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1.

Úvod

Naše obec zpracovala svůj program rozvoje jako podklad pro další rozhodování o krocích,
které v příštích letech povedou k naplnění představ, jak bude Babylon vypadat za pět či deset
let.
Při jeho plnění budeme vycházet ze schváleného územního plánu obce Babylon a
samozřejmě z připomínek a podnětů občanů. Díky vyjasněným rozvojovým prioritám by mělo
docházet k efektivnějšímu využívání finančních prostředků obce.
Na vytváření tohoto plánu se podíleli zastupitelé obce. I když za jeho naplnění nesou
odpovědnost, je věcí všech, kteří zde bydlí, podnikají nebo tráví volný čas a není jim lhostejné,
v jakém prostředí žijí. Jen tak bude většina záměrů naplněna a plán nezůstane jen na papíře.
V neposlední řadě je podkladem pro čerpání finančních prostředků z národních zdrojů a z
programů Evropské unie, bez nichž by nebylo možné investičně náročné akce v naší obci
realizovat.
Zastupitelstvo bude informovat veřejnost o postupu plnění plánu alespoň jednou za dva roky.
Protože doba se rychle vyvíjí, bude i tento program pravidelně aktualizován na základě
oprávněných požadavků a potřeb naší obce.
Pavel Bambásek, starosta obce

Členové pracovní skupiny: Pavel Bambásek, Ing. Marcela Pitipáčová, Simona Schlägelová,
Bc. Michal Hrdlička, Karel Polák, Zbyněk Gureň, Ivan Zavadil, Ing. Kateřina Kopecká (Koráb,
z. s.).
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1.1.

Charakteristika obce

Obec Babylon se nachází nedaleko hranice s Bavorskem na úpatí Českého lesa v SO ORP
Domažlice. Obec leží na silnici I. třídy I/26, která je klíčovou komunikací I. třídy Plzeňského
kraje a silniční osou okresu Domažlice vedoucí k hraničnímu přechodu se SRN – Folmava.
Dle Programu rozvoje Plzeňského kraje 2014+ je pro obec Babylon důležité město
Domažlice, které je regionálním centrem. Obec se nachází na funkční mezinárodní rozvojové
ose Plzeň – SRN. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje stanovují taktéž rozvojové osy a
oblasti. Pro Babylon je klíčovou rozvojová oblast Domažlice a rozvojová osa Plzeň –
Domažlice – hranice ČR. Další oblastí mající význam pro rozvoj obce Babylon je specifická
oblast nadmístního významu Český les. Vymezená specifická oblast Český les vykazuje velmi
příznivé podmínky životního prostředí, zaostává však její sociální a ekonomický (omezené
hospodářské podmínky rozvoje území) rozvoj. Jedná se o příhraniční území se SRN, jeho
rozvoj je po všech stránkách dlouhodobě nevyvážený. Oblast je charakteristická nízkou
hustotou osídlení a značným rekreačním potenciálem území, který není využit. Specifická
oblast Český les by měla být i v budoucnosti oblastí s kvalitním životním prostředím, s
přiměřeným rozvojem rekreace a podnikatelských aktivit, nízkou hustotou stabilizovaného
osídlení vytvářející jedinečné hodnoty regionu (např. pro vyhrazené rekreační aktivity –
kontrastující např. se specifickou oblastí Šumava). Úkoly pro územní plánování směřují k
posílení sídelní struktury regionu – zejména posilováním funkce bydlení, přitom je však
nezbytnou podmínkou posílení hospodářských podmínek území při minimalizaci negativních
dopadů na životní prostředí.
K 1. lednu 2020 žilo na území obce dle ČSÚ celkem 325 obyvatel. Rozloha obce činí 665
ha. Hustota zalidnění je tedy 48,9 obyv./km2, což je hluboko pod celorepublikovým průměrem
(cca 136 obyv./km2). Dle typologie venkova (Perlín a kol., 2010) se jedná o rozvojový venkov,
který disponuje poměrně vysokými hodnotami turisticko-rekreační funkce.
Mapa č. 1: Správní území obce Babylon v roce 2021

Zdroj: www.mapy.cz

Stránka 5

1.2.

