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1. Obec a její koncepční dokumenty 
 

1.1. Stručná charakteristika obce 
Obec Pištín se nachází v Jihočeském kraji 15 km severozápadně od Českých Budějovic a 3 km 
jihozápadně od Zlivi. Leží na okraji území „Zbudovských blat“. Ve správním území obce jsou čtyři 
místní části, které leží na třech katastrálních územích o celkové rozloze 1403 ha, hustota zalidnění je 
44,54 obyv./km2, věková struktura - 0-14 let – 16%, 15-64 let – 66.6%, nad 65 let – 17,4%. 
Češnovice (první písemná zmínka 1409) mají 237 obyvatel, Pašice (1262) 72 obyvatel, Pištín (1261) 
303 obyvatel a Zálužice (1490) 24 obyvatel. Celkový počet obyvatel je k 1. 1. 2017 - 636. 
Obec Pištín je členem NSZM, SMS, SPOV, SMOJK, MAS Rozkvět, DSO Blata. V obci má sídlo svazek 
obcí Blata, destinační management Jihočeský venkov o.s. a Spolek Svatý Vavřinec. Obec má velmi 
dobré dopravní napojení na silniční síť, železniční doprava je dostupná ve vzdálenosti cca 3 km. 
Spádová města ORP Zliv a České Budějovice vykonávají pro obec a občany některé úkony státní 
správy. 
Převažuje vesnická zástavba. V okolí obce je velké množství rybníků a převážně kulturních 
zemědělských ploch. 
 

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace. 
Platný územní plán byl schválen 30. 10. 2011. Zpracovatelem je AD atelier s.r.o.  

 

1.3. Program obnovy vesnice 
Místní program obnovy venkova byl schválen 7. 12. 2015 a zahrnuje všechny oblasti rozvoje obce do 
r. 2020. Zpracován byl na základě požadavků občanů, které byly sbírány od roku 2014 a zároveň 
obsahuje chybějící infrastrukturu, potřebnou pro život moderního obyvatele. Program obnovy 
venkova je průběžně aktualizován. 
 
 

1.4. Rozpočet obce 2015 
 
 

Výsledek hospodaření v roce 2015 

              

Celkové příjmy            36 931 754,00 Kč    Celkové výdaje            32 153 064,00 Kč  

Z toho:   Z toho: 

Daňové příjmy              6 955 326,00 Kč    Běžné výdaje            14 256 483,00 Kč  

Přijaté transfery            23 679 759,00 Kč    Kapitálové výdaje            17 896 581,00 Kč  

Rozpočet hospodaření v roce 2016 

              

Celkové příjmy            17 562 800,00 Kč    Celkové výdaje            25 117 700,00 Kč  

Z toho:   Z toho: 

Daňové příjmy              6 645 000,00 Kč    Běžné výdaje              4 837 700,00 Kč  

Přijaté transfery              1 267 500,00 Kč    Kapitálové výdaje            20 280 000,00 Kč  

Rozpočet roku 2017 byl schválen jako schodkový z důvodu realizace velkých investičních akcí v roce 
2016. Po proplacení přidělené dotace na MŠ by mělo dojít k vyrovnání rozpočtu. Vzniklý schodek je 
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kryt přebytkem hospodaření z minulých let a krátkodobým úvěrem. 

 
 

1.5. Přehled dotací 2010-2016 
Příloha č. 1 – Přehled dotací v letech 2010 - 2016 
 
2.    Společenský život 
 
2.1.    Kontinuita společenského života 
Obec vždy s předstihem připravuje, kalendář akcí na příští rok, aby docházelo k co nejmenšímu 
souběhu pořádaných akcí. Ale vzhledem k jejich početnosti to není vždy možné. Akce jsou již po 
několik let zapracovávány do nástěnného kalendáře, který je zdarma roznášen do všech nemovitostí. 
Počet akcí a jejich zhodnocení je ovšem možné posoudit pouze po osobní návštěvě. Ovšem 
vzhledem k tomu, že i okolní obce upravují termíny akcí podle našich, domníváme se, že se nám daří 
zaujmout široké spektrum návštěvníků. Na rok 2017 je naplánováno 32 větších akcí. Snažíme se 
udržet všechny tradiční akce (stavění máje, poutě, masopust, plesy, vítání občánků, blahopřání 
jubilantům, setkání rodáků, setkání na štědrý den). Současně organizujeme i akce netradiční, které 
se ovšem v případě úspěchu mohou stát trvalými v kulturním i společenském kalendáři obce. V roce 
2016 začala obec úspěšně spolupracovat s místní farností a podařilo se několik akcí uspořádat 
společně. 
 
