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1. Popis:
Katastr obce Rokle má rozlohu 1.357 ha a rozkládá se jihovýchodně od Kadaně ve vzdálenosti 3 km.
Hranici severní části tvoří řeka Ohře. Nadmořská výška 340 m.
Obec má 5 částí: Hradec, Krásný dvoreček, Nová víska, Rokle a Želina.
První zpráva pochází z roku 1368, je zaznamenána na listině, ve které kadaňský měšťan Martin
prodává svoje dědictví. K roku 1847 není uváděn český název obce, ale pouze německé „Rachel“,
k roku 1886 Ráchel. Původní název zněl pravděpodobně Radkovice, z něj vzniklo „Racherle“,
„Rachl“. V obci byl panský dům, který byl roku 1847 přestavěn v klasicistním slohu a pak zván
zámek. Ves Rokle bývala v majetku města Kadaně jako součást statku Milžany. Panský dům (čp.10)
je zděný patrový čtvercového půdorysu a je ukončen věžičkou, kde bývaly hodiny. Fasáda je členěna
pilastry a rozdělena patrovou římsou. Dům byl sídlem držitele milžanského šosovního dvora.
V Rokli se nachází dále barokní kaple Panny Marie z 2.čtvrti 18.stol. U silnice stojí sloup Nejsvětější
trojice z r.1759.
Jméno Želina, německy „Seelau“ leží 2,2 km od Kadaně, v nadmořské víšce 280 m. První zpráva
pochází z roku 1352, i když podle zachovaného kostela zdejší obec žila minimálně od konce
12.století. Osada kolem kostela sv.vavřince (Sct.Laurentius) byla zvána Ober-Seelau. Želina byla
zapsána 1850 jako majetek královského města Kadaně – statek Milany. Německý název se měnil od
Seelau k Sehlau.
V Želině v první polovině 13.století vznikl kostel sv.Vavřince, v němž se zachovalo presbyterium
z první poloviny 13.století a loď kostela z konce 15.století. Kostel sv.Vavřince byl přestavěn roku
1848, další úpravy byly provedeny v renesanci a baroku. Kostel v roce 1961 vyhořel. Jeho obnova
byla provedena v roce 1994 – nové zastřešení. Kostel sv.Vavřince je nejvýraznější románskou
stavbou okresu Chomutov. Na kostel pravděpodobně navazovalo v jeho počátcích panské sídlo. Na
presbytáři kostela je obloučkový vlys a dvě románská oblouková okénka, na jižní a západní stěně
kostela je raně gotický portál. Na stěnách lodi jsou zbytky pozdně gotických maleb – figurální
motivy s výjevy z bible – vytvořeno po roce 1484. Zařízení bylo pozdně gotické Ukřižovaný a
Truchlící P.Marie z let 1516-1520 od U.Creutze – přemístěny do N.galerie. Oltář sv.Barbory a
Želinský oltář od mistra I.W.jsou umístěny v okresním muzeu. Ostatní zařízení bylo zničeno při
požáru v roce 1961. Okolo kostela je hřbitov, na kterém se přestalo pohřbívat v roce 1952.
Hradec, německy „Burgstadtl“ leží 3,8 km od Kadaně, v nadm.výšce 325 m. K roku 1850 je uváděn
název Burgstadtl, též Purgstadtl, Purgstadtel. Hradec dostal svoje jméno podle hradiště na ostrohu
nad Ohří. Německý název Burgstadtl, česky „podhradí“ vystihuje vztah dnešní části obce k starému
hradištnímu centru. Archeologické nálezy na akropoli hradiště pocházejí již z doby bronzové a
železné (1800 až 400 před naším letopočtem), poslední nálezy pak pocházejí z 11.až 12.století
z doby vlády Přemyslovců. Hradiště nad Hradcem tehdy bylo jedním z lokálních center raně
středověkého státu. Od 13.století funkci centra začíná přebírat Kadaň a osídlení na hradišti zaniká.
Na předhradí však život nezaniká a přetváří se do zemědělské vsi – Hradce. První zpráva pochází
z roku 1367, v provilegiu císaře Karla IV., kdy je uváděna mezi šosovními statky královského města
Kadaně. Hradec patřil do majetku kadaňských měšťanů. Ve 14.století ves vlastnilo několik
kadaňských patricijských rodin. V polovině 17.století se většina vesnice stala majetkem města.
V roce 1694 tu stál dvůr, vytvořený spojením 5 usedlostí. Patřil Adamu Panoschovi z Kadaně.
Zbývajících 21 domů vlastnilo město, které je začlenilo do svého panství Milžany. Od konce
18.století se začal Hradec zvětšovat, v Roce 1843 tu žilo 143 obyvatel ve 38 domech. Pět z nich
tvořilo samostatnou hospodářskou jednotku, která patřila kadaňskému justiciánovi Ignáci Nittnerovi.
Ves stále patřila do obvodu farního kostela v Želině, kde byla i škola. V roce 1850 se stal Hradec
součástí obce Rokle. Zůstal jí až do roku 1915, kdy vznikl samostatný obecní úřad a Hradec se tak
stal samostatnou politickou obcí. Až ke dni 1.července 1960 byl opět jako osada připojen k Rokli.
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Krásný Dvoreček, německy „Klein Schönhof“ leží ve vzdálenosti 3,5 km od Kadaně v nadm.výšce
370 m. První zpráva pochází z roku 1368. K roku 1847 je uváděn i český název Krásný Dvoreček –
statek Milany královského města Kadaně.
Nová Víska, německy „Neudörfel“ 6 km od Kadaně. První zpráva pochází z roku 1533, 1540. 1847
je uváděn německý název Neudörfel-panství Ahníkov-Hagensdorf. 1850 uváděn český název Místo,
1868 Město, 1880 Nová Véska, 1900 Nová Víska-Neudörfl.
Nejstarším osídlením na katastru obce je hradiště nad meandry Ohře. Rozlehlé opevněné sídlo se
rozkládalo na ploše větší než 20 ha, jeho akropole měla rozsah 5 ha. Na hradišti je doloženo osídlení
od pozdní doby kamenné až po starší dobu hradištní. Hlavní nálezy pocházejí z pozdní doby
halštatské, z této doby pochází i opevnění – valy ze 4.stol.před naším letopočtem. Druhé významné
období je starší doba hradištní - Slované v 10.století. V této době byla na původní val přistavena
kamenná zeď. Osídlení se na území obce přesunulo postupně k Želině, která tvořila pravobřežní
protějšek rozvíjejícího se města Kadaně.
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2. Cíl strategie:
Cílem tohoto dokumentu je stanovit možný nástroj vedoucí k udržitelnému rozvoji obce pro zlepšení
životního prostředí, vzhledu obce, životních podmínek obyvatel, rozvoji turistiky a podnikání
v období let 2008 – 2018.

