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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ZADAVATEL:

Obec Žihle
Žihle 53
331 65 Žihle
IČO: 002 58 580
Statutární zástupce:
František Procházka, starosta
E – mail: podatelna@obec-zihle.cz
www.obec-zihle.cz

ZPRACOVATEL:

DOMOZA projekt s.r.o.
Vědeckotechnický park Plzeň, Budova A1
Teslova 1202/3
301 00 Plzeň
IČO: 281 45 089
Statutární zástupce:
Bc. Lucie Soukupová, jednatelka
Ing. Jaroslava Konvalinková, jednatelka
www.domoza-projekt.eu
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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož cílem je zmapovat silné i slabé
stránky obce, vytyčit vizi, jaká by měla obec v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak tuto
představu naplnit. Zlepšení by se mělo týkat všech součástí života v obci.
Strategický plán rozvoje obce Žihle je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument, který má
formulovat rozvojové aktivity obce pro období let 2019 – 2023.
V první části jsou charakterizovány hlavní rysy obce, historie i současnost.
Ve druhé části pak jsou pomocí SWOT analýzy definovány silné i slabé stránky obce, její příležitosti i
hrozby.
Ve třetí – závěrečné fázi je definována vize obce, její strategické oblasti a cíle.
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CHARAKTERISTIKA OBCE
Základní identifikační údaje
Název:

Žihle

Status:

Obec

Adresa obecního úřadu:

Žihle 53, 331 65 Žihle

IČO:

002 58 580

Kraj (NUTS3):

CZ032 - Plzeňský kraj

Okres (NUTS4):

CZ0325 – Plzeň - sever

Obec (NUTS5):
ORP:

CZ0325559695
Kralovice

Počet obyvatel k 1. 1. 2018:

1 330

Katastrální plocha:

3 985 ha

Nadmořská výška:

448 m. n. m.

Zeměpisné souřadnice:

13° 22' 30'' E, 50° 2' 42'' N

Obrázek 1: Poloha obce Žihle (Regionální informační servis, 2018)
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Historie
Nejstarší historický záznam o obci pochází z roku 1238. Tehdy český král Václav I. směnou za ves
Kožlany s lesem postoupil Žihli plaskému klášteru. Roku 1268 byla uváděna jako trhové místo. Známky
větších práv vyjadřuje popis práv a povinnosti z doby Karla IV.

Od husitských válek patřila Žihle k rabštejnskému panství a na městečko byla povýšena v roce 1559
Ferdinandem I. Habsburským. V témže roce byl na místě staré tvrze vystavěn renesanční zámeček,
který stojí v obci dodnes. Dostává městský znak, týdenní a výroční trhy, nižší soudnictví a roku 1595
právo vařit pivo v panském pivovaře. Za Třicetileté války byla Žihle dvakrát obsazena (1639, 1645)
švédským vojskem a vypálena. Měšťané skomírali hladem a zmírali nemocemi. Z tohoto důvodu
petrohradská vrchnost hraběte Černína, od roku 1622 majitele městečka Žihle, doplnila město novými
rodinami, poprvé z panství v Chudenicích a podruhé německými rodinami z okolí Horního Slavkova. Po
válce byla otevřena městská škola, ve které byla výuka vykládána v německém jazyce učitelem
německého původu. Ten současně zastával funkci městského písaře, proto jsou zápisy městské rady
po roce 1660 psané v němčině.

Významnou dominantou obce je barokní kostel sv. Václava, který byl postaven v letech 1718 - 1731
rozšířením staršího gotického kostelíka. Kostel sv. Václava v Žihli byl poměrně bohatě vybaven
liturgickými oděvy i mešními nádobami, našli bychom tu i formu na hostie. Na věži byly celkem 4
zvony, z toho 2 velké a 1 malý na věži, které doplňoval nezbytný umíráček. Ke mším byl kostel bohatě
vybaven misály a antependii, našli by se zde i korouhve či prapory, např. zelený prapor s obrazem Jana
Nepomuckého a Filipa a Jakuba či modrý prapor se sv. Václavem. Křtitelnice s víkem byla
vyzdobena sochou Jana Křtitele, malé varhany na kůru nesly sochu svaté Barbory. Tam byly uloženy i
bubny, 2 trumpety, 2 trubky, 2 staré trubky, 3 staré housle, 1 nový violon, pár lesních rohů „D“, a staré
brače. Je tedy více než jisté, že se v Žihli v kostele kvalitně muzicírovalo a že podle složení nástrojů by
tu mohl hrát i malý orchestr. Žihle byla nejdéle v držení šlechtického rodu Černínů. V okolí, na panství
Lažanských, pobýval jako vychovatel spisovatel Karel Čapek.
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Obrázek 2: Barokní kostel sv. Václava a hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba v obci Žihle (Obec Žihle, 2017)

