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Strategický rozvojový plán
Obce Chotusice,
Druhanice

Schváleno zastupitelstvem obce Chotusice dne 27.12.2018, usnesením č. 128/2018.
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1

Úvod

Tento strategický rozvojový plán obce Chotusice (dále jen „SRP“) představuje výhled pro
střednědobý a dlouhodobý rozvoj obce Chotusice a její části Druhanice (dále jen „Obec“).
Cílem SRP je popsat stávající stav Obce jako výchozí analýzu a dále pak stanovit:
✓
✓
✓
✓

Vizi a směr rozvoje Obce
Slabé, silné stránky, příležitosti a ohrožení Obce
Potenciální zdroje pro rozvoj Obce
Potřeby a možnosti Obce

Uvažovaná doba plánovacího období SRP přesahuje záměry tohoto zastupitelstva. V případě
budoucího odchýlení od SRP je tedy vhodné přezkoumat SRP jako celek a v návaznosti na
požadované změny jej aktualizovat.
SRP je rozdělen do tří základních částí:
✓ Situační analýza stávajícího stavu (současný stav)
✓ Cíle a projektová část (plány a cíle)
✓ Závěr (vyhodnocení a podmínky naplnění cílů)
SRP vychází z Územního plánu obce Chotusice a je v souladu s Programem rozvoje územního
obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020 a dalšími rozvojovými dokumenty Středočeského
kraje.

2

Rozvojová politika Obce

Základním principem rozvoje Obce je důkladná analýza potřeb občanů v obci, jejich
ekonomický rozvoj a vhodná realizace. Obec se zavazuje realizovat rozvoj v kontextu potřeb
zainteresovaných stran, a především pak v souladu s požadavky sociálními, legislativními,
enviromentálními a bezpečnostními. Obec se dále zavazuje přezkoumat případná rizika a
vhodným způsobem je v rámci rozvoje Obce minimalizovat. Mezi hlavní zásady rozvoje patří:
✓ Aktivním přístupem Zastupitelstva Obce usilovat o získání relevantních dotačních
titulů.
✓ Zajistit bezpečné komunikace, udržovat a postupně opravovat a budovat místní
komunikace a chodníky.
✓ Zajišťovat vhodné zázemí pro všechny skupiny obyvatel.
✓ Podpora společenských a sociálních aktivit v Obci.
✓ Udržovat a zkvalitňovat životní prostředí v Obci s důrazem na veřejná prostranství a
veřejnou zeleň.
✓ Podpora školství v Obci.

2.1

Kontext Obce

Při plánování je nutno vycházet také z potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran. Tyto
zejména jsou:
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✓ Interní
-

Veřejnost
Podnikatelé
Spolky

-

Nejbližší obce
Středočeský kraj
Vyhlašovatelé dotačních titulů

✓ Externí

2.2

Dokumenty Obce

Obec má platný Územní plán, je připravována jeho první aktualizace s předpokládaným
schválením v průběhu roku 2019.

2.3

Metodika zpracování SRP
✓ Vytvoření základního dokumentu jako prvotního stavebního kamene dokumentu,
který řeší především stávající stav Obce.
✓ Veřejné projednání SRP na zasedání zastupitelstva obce, projednání připomínek
veřejnosti a schválení Strategického plánu obecním zastupitelstvem.

2.3.1 Zdroje pro SRP
✓ Územní plán Obce.
✓ Pasport místních komunikací Obce Chotusice
✓ Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020 a další rozvojové
dokumenty Středočeského kraje.

2.4

Cíle v oblasti SRP

V návaznosti na oblasti si klade SRP následující cíle:
✓ Definovat stávající stav Obce.
✓ Předložit plány rozvoje v jednotlivých oblastech.