1. strategické cíle
Strategický cíl č.1 – vytvářet prostor pro udržitelný rozvoj obce
Strategická cíl č.2 – aktivně přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu
Strategický cíl č.3 – spolupracovat při územním rozvoji s jinými subjekty v okresech
Chomutov a Louny a v Sasku
2. strategické postupy
Naplnění strategických cílů bude probíhat podle zvoleného postupu.
Po schválení bude zapojena řídící a pracovní skupina, která bude mít na starosti přípravu a
průběh realizovaného projektu.
3. navrhovaná struktura
A. Řídící skupina
Řídící skupinou pro realizaci projektů je Zastupitelstvo obce.
B. Pracovní skupina
Pracovní skupinou bude Zastupitelstvo obce, obyvatelé obce, zástupci podílejících se subjektů a
přizvaní odborníci a specialisté.
Hlavní úkol pracovní skupiny:
- prakticky řešit běžné úkoly ve své oblasti
- provádět monitoring projektu
- svolávat pravidelné porady k hodnocení průběhu projektu a řešení případných problémů
- informovat o průběhu projektu řídící skupin
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3. Současný stav:
Obyvatelstvo:
Počet obyvatel v jednotlivých částech obce k 1.1.2008
Hradec…………………………….……..150
Krásný Dvoreček…………………………15
Nová Víska…………………………..…...33
Rokle ………………………………..…...29
Želina ……………………………….…...18
Celkem………………………………….245