Zhruba uprostřed obce Žihle stojí pozdně barokní jednolodní hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba, který
je ze západní strany obklopen hřbitovem. Obec kostel v roce 2011 odkoupila v dezolátním stavu od
římskokatolické církve. Hlavní oltář pochází z roku 1629 a kazatelna s bočním oltářem z roku 1800. Při
vstupu na hřbitov stojí sochy světců Filipa a Jakuba z roku 1777. Na hřbitově je postaven památník
obětem fašismu u hrobu 273 vězňů, kteří zde zahynuli při pochodu smrti v dubnu 1945. Kdysi zvolna
chátrající kostel je v současné době intenzivně opravován. Obec do oprav kostela investovala více než
3 mil. Kč. Od roku 2012 má opravenou venkovní fasádu, přičemž byla provedena i celková rekonstrukce
hranolové věže kostela na západní straně. Nyní probíhají opravy interiéru.
V místní části Přehořov stojí uprostřed návsi barokní Kaple Nejsvětější trojice z roku 1717. V současné
době probíhá rekonstrukce této kaple, do které již obec zainvestovala 3,5 mil. Kč.
Obrázek 3: Barokní Kaple Nejsvětější trojice v místní části Přehořov a její rekonstrukce (Národní památkový
ústav, Obec Žihle, 2018)

S ohledem na vysokou finanční náročnost se s rekonstrukcí kaple počítá i nadále, a to v rámci projektu
OBNOVA KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V PŘEHOŘOVĚ.
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Současnost
Obec Žihle se nachází v nejsevernějším výběžku okresu Plzeň - sever. Rozkládá se přibližně 30 km
západně od Rakovníka a přibližně 30 km severně od Plzně. Územní obvod je součástí bývalého okresu
Plzeň- sever a současného ORP Kralovice. Stavební a finanční úřad se nachází v nedalekém městě
Kralovice. Součástí obce Žihle jsou tyto místní části: Hluboká, Kalec, Nový Dvůr, Odlezly a Přehořov.
Obrázek 4: Katastrální území obce Žihle (mapy.cz, 2019)
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Obec Žihle je situována v lesnaté krajině. V blízkosti

Obrázek 5: Viklany (Obec Žihle, 2017)

protéká řeka Střela s krásným údolím, v kterém leží známé
městečko Rabštejn nad Střelou. Nedaleko obce se nachází
dva obrovské monolitní žulové útvary známé jako Dědek
(výška 5 m, šířka 8 m) a Bába (výška 6 m, šířka 12 m), které
vznikly bochníkovitým zvětráváním žuly. Oba balvany jsou
tvořeny hrubozrnnou biotickou žulou tiského typu.
Nedaleko od nich jsou další skalní útvary, a to Viklany a
Skalní městečko - jedná se o oddělené skupiny žulových balvanů vzniklých selektivním zvětráváním
hrubozrnné biotické žuly při okraji denudační plošiny vytvořené na žulách tisko-jesenického masivu.
Jedná se o nejstarší chráněné území, z roku 1933.
Žihlí protéká bezejmenný přítok Mladotického potoka směrem k jihu ve východní části území, dále
prochází intravilánem obce Přehořov a jeho další bezejmenný přítok i obcí Odlezly, kde se do něj vlévá
také Bílovský potok. Řeka Střela v západní části území díky množství bezejmenných přítoků zasahuje
do Poustek, Nového Dvora, Hluboké i Kalce.
U obce Odlezly je známé přírodní Odlezelské jezero, které vzniklo sesuvem půdy při velké povodni v
roce 1872 a stalo se tak nejmenším přírodním jezerem ve střední Evropě. Ze stejného důvodu byla i
přesunuta trasa žatecko-plzeňské železnice. Dle místních pověstí zůstaly při povodni některé vagóny
na dně tohoto nově vzniklého jezera.
Obrázek 6: Letecký pohled na Odlezelské jezero (mapy.cz, 2018)
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ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura a vodohospodářské objekty
V obci Žihle je vybudována jednotná soustava kanalizační sítě a čistička odpadních vod. V místních
částech obce není vybudovaná kanalizace a tak obyvatelé těchto částí tento problém řeší domácími
čistírnami odpadních vod a jímkami. Centralizovaný systém pro dopravu pitné a užitkové vody je
vybudován jak v obci Žihle, tak i v Odlezlích.
V současné době obec Žihle řeší odkup soukromých pozemků pro novou výstavbu rodinných domů.
Realizací plánované akce dojde k rozšíření kanalizace a k napojení na inženýrské sítě.
Obec Žihle je vybavena pozemní sítí Českého telecomu MTO. Kabelová síť a vrchní vedení v místních
částech obce má vlastní automatickou telefonní ústřednu. Dále se zde nachází vysílač elektronického
komunikačního zařízení (radiová zařízení, vysílač telekomunikačních operátorů).