2.2.    Činnost spolková 
 
V obci působí dva sbory SDH, dvě organizace ČSŽ, myslivecké sdružení, ZO včelařů, rybářský spolek, 
obec Baráčnická, fotbalový klub, šipkařský oddíl, několik neformálních sdružení. Ve dvou místních 
částech je zřízen osadní výbor. Všechny spolky jsou sdruženy do Spolku Svatý Vavřinec, jenž byl 
zřízen, aby pomáhal jednotlivým spolkům s administrativou, financováním a metodickou pomocí. 
Prostřednictvím Spolku Svatý Vavřinec jsou rovněž rozdělovány veškeré finanční prostředky na 
podporu spolků z různých grantů a dotací a od sponzorů. Ve všech spolcích se snažíme o přímé 
zapojení dětí z obce do dění a běžné činnosti. Obec podporuje nadstandardně všechny aktivity 
spolků, které směřují k zapojení dětí. 
 
 
2.3.    Podpora obce 
 
 Obec Pištín vede dvě kroniky. Jednu pro místní část Češnovice a druhou pro místní část Pištín. 
Spolky si vedou své vlastní kroniky. Zřízením dvou malých muzeí zachováváme památku našich 
předků. Hasičská expozice se nachází v Češnovicích a Včelařská a zemědělská expozice je umístěna v 
Pištíně. Základem sbírek jsou dary místních obyvatel. Vydáváme „Pištínský zpravodaj“, internetové 
stránky obce jsou průběžně aktualizovány, nepravidelně vydáváme propagační brožury a pohlednice, 
byly vydány i knihy k různým význačným událostem, časté jsou i různé propagační předměty, které 
jsou označeny logy obce (v poslední době reflexní pásky a batohy s reflexní vrstvou, které jsou při 
akcích rozdávány dětem). 
 
 
 
3.   Aktivity občanů 
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3.1.   Dobrovolná práce občanů 
 
Členové každého spolku odpracovávají pro obec zdarma hodiny dle dohody a výše příspěvku od 
obce. Pokud si spolky potřebují navýšit své rozpočty nad rámec běžných příjmů, mohou pro obec 
pracovat za jednotnou cenu 50kč /hod. Jde vždy o nějakou část, která tematicky spadá do jejich 
zaměření. Například myslivci staví oplocenky v obecním lese, hasiči čistí okapy a fasády ve výškách, 
včelaři se starají o včelařské muzeum, ženy mají na starost potřebný úklid, rybáři např. odbahnili 
obecní rybníček apod. Společenské a kulturní akce, které pořádají sami spolky, dělají bez nároku na 
odměnu a vždy jsou zváni všichni obyvatelé obce. Osadní výbor Pašice si vzal za své vysázet a 
udržovat „Švestkový sad“, osadní výbor Zálužice si postavil volejbalové hřiště. 
 
3.2.    Začlenění dětí a mládeže do života vesnice 
 
Práce s dětmi a mládeží je významnou částí činnosti obce i spolků. Stále běží projekt „Žijeme na vsi, 
žijeme v přírodě“, za který jsme dostali cenu hejtmana v roce 2013. Zde jsou děti seznamovány s 
prací spolků v přírodě, s prací zemědělských podnikatelů v zemědělských oborech (zemědělci, rybáři, 
včelaři, myslivci, akvaristou, lesníkem, apod.). U příležitosti „Dne Země“ děti projdou vybranou část 
obce, na konci zasadí ovocné, či jiné stromy a zakončení je u táboráku. V letošním roce připravuje 
oslavu nově zbudovaná MŠ, stejně jako dětský den. 
 
3.3.   Péče o vesnickou pospolitost 
 
Péči o vesnickou pospolitost chápeme jako naší základní povinnost. Snažíme se vždy o urovnání 
sousedských sporů hned v jejich zárodku. Přispíváme i zařízením, kde jsou umístěni naši klienti, ať už 
z řad nejstarších obyvatel, tak i řad postižených občanů. 
 