Objekty občanské vybavenosti:
Obec vlastní v současné době tyto objekty:
Obecní úřad, Rokle čp.1
Požární zbrojnice, Rokle čp.3
Zámeček, Rokle čp.10 (památka)
Kostel, Želina (památka)
Na všech objektech již byly provedeny opravy, ale celkový stav není dosud uspokojivý.
Životní prostředí:
V obci jsou v současné době 3 čistírny odpadních vod.
3 jsou na Hradci – 1. provozovatel - SčVK, je do ní svedeno 6 bytovek se 4 byty
2. provozovatel – majitel soukromého hostince v čp.7
3. provozuje ČEPS, a.s.
Jedna v Rokli pro obecní úřad.
Ostatní objekty mají žumpy, které nejsou často vyváženy, tudíž je u nich předpokládaný průsak.
Veškeré odpady vzniklé na území obce jsou odváženy svozovou společností na skládku do Tušimic.

Turistika a rekreace
Na pravém břehu řeky Ohře v severní části katastru obce se rozkládá chatová oblast. Jsou zde i 2
kempy s kapacitou pro ubytování 72 osob.
V jednom kempu je možnost koupání, ale následkem zanedbatelného průtoku často dochází
k množení sinic a následnému zákazu koupání ze strany hygieniků.
V blízkosti kempů se nachází chatová osada, kde je asi 157 chat. Dále zde působí rybářský svaz,
který hospodaří na svém rybníku, kam jezdí velký počet rybářů.
Z Kadaně kolem kostela v Želině, po silnici míjející Krásný Dvoreček, přes Rokli, Hradec a Novou
Vísku je vyznačena cyklotrasa. Z části vede po silnicích a z části polními cestami.
Chráněné přírodní památky:
Sluňáky – roztroušené bloky křemenců s typicky zvětralým povrchem na ploše 3,5 ha, jeden
z posledních výskytů v Čechách
Želinský meandr – údolí řeky Ohře s vhodnými podmínkami pro zvlášť chráněné druhy rostlin
a živočichů.
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Evidované kulturní památky:
Hradec – č.23318/5-733 – hradiště slovanské
Rokle – č.26289/5-727 – výklenková kaple
č.35467/5-728 – sloup se sochou nejsvětější trojice
č.26946/5-729 – socha sv.Jana Nepomuckého
č.35400/5-730 – areál zámku č.p.10
730/1 – zámek č.p.10
730/2 – sýpka
730/3 – konírna se sýpkami
730/4 – chlév
730/5 – stodoly
Želina – č.33982/5-735 – areál kostela sv.Vavřince
735/1 – kostel sv.Vavřince
735/2 – ohradní zeď
735/3 – brána
735/4 – márnice
č.47654/5-736 – fara č.p.1 se stodolou

Dopravní dostupnost:
Dopravní dostupnost není stále optimální. Komunikace byly již z části opraveny, ale stále větší část
je ve špatném stavu. Asfaltový povrch silnic je rozrušený a krajnice nejsou upraveny tak, aby složily
k odvedení dešťové vody.

Dopravní obslužnost:
Dopravní obslužnost je zajištěná autobusy. Vlakové spoje byly zrušeny. Celkový stav dopravní
obslužnosti je dobrý.

Zaměstnanost:
Obyvatelé dojíždějí do zaměstnání do průmyslových zón vytvořených městy Kadaní a Kláštercem
nad Ohří. Zanedbatelná část obyvatel má pracovní místo v obci.