3

Situační analýza stávajícího stavu

3.1

Charakteristika obce

V Obci k 27.12.2018 trvale žije 735 obyvatel.
Obec tvoří dvě historicky samostatné částí:
✓ Chotusice
✓ Druhanice
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Obec se nachází ve Středočeském kraji, 3 km severně od města Čáslav a 12 km východně od
města Kutná Hora.
Obec se rozkládá v rovinatém kraji, její východní okraj lemuje říčka Brslenka (Povodí Labe).
Na jihozápadní straně Obec bezprostředně sousedí s dominantou celého kraje, kterou je
Letecká základna Čáslav. V 50. letech 20. stol. byla zabrána zemědělská půda s vysokou
bonitou bylo vybudováno letiště. K ochraně vojenského prostoru byly vysázeny rychle
rostoucí topoly, které z velké části narušily charakteristický ráz místní krajiny. V současné
době se postupně vzrostlé topoly vyklučují, a to z důvodu jejich špatného stavu.
Severozápadním směrem od Obce Chotusice se nachází muniční sklad, který je součástí
Letecké základny Čáslav. Pochází z roku 2008.
Jihovýchodním směrem od Obce je (cca 11 ha) Veteran Bazar pro pořádání burz.
Charakteristické pro krajinu kolem Obce je úrodná zemědělská krajina. Jedná se tedy
především o zemědělský kraj bez výrazného zalesnění. Jedinou zalesněnou plochou je
přírodní památka Kamajka, která se rozkládá severozápadně od Obce. Jedná se o les
smíšeného charakteru.
Součástí Druhanic jsou tři rodinné domy (trvale obydlen pouze jeden z nich) a sídlo zahradník
STARKL včetně ovocných a koniferových školek.
Kamajka jsou památkově chráněné území a lom „Skála“, nachází se zde naleziště pravěkých
zkamenělin spadající až do doby kamenné.
Území je odvodňováno říčkou Brslenkou, která protéká katastrem Chotusice, dále pak do
katastru Žehušice, kde se vlévá do řeky Doubravy (povodí Labe). Zemědělský ráz krajiny
v katastru obce udává i ráz veřejné zeleně v intravilánu Obce, která je tvořena menšími
stromořadími a solitérními stromy.
V sousedství obce se nachází severozápadně město Kolín, západně město Kutná Hora, jižně
město Čáslav, severně městys Žehušice a obec Rohozec a jihovýchodně obec Vrdy.
Základní aglomerační dominanty tvoří:
✓ Kolín
✓ Kutná Hora
✓ Čáslav
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Obrázek 1 – Místní aglomerace Obce i

Obrázek 2 – Obec v sousedství LZ Čáslav, muniční sklad a prostor pro pořádní burz ii

3.2

Dostupnost Obce

Základní obslužnost naší Obce je zajištěna autobusovou dopravou - dopravce ARRIVA
Transport Východní Čechy, a.s., se sídlem: Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, číslo linky 240055
(F55) Čáslav - Bernardov – Chvaletice.
Z města Čáslav je možné dál pokračovat vlakem, kde je první železniční koridor. Toto
dopravní spojení je na vysoké úrovni. Je tak zajištěn přímý spoj do všech lokálních
aglomeračních dominant (Kolín, Kutná Hora). V případě hlavního města Prahy na ŽST Praha
hl. n., Praha Masarykovo nádraží, Praha Smíchov.
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Obec se nachází v blízkosti silnice:
✓ č. 338 Žehušice – Přelouč – Pardubice
✓ č. 38 Čáslav – Kutná Hora – Kolín

3.3

Dopravní infrastruktura

Hlavní silniční tahy Obcí jsou:
A1

Silnice č. 33821
Vrdy – Druhanice – Chotusice (hlavní komunikace, která vede
Obcí – hřiště – OÚ – socha sv. Jiří směr Žehušice)

A2

silnice od značky konce obce Chotusice směr Čáslav

A3

silnice od značky konce obce Chotusice směr Nové Dvory

Výše uvedená dopravní spojnice:
✓ A1 je v majetku kraje, její technický stav je neuspokojivý,
✓ A2 a A3 je v majetku Armády ČR, jejich technický stav je krajně nevyhovující.
V minulosti Obec jednala s AČR na téma opravy či rekonstrukce komunikací A2 a A3, ovšem
bez kladného výsledku.

Vnitřní silniční infrastruktura je v majetku obce:
1C

Chotusice

K ocelokolně

2C

Chotusice

ulička k č.p. 48

3C

Chotusice

parkoviště u č.p. 34

4C

Chotusice

od č.p. 103 – č.p. 181

5C

Chotusice

od č.p. 34 – č.p. 263

6C

Chotusice

od č.p. 234 – č.p. 266

7C

Chotusice

Hluboká cesta

8C

Chotusice

od č.p. 23 – č.p. 19

9C

Chotusice

od č.p. 290 – 294

10C

Chotusice

od č.p. 214 – č.p. 326

11C

Chotusice

od č.p. 270 – č.p. 280

12C

Chotusice

od č.p. 247 – č.p. 311

13C

Chotusice

parkoviště samoobsluha

14C/1

Chotusice

směr na Čáslav (od sochy sv. Floriána)
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14C/2

Chotusice

od č.p. 34 – stará brána LZ Čáslav

15C

Chotusice

OÚ zpevněné plochy včetně cesty k č.p. 65

16C

Chotusice

od č.p. 144 – č.p. 254

Zásadně neuspokojivý stav komunikace je 10C a 2/3 komunikace 6C. U řady dalších
komunikací došlo v minulosti k rekonstrukci (jako např. silnice 14C/1 nebo 1C) nebo
k částečné opravě (jako např. silnice 16C).