Energetická infrastruktura
Obec Žihle včetně místních částí je zabezpečena elektrickou energií, tuhými palivy a sporadicky jsou
využívány alternativní energetické zdroje. Rozvod zemního plynu je pouze v obci Žihle.

Dopravní infrastruktura
Obcí Žihle a jejími částmi prochází silnice III. třídy č. 2062 Žihle - Potvorov, č. 2063 Žihle - Pastuchovice,
č. 20147 Žihle - Odlezly – Chrášťovice - Mladotice s odbočkou do Přehořova, č. 2066 Žihle - Hluboká a
II. třídy č. 206 (Žďár – Podbořánky - Rabštejn nad Střelou). Síť místních zpevněných komunikací v krajině
propojují obec Žihle a místní části obce (Hluboká, Kalec, Nový Dvůr, Odlezly, Přehořov).
Obcí vede železniční trať Plzeň – Žihle- Žatec (jedna z nejstarších tratí v České republice), která prochází
od severu k jihu a z místa je i dobré autobusové spojení (směr na Kralovice – Plasy - Lubenec). V roce
2017 obec za finanční pomoci Integrovaného regionální operačního programu vybudovala přestupní
terminál Žihle, spojení železniční stanice s autobusovou zastávkou, jehož součástí jsou i parkovací
systémy P+R, K+R a B+R a také informační systém pro cestující. Problémem je nedostatek dopravních
spojů o víkendech.
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Informačně technologická infrastruktura
Obec má vlastní webové stránky www.obec-zihle.cz , které jsou pravidelně aktualizovány. Zájemci zde
naleznou veškeré informace o obci, například základní charakteristiku obce, přehled všech kulturních
akcí, fotogalerii nebo turistické informace.
Dále je v obci Žihle vybudován kamerový systém dohledový systém a zřízena metropolitní síť.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
V obci Žihle je Masarykova základní škola a mateřská škola, zdravotní středisko s ordinacemi
praktického, dětského, zubního a ženského lékaře, pošta, obecní knihovna, nová hasičská zbrojnice a
zrekonstruovaný kulturní dům. V obci je v provozu pět soukromých smíšených prodejen a jedno
družstevní nákupní středisko Jednota Plasy. Žihelský statek a. s. provozuje zemědělskou výrobu, kterou
se zabývají i někteří soukromí zemědělci.
Nově obec zavedla třicetimístný školní autobus, který sváží žáky Masarykovi základní školy ze širokého
okolí a to až z obcí Ústeckého kraje. Tento autobus dováží do školy až 1/3 žáků.
V obci je i velkoobchodní sklad nápojů ELKO, s.r.o a firma EKO NATUR, s.r.o. nabízející domácí čistírny
odpadních vod. Je zde restaurace U Kiliána, kde se nejen vyvařuje, ale poskytuje i ubytování, je zde
možnost využít tenisového hřiště, dále je zde RH bar a vietnamské bistro. V místní části Nový Dvůr se
nachází penzion U Zámku, kde je také možnost ubytováním, sauna a solárium. V blízkém okolí směrem
na obec Žďár je na okraji lesa umístěn i penzion Chvojkovský mlýn, který je využíván hlavně pro letní
rekreaci, ale i jako vhodné místo k posezení v příjemném prostředí.
V roce 1999 byl v Žihli dostaven nový dům s pečovatelskou službou, který je plně využíván převážně
místními seniory.
V obci Žihle funguje řada spolků a to: DDM Žihle, SDH Žihle, TJ SOKOL Žihle, Žihelský pěvecký smíšený
sbor, TJ SLAVOJ Žihle, Žihelský cyklistický klub, Skupina Candentis a Myslivecký spolek, které celoročně
pořádají velké množství akcí, jež jsou finančně podporovány ze strany obce. Obec si každoročně
vymezuje přibližně 800 tis. Kč na podporu těchto spolků.
Občané mají mnoho možností volnočasových aktivit. Obec Žihle podporuje sportovní vyžití v obci a
každoročně alokuje z obecního rozpočtu několik set tisíc Kč. Dále také využívá dotační možnosti. Získala
dotaci například z Plzeňského kraje na nové víceúčelové sportovní hřiště, na dětské hřiště u školy
financované z RWE. Spolek obce TJ SLAVOJ Žihle dostal dotaci na fotbalové hřiště s umělým povrchem.
Vedle fotbalového stadionu se nachází víceúčelové hřiště, financované Krajským úřadem Plzeňského
kraje.
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U obce Nový Dvůr jsou školy v přírodě Poustky a Sklárna. Škola v přírodě Sklárna se nachází uprostřed
nádherných lesů, které jsou přímo stvořeny k pořádání škol v přírodě, soustředění, ubytování pro
kolektivy, tábory či uskutečnění jakéhokoliv pobytu. Škola v přírodě nabízí velkou ubytovací kapacitu,
prostornou jídelnu, tělocvičnu, hřiště a klubovny. Pro výuku je Sklárna vybavena 14 třídami. Škola byla
spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II. Škola v přírodě Poustky je postavena
v blízkosti silnice II. třídy č. 206 vedoucí ze Žihle do Rabštejna nad Střelou k letovisku Poustky, jehož
středem je “Černý rybník”. Na břehu tohoto rybníka se nachází areál školy.

OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE
Demografické údaje
K 1. 1. 2018 je v obci Žihle evidováno 1 330 trvale žijících obyvatel. V posledních deseti letech je možné
v obci sledovat klesající trend vývoje počtu obyvatel, který je možné očekávat i do budoucna, neobjevíli se důvod ke zvratu. Přirozený i migrační přírůstek je charakteristický velkými výkyvy a většinou jsou
tyto ukazatele v záporných číslech.
Tabulka 1: Demografický vývoj v obci Žihle za posledních 10 let (vlastní zpracování dle dat Českého statistického
úřadu, 2019)

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Počet obyvatel (k
31. 12.)
1 460
1 473
1 475
1 452
1 407
1 407
1 391
1 363
1 354
1 330

Přírůstek
přirozený
-4
3
5
0
-7
-2
-1
-7
-13
-18

Přírůstek
migrační
12
10
-3
-9
-38
2
-15
-21
4
-6

Přírůstek celkový
8
13
2
-9
-45
0
-16
-28
-9
-24
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Graf 1: Demografický vývoj v obci Žihle za posledních 10 let (vlastní zpracování dle dat Českého statistického
řadu, 2019)
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Genderové zastoupení obyvatel je v současné době vyrovnané. Necelých 68 % obyvatel obce Žihle je
v produktivním věku, senioři představují přibližně 20 % a děti mladší 15 let tvoří přes 12 % obyvatelstva.
Průměrný věk obyvatel se za posledních 5 let téměř nemění, pohybuje se v rozmezí 41 až 44 let.
Tabulka 2: Demografický vývoj v obci Žihle podle pohlaví a věku za posledních 5 let (Český statistický úřad, 2019)

Počet obyvatel celkem

2013

2014

2015

2016

2017

1 407

1 391

1 363

1 354

1 330

v tom

muži

710

710

689

678

665

podle pohlaví

ženy

697

681

674

676

665

v tom
ve věku (let)