Ekonomický potenciál:
V obci je ve velké míře zachována zemědělská činnost. V okolí Krásného Dvorečku provozují svou
činnost drobní zemědělci. Největší území obce obhospodařuje zemědělská společnost REVITAL
AGRO.
Z průmyslu je v obci těžba kaolínu a bentonitu (Keramost) a rozvodný podnik (ČEPS).
Pro využití turistického ruchu vznikly v obci 2 kempy.

Podnikatelské subjekty a sdružení:
Na území obce provozují svou činnost:
Podnikatelské subjekty:
1. ATC Hradec
2. Kemp u lesa
3. Hostinec na Hradci v čp.7
4. Keramost, a.s.
5. ČEPS, a.s.
6. REVITAL-AGRO
Sdružení:
1. Myslivecké sdružení „Rovnost“
2. Český rybářský svaz
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4. Swot analýza:
Silné stránky:
Blízkost Nechranické přehrady, řeky Ohře a výskyt rybníků v obci je ideálním prostředím pro
rybáře a ostatní turisty. Velký význam pro turistiku mají i chráněné přírodní památky, kulturní
památka kostel sv.Vavřince v Želině a zámek v Rokli. Také existence dvou kempů rozšiřuje využití
území obce pro turistiku.
V obci je v sezoně velká návštěvnost turistů, rekreantů i cizinců.
Další silnou stránkou je umístění obce nedaleko města Kadaně, zhruba 3 km, kde většina obyvatel
obce má zaměstnání.
Jsou zde vhodné lokality pro výstavbu rodinných domů.
Slabé stránky:
V obci je málo pracovních příležitostí a podnikatelských subjektů.
Dopravní dostupnost není ideální, jelikož komunikace nejsou v dobrém stavu.
Kulturní památky a objekty občanské vybavenosti jsou zanedbané.
Chybí zde vhodné koupaliště, jelikož v rybníku v kempu využívaném ke koupání každoročně
hygienici koupání zakazují vzhledem k výskytu sinic.
V obci dále chybí objekty využitelné pro kulturní vyžití obyvatel a kanalizační systém.
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5. Opatření navržená pro změnu současného stavu:
1. Zlepšení životních podmínek pro obyvatelstvo v obci:
1.1.Vytvoření lokalit pro výstavbu rodinných domků
Rozšíření obytných zón v Nové Vísce, Rokli a Želině
1.2.Rozšíření a obnova veřejné osvětlení v Krásném Dvorečku, Hradci, Nové Vísce, Rokli a Želině
1.3.Podpora konání kulturních a sportovních akcí – dětský den, mikulášská besídka, taneční zábavy,
různá kulturní vystoupení a různé sportovní aktivity
1.4. Rekonstrukce a rozšíření vodovodů
2. Objekty občanské vybavenosti:
2.1. Obnova a rekonstrukce budovy čp.1 – obecní úřad
2.2. Obnova a rekonstrukce budovy čp.3 – požární zbrojnice
2.3. Vytvoření kulturního centra
2.4. Výstavba sportovního areálu na Hradci a v Nové Vísce
3. Zlepšení životního prostředí:
3.1. Výstavba čistíren odpadních vod a kanalizace v Krásném Dvorečku, Hradci, Nové Vísce, Rokli
a Želině
3.2. Úpravy veřejných prostranství
3.2.1. Úpravy veřejných prostranství a výsadba zeleně v Krásném Dvorečku, Hradci, Nové Vísce,
Rokli a Želině
3.2.2. Vyčištění rybníka v Hradci
3.3. Zavedení sběru tříděného odpadu v Krásném Dvorečku, Hradci, Nové Vísce, Rokli a Želině a
vytvoření sběrného dvoru v Rokli
3.4. Zaměření na větší využívání obnovitelných zdrojů energie – solární systémy, tepelná čerpadla,
větrné a vodní elektrárny.
4. Rozvoj turistiky:
4.1. Obnova, rekonstrukce a využití místních památek
4.1.1. Obnova a rekonstrukce zámku čp.10 v Rokli a areálu zámku