Historie obce

Obec Babylon vznikla v průběhu 15. století. V písemných pramenech je zmiňována poprvé
v roce 1587, kdy je popsána jako roztroušená a neuspořádaná osada. V této době se však ještě
používalo označení obce Pařezov. Název vycházel z rozsáhlých vykácených ploch, které byly
využívány při budování pařezovských rybníků v 15. století. Novodobý název Babylon pak
vyplývá z etnografické různorodosti obyvatel ve vznikajícím letovisku v okolí Horního
pařezovského rybníka, zvaného pak Babylon.
Od roku 1850 byl Pařezov samostatnou obcí. O 13 let později byla otevřena železniční trať
z Domažlic, přes Českou Kubici do bavorského Furth im Waldu. Na konci 19. století spadal
Pařezov pod obec Havlovice, ovšem v roce 1907 definitivně získal samostatnost. Krátké
období, od 1. července 1980 do 23. listopadu 1990, byla obec součástí města Domažlice.
Základ pro rekreační využití Horního pařezovského rybníka – Babylonu položila již na
přelomu 19. a 20. století hrabata Stadionové, která vlastnila pařezovské rybníky (Dolní, Horní
- Babylon, Černý a další menší) i zdejší lesy (na západ Vejslava, na východ Okrouhlík). Již na
počátku 20. století měl rybník písečné pláže. V roce 1928 byla obec zapsána do seznamu
letovisek a k lepší dostupnosti přispělo i zřízení železniční zastávky v roce 1915. Železnice
pozitivně ovlivnila další vývoj Babylonu jako rekreačního letoviska, které zejména v minulém
století patřilo k největším a nejznámějším v Plzeňském kraji. Po změně politických poměrů na
přelomu tisíciletí význam cestovního ruchu ztrácí na své intenzitě, obec získává samostatnost
se všemi negativními i pozitivními dopady na její další rozvoj.
Zdroj: webové stránky obce

1.3.

Fyzicko-geografická charakteristika

Severní část území spadá dle Quittovy klimatické klasifikace z roku 1971 do mírně teplé
oblasti 5. Jihozápadní část území se považuje za mírně teplou oblast 3. Klimatické
charakteristiky těchto oblastí ukazuje následující tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta
Klimatická oblast

MT 3

MT 5

Délka léta (počet letních dnů)

20 – 30

30 – 40

Průměrná teplota v červenci (°C)
Úhrn srážek ve vegetačním období (mm)

16 – 17

16 – 17

350 - 450

350 – 450

Přechodné období - délka (počet mrazových dnů)

130 - 160

130 – 140

Průměrná teplota v dubnu (°C)

6–7

6–7

Průměrná teplota v říjnu (°C)

6–7

6–7

LÉTO

PŘECHODNÁ OBDOBÍ
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Klimatická oblast

MT 3

MT 5

Zima - délka (počet ledových dnů)

40 – 50

40 – 50

Průměrná teplota v lednu (°C)

-3 - -4

-4 - -5

Úhrn srážek v zimním období (mm)
Sněhová pokrývka (počet dnů se sněhovou pokrývkou)

250–300

250–300

60–100

60–100

Počet dnů s teplotou více než 10 °C

120–140

140–160

Počet dnů se srážkami více než 1mm

110–120

100–120

Počet zamračených dnů

120–150

120–150

Počet jasných dnů

40–50

50–60

ZIMA

ROČNÍ CHARAKTERISTIKY

Zdroj: Quitt, 1971

Z hlediska geomorfologického členění leží obec Babylon v Šumavské soustavě. Podrobnější
geomorfologické členění je následující (Balatka a Kalvoda, 2006):
•

Šumavská soustava
o Českoleská podsoustava
▪ celek Český les
• podcelek Čerchovský les
o okrsek Haltravská hornatina
▪ celek Všerubská vrchovina
• podcelek Českokubická vrchovina
o okrsek Babylonská vrchovina

Území spadá do celku Český masiv, jenž je zbytkem rozsáhlého variského neboli
hercynského horstva, které bylo vyvrásněno při variském (= hercynském) vrásnění hlavně v
intervalu mezi 380-300 miliony let před přítomností, tj. v době od středního devonu do
svrchního karbonu. Území patří do oblasti bohemikum. Budují ji magmatické a přeměněné
(metamorfované) horniny. (www.herber.kvalitne.cz).
Území dle hydrogeologické rajonizace spadá do krystalinika v povodí Horní Vltavy a
Úhlavy. Poddolována je jedna lokalita Pasečnice – Okrouhlík, kde se do 19. století těžily
polymetalické rudy (mapy.geology.cz).
Nejrozšířenějším půdním typem jsou kambizemě. Ze zemědělského hlediska je využití
kambizemí komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné k vodní erozi (na
celém území se vyskytují půdy ohrožené vodní erozí), a dále malou mocností profilu a vysokým
obsahem skeletu. Pro většinu kulturních rostlin mají také nepříznivé pH. To však lze upravit
pomocí vápnění. Jsou vhodné pro pěstování brambor a lnu.
Územím obce neprotéká významnější vodní tok. Největší vodní plochou je rybník Babylon.
Další vodní plochou je Černý rybník.
Nejrozsáhlejším půdním typem, co se týče jeho využití, je lesní půda, která tvoří více než tři
čtvrtě celé rozlohy (viz tabulka č. 2). Lesnatost území je v porovnání s ČR vysoce nadprůměrná.
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Tabulka č. 2: Výměra půdy v roce 2015 (k 31. 12.)
z toho (v ha):
Celková
výměra
(ha)

z toho:
zemědělská
půda

orná
půda

zahrady

trvalé
travní
porosty

lesní
pozemek

vodní
plochy

zastavěné
plochy

ostatní
plochy

665,2

43,9

8,5

10,1

25,3

541,3

24,9

6,2

48,9

%

6,6

1,3

1,5

3,8

81,4

3,7

0,9

7,4

Zdroj: www.czso.cz

Z hlediska biogeografického členění se jedná o hercynskou podprovincii. Katastr obce spadá
do Českoleského bioregionu. Potenciální přirozenou vegetací je biková bučina, která je na
většině míst nahrazena smrkovou monokulturou (http://mapy.nature.cz/).
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2.

