a
starostou.

Památky
1.1. Úněšov
Dominantou vsi je kostel sv. Prokopa. Je to jednolodní stavba s pětiboce ukončeným
presbytářem zesíleným opěrnými pilíři zachovanými z původního gotického kostela. Na
severní straně hranolová věž s lucernou a cibulkou. Západní průčelí členěné vysokými pilastry
završuje trojúhelně ukončený štít. Po jeho stranách na nízkých válcích ozdoby v podobě koulí
a nad vchodem osazen znak tepelského opata – trojí paroží s iniciálami RC/AST a letopočtem
1738, který datuje přestavbu kostela gotického původu do dnešní podoby. Na tesaném soklu
tvaru kuželky před kostelem postavena socha P. Marie Immaculaty z 18. stol. Za vsí při silnici
na Číhanou stojí pozdně barokní kaplička z konce 18. stol., čtvercového půdorysu s obdélným
vchodem s lisenami při nárožích. Nad průčelím drobný trojúhelný štítek.

Kostel sv. Prokopa v Úněšově

Kaplička na konci Úněšova
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Znak tepelského kláštera na kostele
sv. Prokopa v Úněšově

Socha P. Marie před kostelem
sv. Prokopa v Úněšově

1.2. Číhaná
Číhaná - osada Číhaná je dominantou Úněšovska, leží západně 3 km od Úněšova v nadmořské
výšce 578 m. Je zdaleka viditelná a od kostela sv. Václava je rozhled až do Plzně. Kostel sv.
Václava je dominantou obce. Stojí na místě starší stavby a do dnešní podoby upravený v r.
1717 a v r. 1860, kdy k němu byla připojena věž a sakristie. Je to jednolodní stavba s pětiboce
uzavřeným presbytářem, se sakristií a kaplí P. Marie Lourdské. Západní průčelí uzavírá
hranolová věž se znakem tepelského opata krytá cibulovou bání. Na stěnách lodi a věže se
nachází celkem 6 kamenných náhrobníků. K architektonicky zajímavým objektům patří vedle
kostela stojící patrová fara z 1. pol. 18 stol. Průčelí s polokruhem zaklenutým vjezdem člení
liseny a pásová bosáž.

Kostel sv. Václava

Fara – Číhaná

Kaple sv. Floriána

Sochy světců ve zbroji

Socha sv. J. Nepomuckého
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1.3. Hvožďany u Úněšova
Hvožďany - Osada 3 km jižně od Úněšova v nadmořské výšce 498 metrů. Vesnicí prochází
silnice II/193 z křižovatky silnice I/20 v Úněšově. Jádro osady je tvořeno návsí oválného
půdorysu lemovanou na západním a severním okraji zemědělskými usedlostmi.

Náves Hvožďany

Kříž u cesty do Skupče

Obecní kříž

1.4. Budeč u Číhané
Budeč u Číhané - Osada západně 4 km od Úněšova v nadmořské výšce 573 m. Přístupná je
místní komunikací z Číhané nebo po silnici z Pláně. Zástavba osady je kolem okrouhlé návsi.
Na okraji návsi stojí na hranolovitém římsovaném soklu s téměř nečitelným nápisem litinový
kříž z 19. stol.

Litinový kříž na návsi Budeč
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1.5. Štipoklasy u Číhané
Štipoklasy u Číhané - Osada západně 6 km od Úněšova v nadmořské výšce 610 m. Nad
osadou je lesní vrh Lišák 677 m, největší na Úněšovsku. Zástavba je po pravé straně silnice
I/20, která dříve osadou procházela. Vlevo od silnice stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha sv. J. Nepomuckého Štipoklasy

1.6. Vojtěšín
Vojtěšín - Osada severozápadně 8 km od Úněšova, přístupná místní komunikací ze Štipoklas,
v nadmořské výšce 600 m. Na návsi na kamenném soklu stojí zúžený hranolový pilíř snově
natřeným litinovým křížkem z 19. stol. Památkově hodnotná jsou boží muka z 18. století
situovaná za obcí při silnici na Štipoklasy.