3.4

Obecní infrastruktura

Obecní infrastruktura představuje majetek Obce, a to jak movitý, tak nemovitý.
✓ Komunikace: místní komunikace jsou celkem uspokojivé, mimo komunikací vedené
jako 10C a 2/3 komunikace 6C. V části obce síť chodníků neexistuje. Ve zbylé části obce
(centru obce) je stav chodníků neuspokojivý (betonové chodníky z roku 1979).
Cyklostezka v obci není.
✓ Obec má zaveden kompletně vodovod, kanalizaci, čistírnu odpadních vod (ČOV).
✓ Je zavedeno veřejné osvětlení. Vedení VO je umístěno v zemi. Sloupy osvětlení jsou
částečně osazeny sodíkovými výbojkami, částečně halogenovými žárovkami. ½
veřejného osvětlení je rekonstruována v roce 2011 (od budovy OÚ – směr na Čáslav)
2/2 veřejného osvětlení (sloupy a svítidla) jsou ve špatném technickém stavu z důvodu
stáří (od budovy OÚ – směr Žehušice, Nové Dvory).
✓ V obci byl v roce 2018 zaveden varovný informační systém před povodněmi (na sloupy
VO byly osazeny bezdrátové hlásiče, ústředna umístěna v kanceláři OÚ).
✓ V části obce je položen v zemi optický kabel (optická síť).
✓ V obci je vybudován sportovní areál se dvěma fotbalovými hřišti, na kterých jsou
umístěny automatické závlahové systémy, dvěma víceúčelovými hřišti a dětským
hřištěm s osazenými herními prvky. Ve sportovním areálu je umístěno letní podium
s parketem a WC.

3.5

Majetek obce

Obec vlastní tyto budovy (stavby):
✓ Budovu č.p. 61 (využití: sídlo obecního úřadu, místní knihovny, České pošty,
kadeřnictví, masáže, ordinace praktické lékařky)
✓ Základní škola, včetně nájemního bytu
✓ Mateřská škola propojená s hospodářským pavilonem spojovacím krčem, jehož
součástí je nájemní byt
✓ Ocelokolna včetně dvora (využití: zázemí pro obecní techniku)
✓ Objekt ČOV
✓ Vodovodní řad, kanalizační řad a dešťová kanalizace
✓ Dům č.p. 72 v Chotusicích: nájemní bydlení
✓ Klubovna u hřbitova (využití: Český svaz žen)
✓ Letní parket, podium a WC
✓ Sportovní areál (2 x travnatá hřiště, 2 x víceúčelové hřiště a dětské hřiště)
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stará zbrojnice (původní márnice) za kostelem (slouží jako sklad)
Hasičská zbrojnice včetně manipulační plochy a kůlny
Požární (hasičská) nádrž
Dílna u hasičské zbrojnice
1 x katolický hřbitov včetně 2 márnic, 1 x evangelický hřbitov včetně jedné márnice
Historické objekty – sochy, pomník I. a II. sv. války
Autobusové čekárny – horní a dolní
Sokolovna, budova č.p. 252, která je součástí sportovního areálu, ale není v majetku
obce

Obec vlastní:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3.6

Místní komunikace
Polní cesty
Pozemky polní a souvislé křovinaté porosty (chráněné území Kamajka)
Pozemky určené pro výstavbu
Veřejná prostranství
Vodní plochy

Služby a vybavenost

V obci je k dispozici:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3.7

Místní knihovna (otevřeno 1x týdně)
Česká pošta
Masáže, kadeřnictví a ordinace praktického lékaře
Samoobsluha a prodejna sýrů v místní výrobně
Pohostinství
Stavebniny