Analytická část

2.1.

Obyvatelstvo

2.1.1. Demografická situace
V letech 2004-2019 se počet obyvatel obce Babylon (viz graf č. 1) pohyboval v intervalu
272-325 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období vykazuje růstový trend.
K největšímu poklesu došlo mezi lety 2009 a 2010. Příčinu změny počtu obyvatel v letech
2003-2019 vykresluje graf č. 2. Vývoj početních stavů je výslednicí pohybu obyvatel
přirozenou měnou (dáno porodností a úmrtností) a stěhováním (migrací) obyvatel. Kladné
migrační saldo (migrační přírůstek) znamená, že se do obce přistěhovalo více obyvatel, než se
jich vystěhovalo, přírůstek přirozenou měnou znamená, že počet živě narozených dětí byl vyšší
než počet zemřelých obyvatel. Z grafu č. 2 je patrné, že nejvýraznější změny v počtu obyvatel
způsobila migrace.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 2004-2019 (stav k 31. 12.)
330
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Zdroj: www.czso.cz
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Graf č. 2: Změna v počtu obyvatel v letech 2003-2019
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Zdroj: www.czso.cz

Českou republiku ohrožuje v současné době demografické stárnutí populace. Důsledky
demografického stárnutí se dotýkají všech sfér sociálního a ekonomického vývoje a nejčastější
obavy se pojí s udržitelností financování důchodového systému, růstem nákladů na sociální
zabezpečení a zdravotní péči a nedostatkem pracovní síly na trhu práce. Ukazatelem, který
vypovídá o vývoji věkového složení, je index stáří. Vývoj indexu stáří v obci Babylon, v SO
ORP Domažlice, v Plzeňském kraji a v České republice znázorňuje graf č. 3. Mezi lety 2005 a
2013 se index stáří pohyboval v obci Babylon pod hodnotou 100, což znamená, že počet osob
ve věku 65 let a více nepřevyšoval počet dětí do 15 let. Od roku 2014 se pohybuje index stáří
nad hodnotou 100. V letech 2018 a 2019 dokonce překonal hodnoty ukazatele v Plzeňském
kraji a v České republice.
Graf č. 3: Vývoj indexu stáří v letech 2005-2019
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Zdroj: www.czso.cz
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2.1.2. Sociální situace v obci
Obec Babylon není zapojena v současné době do komunitního plánování sociálních služeb.
Komunitní plán řeší mimo jiné poskytování pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci,
kterou se rozumí „oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné
fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení
podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením“1.
Na území obce Babylon nebyla doposud identifikována sociálně vyloučená lokalita.

2.1.3. Spolková, osvětová a informační činnost
Komunikace s veřejností je jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení obce.
Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných projednáních je využívaná úřední deska,
webové stránky obce, SMS brána a Babylonský zpravodaj. Veřejný rozhlas v obci chybí.
Vzhledem k velikosti obce zde nepůsobí mnoho spolků a zájmových sdružení. Jejich výčet
uvádí tabulka č. 3. Pro další rozvoj obce a posílení vztahu obyvatel s místem, kde žijí, je
spolková činnost velmi důležitá. Je nutné, aby spolky měly kvalitní a dostatečné zázemí pro
svoji činnost.
Tabulka č. 3: Seznam organizací
Organizace
Babylon, z. s.
Léto Milevo, z. s.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Babylon
TJ Sokol Babylon, z. s.
Zdroj: vlastní šetření

2.2.

Hospodářství

2.2.1. Ekonomická situace
Podle údajů ČSÚ mělo v roce 2016 v obci sídlo celkem 104 ekonomických subjektů. Graf č.
4 znázorňuje strukturu ekonomických subjektů podle právní formy. Z grafu vyplývá, že největší
podíl zaujímají soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona, kteří tvoří
71,15 % z celkového počtu ekonomických subjektů.