3.4.    Spolupráce s občany 
 
V obci působí dva osadní výbory. Společně s místními spolky si vzaly za úkol spolupracovat a vytvářet 
tu správnou atmosféru v obci. Průzkumy názorů a námětů občanů získáváme anketami na www 
stránkách, dotazníkovým šetřením, na veřejných setkáních s občany, na výborových schůzích spolků 
a na zasedání Spolku Svatý Vavřinec. Lidé běžně se svými problémy a náměty navštěvují OÚ v 
úředních i neúředních hodinách. V ZO se po každých volbách objeví nějaké nové tváře. Obec je 
členem NSZM a tak už z podstaty všechna plánování vycházejí z komunitního plánování. 
 
4.     Podnikání 
 
4.1.   Podnikání v zemědělství 
 
V zemědělském podnikání obec spolupracuje se všemi subjekty, které v obci působí. Největší měrou 
se na tomto podílí ZOD Sedlec, se kterým obec i spolky spolupracují opravdu skoro denně. Dalším je 
např. soukromě hospodařící zemědělec J. Chalupa, který pro obec zajišťuje část zimní údržby 
komunikací, svoz kontejnerů s bio odpadem a traktorové práce. Na katastru obce působí ještě spol. 
Agriprod, na jehož pozemcích má obec vysázenou alej. Obec prostřednictvím zemědělců likviduje i 
částečně bio odpadu 
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4.1.1.    Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce, realizace zajímavých 
místních produktů vyplývajících ze zemědělské činnosti, jejich kvalita a originalita způsobu 
zpracování, využití původního zpracování zemědělských produktů. 
 
V letošním roce proběhne 2. ročník akce „Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a 

seznamujeme se s jejich vznikem“, která představuje široké veřejnosti drobné výrobce z blízkého 
okolí. Do přípravy a průběhu se zapojují všechny spolky a místní zemědělští podnikatelé (např. 
výstava historické a současné techniky). Obec je pravidelným hostitelem seminářů pro širokou 
zemědělskou veřejnost z celého kraje. 

 
 

4.1.2.    Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných a 
okrasných stromů na veřejných prostranstvích. 
 
Všichni v obci působící zemědělští výrobci, umožnili výsadbu stromků na svých pozemcích či v 
jejich blízkosti, i když při práci na polích a loukách musí na jejich výskyt brát ohled a při 
zpracování půdy se jim vyhýbat. 
 
4.1.3.   Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy krajiny. 
 
Na připravované projekty se zemědělskými subjekty domlouváme dlouhodobě, v minulosti 
proběhly např. směny pozemků pro výstavbu sběrného dvora, ČOV. Všechny tyto dohody byly 
připraveny dlouhou dobu před samotnou realizací. V současné době jednáme se ZOD na 
umístění nových sběrných míst a se všemi subjekty při přípravě změny ÚP. 
 

4.2. Spolupráce obce se zemědělským či lesnickým subjektem 
 
Spolupráce je vzájemně výhodná a bez ní by asi život v obci byl složitější. 
 

4.2.1. Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných. 
 
Popsat spolupráci se všemi subjekty by zabralo několik stran, tak alespoň několik hesel: 

 obec pronajímá pozemky pro zemědělskou výrobu, 

  spolupracujeme při údržbě veřejné zeleně v intravilánu a extravilánu, 

 spolupracujeme na opravě polních komunikací, kdy obec dodá materiál a zemědělci 
stroje, 

 využíváme váhu v areálu ZOD, například pro vážení vozidel odvážejících odpady a 
vytříděné složky komunálního odpadu z obce, 

 děti chodí na tematické dny s myslivci, včelaři, rybáři, zemědělci; navštívili odchovnu 
akvarijních rybiček, rybářskou školu ve Vodňanech všude se seznamují s prací 
profesionálů i amatérů. Postupně tento projekt přebírá MŠ 

 společně zajišťujeme úklid lesa i okolí vodních toků, vyžínání stok a okrajů cest 
 
 
 
 

4.2.2.   Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu. 
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Informovanost o výsledcích spolupráce při péči o veřejná prostranství je zajištěna na www 
stránkách, zpravodajem a publicitou u dotovaných akcí. A myslím, že jsou si všichni občané 
vědomi, že se u nás o krajinu v okolí obce pečuje. Pravidelně se naše úspěšné projekty objevují 
ve vysílání regionálních televizí. 
 
