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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VLČÍ
SP Obce Vlčí je jedním ze základních dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj
v dlouhodobějším časovém horizontu. SP je koncepční a rozvojový dokument, který vychází
ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického,
sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.
SP propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve
spolupráci s veřejností. Směřuje vytvoření kvalitního prostředí v obci.
Obec Vlčí Vlčí je malebná vesnička ležící 8 km jižně od Přeštic. Obec leží v průměrné výšce
483 metrů nad mořem, katastrální plocha je jen 401 ha.
Vlčí je starého, raně feudálního původu, býval zde vladycký statek s rodovým majetkem,
rozptýleným i v okolních vsích. První písemná zpráva je dochována z roku 1318. Vladykové z
Vlčí, připomínaní v 15. století, byli přívrženci husitů. Koncem 15. století byla ves s tvrzí
připojena ke Švihovu. Roku 1822 zde byla postavena při dvoře pro židovskou obec
synagoga, roku 1938 přestavěná na skladiště.
Od 30. 11. 1990 je obec samostatným správním celkem. K 1. 1. 2015 bylo k trvalému pobytu
přihlášeno 24 mužů a 30 žen s věkovým průměrem 50 let.
Obcí prochází silnice III. třídy č. 18210, cyklotrasa číslo 2188 Únětice-Radkovice-Kbel-Měčín
a zelená turistická značka Měčín-Lužany.
Osobní dopravu zajišťuje autobusová linka Plzeň-Přeštice-Petrovice v pracovní dny.
Obec není plynofikována, nemá ČOV, veřejný vodovod.
Lidé v obci udržují dodnes staré zvyky a tradice, např. velikonoční koledu, stavění májky a
podobně.
Obec chce aktivně ovlivnit svoji budoucnost. Vizí je obec úspěšná, prosperující a přitažlivá
pro své občany i návštěvníky; obec úhledně upravená, čistá, představující přirozené
centrum pro bydlení a trávení volného času; obec harmonického prostředí, obec se
spolehlivou technickou infrastrukturou a vstřícnou správou.

Doprava a technická infrastruktura
 rekonstrukce MK 1 (od hlavní silnice k Luhu) (2015)
 rekonstrukce MK 2 (od hlavní silnice k čp. 60) (2016)
 rekonstrukce MK 3A a 3B (od hlavní silnice k Loupensku) (2017)
 rekonstrukce MK 5A (od křižovatky na Borkách k čp. 44) (2018)
 osazení křižovatky hlavní silnice x MK 3A(u bývalého ZD) dopravním zrcadlem (2015)
 vyčištění strouhy směrem Luh (2015)
 údržba MK v zimních měsících (trvale)
 údržba víceúčelového odpočívadla na návsi (trvale)
 údržba dopravního značení (trvale)
 zpracování kanalizačního řádu (2015)
 údržba dešťové kanalizace (trvale)
 zpracování studie kořenové čističky (2016-2018)
 údržba a oprava veřejného osvětlení (trvale)
 údržba a oprava bezdrátového rozhlasu (trvale)

Životní prostředí
 rekultivace rybníka (2016)
 likvidace černých skládek (trvale)

Veřejná prostranství
 odborné ošetření stromů na veřejných prostranstvích (2015)
 údržba veřejných prostranství (trvale)
 nákup zahradní techniky (2017)
 vytvořit ucelený systém revitalizace (trvale)

Občanská vybavenost
 fasáda budovy OÚ (2015)
 chodníček okolo budovy OÚ (2015)
 vybavení společenské místnosti (2015)
 nákup techniky pro učebnu VU3V (2015)
 oprava a vyčištění studny u OÚ a u ZD (2015)
 nákup dřevěného mobiliáře (2016)
 údržba budov v majetku obce (trvale)
 podpora a organizace kulturních akcí (trvale)
 spolupráce se spolky, sdruženími (trvale)
 podpora SDH (trvale)
 podpora výuky VU3V (trvale)
 optimalizace úřadu (trvale)
 vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obce (trvale)
 zkvalitnění služeb a nabídky produktů v oblasti cestovního ruchu (trvale)
 posílení bezpečnosti v obci (trvale)

Kulturní památky
 údržba a oprava kapličky, drobných sakrálních staveb a pomníků (trvale)

Zdroje financování
 dotační programy
 sponzorské dary
 rozpočet obce

Dne 10. 4. 2015 ZOZ schválilo usnesením č. 51/3.
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