1

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Graf č. 4: Struktura ekonomických subjektů dle právní formy k 31. 12. 2016
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Zdroj: www.czso.cz

Nejčetněji jsou podnikatelské subjekty zastoupeny v oblasti ubytování, stravování a
pohostinství (26,9 % ekonomických subjektů) a velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
motorových vozidel (20,2 %). Podrobněji je zastoupení ekonomických subjektů dle jejich
činnosti znázorněno v grafu č. 5.
Graf č. 5: Struktura ekonomických subjektů dle činnosti k 31. 12. 2016
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klimatizovaného
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2%
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zpracovatelský
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6%

velkoobchod a
maloobchod; opravy
a údržba
motorových vozidel
20%
doprava a
skladování
6%
Zdroj: www.czso.cz
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Pro hodnocení situace na trhu práce je důležitým ukazatelem míra ekonomické aktivity, která
představuje potenciální pracovní sílu. V tomto ohledu je situace v obci Babylon srovnatelná s
průměrem Plzeňského kraje i celé ČR. Průměrný podíl ekonomicky aktivních obyvatel podle
SLDB 2011 je 50,3 %, v kraji 48,9 % a v ČR 48,7 %.
Situaci na trhu práce lze také charakterizovat z hlediska zaměstnanosti v jednotlivých
odvětvích ekonomických činností. V Babylonu vykazuje nejvyšší zaměstnanost dle SLDB
2011 odvětví průmysl (16,3 %), velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových
vozidel (14,1 %) a ubytování, stravování a pohostinství (11,9 %).
Vývoj podílu nezaměstnaných osob k 31. prosinci v letech 2014-2020 v porovnání se SO
ORP Domažlice, Plzeňským krajem a Českou republikou znázorňuje graf č. 6.

Graf č. 6: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2014-2020 (k 31. prosinci)
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Zdroj: www.czso.cz

2.2.2. Pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova.
Pozemkové úpravy slouží mimo jiné k obnovení zanedbané a poničené krajiny. Rovněž
přispívají k ochraně půdy, vody a bioty. Mohou předcházet i opatřením protipovodňové
prevence.
Podle registru (eAGRI) nebyly na území obce realizovány jednoduché ani komplexní
pozemkové úpravy.
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2.2.3. Cestovní ruch
Obec Babylon patří k největším rekreačním oblastem okresu Domažlice. Turistický ruch je
zde velmi rozvinutý, čemuž odpovídá i hustota infrastruktury. Tabulka č. 4 uvádí základní údaje
ohledně kapacity a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v letech 2013 a 2014.
Tabulka č. 4: Návštěvnost ubytovacích zařízení
2013

2014

5

5

pokoje

161

162

Lůžka

551

551

6 842

5 311

2 327

1 332

16 893

13 461

4 430

2 744

2,5

2,5

Počet zařízení

Hosté
z toho nerezidenti
Přenocování
z toho nerezidenti
Průměrný počet přenocování (noci)

Zdroj: www.czso.cz

Atraktivity cestovního ruchu
Největším turistickým lákadlem je Babylonský rybník, který mimo jiné slouží jako přírodní
koupaliště.
Přímo v obci se nachází několik památek místního významu. Jedná se o následující památky:
•
•
•
•

novodobá dřevěná kaple
Husův pomník
pomník padlých v I. sv. válce
dva litinové kříže

K přírodním zajímavostem patří Čertův kámen a Sokolova vyhlídka.
Řešeným územím prochází mezinárodní cyklotrasa č. 3, včetně paralelní varianty 3A, která
byla nahrazena novým úsekem. Celá cyklotrasa vedoucí z Prahy do Mnichova měří 450 km.
Území obce nabízí i řadu značených turistických cest:
•
•
•
•
•

zelená: Babylon – Plzeňská cesta – Čerchov (7,5 km)
zelená: Klenčí pod Čerchovem – Havlovice (11,5 km)
žlutá: Salka – Babylon – Trhanov (6,5 km)
červená: Dmout – Babylon (4 km)
modrá: Pod Ovčím vrchem – Babylon (11 km)

Okolím Babylonu vede Čertova naučná stezka s 21 zastávkami v délce 11 km.
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Infrastruktura pro cestovní ruch
Protože je obec Babylon vyhledávaným cílem turistů, je zde relativně pestrá nabídka
ubytování a stravování. Dva kdysi fungující hotely jsou však již několik let mimo provoz –
Bedrníček a Praha. V současné době si hosté mohou vybrat z následující nabídky ubytování:
•
•
•
•
•

AUTOKEMP Babylon, s. r. o.
hotel Bohmann
penzion Magda
apartmán Eleonora
Babylon VILA 61

Stravovací služby zajišťují:
•
•
•
•
•

hotel Bohmann
Pizzeria – Restaurant Babylon
Restaurace – Pizzerie Paradiz
Sauna Babylon
stánky u koupaliště

V obci funguje Casino Sternspieler.

2.3.