Školství a sport

V obci funguje mateřská škola (MŠ) a první stupeň základní školy (ZŠ). Navazující docházka
je zajišťována ve městě Čáslav nebo městysu Žehušice. Jak s městem Čáslav, tak s městysem
Žehušice je zajištěno autobusové spojení.
Součástí školních zařízení je školní jídelna (ŠJ).
Kapacita MŠ je 48 dětí.
Kapacita ŠJ je 120 jídel.
Kapacita ZŠ je 50 žáků.
V Obci je vybudován sportovní areál, kde se ke sportovním účelům nachází dvě funkční
travnaté hřiště včetně automatických závlahových systémů, dvě víceúčelové hřiště se
šotolinovým povrchem, běžecká dráha a dětské hřiště.
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Součástí sportovního areálu je budova sokolovny, která je v majetku TJ Sokol. Sokolovna je
však centrem kulturního dění Obce. Pořádají se zde plesy, karnevaly, akce pro děti, seniory a
jiné. Z tohoto důvodu se Obec finančně podílí na opravách budovy a údržbě přilehlého okolí.
Aktivním sportovním klubem v Obci je fotbalový klub FK Chotusice 1932, z.s..
Mládeži a dětem (všech kategorií) se aktivně věnují spolky FK Chotusice 1932, z.s. a SDH
Chotusice – hasičské sporty.

3.8.

Prevence kriminality

Prevence kriminality by se měla soustředit na zázemí pro volnočasové aktivity mládeže, což
je díky sportovnímu areálu v Obci zajištěno. V této oblasti se dá hovořit o rozšíření areálu o
lepší zázemí – prostory pro převlékání a hřiště pro sportování s umělým povrchem.
V teoretické části pomáhá i škola.

3.9

Likvidace odpadů

Obec je zapojena do systému zpětného oděru odpadů.
Obec má zřízen sběrný dvůr ve spolupráci s firmou Recycling – kovové odpady a.s., na k.ú.
Čáslav. Zde mohou obyvatelé celoročně ukládat velkoobjemový a nebezpečný odpad. V obci
jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Dále je v Obci zaveden systém na zajištění svozu
biologického a kovového odpadu.

3.10 Životní prostředí
Veškerá veřejná zeleň a veřejná prostranství jsou celoročně pravidelně udržovány
zaměstnanci obecního úřadu.

3.11 Místní podnikání
V Obci působí převážně drobní podnikatelé.
Na území Obce je i prodejna stavebnin, regálů, výroba sklobetonových panelů a výrobna sýrů.
Druhanice – sídlo zemědělské soukromé farmy a zahradník STARKL včetně ovocných a
koniferových školek.

3.12 Občanské spolky v Obci
Aktivní spolky v Obci jsou:
✓ SDH Chotusice – Sbor dobrovolných hasičů Chotusice
✓ Myslivecký spolek, z.s.
✓ Český svaz žen
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✓ Fotbalový klub Chotusice 1932, z.s.
✓ Tělocvičná jednota Sokol Chotusice

3.13 Rozvojové lokality
Vzhledem k tomu, že je Obec z jedné strany ohraničena LZ Čáslav a muničním skladem,
z druhé strany říčkou Brslenka včetně jejího povodňového pásma a z jihovýchodní strany
prostorem pro burzy, nemá Obec místo pro svůj rozvoj. Výstavba nových RD v Obci je
vytipována územním plánem jako lokality:
✓ Z 6 (v soukromém vlastnictví jednoho vlastníka, Obec nevlastní žádný pozemek)
✓ Z 8 + Z 9 (v soukromém vlastnictví několika vlastníků, Obec nevlastní žádný
pozemek)
✓ Z 11 (v soukromém vlastnictví několika vlastníků, Obec zde vlastní cca 7.000 m2
pozemků včetně komunikací)
✓ Za hasičskou nádrží (v celkovém vlastnictví Obce)

3.14 Finanční zdroje
Příjmy Obce jsou z rozpočtového určení daní. Drobné příjmy z nájmu obecního majetku a
místních poplatků. Obec vlastní několik pozemků určených pro výstavbu rodinných domů,
jejichž prodej může tvořit jednorázový příjem Obce.
Příjem Obce je i z hospodářské činnosti v rámci, které Obec provozuje vodovod, ČOV
Chotusice včetně kanalizace.
Pro rozvoj obce je tedy nutno zabezpečit další zdroje, zejména dotace.

4

Projektová část

Tato část představuje cíle a projekty plánované v Obci. Je rozdělena na jednotlivé části a
předkládá cíle a předpokládaný vývoj v jednotlivých oblastech zachycených v předešlé
kapitole. Jednotlivé kapitoly jsou hodnoceny a na základě tohoto hodnocení jsou definovány
projekty rozvoje dané oblasti.