 

4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel  
 
Obec v aktuálním programovacím období prostřednictvím seminářů MAS Rozkvět, AK, MZe školili 
drobné podnikatele či zájemce, jak si dojít pro peníze z různých dotačních titulů. V obci podnikají 
zejména drobní živnostníci z různých oborů. Truhláři, autoopraváři, pneuservis, kadeřnice, 
pohostinství, ubytování, krmiva, čerpací stanice pohonných hmot, zámečníci, klempíři, zedníci, 
tesaři. Z těch větších firem nákladní autodoprava, míchárna betonu, výroba záclonových tyčí a 
žaluzií, výroba CNS strojů. Ve spolupráci s úřadem práce proběhlo v Pištíně několik akcí zaměřených 
na vzdělání uchazečů o zaměstnání. 
 

4.3.1.   Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky. 
 
Z výše uvedených subjektů se včelaři spolu s obcí podílejí na akcích zaměřených na cestovní 
ruch, v roce 2016 se ovšem do akce „Vaříme, pečeme, smažíme...“ zapojí i ostatním zemědělské 
subjekty a všichni ostatní podnikatelé v obci a okolí působící. 

 
4.3.2.    Informace o uskutečněném projektu, který zahrnuje využití nebo rekultivaci nepotřebných 
zemědělských areálů (brownfields). 
 
Společně s ZOD připravujeme projekt na využití bývalé budovy fary a vyhledáváme vhodný 
dotační titul. 
 

4.4.     Venkovská turistika  
 
Obec Pištín v roce 2015 dokončila realizaci projektu multifunkčního zařízení, kde bylo pamatováno i 
na turisty (informační elektronický kiosek, pítko pro cyklisty). V souvislosti s novým areálem 
pořádáme některé nové i tradiční akce pro zatraktivnění obce i přilehlého okolí např. olympijský den 
v Pištíně, cyklovýlet za natáčením filmové komedie Babovřesky. Pravidelně vydáváme informační 
materiály o obci a okolí, např. realizace projektu informačních cedulí. V obci má sídlo DM Jihočeský 
venkov. Ubytování turistů je možné v soukromí, nebo prostřednictvím dvou soukromých penzionů. 
Pro cykloturisty máme u každého dětského hřiště připraveno posezení a kolostav. 
 
4.5.      Přímé podnikání obce – vlastní hospodářská činnost 
 
Obec vlastní 75 ha lesů, které spravujeme prostřednictvím odborného lesního hospodáře. Část 
dřevní hmoty si zpracovávají sami občané. 
 
 
 
 
5.     Péče o stavební fond a obraz vesnice 
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5.1.    Péče o historickou zástavbu 
 
Obec pečuje o všechny památky na katastru obce v rámci svých možností a již dvakrát jsme obdrželi 
děkovný list. Zástavba v intravilánu se řídí platným územním plánem a v současnosti již nejsou 
povolovány „Betonové krabice“. V letech 2017-2018 předpokládáme rekonstrukci novogotické kaple 
u Češnovic.  
 
5.2.    Soulad v zástavbě 
 
Obec má připraveny studie a projekty na obnovu veřejných prostranství a doplnění mobiliáře, v 
jednotném stylu. Realizace probíhá průběžně podle dokončování základní infrastruktury v místních 
částech. Po dokončení by veřejná prostranství měla poukazovat na to, že jsme původně zemědělská 
vesnice z oblasti jihočeských Blat. 
 
5.3.    Nová zástavba 
 
Obec velice úzce spolupracuje se stavebním úřadem ve Zlivi a vyjadřujeme se ke všem plánovaným 
stavbám RD a jejich souladu s ÚP.  
 
5.4.    Organizační opatření 
 
Obec Pištín má ve stádiu skic, projektů a záměrů připraveny podklady pro citlivé dokončení 
rekonstrukce veřejných prostranství, doplnění drobné architektury 
                         
 
6.    Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií 
 
6.1.     Stav občanské vybavenosti 
 
Obec pronajímá čtyři byty, které byly vybudovány v bývalém sídle obecního úřadu, v obci je 
provozovna pošty, smíšeného zboží, ordinace lékaře. Obec vlastní dva restaurační objekty, které jsou 
provozovány jako nájemní. V Pištíně hostinec prošel v minulých letech rekonstrukcí a stal se centrem  
 
společenského života v obci. V Češnovicích proběhla 1. etapa rekonstrukce, aby i zde prostředí 
odpovídalo moderní době. Druhá etapa by měla z málo využívaného sálu a nově i z podkroví udělat 
kulturní centrum. V roce 2016 byla vystavěna nová budova MŠ navazující na budovu OÚ. Obec 
spravuje hřbitov, kde v letošním roce opravíme chodníky. 
 