Infrastruktura

2.3.1. Technická infrastruktura
V obci není veřejný vodovod. Obyvatelé i hotely mají své vlastní studny. Voda z těchto
studní obsahuje zvýšené množství radonu.
Celá obec je od roku 2001 napojena na kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Kanalizaci a
ČOV provozuje firma Chodské vodárny a kanalizace, a. s.
S plynofikací se vzhledem k finanční náročnosti v současné době neuvažuje.
S dodávkou elektrické energie do sítě nejsou v obci problémy.
Co se odpadového hospodářství týče, popelnice jsou majetkem obce i obyvatel. V létě se
komunální odpad vyváží 1x za 14 dní, v zimě 1x za týden na řízenou skládku do Lazců.
2.3.2. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Obcí prochází hlavní silniční tah I/26 Plzeň-Folmava, který je značně přetěžovaný. Situaci
by měla vyřešit realizace obchvatu Babylonu.
Železniční doprava
Jedinou tratí, která přes obec Babylon vede, je trať číslo 180 (Plzeň – Domažlice – Furth im
Wald). Jedná se o jednokolejnou železniční trať. Trať vybudovala společnost Česká západní
dráha a uvedla do provozu v roce 1861 s výjimkou zakončení v Plzni, které bylo dokončeno v
roce 1862.
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Autobusová doprava
Autobusovou přepravu v obci Babylon zajišťuje společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
s.r.o.

2. 4. Vybavenost
2.4.1. Školství, zdravotnictví a sociální služby
V obci je zřízena mateřská škola, která byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva obce
Babylon s platností od 1. ledna 2003.
Vzhledem k velikosti obce zde není jiné školské zařízení, zdravotnické zařízení či zařízení
sociálních služeb. Za těmito službami mohou občané dojíždět do nedalekých Domažlic.
2.4.2. Kultura a sport
V obci je provozována knihovna. Kulturní dům zde není, proto se akce pořádají pod širým
nebem v areálu koupaliště. Koncertní síň a taneční sál je v hotelu Bohmann.
Mezi každoroční akce patří Babylonské léto pořádané obecním úřadem, stavění májky,
dětský karneval a dětský den spolupořádaný obecním úřadem a TJ Sokol, sportovní bál
pořádaný oddílem kopané a hasičský bál pořádaný SDH.

2.5.

Životní prostředí

2.5.1. Stav životního prostředí
Kvalitu životního prostředí v obci lze označit jako velmi dobrou, je zde příznivé bioklima.
Na území obce nejsou žádné zdroje nerostných surovin, takže není ohrožena těžbou,
nevyskytují se zde ani poddolovaná území. V obci není stanoveno záplavové území, jediným
rizikem ohrožení je pouze protržení hráze rybníka. Nejsou zde ani žádné významné zdroje
znečištění. Urbanizovaná část obce se nachází ve vysokém radonovém riziku.
2.5.2. Ochrana životního prostředí
Na území obce se nachází CHKO Český les, přírodní park Český les a přírodní památka
Sokolova vyhlídka.
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (lesy,
zahrady apod.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv.
nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená
vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Babylon dosahuje koeficient 0,93. K zachování nezbytné
ekologické stability byl navržen územní systém ekologické stability, který sleduje i obnovu
významných původních přírodních prvků. Na území obce zasahuje ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru mezofilní bučinné osy 104 Českého lesa, které má šířku 2 km.
Údolím Bystřice prochází regionální biokoridor 213 s následujícími lokálními biocentry:
Babylonský rybník, Niva Bystřice, Na pískách. Lokální biokoridor prochází po Českém
křemenném valu přes L BC 44 Sokolova vyhlídka a L BC 44 Na podkově. Za významné
krajinné prvky jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., považovány lesy, vodní toky a jejich údolní
nivy, rybníky, jezírka a rašeliniště a dále registrované VKP – viklan Čertův kámen.
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2.6.

Správa obce

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek,
který je vymezen hranicí území obce. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
2.6.1. Obecní úřad a kompetence obce
Základní údaje o obecním úřadu jsou následující:
•
•
•
•
•
•

Adresa:
Telefon:
Web:
E-mail:
ID datové schránky:
IČ:

Obec Babylon, Babylon 27, 345 31 Babylon
+420 379 793 275, +420 724 287 936
www.babylon-obec.cz
info@babylon-obec.cz
z3bbkh5
00572551

Kontaktní údaje na jednotlivé pracovníky:
Pavel Bambásek
Ing. Marcela Pitipáčová
Úřední hodiny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:

starosta
starosta@babylon-obec.cz
místostarostka

+420 724 857 661
+420 607 536 906

9:00 - 17:00
9:00 - 12:00
9:00 - 17:00

Zastupitelstvo obce
Jméno

Funkce

Pavel Bambásek

starosta

Ing. Marcela Pitipáčová

místostarostka

Zbyněk Gureň

zastupitel

Simona Schlägelová

zastupitel

Bc. Michal Hrdlička

zastupitel

Ivan Zavadil

zastupitel

Karel Polák

zastupitel
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Zastupitelstvo obce zvolilo následující výbory a komise:
Finanční výbor
•
•
•
•
•

Bc. Michal Hrdlička (předseda)
Ing. Tomáš Hrubý
Eva Vosecká
Mgr. Kamila Beňušíková-Angelovová
Ondřej Temscák