4.1

Dopravní obslužnost

Hlavním projektem v této oblasti je pro Obec vybudování nových autobusových čekáren –
v horní a dolní části obce. Stávající technický stav autobusových čekáren je nevyhovující.

4.2

Dopravní infrastruktura

Obec bude žádat Středočeský kraj o opravu silnice v jeho vlastnictví. Jedná se o komunikaci:
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A1

Silnice č. 33821
Vrdy – Druhanice – Chotusice (hlavní komunikace, která vede
Obcí – hřiště – OÚ – socha sv. Jiří směr Žehušice)

Dále pak bude Obec žádat Armádu ČR o opravu silnic v jejich vlastnictví. Jedná se o
komunikace:
A2

silnice od značky konce obce Chotusice směr Čáslav

A3

silnice od značky konce obce Chotusice směr Nové Dvory

U obecních komunikací bude přistoupeno k jejich revitalizaci dle finančních možností Obce a
v návaznosti na dotační výzvy. Jedná se především o tyto komunikace:
6C

Chotusice

od č.p. 234 – č.p. 266

10C

Chotusice

od č.p. 214 – č.p. 326

Další místní komunikace budou postupně opravovány a zpevňovány dle aktuálního stavu a
potřeby, zejména po zimním období.
Nové zástavby budou obsahovat i výstavbu nových komunikací.

4.3

Obecní infrastruktura
✓ Veřejné osvětlení
Rekonstrukce stožárů a svítidel ve spodní polovině obce.
✓ Vodovod a kanalizace
Vybudování nového rozšíření vodovodu a kanalizace v nových lokalitách určených
pro výstavbu nových RD – Z 11 a „Za hasičskou nádrží“, budování nových přípojek
k nově postaveným RD v intravilánu obce.

4.3.1 Bezpečnější Obec pro chodce a cyklisty
✓ Chodníky
- Bude zpracována celková koncepce a následné rozpracování na jednotlivé
projekty na opravu stávajících betonových chodníku ze 70. let, které jsou na
většině území Obce včetně výstavby nových chodníků tam, kde chybí, a to
včetně výstavby přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních prvků.
✓ Cyklostezky
- Ve spolupráci s městysem Žehušice bude realizována cyklostezka mezi oběma
obcemi
✓ Obnova vybraných polních cest pro procházky v okolí

4.3.2 Optický kabel – Optická síť
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V rámci plánování liniových staveb v Obci (chodníky, kanalizace, elektrické vedení, aj.) bude
počítáno s možností výstavby infrastruktury pro vybudování optické sítě (HDPE trubky a
objekty na rezervu kabelu).

4.4

Péče a využívání obecního majetku
✓ Budovu č.p. 61 (využití: sídlo obecního úřadu, místní knihovny, České pošty,
kadeřnictví, ordinace praktické lékařky a masáží)
- Příprava rekonstrukce střešní krytiny včetně úprav půdních prostor a
obvodového pláště budovy – fasády.
- Revitalizace okolí (centra) budovy OÚ.
✓ Základní škola, včetně nájemního bytu
- Rekonstrukce zpevněných ploch (chodníků) a běžné opravy budovy dle
aktuální potřeby.
✓ Mateřská škola a hospodářský pavilon včetně nájemního bytu, včetně spojovacího
krčku mezi oběma budovami
- Kompletní rekonstrukce spojovacího krčku, rekonstrukce hospodářského
pavilónu a rekonstrukce zpevněných ploch v okolí obou budov.
✓ Ocelokolna včetně zahrady (využití: zázemí pro obecní techniku)
- Příprava rekonstrukce střešní krytiny ocelokolny a rekonstrukce obvodového
zdiva.
✓ Objekt ČOV
- Běžné opravy objektů dle aktuální potřeby.
✓ Vodovodní řad, kanalizační řad a dešťová kanalizace
- Zasíťování nových lokalit, dle potřeby budování nových přípojek
k novostavbám v intravilánu obce
✓ Dům č.p. 72 v Chotusicích: nájemní bydlení
- Běžné opravy budovy dle aktuální potřeby.
✓ Klubovna u hřbitova (využití: Český svaz žen)
- Přestavba stávající klubovny na objekt sociálního bydlení včetně napojení na
vodovod a kanalizaci.
✓ Sportovní areál (2 x fotbalové hřiště, 2 x víceúčelové hřiště a dětské hřiště)
- Příprava výstavby víceúčelových kabin pro potřeby sportovních aktivit
✓ Stará zbrojnice (původní márnice) za kostelem
- Příprava kompletní rekonstrukce (střešní krytina, konstrukce krovů, obvodový
plášť, vstupní vrata).
✓ Hasičská zbrojnice včetně manipulační plochy a kůlny
- Běžné opravy budovy dle aktuální potřeby.
✓ Požární (hasičská) nádrž
- Rekonstrukce (zpevnění) hráze hasičské nádrže.
✓ Dílna u hasičské zbrojnice
- Kompletní rekonstrukce budovy (střešní krytina, konstrukce krovů, obvodový
plášť, vstupní vrata).
✓ 1 x katolický hřbitov a 1 x evangelický hřbitov včetně márnic a obvodových zdí
- Vybudování zpevněných ploch pro pěší, oprava
- Vybudování zpevněné plochy pro auta.
✓ Historické objekty – sochy a pomník I. a II. sv. války
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- Restaurování soch.
✓ Autobusové čekárny – horní a dolní
- Rekonstrukce čekáren.
✓ Úprava parku před školkou (přeměna na původní vodní nádrž nebo parkoviště)
✓ Sokolovna, budova č.p. 252, která je součástí sportovního areálu, ale není v majetku
obce
- Spolufinancování oprav budovy a přilehlého okolí sokolovny.