6.2.     Inženýrské sítě 
 
Obec vlastní vodovod a kanalizaci. V obci je zaveden plyn. V jednotlivých místních částech je situace 
odlišná. V Češnovicích je kanalizace splašková sloučená, ale je vydáno pravomocné stavební povolení 
na novou společně s ČOV. V Pištíně proběhla v loňském roce výstavba oddělené kanalizační sítě a 
ČOV. V místních částech Pašice a Zálužice je zatím likvidace odpadních vod řešena individuálně, pro 
Pašice již máme zpracovanou studii. Vodovodní řád je průběžně prodlužován v souvislosti s novou 
výstavbou. 
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6. 3. Odpadové hospodářství 
 
V uplynulých letech jsme kompletně změnili systém sběru a likvidace odpadů. Vybudovali jsme 
sběrný dvůr, doplnili nádoby a kontejnery na sběr a třídění, vytvořili jsme nová sběrná hnízda. 
Například na BIO odpady obdrželi občané kompostéry, BIO popelnice, u sběrných míst jsou umístěny 
zvonové kontejnery a ještě máme po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Vlastníme 
podvozek na převoz kontejnerů a ve spolupráci s místními zem. podnikateli je svážíme. V oblasti 
plastů provádíme pytlový sběr (společně s papírem), kdy zaměstnanci obce objíždí v pravidelných 
termínech obec a pytle svážejí a potom je svozová firma dopraví na třídičku. Na základě VŘ jsme 
vybrali firmy, které odpad z obce svážejí (rozhodující byla cena) a díky všem těmto opatření se v 
Pištíně již čtvrtým rokem neplatí poplatky za likvidaci odpadů. Likvidaci některých komodit 
zajišťujeme i pro okolní obce. Úzce spolupracujeme se všemi odbornými společnostmi a osvětu 
zaměřujeme zejména na mládež (Den Země, návštěva skládky a třídící linky odpadů ve Vodňanech, 
letáky do schránek, články ve zpravodaji apod.) 
 
 
7.     Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 
 
7.1.    Koncepční přístup, dlouhodobé plánování 
 
Veřejná prostranství jsou zahrnuta v územním plánu i s perspektivou rozvoje. První projekt byl 
zpracován na základě požadavků občanů a následně byl ještě rozpracován zahradní architektkou. Je 
v souladu s programem rozvoje obce a je realizován postupně, zatím po menších celcích. Větší celek 
máme připraven pro získání dotačního titulu. Všechny úpravy by měly na první pohled ukazovat na 
vesnický ráz obce. Propojení většiny úprav je s dětskými prvky a starými zemědělskými stroji. 
 
7.2.     Nové úpravy veřejných prostranství 
 
U každého projektu obce je počítáno s výsadbou a parkovými úpravami. V okolí obcí bylo 
zrealizováno několik alejí a výsadeb. Poslední byla výsadba „Švestkového sadu“, lipové aleje a aleje 
tradičních ovocných odrůd v Pašicích. Došlo ke zhodnocení místa, kde všichni odkládali všechno. 
 
7.3.     Udržování přírodních prostranství a přírodě blízkých prvků 
 
Veškeré pozemky okolo vodních toků jsou průběžně udržovány ve spolupráci s SHZ a ZOD. Pravidelně 
jsou prováděny prořezávky křovin zaměstnanci obce. Větší realizace obec objednává u odborných 
firem. 
 
 
7.4.     Péče o veřejná prostranství a o zeleň 
 
Každý rok je lezeckým způsobem prořezána vzrostlá zeleň odbornou firmou, péči o veřejná 
prostranství a drobnou výsadbu zajišťují zaměstnanci obce. Údržba hřbitova a předzahrádek je 
vykonávána ve spolupráci obec – občan - spolky. Prostranství jsou doplňována drobnou 
architekturou zejména ze dřeva, získaného v obecních lesích. Proběhlo několik ročníků o rozkvetlá 
okna a předzahrádky, kdy jsou vítězové odměněni veřejně zahradnickými potřebami. 
 