Kontrolní výbor
•
•
•

Karel Polák (předseda)
Ivan Zavadil
Ing. Jiří Královec

Komise pro občanské záležitosti
•
•

Jana Steinbachová
Karel Polák

2.6.2. Hospodaření obce
Následující graf ukazuje přehled příjmů a výdajů obce za vybrané roky. Příjmy a výdaje
z období 2017-2019 jsou konsolidované, údaje za rok 2020 a 2021 jsou převzaty ze stránek
obce.
Graf č. 7: Příjmy a výdaje podle rozpočtu
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Zdroj: Monitor Ministerstva financí, webové stránky obce
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2.6.3. Vnější vztahy a vazby
Obec Babylon je členem několika svazků:
•
•
•
•
•

Svaz měst a obcí České republiky
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko
Svazek obcí pro odpadové hospodářství Lazce
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
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3. SWOT analýza
Silné stránky
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

dobrá geografická poloha obce mezi
okresním městem a hranicí se SRN
zpracovaný územní plán
zázemí rekreace a CR pro Domažlice, Plzeň,
ČR i Bavorsko
rekreační potenciál území (Babylonský a
Černý rybník)
příznivé bioklima a kvalitní životní prostředí
vysoká ekologická stabilita území
přírodní park a CHKO Český les
dobrá dopravní dostupnost
dosavadní image letoviska
zájem o bydlení v obci

Slabé stránky
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Příležitosti
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

budování objektů občanské vybavenosti
rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb
zvýšit četnost vydávání obecního zpravodaje
(4-6x ročně)
zvyšování retenčních schopností krajiny
budování klimatických lázní s doprovodnou
infrastrukturou
plynofikace/alternativní zdroje energie
zřízení obecního vodovodu
vybudování obchvatu obce
projektová připravenost
spolupráce s okolními obcemi a CHKO
Český les
podpora ochrany krajiny
komunikace s chataři a chalupáři
zatraktivnění okolí Babylonu

vysoké radonové riziko
malá nabídka pracovního uplatnění v obci
špatný stavební stav obecních objektů
nízké procento zemědělských a lesních
pozemků ve vlastnictví obce
méně příznivá skladba lesů – smrková
monokultura
vysoká zátěž tranzitní dopravou (hluk,
zplodiny)
nízká úroveň služeb cestovního ruchu
vysoká závislost na městu Domažlice
decentralizované zdroje pitné vody (studně)
chátrající objekty (hotely)

Hrozby
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ztráta image letoviska
negativní demografický vývoj
zvyšování rizika ohrožení záplavami
narušení krajinných a urbanistických hodnot
neregulovaným rozvojem
nevhodné záměry developerů
nezájem obyvatel o správu a rozvoj obce
nevhodná
zástavba
narušující
architektonický ráz obce
změna využití půdního fondu
prodej obecní majetku bez vazby na rozvoj
obce
ztráta samostatnosti
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4. Návrhová část
Návrhová část obsahuje priority a opatření. Návrhová část je formulována s ohledem na
období 2021-2027 a zohledňuje zásadní problémy, potřeby, příležitosti a možná ohrožení obce
Babylon. Cílem návrhové části je identifikovat realizační potenciál všech relevantních
rozvojových oblastí a specifikovat realizační opatření tak, aby jejich výstupy a výsledky
ovlivňovaly rozvoj obce v širším měřítku s pozitivními multiplikačními efekty a s důrazem na
tvorbu synergických a komplementárních vazeb.

4.1. Vize do roku 2027
Na základě výstupů z analytické části dokumentu je definována základní strategická vize
obce Babylon.

„Babylon je poklidná udržovaná obec, která poskytuje základní služby
všem občanům a neustále zlepšuje technickou a dopravní infrastrukturu. Je
zde čisté životní prostředí, které spolu s dalšími atraktivitami vytváří prostor
pro rozvoj cestovního ruchu a spokojený život jejích obyvatel.“

4.2. Priority a opatření
Priority jsou hlavní témata rozvoje, která chce obec rozvíjet a řešit. Opatření rozpracovávají
způsob dosažení cílů a vycházejí ze znalosti obce, problémů, územně analytických podkladů
Plzeňského kraje a v neposlední řadě návrhů územního plánu obce Babylon. Je jasné, že na
realizaci většiny z nich nemá obec personální kapacity ani finanční zdroje. Mnohé z nich svým
významem i finanční náročností přesahují lokální i regionální rozměr a musí se na nich podílet
město Domažlice, Plzeňský kraj, případně další partneři.