4.5

Služby a vybavenost
✓
✓
✓
✓

4.6

Průběžné doplňování dětského hřiště o herní prvky.
Podpora kulturních akcí pořádaných spolky působícími v Obci.
Celoroční úklid Obce.
Zachování aktivit pro děti, dospělé i seniory, organizace kulturních akcí.

Školství a sport
✓ Udržení kapacity ZŠ v souladu s demografickým vývojem pro 1. stupeň vč. zajištění
dostatečné kapacity pro družinu.
✓ Udržení kapacity MŠ a ŠJ v souladu s demografickým vývojem.
✓ Sportovní využití – vybudování v prostorách sportovního areálu multifunkční hřiště
s umělým povrchem.

4.7

Spolky v Obci

Podpora činnosti spolků v Obci. Spolky využívají, udržují a pečují o obecní majetek a posilují
komunitní soužití v Obci.

4.8

Prevence kriminality

Prevence směřována na děti a mládež.
Za účelem prevence kriminality budou budovány možnosti sportovního a volnočasového
využití a spolkové činnosti v Obci.

4.9 Likvidace odpadů
✓ Vizuální úprava sběrných míst pro tříděný odpad.
✓ Štěpkování dřevěné hmoty u údržby zeleně. Dřevěná štěpka bude využíváná jako
mulč při údržbě veřejné zeleně, služba bude nabídnuta obyvatelům Obce.

4.10 Rozvojové lokality
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✓ Lokalita Z 11
- Příprava na výstavbu inženýrských sítí a komunikace pro I. etapu a následná
realizace.
- Prodej pozemků pro výstavbu RD.
✓ Lokalita za hasičskou nádrží
- Příprava projektové dokumentace pro lokalitu a následně příprava na výstavbu
inženýrských sítí a komunikace pro I. etapu a následná realizace.
- Prodej pozemků pro výstavbu RD.

4.11 Životní prostředí
✓ Obnovení/údržba polních cest v souladu s územním plánem, potřebami vlastníků
okolních pozemků nebo jeho součást vycházkových okruhů.
✓ Údržba přírodní památky Kamajka.
✓ Výsadba nových stromů a následně péče o vysazené stromy a ostatní zeleň.

5

Závěr

Při sestavování SPR byla zpracována SWOT analýza pojmů. Jedná se o základní fakta o Obci,
kterým byly přiřazeny statusy SWOT analýzy. K pojmům byly přiřazeny oblasti. Tyto oblasti
pak tvoří základní páteř SPR. Na vybrané pojmy následně byly navrženy jednotlivé projekty
v databázi projektů, které dotčenou oblast řeší. Jedná se především o:
✓ Příležitosti
- Daná oblast je chápána jako příležitost, kterou má projekt naplnit.
✓ Slabé stránky
- Uvádí oblast, kterou má přiřazený projekt řešit.
✓ Ohrožení
- Řeší oblasti, které má projekt eliminovat.
✓ Silné stránky představují oblasti, na kterých lze stavět a rozvíjet.

6

Zdroje pro SPR
✓ Územní plán Obce
✓ Pasport místních komunikací

7

Přílohy
✓ SWOT analýza pojmů

____________________________________
i

(mapy.cz, 2018)

ii (archiv

starostky obce, 2007)
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