7.5.    Ekologická výchova a vzdělávání 
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Děti jsou zapojeny do úprav veřejných prostranství. Vždy si nějaký spolek vezme na starost 
uspořádání akce. Je jen na rodičích, zda děti na akce pořádané obcí doprovodí, a zda se sami zapojí. 
Pravidelně pořádáme tematické akce ke dni země (výsadba stromů, úklid okolo cest, návštěva 
třídírny plastů, exkurze na skládce, apod.). V současné době již takové akce připravujeme ve 
spolupráci s MŠ a stále hledáme finanční zdroje na vybudování odpočinkové zahrady, kde budou 
umístěny i vodní prvky. 
  
 
8.     Péče o krajinu 
 
8.1.    Zemědělské a lesní pozemky 
8.2.    Péče o prvky ekologické stability v krajině 
8.3.    Ostatní opatření péče o kulturní krajinu 
8.4.    Obnova prvků kulturní paměti krajiny 
    
Zemědělské pozemky jsou z velké části obhospodařovány, pouze několik malých pozemků jejich 
majitelé nechávají ležet ladem. Všechny body péče o krajinu se vzájemně prolínají a péči o okolní 
krajinu bereme systematicky. Spolupracujeme se všemi subjekty, které mají k okolní krajině co říci. 
Odborně konzultujeme s AOPK a OŽP MM České Budějovice. Máme zpracovaný ÚSES a vzhledem k 
Natuře 2000, která je v naší oblasti, jsou všechny projekty posuzovány i z tohoto hlediska. Na katastr 
obce navazuje i CHKO Vomáčka. Prováděné výsadby jsou realizovány s ohledem na ráz jihočeské 
krajiny. Připraveny máme protipovodňové úpravy, které respektují přirozenou funkci krajiny. V 
letošním roce dojde k realizaci jedné části protipovodňových opatření (odvedení vody z rybníka Štičí) 
na náklady SPÚ. 
Drobné sakrální objekty, které do naší krajiny v okolí patří, jsou udržovány na náklady obce a 
doplňovány z nalezených artefaktů. V letošním roce bude na místním hřbitově nainstalována 
památka na padlé ve světových válkách. 
 
 
9.     Připravované záměry 
 
9.1.    Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů 
 
Všechny níže uvedené připravované záměry jsou závislé od možností získání finanční prostředků ze 
zdrojů mimo obecní rozpočet, a tudíž jsou realizovány postupně, tak jak jsou vyhlašovány dotační 
tituly, nebo to umožní finanční situace obce v daném roce. 
 
 
 

Termín realizace Název akce 
Plánovaný zdroj 
financování 

Předpokládané 
náklady (v tis. Kč)                            

2020 Kanalizace Češnovice 
MZe 
 

25.000 

2017 - 2020 
Oprava návsi v obci 
Češnovice 

OPŽP, IROP  1.600 

2017 - 2018 
Oprava návsi v obci Pištín, 
vybudování multifunkční 

POV, MŽP 
PRV - Osa IV Leader 

 1.600 
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zahrady 

2018 - 2020 
Protipovodňové úpravy 
Pištín Češnovice 

OPŽP 32.000 

2018 
Rekonstrukce kulturního 
zařízení v Češnovicích 

IROP 10.000 

2017 - 2018 
Rekonstrukce polních 
cest  

MZE 3.000 

2017 - 2018 
Oprava Kaple Nejsvětější 
Trojice 

MZE 1.000 

 
 
 
10.     Informační technologie 
 
10.1. Stručná charakteristika informační technologie 
 
Obec má aktuální internetové stránky www.pistin.cz, kde jsou základní i rozšířené údaje o obci, 
obecním úřadě a ze života v obci. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány. Prostřednictvím 
MAS Rozkvět máme propojeny weby na okolní svazky a obce. V roce 2016 byl dokončen film ze 
života v obci. Vlastní web má i knihovna a většina spolků. V obecních knihovnách (Pištín, Češnovice) 
je občanům v otevírací době k dispozici veřejně přístupný internet. V roce 2013 došlo k rozšíření 
prostor knihovny v Pištíně o čítárnu a zároveň možnost použití volně přístupného internetu na dvou 
nových počítačích. Na žádost občanů obec zřídila „knihoskříň“ a rádi bychom instalovali 
samoobslužné „knihoskříně“ i na autobusových zastávkách. V rámci projektu multifunkčního hřiště 
byl nainstalován informační kiosek, zároveň všechny informace vyvěšujeme na vývěsky a úřední 
desky v obcích. Máme moderní bezdrátový rozhlas ve všech místních částech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pistin.cz/
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11. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova 
  