Priorita 1 Občané a jejich spokojený život
Opatření 1.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel a sociálních služeb
•
•
•

Vyšší využití školského zařízení pro neformální a celoživotní vzdělávání
Aktivní zapojení obce do vzdělávání obyvatel
Vytvářet podmínky pro rozvoj sociálních služeb, včetně bydlení

Opatření 1.2 Zlepšit volnočasové vyžití občanů
•
•
•
•

Rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení pro volnočasové aktivity
Podpora volnočasových aktivit obyvatelstva, rozšíření jejich nabídky
Podpora činnosti organizací zabývajících se sportem a tělovýchovnou činností
Podpora kulturních a historických tradic
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•

Pořádání tradičních kulturních, společenských a sportovních akcí – zábavy, plesy,
trhy, poutě, fotbalové turnaje, volejbalové soutěže, soutěžní terénní běhy apod.

Opatření 1.3 Posílit spolkový život v obci a bezpečnost
•
•
•

Aktivní spolupráce obce se spolky
Podpora spolkových činností a akcí
Modernizace vybavení hasičského sboru

Opatření 1.4 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení
•
•
•

Vymezit vhodné plochy pro bytovou výstavbu
Příprava nových pozemků k bydlení
Podpora výstavby rodinných domků a případně i nájemních bytů

Priorita 2 Kvalitní dopravní dostupnost a moderní technická infrastruktura
Opatření 2.1 Zvýšit kvalitu dopravní dostupnosti
•

Rekonstrukce komunikací

Opatření 2.2 Zlepšit dopravní obslužnost
•
•

Zjistit vytíženost dopravních linek a hlavní směry pohybu obyvatel
Aktivní spolupráce s dopravcem

Opatření 2.3 Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací napojených na ČOV
•
•

Výstavba, rekonstrukce a modernizace ČOV
Napojení chatové oblasti v jižní části obce, dostavba kanalizace pro novou výstavbu

Priorita 3 Dynamická a konkurenceschopná ekonomika
Opatření 3.1 Rozvoj infrastruktury pro podnikání a revitalizace brownfields
•
•
•
•
•

Vykoupení, investiční příprava a propagace pozemků určených pro podnikatelské
aktivity
Revitalizace brownfields
Podpora formou dotace na stavební náklady na rekonstrukce komerčně využitelných
budov ve vlastnictví obce
Podpora aktivit osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání
Usměrňování využití území zejména s ohledem na koncepci rozvoje wellness a
lázeňských funkcí

Opatření 3.2 Zkvalitnění nabídky služeb
•
•
•

Modernizace stávajících zařízení poskytovatelů služeb cestovního ruchu
Vytvoření nabídky (balíčků služeb) cestovního ruchu
Budování naučných stezek
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•
•
•
•
•
•

Spolupráce s provozovateli na cílené propagaci obce
Vytváření image klimatických lázní zaměřených na wellness aktivity
Výstavba rekreačně-sportovních atraktivit jako je nordic walking stezky apod.
Podílet se na vytvoření koridorů sítě cyklostezek v ose Praha-Plzeň-Regensburg
Budování záchytných parkovišť
Získat statut klimatických lázní dle „lázeňského zákona“

Priorita 4 Čisté životní prostředí
Opatření 4.1 Podpora šetrného využívání krajiny
•
•

Obnova významných původních přírodních prvků územního systému ekologické
stability doplněním rekreační zeleně
Funkční využití ploch biocenter a biokoridorů

Opatření 4.2 Vylepšení vzhledu krajinného rázu
•
•
•
•
•

Opravy drobných historických a kulturních staveb
Revitalizace vodních ploch ke zlepšení zadržení vody (zlepšení akumulačních a
retenčních funkcí)
Výstavba a obnova drobných retenčních nádrží
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Výsadba a údržba veřejné zeleně

Opatření 4.3 Rozvoj osvěty obyvatelstva
•
•
•
•

Společná cílená osvěta obyvatel v oblasti odpadového hospodářství
Vytvoření informačních letáků
Zapojení mateřské školy do osvěty
Zapojení knihovny do osvěty

Opatření 4.4 Zefektivnění nakládání s energií
•

•

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické
náročnosti budov
Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla
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5. Akční plán
Akční plán představuje krátkodobý dokument (na období 1–3 let), který navazuje na návrh
opatření a konkretizuje způsob realizace rozvojových aktivit plánovaných na nejbližší období.
Akční plán tedy označuje konkrétní akce pro naplnění jednotlivých priorit.

Priorita 1 Občané a jejich spokojený život
Název
Víceúčelové
hřiště s umělým
povrchem
Restaurace a
sportovní
zázemí Sauna
Babylon
Rekonstrukce
podkroví staré
školy
Rekonstrukce
fotbalového
hřiště
Rekonstrukce
autokempu

Předkladatel
Místo
projektu
realizace

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)