Vojtěšín – sluneční hodiny

Litinový kříž ve Vojtěšín
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1.7. Čbán
Čbán - Osada 4 km severně od Úněšova v nadmořské výšce 540 m. Osadou prochází silnice
III/193 Úněšov – Manětín. Na nevelké nad cestou vyvýšené návsi, stojí kaplička čtvercového
půdorysu se vstupem zaklenutým polokruhem, trojúhelným štítem a sedlovou střechou se
zvoničkou, na níž je osazena deska s německým nápisem a zvon. 1 km jižně od vsi, po levé
straně silnice Nečtiny-Úněšov se nachází bývalý Císařský mlýn. Podle špatně čitelného
letopočtu na zárubni je stavba datována do roku 1817.

Císařský mlýn – Čbán

Kaplička – Čbán

1.8. Lípa u Úněšova
Lípa u Úněšova - Osada jihozápadně 3 km od Úněšova v nadmořské výšce 495 m. Do roku
1950 byla tato osada uváděna vždy jako Pichl. Malá osada, v minulosti pouze velký
hospodářský dvůr č. 1.

Hospodářský dvůr č. 1 – Lípa – nemovitá kulturní památka
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1.9. Podmokly u Úněšova
Podmokly u Úněšova - Osada severovýchodně 3 km od Úněšova. Přístupná z rozcestí na 22
km silnice I/20 Plzeň – K.Vary asfaltovou místní komunikací. Zástavba osady v údolí
Malesínského potoka je podél cesty ode dvora k ovčínu v délce asi 1 km po levé straně cesty.

Zámecký rybník

bývalý Podmokelský dvůr

2. Současnost obce
Úněšov - obec Úněšov se nachází 24 km severozápadně od Plzně, v jehož středu
je nadmořská výška 527 m na silnici I/20 Plzeň – Karlovy Vary.
Pod obec Úněšov patří devět katastrů: Úněšov, Číhaná, Čbán, Hvožďany u Úněšova, Budeč u
Číhané, Štipoklasy u Číhané, Lípa u Úněšova, Podmokly u Úněšova, Vojtěšín. V současnosti
žije v obci 574 obyvatel.
Území Úněšovska o rozloze 38,66 km začíná od 22. km silnice I/20 Plzeň – Karlovy Vary,
rozcestí Lípa –Podmokly a končí na 30. km v osadě Štipoklasy. Celé území v nadmořské
výšce 530 až 610 m je v severozápadní pohraniční části okresu Plzeň-sever. Dominantou
území je Číhaná s kostelem sv. Václava, která byla do r. 1976 centrem Úněšovska. Byla zde
škola, pošta, četnická stanice, farnost pro 17 obcí, osad a samot. Do r. 1945 zde byla i řada
řemeslníků. Silnice I/20 rozděluje území na levou a pravou, větší část. Původně procházela
Úněšovem, Číhanou a Štipoklasy. Po přeložkách v letech 1979 až 1997 pouze Úněšovem. Na
9 katastrech je v současnosti 1 obec, 8 částí a 4 samoty.

2.1. Občanská vybavenost
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a
infrastruktury v oblastech využití volného času a vzdělávání.
Mateřská škola Úněšov – v roce 2011 proběhla rekonstrukce včetně zateplení a výměny oken
a dveří. V současné době je kapacita mateřské školy 48 dětí.
Kulturní dům v Číhané – 2007-2009 též po rekonstrukci. V současné době slouží ke kulturním
akcím našich občanů. Akce pořádají: obec, myslivecká sdružení, hasiči i sportovci.
Hasičská zbrojnice Úněšov č.p. 100 – rekonstrukce 2011-2012 – chybí pouze fasáda
TJ Slávia Úněšov – hřiště včetně kabin
Oddělení Policie ČR – Úněšov č.p. 70
Pošta: Úněšov č.p. 76
Základní škola: Všeruby, Pernarec, Chotíkov
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Zdravotní služby: zdravotní středisko Všeruby
Zubní ordinace: Úněšov č.p. 68
Chirurgická ambulance: Úněšov č.p. 68
Veterinární služba: MVDr. Šilhan, Úněšov č. p. 68
Prodejna COOP: Úněšov č.p. 89
Pohostinství: Bistro, Úněšov č.p. 34, Úněšovská hospůdka
Kadeřnictví, masérka : Úněšov č.p. 68
Truhlářství: Pavel Mašek, Úněšov č.p. 35
Knihovna: Úněšov 76, veřejně přístupný internet
Ubytování: Melchiarova Huť
V katastru obce působí tyto významné firmy, které zaměstnávají nejen naše občany:
Úněšovský statek a.s., který zaměstnává přes 100 zaměstnanců, dále firma Aliatech – Metal,
Europlant, Kovovýroba Krupa, Česká pošta. V současné době je v obci nízká nezaměstnanost
(16 obyvatel). Občané dojíždějí za prací do Plzně i Stříbra a různých okolních obcí. Přesto
obec spolupracuje s úřadem práce a zaměstnává jednoho nebo dva zaměstnance na veřejně
prospěšné práce.