 

Název stavby: Novostavba mateřské školy v Pištíně  

Kategorie hodnocených staveb: C 

Popis stavby: Koncepční myšlenkou v návrhové části bylo co nejpřirozeněji zapojit stavbu do 
poměrně složité lokality v centru obce, které dominuje kostel sv. Vavřince, obklopený hřbitovem 
s vysokou opěrnou zdí, k níž přiléhá budova obecního úřadu a tělocvičny, mezi nimiž je 
novodobá přístavba garáže. Vše obklopuje oplocená zahrada s dětským hřištěm a vzrostlými 
stromy. 

Architektonický výraz stavby evokuje zahradní „pergolu“, tedy stavbu, která je v okolní zeleni 
přirozená a nekonkuruje svým objemem ani výrazem dominantě – kostelu, naopak svou blízkostí 
a malou výškou pocitově přiléhá ke hřbitovní zdi a doplňuje ji. Nosnou konstrukci tvoří světlé 
dřevěné rámy doplněné velkými prosklenými plochami, které v zadní části objektu v menší míře 
pokračují do střechy, aby bylo zajištěno proslunění denní pobytové místnosti. 
 
Novostavba v kombinaci s úpravou části přízemí obecního úřadu je využívána jako jedna třída 
mateřské školy pro 28 dětí. Dispozičně je stavba jednoduchá a přehledná, přímo napojená na 
stávající budovu obecního úřadu. Celý objekt je možné využívat bezbariérově. 
 
Zahájení stavby: květen 2016 
Dokončení stavby: listopad 2016 
Provoz mateřské školy byl zahájen dne 28.11.2017 

 
Vlastníkem objektu je obec Pištín. Stavba mateřské školy je součástí projektu Novostavba 
mateřské školy v Pištíně, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje. 
Celková výše rozpočtu projektu činí: 9 950 932,62 Kč 
Celková dotace činí (předpoklad): 8 362 377,67 Kč 
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Název stavby: Stavební úpravy restaurace čp. 23 v Češnovicích 

Kategorie hodnocených staveb: B 

Popis stavby: Stavební úpravy spočívali především v opravě a nahrazení stávajících konstrukcí 
v havarijním a velmi špatném technickém stavu. Jednopodplažní objekt čp. 23 pochází z roku cca 
1930 s dostavbou v roce 1973. Nyní i v minulosti využíván jako restaurace a společenský sál. 
Vnější vzhled objektu zůstal zachován a stavebními úpravami nezměněný. 
V rámci stavebních úprav bylo provedeno: odstranění části stropní konstrukce nad restaurací, 
odstranění krovu na restaurací a nahrazení novou dřevěnou konstrukcí krovu, včetně nové 
střešní plechové krytiny, při zachování stejného tvaru a výšky objektu. V podsklepené části 
zázemí restaurace došlo ke snížení podlahové úrovně místnosti. Dále došlo k vybourání 
nenosných příček a úpravě dispozičního uspořádání sociálních zařízení a zázemí restaurace. 
V celé restauraci byly zhotoveny nové úpravy povrchů a podlahových konstrukcí. Svislé obvodové 
konstrukce byly zatepleny tepelně izolačním zateplovacím systémem s tepelnou izolací. Stávající 
komínové těleso pro odtah spalin od plynového kotle bylo nově vyvložkováno, druhé komínové 
těleso v restauraci bylo nahrazeno novým komínem pro krbová kamna. 
 
Parametry rekonstruované stavby: 
Zastavěná plocha: 554 m2 celkem, z toho rekonstruovaná část 255 m2 
Obestavěný prostor: 2880 m3 celkem, z toho rekonstruovaná část 1330 m3 
Užitná plocha restaurace: 100,7 m2 restaurace + 22,68 m2 salónek 
Počet míst sezení v restauraci: 47 restaurace + 12 nekuřácký salónek 
 
Zahájení stavby: únor 2016 
Dokončení stavby: červen 2016 
 
Vlastníkem objektu Češnovické restaurace je obec Pištín. Celá stavba byla financovaná z rozpočtu 
obce Pištín. Celkové náklady na realizaci stavby činí: 7 449 536,67 Kč. 
 

 
 
 
 
 
 

 