Období
realizace

obec
Babylon

Babylon

2 700 000,-

2021

obec
Babylon

Babylon

7 000 000,-

2021

obec
Babylon

Babylon

3 000 000,-

2023

obec
Babylon

Babylon

2 000 000,-

2022

obec
Babylon

Babylon

25 000 000,-

2025

Oprava hasičské
zbrojnice

obec
Babylon

Babylon

2 200 000,-

2022

Rozšíření
dětského hřiště

obec
Babylon

Babylon

2 500 000,-

2023-2025

Volnočasový
sportovní areál

obec
Babylon

Babylon

5 000 000,-

2026

Rozšíření
sportovišť

obec
Babylon
obec
Babylon

Babylon

2 500 000,-

2024

Babylon

3 500 000,-

2021-2027

Rozvoj turistiky
Obecní mobiliář

obec
Babylon

Babylon

1 500 000,-

2024

Kaplička

obec
Babylon

Babylon

500 000,-

2023

Popis projektového
záměru
Stavba nového
víceúčelového hřiště
s umělým povrchem
Novostavba budovy
se zázemím pro
sportovce a
restaurací
Rekonstrukce
půdních prostor na
komunitní centrum
Oprava povrchu
stávajícího hřiště
včetně oplocení
Modernizace areálu a
budov
Součást záchranného
integrovaného
systému
Rozšíření stávajícího
dětského hřiště o
nové prvky
Výstavba
sportovního areálu se
zimní sáňkařskou
dráhou a letním
Bike-parkem
Výstavba nových
veřejných sportovišť
Nové naučné stezky,
cyklotrasy
Obnova obecního
mobiliáře
(odpadkové koše,
lavičky atd.)
Obnova původní
kapličky
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Priorita 2 Kvalitní dopravní dostupnost a obslužnost a moderní technická infrastruktura
Název

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)

Období
realizace

Rekonstrukce
ČOV Babylon

obec Babylon

Babylon

2 000 000,-

2024

Studie obecní
vodovod

obec Babylon

Babylon

500 000,-

2027

Rekonstrukce
místních
komunikací

obec Babylon

Babylon

7 000 000,-

2021-2027

Oprava
kanalizační sítě

obec Babylon

Babylon

15 000 000,-

2023-2027

obec Babylon

Babylon

2 500 000,-

2023

obec Babylon

Babylon

600 000,-

2024

Hasičské
vozidlo
Digitální úřední
deska

Popis projektového
záměru
Oprava budovy a
modernizace
technologie ČOV
Příprava na stavbu
obecního vodovodu
Rekonstrukce
povrchu místních a
účelových
komunikací
Postupná
rekonstrukce
kanalizační sítě
Nákup nového
vozidla pro JPO -V
Nákup digitální
úřední desky

Priorita 4 Čisté životní prostředí
Název
Úprava rybníčku
Babylon
Revitalizace
území kolem
přítoku
obecního
rybníku
Zlepšení
odpadového
hospodářství

Předkladatel
projektu

Místo
realizace

Předběžný
rozpočet
projektu (Kč)

Období
realizace

obec Babylon

Babylon

5 000 000,-

2022

obec Babylon

Babylon

4 000 000,-

2027

obec Babylon

Babylon

3 000 000,-

2024-2027

Popis projektového
záměru
Protipovodňové
opatření
Revitalizace ploch
přiléhajících
k přítoku obecního
rybníku včetně jeho
koryta
Zavedení nových
opatření vedoucích
k efektivnějšímu
třídění složek
odpadu
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6.

Podpora realizace programu

Pro úspěšnou realizaci PRO Babylon je důležité nastavení jeho postupného naplňování. V
budoucnu bude důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – obce, spolků, občanů,
podnikatelů i subjektů vně obce.

Realizační role

Kompetentní pozice

Jméno

Garant

Zastupitelstvo obce

Pavel Bambásek

Koordinátor

Pověřený člen zastupitelstva

• Garant zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich
řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky a
možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program
na nové podmínky, ať už na národní, krajské či místní úrovni.
• Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou
činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení
harmonogramu vyhodnocování a monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování
zastupitelstva obce. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a
podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Podílí se na zajištění
dodržování harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr
podkladů pro monitoring programu.
Odpovědnost za plnění akčního plánu mají všichni členové zastupitelstva obce. Zastupitelé
obce, jako členové pracovní skupiny, se seznámili s programovým dokumentem na roky 2021–
2027 již postupně při jeho vzniku. Tento dokument se po schválení zastupitelstvem obce stává
jedním ze základních podkladů pro další rozvoj obce.
Dokument bude aktualizován minimálně jednou za 2 roky. Aktualizaci bude provádět
zastupitelstvo přímo úpravou jednotlivých opatření i celého Programu rozvoje obce včetně
vyznačení data aktualizace. Aktualizace programu rozvoje obce a jeho změny budou schváleny
zastupitelstvem obce souběžně se schvalováním ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu
obce. Aktualizovaný program rozvoje obce bude zveřejněn na internetových stránkách obce.
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je obecní rozpočet. U řady aktivit se
předpokládá také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU).
V roce 2023 bude vypracováno komplexní zhodnocení programu rozvoje obce, které bude
základním zdrojem informací pro návazný strategický rozvojový dokument.
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