2.2. Infrastruktura
Obcí Úněšov prochází silnice I/20 Plzeň - Karlovy Vary, což přináší obci dopravní
zatížení. Výhodou této silnice je dobrá dopravní obslužnost na Plzeň i Karlovy Vary.
Vzdálenost do větších měst z Úněšova je do 25 km. Podél silnice jsou v obci vybudovány
chodníky. Modernizace by si zasloužilo veřejné osvětlení podél silnice I/20. Přesto se snažíme
postupně vyměňovat světla za nová a ve Hvožďanech a Vojtěšíně se nám to již podařilo.
V Úněšově se v současné době buduje kanalizace a ČOV, která bude v majetku obce. Po
dokončení tohoto projektu by mělo být napojeno na kanalizaci a ČOV 90 % obyvatel
Úněšova. V Číhané jsou zase bytové domy napojeny na kanalizaci, která ústí do stabilizační
nádrže.
Vodovodní infrastruktura je vybudována v Úněšově a v Číhané. Ve Hvožďanech byla teprve
nedávno instalována úpravna pitné vody. Zde není veřejný vodovod, pouze dodávána pitná
voda (voda zatím ještě nesplňuje podmínku pitné vody). V ostatních obcí mají obyvatelé
vlastní studny.
Plynofikace byla vybudována v roce 2001 – 2002 v Úněšově a v Číhané.

2.3. Cestovní ruch
Úněšov patří do Hercynského systému, subsystému Hercynské pohoří, provincie Česká
vysočina, subprovincie Poberounská a spadá do Plzeňské pahorkatiny.
Vzhledem k tomu, že v okolí Úněšovska je spousta hlubokých lesů můžeme turisty lákat
na sběr hub a lesních plodů i na projížďku na kolech či na procházku lesem. Ubytování nabízí
Melchiarova Huť, která je vzdálena od Úněšova 6 km. MELCHIOROVA HUŤ je rekreační
středisko v příjemném a klidném prostředí uprostřed lesů nedaleko Čbánu při cestě z Úněšova
na Manětín. Je ideálním místem pro letní i zimní sportovní soustředění, semináře, školení,
sportovní podnikové hry apod. Ideální pro rodinné pobyty s dětmi. V okolí jsou výborné
podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku. Vhodné i pro školy v přírodě.
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Cyklostezka - Přírodní park Manětínská z Bezvěrova - 55 km
Bezvěrov - Nad Rybníkem (rozc.) - U Světce (rozc.) - Olešovice - Dolská potok-háj. (rozc.) Polínka - Trhomné (rozc.) - Melicharova Huť - Kostelík - Nové Městečko - Hrad Nečtiny Nečtiny - Doubravice - Potok - Krašov – Bezvěrov

V současné době připravujeme projektovou dokumentaci na Cyklostezku Číhaná –
Úněšov - Podmokly.
V rámci pozemkové úpravy byly vybudovány polní cesty z Hvožďan do Skupče a
z Hvožďan ke k.ú. Číhaná. Tyto polní cesty lze využít též jako cyklotrasy.