0-14

200

194

190

181

169

15-64

965

954

919

907

897

65 a více

242

243

254

266

264

41,7

42,3

42,9

43,4

43,6

Průměrný věk

12

Trh práce
V posledních pěti letech je možné sledovat v obci Žihle výrazný pokles nezaměstnanosti. V obci nejsou
dostatečné pracovní příležitosti, proto většina místních obyvatel dojíždí za prací do Plzně, Kralovic nebo
do měst Ústeckého kraje. Nachází se zde zhruba 338 ekonomických subjektů, z nichž většinou jde o
drobné živnostníky, kteří další občany obce nezaměstnávají.
Tabulka 3: Vývoj podílu nezaměstnanosti v obci Žihle za posledních 5 let (vlastní zpracování dle dat Ministerstva
práce a sociálních věcí, 2019)

Rok
Podíl nezaměstnanosti v %

2014
9,3

2015
8,8

2016
7,4

2017
4,9

2018
3,9

Graf 2: Vývoj podílu nezaměstnanosti v % v obci Žihle za posledních 5 let (vlastní zpracování dle dat Ministerstva
práce a sociálních věcí, 2019)
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CESTOVNÍ RUCH
Obec Žihle se pyšní několika architektonickými památkami a místy, které jsou hodny návštěvě. Jsou
jimi například Kostel sv. Václava, kostel sv. Filipa a Jakuba a Kaple Nejsvětější trojice v Přehořově, z míst
dva obrovské monolitní žulové útvary známé jako Dědek a Bába, Odlezelské jezero (vše viz kapitola
Historie a Současnost), v okolí pak stojí za zmínku kostel sv. Mikuláše v Potvorově, klášter Plasy a
Muzeum Severního Plzeňska – Mariánská Týnice apod.
Velkým lákadlem jsou turistické a cyklistické trasy. Obcí Žihle procházejí celkem čtyři turistické značené
cesty:
•

Zelená - z Žihle přes Chvojkovský mlýn, Ostrovec, Krtský rybník do Jesenice.

•

Modrá - u Žihle navazuje na zelenou a směřuje přes Přehořov do Plas a kolem Hluboké do
Rabštejna nad Střelou.

•

Žlutá - přes skalní útvary U báby - U lomu.

•

Červená - mezi Rabštejnem nad Střelou a Tisem u Blatna, procházející přes Sklárnu a Poustky

a cyklotrasa č. 351 Jesenice – Žihle - Rabštejn nad Střelou - Manětín s dvojím vedením trasy přes
Sklárnu a Poustky a Žihli a Nový Dvůr. Jihovýchodním cípem obce prochází okružní cyklotrasa Kralovice
– Potvorov – Mladotice - Plasy.

ÚZEMNÍ PLÁN
Obec Žihle má zpracovaný územní plán s nabytím právní moci 18. 10. 2011, který již prošel třemi
aktualizacemi. Pořizovatelem dokumentace byl Městský úřad Kralovice, odbor regionálního rozvoje a
územního plánu. V současné době se plánuje už čtvrtá aktualizace, ve které se rozšíří plochy pro
rodinnou zástavbu.
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SWOT ANALÝZA OBCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

výhodná poloha obce, blízkost větších měst
území obce je součástí územní působnosti MAS Světovina a
Mikroregionu Kralovicko
obec v atraktivní krajině
kamerový systém a metropolitní síť v obci
blízkost turisticky atraktivních míst
sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie
dostupnost internetu v obci
dobré věkové poměry obce
dostatek kulturního a společenského vyžití
absence průmyslových zón

rekonstrukce chodníků
rekonstrukce mostu v Přehořově
výstavba turistické trasy
rekonstrukce místních komunikací a výstavba
nových parkovacích míst
rekonstrukce Kaple Nejsvětější Trojice v Přehořově
podpora individuální výstavby – příprava základního
technického vybavení pro novostavby
vytváření odpočinkových míst pro občany a turisty
rozvoj dalších kulturních společenských sportovních
aktivit
využívání dotačních titulů

•
•
•
•
•
•
•

chybí významnější zaměstnavatel
velký podíl osob vyjíždějících do zaměstnání
špatný stav některých místních komunikací
špatný stav chodníků
špatný stav Kaple Nejsvětější Trojice v Přehořově
absence stavebních parcel pro nové obyvatele
nedostatek dopravních spojů o víkendech