4.1.2. Obnova kostela sv.Vavřince v Želině, hřbitovní zdi a úprava hřbitova
4.1.3. Obnova výklenkové kaple p.Marie v Rokli
4.1.4. Zrestaurování soch
4.2. Vybudování koupaliště v Rokli
4.3. Výstavba informačního centra na Hradci
4.4. Budování cyklostezek
5. Dopravní dostupnost:
5.1.Obnova a rekonstrukce místních komunikací a zeleně podél cest v Krásném Dvorečku, Hradci,
Nové Vísce, Rokli a Želině
5.2. Obnova, rekonstrukce a výstavba parkovišť na Hradci, v Rokli a Nové Vísce
6. Zaměstnanost:
6.1.Tvorba pracovních míst
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6. Finanční rozvaha:
1. Zlepšení životních podmínek pro obyvatelstvo v obci:
1.1.Vytvoření lokalit pro výstavbu rodinných domků.……..…………………...15.000.000 Kč
1.2.Rozšíření a obnova veřejné osvětlení ………………………………………...2.000.000 Kč
1.3.Podpora konání kulturních a sportovních akcí ..…………………………..…1.000.000 Kč
1.4. Rekonstrukce a rozšíření vodovodů …………………………………………2.000.000 Kč
2. Objekty občanské vybavenosti:
2. Oprava a rekonstrukce, výstavba...………………………………………....…10.000.000 Kč
3. Zlepšení životního prostředí:
3.1.Výstavba čistíren odpadních vod a kanalizace …………………..……....…10.000.000 Kč
3.2.Úpravy veřejných prostranství .………………...………………………...…..5.000.000 Kč
3.3.Zavedení třídění odpadu ………………………………………………….…..1.000.000 Kč
3.4.Zaměření na větší využívání obnovitelných zdrojů energie ….........................1.000.000 Kč
4. Rozvoj turistiky:
4.1.Obnova, rekonstrukce a využití místních památek ……………...…….….…15.000.000 Kč
4.2.Vybudování koupaliště v Rokli .……….………...…………………….…....10.000.000 Kč
4.3.Výstavba informačního centra na Hradci .…………...……………….……....5.000.000 Kč
4.4.Budování cyklostezek ………………………………...…………….………...5.000.000 Kč
5. Dopravní dostupnost:
5.1.Obnova a rekonstrukce místních komunikací .………………………….…..10.000.000 Kč
5.2. Obnova, rekonstrukce a výstavba parkovišť ...………………………………5.000.000 Kč
6. Zaměstnanost:
6.1.Tvorba pracovních míst ……………………………….……...……………...1.000.000 Kč
Celkem…………………………………………………………………………..98.000.000 Kč

Předpokládané příjmy v období 2008 – 2018:
Daňové příjmy……..…20.000.000 Kč
Nedaňové příjmy…….…9.000.000 Kč
Kapitálové příjmy………8.000.000 Kč
Dotace……….………..76.000.000 Kč
Celkem……..………..113.000.000 Kč

Předpokládané běžné výdaje v období 2008 -2018
Běžné výdaje (el.energie, samospráva, veř.osvětlení, pož.ochrana) ………….15.000.000 Kč
Celá strategie rozvoje je realizovatelná při získání dotací pohybující se ve výši nejméně 76 %.

7. Termín realizace:
Termín realizace pro jednotlivá opatření bude stanoven Zastupitelstvem obce v průběhu období 2008
– 2018.
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8. Fotodokumentace:
Kulturní památka „Zámeček“ v Rokli
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Kulturní památka „Kostel sv.Vavřince“ v Želině
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Výklenková kaple p.Marie v Rokli

Chráněná přírodní památka „Želinský meandr“
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Chráněná přírodní památka „Sluňáky“ v Rokli
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Autokemp Hradec
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Kemp u lesa
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