2.4. Demografické poměry
Počet obyvatel je v poslední době stabilní. Obec má potenciál ke zvyšování počtu
obyvatel, má zpracovaný územní plán, schválený v prosinci roku 2009. Také má schválenou
územní studii Úněšova, kde plánuje v I. etapě výstavbu 25 rodinných domů a ve II. etapě
dalších 30 rodinných domů.
V současné době trvale žije v Úněšově 574 obyvatel. (ke dni 18.10.2012)
Z toho:
Úněšov
358 obyvatel
Číhaná
87 obyvatel
Čbán
29 obyvatel
Hvožďany
22 obyvatel
Budeč
33 obyvatel
Štipoklasy
15 obyvatel
Vojtěšín
10 obyvatel
Lípa
10 obyvatel
Podmokly
10 obyvatel
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12
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Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni: 18.10.2012
Kategorie
Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí – ženy
děti (15-18 let)
děti (15-18 let) – chlapci
děti (15-18 let) – dívky
děti (do 15 let)
děti (do 15 let) – chlapci
děti (do 15 let) – dívky
děti (6-7let)
děti (do 3 let)
Celkem obyvatel
Průměrný věk obyvatel

469
237
232
22
14
8
83
42
41
13
13
574
40,93

Obyvatelé dle věkových kategorií

Věková kategorie
18 - 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90

Muži
48
37
38
35
44
10
6

Ženy
39
40
32
33
43
20
5

3. Tvorba strategického rozvojového dokumentu
Zpracování strategického rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké
problémy budou prostřednictvím tohoto plánu řešeny.
Tento dokument naší obce je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument formulující
rozvojové aktivity v letech 2013 – 2017.
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4. SWOT analýza obce Úněšova
Silné stránky
- dobrá dopravní obslužnost
- územní plán, územní studie Úněšova
- dostatek stavebních parcel k rozvoji obce
- vodovod
- kanalizace, ČOV
- plynofikace
- uspokojivá poloha obce, do 25 km města
Plzeň, Stříbro, Toužim, Manětín
- obec leží v Plzeňském kraji (vyhodnocen
jako nejlepší kraj pro bydlení)
- v okolí jsou hluboké lesy – houbaření,
cyklo i pěší turistika
- informační tabule s mapou ve všech částech
Úněšova
- aktivní hasiči, sportovci, myslivci
- bistro, hospůdka, pizzerie
- veřejný přístup na internet
- nízká nezaměstnanost
- fungující obecní internetové stránky
(www.unesov.cz)
- nezadluženost obce
- nízká existence sociálně problémových lidí
- zpracovaný LHP až do roku 2016
- pravidelná péče o lesní porost
- dostačující výměra obecních lesů
- čisté ovzduší
- fungující systém svozu odpadů
- absence podniku ohrožující životní
prostředí
Příležitosti
- rekonstrukce místních komunikací
- úprava návsi v Úněšově, v Číhané
- zkvalitnění techn. stavu dětského hřiště
- výstavba cyklostezek
- výstavba rodinných domů
- využívání dotačních titulů
- růst daňových výnosů v souvislosti
s rostoucím počtem obyvatel obce
- zalesnění zemědělských parcel v těsné
blízkosti lesa
- podání žádosti o komplexní poz. úpravy
- úprava vzhledu obce
- vytváření odpočinkových ploch pro občany
a návštěvníky
- odbahnění rybníků

Slabé stránky
- tranzitní doprava přes Úněšov
- špatný stav některých místních komunikací
- chybí parkovací místa – Úněšov
- špatný stav dílen v Úněšově
- zanesené rybníky
- nezasíťované stavební pozemky