•
•
•

migrace obyvatel do velkých měst
stárnutí obyvatelstva
nedostatek finančních prostředků na financování
záměrů obce
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STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize obce Žihle vychází z výše uvedené analytické části a provedené SWOT analýzy. Měla
by přinést koncept dalšího směřování rozvoje obce tak, aby bylo zajištěno velmi dobré životní prostředí
pro obyvatele obce a udržitelný rozvoj obce samotné. Strategická vize je sdílenou představou
o budoucnosti obce, jejíž naplnění je potřeba dosáhnout plněním stanovených úkolů a vytyčených cílů.

Obec Žihle by měla být místem příjemným pro život, atraktivním pro bydlení a trávení volného
času, obcí čistou a upravenou s kvalitním životním prostředím. Nadále by měla zvyšovat svou
atraktivitu a kvalitu životních podmínek obyvatel.

STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
Níže uvedené strategické cíle vycházejí z provedené SWOT analýzy. Uvedená opatření představují
jednotlivé kroky, které povedou ke kýženému rozvoji obce tak, aby bylo dosaženo naplnění výše
uvedené vize rozvoje obce. Jednotlivá opatření a cíle jsou rozděleny do strategických oblastí, které je
zapotřebí v obci nejvíce rozvíjet.
Zvolené strategické oblasti, kterými se bude obec Žihle v příštích letech zabývat:
•

Dopravní infrastruktura

•

Technická infrastruktura

•

Občanská vybavenost a bydlení

•

Životní prostředí
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Dopravní infrastruktura
Cíl 1 – Zlepšení dopravní obslužnosti obce
1.1 Opatření: Rekonstrukce a oprava místních komunikací
1.2 Opatření: Vybudování parkovacích míst
1.3 Opatření: Rekonstrukce mostu v Přehořově
1.4 Opatření: Ve spolupráci s KÚ PK provést celkovou rekonstrukci krajských komunikací
procházejících obcí

Technická infrastruktura
Cíl 2 – Zajištění technické infrastruktury ve všech místních částech obce a pro budoucí bytovou
výstavbu
2.1 Opatření: Vybudování kanalizace ve všech místních částech obce
2.2 Opatření: Rozšíření inženýrských sítí k napojení nových pozemků pro výstavbu rodinných
domů

Občanská vybavenost a bydlení
Cíl 3 – Rozšíření a zkvalitnění volnočasových aktivit pro občany
3.1 Opatření: Výstavba dětského hřiště
3.2 Opatření: Zachování široké škály současných kulturních a společenských akcí
3.3 Opatření: Rozvoj dalších kulturních a sportovních aktivit umožňující aktivní volnočasové
vyžití obyvatel
3.4 Opatření: Podpora hasičských soutěží, kulturních a sportovních akcí
3.5 Opatření: Výstavba workoutového hřiště

Cíl 4 – Rekonstrukce budov občanské vybavenosti a budov pro bydlení
4.1 Opatření: Zateplení stávajících bytových domů v majetku obce
4.2 Opatření: Rekonstrukce kulturního domu v Přehořově a v Hluboké
17

Cíl 5 – Zabezpečení podmínek pro výstavbu rodinných domů
5.1 Opatření: Vymezení více ploch pro výstavbu rodinných domů v plánované aktualizaci
územního plánu

Cíl 6 – Zajištění dobrého stavu památek
6.1 Opatření: Kompletní rekonstrukce Kaple Nejsvětější Trojice v Přehořově (tj. zapsaná
kulturní památka pod č. rejstř. 100679 /0000)

Životní prostředí
Cíl 7 – Zkvalitnění a zatraktivnění životního prostředí v obci
7.1 Opatření: Výstavba okružní stezky odpočinkového charakteru vedoucí nejatraktivnějšími
místy a okolí obce
7.2 Opatření: Revitalizace obecních rybníků a vybudování tůní
7.3 Opatření: Pořízení další komunální techniky na údržbu zeleně a veřejných prostranství
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Tento Strategický plán obce Žihle na období 2019 – 2023 byl projednán a schválen Zastupitelstvem
obce Žihle dne ………………………..

……………………………………..
František Procházka, starosta
Obec Žihle
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