Hrozby
- stárnutí obyvatelstva
- odchod mladých lidí do měst
- zvyšování zatížení dopravou
- hospodářská krize
- nezájem o dění v obci
- nedostatečná práce s důchodci
- zvyšování cen na trhu práce a materiálu
- šíření invazních plodin (bolševník)
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5. Prioritní oblasti, cíle, opatření
5.1. Prioritní oblast 1 : Infrastruktura
Cíl: Zlepšení stavu technické infrastruktury
Opatření: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti
Aktivita:
a) Rekonstrukce návsi v Úněšově včetně místní komunikace kolem kostela
b) Oprava místní komunikace kolem policie ČR v Úněšově
c) Úprava veřejného prostranství u bytovek č.p. 62 až 67 a vybudování parkovacích míst
d) Vybudování zastávky v Úněšově
e) Zachování přechodu pro chodce v Úněšově
f) Opravy místních komunikací v Úněšově, Číhané, na Čbáně, na Lípě, v Podmoklech,
ve Vojtěšíně, Štipoklasech, na Lišku, na Budeč a Hvožďany - náves
Opatření: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
Aktivita :
a) Zajištění čištění odpadních vod v Číhané
b) Vybudování nových rozvodů na dodávku pitné vody ve Hvožďanech
c) Napojení rozvojových částí obce na ČOV
d) Likvidace septiků v Úněšově

5.2. Prioritní oblast 2: Podnikání a rozvoj cestovního ruchu
Cíl: Podpora rozvoje malého středního podnikání
Aktivita:
a) Podpora venkovského podnikání
b) Zlepšení spolupráce obce 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 (např. ve spolupráci
MAS Náš region, SOSL, Svazek obcí Krašov)
b) Zlepšení informovanosti návštěvníků v terénu
c) Propagace obce
Opatření: Rozvoj turistické infrastruktury
Aktivita:
a) Vyznačení cyklotras s napojením na okolní obce
b) Podpora rozvoje ubytovacích služeb
c) Využití kulturních a společenských akcí pro rozvoj cestovního ruchu
d) Budování cyklotras
e) Zajistit koupání (Číhanský rybník)
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5.3. Prioritní oblast 3: Zemědělství, lesnictví
Cíl: Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě
Opatření: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání
Aktivita:
a) Podpora ekologického hospodaření
b) Podpora agroturistiky
Opatření: Udržení zemědělské výroby v obci
Aktivita:
a) Spolupráce s Úněšovským statkem a.s. a drobnými zemědělci
b) Požádat o komplexní pozemkové úpravy ve všech částech obcí (mimo Hvožďan)
Opatření: Trvale udržitelné hospodaření v lesích
Aktivita:
a) Obnova a údržba lesních cest
b) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích
c) Podpora zalesňování

5.4. Prioritní oblast 4: Volný čas, kultura, sport, kvalita života
Cíl: Rozvoj obecné kultury obyvatel
Opatření: Rozvoj obecné kultury obyvatel
Aktivita:
a) Podpora spolkového života
b) Podpora místních zvyků a tradic
c) Podpora činnosti knihovny
Opatření: Ochrana kulturních památek
Aktivita:
a) Údržba drobné sakrální architektury
b) Podpora při údržbě historických památek
c) Oprava zídky u kostela v Číhané a v Úněšově
Cíl: Zachování charakteru krajiny a vzhledu obytných oblastí, vytvoření klidové zóny
Opatření: Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu obce
Aktivita:
a) Obnova a údržba zeleně v krajině
b) Údržba a obnova veřejné zeleně
c) Údržba a ochrana veřejných prostranství
d) Vytvoření klidové a odpočinkové zóny
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Cíl: Zlepšení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity
Opatření: Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury
Aktivita:
a) Udržovat místní fotbalové hřiště a kabiny
b) Vybavení dětského hřiště
c) Zajistit pro chodce a cyklisty přístupovou cestu na fotbalové hřiště
d) Získat pozemek od Pozemkového fondu – bývalý zimní stadion v Úněšově k zajištění
dalšího sportoviště
e) Zajistit novou fasádu na hasičskou zbrojnici v Úněšově
Opatření: Podpora sportování
Aktivita:
a) Podpora aktivit volného času dětí a mládeže
b) Podpora TJ Slávie a JSDH Úněšov

Zdroje financování:
- rozpočet obce
- dotace z Plzeňského kraje
- dotace z MAS Náš region
- dotace Svazek obcí Krašov
- dotace OPŽP, SZIF, ROP a jiné
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