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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Střevač je strategickým rozvojovým dokumentem obce,
který představuje plán rozvoje obce od roku 2020 do roku 2030.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Střevač v souladu se
zásadami regionální politiky Královéhradeckého kraje a také jako dokument pro konkrétní
rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy
základní koncepční dokument obce Střevač.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti financování
těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem (dotazníky)
mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Střevač žijí, nás zajímají.
Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický úřad apod.), na
jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. V další části
dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle
tohoto plánu.

Jaroslava Rychnová, starostka
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METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je v
souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Střevač (dále jen SRP) byl kladen důraz na soulad s
těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020



Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020



Národní rozvojové priority 2014-2020



Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň


Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021 - 2027



Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020



Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje
2020-2024

3. místní úroveň


Svazek obcí Mariánská zahrada



Otevřené zahrady Jičínska z. s. (Místní akční skupina)



SMO ČR (Svaz měst a obcí ČR)

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle dané
oblasti rozvoje.

6

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto vycházejí z
následujících dostupných informačních zdrojů:
-

ze statistických údajů ČSÚ;

-

z údajů ÚP;

-

z ad hoc šetření dotazníky;

-

z údajů analýzy města Jičín;

-

z údajů analýzy Královéhradeckého kraje;

-

z údajů Otevřené zahrady Jičínska, z. s., Svazek obcí Mariánská zahrada, Svazu měst a
obcí ČR

-

z údajů obce Střevač.

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. Dokument by
měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných klíčových oblastech,
a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za rozvoj daného území
identifikovány směry dalšího rozvoje. SRP musí přinést argumenty pro navrhovaná opatření v
podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na
oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Střevač může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě rozvojové
tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
-

rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky použitelné
na rozvoj dokáží generovat,
-

rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,

nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z jiných než
vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:
a) město Jičín;
b) obce na území MAS Otevřené zahrady Jičínska, z. s., Svazek obcí Mariánská zahrada,
Svazu měst a obcí ČR
c) Královéhradecký kraj.
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Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. Bylo
by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších měst
a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu občanů,
neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z mikroregionu, území
místní akční skupiny, případně i z okolí.

Vymezené území
1.2.1. Územní a administrativní členění
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné
třetiny státní hranice s Polskem v délce přibližně 208 km. Se sousedními Libereckým a
Pardubickým krajem tvoří region soudržnosti Severovýchod, který patří mezi tři největší v
republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská
metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.
Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a
jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský
výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a
kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské
stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny
pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří.
Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží
do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem
kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky.
Nejníže položeným bodem je hladina Cidliny na území okresu Hradec Králové v nadmořské
výšce 202 m.
Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec
Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic
okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký
Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění
hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.
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Rozlohou 4 759 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí
se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy.
Chráněná území tvoří více než pětinu rozlohy kraje. Na území se nachází Krkonošský národní
park v okrese Trutnov, tři chráněné krajinné oblasti a 138 maloplošných chráněných oblastí.
Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko (okres Náchod), Český ráj (okres Jičín a
území krajů Středočeského a Libereckého) a Orlické hory (okres Rychnov nad Kněžnou a
území kraje Pardubického). Na území kraje je celkem 448 obcí.
Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým
cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti
Polabí. Nejvyšší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše.
Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde
nejcennější lokality parku.
V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a
kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování ovoce (zejména jablek, rybízu, třešní
a višní) a zeleniny (mrkev, cibule, zelí). V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a
prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský
průmysl, v jeho rámci pak výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a textilní
výroba.
Při hranicích s Polskem se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je
Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na českopolském pohraničí. Velký rozmach zaznamenaly místní akční skupiny, v nichž se obce sdružují
za účelem rozvoje svých území.
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Mapa 1 Administrativní členění Královéhradeckého kraje
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Královéhradecký kraj

znak kraje

vlajka kraje
Sídlo: Hradec Králové

Zeměpisné souřadnice: 50°24′ s. š., 15°48′ v. d.
Hejtman: Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.
Rozloha: 4 759,1 km²
Počet obyvatel: 551 647 (2020)
Hustota zalidnění: 115,9 obyvatel/km²
Nejvyšší bod: Sněžka
(1 603 m n. m.)
Historické země Čechy
Počet okresů: 5
Počet správních obvodů obcí 15
s rozšířenou působností:
Počet správních obvodů obcí 35
s pověřeným úřadem:
ISO 3166-2: CZ-52
CZ-NUTS3: CZ052
RZ: H
Tabulka 1 Základní informace o Královehradeckém kraji
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Okres Jičín
Okres Jičín leží v severozápadní části Královéhradeckého kraje. Na severu sousedí s okresem
Semily v Libereckém kraji, na východě s okresem Trutnov, na jihu s okresem Hradec Králové
a na západě s okresy Nymburk a Mladá Boleslav ve Středočeském kraji.
Specifikou okresu jsou pískovcové útvary Prachovských skal. Tvoří východní část celé krajinné
oblasti zvané Český ráj zasahující na území okresu od západu a severozápadu od Turnova a
Mnichova Hradiště v okresech Semily a Mladá Boleslav. Oblast vznikla z pískovcových plošin
s nadmořskou výškou kolem 300 m, zvrásněných do hlubokých údolí. Spolu s borovými lesy a
rybníky patří k atraktivním, turisty vyhledávaným místům, a to zejména v okolí Jičína a
Sobotky.
Na vodní toky není území okresu příliš bohaté. Nejvýznamnějším a také největším vodním
tokem je Cidlina pramenící v okrese Semily na úpatí hory Tábor. Protéká od severu k jihu, sbírá
do sebe vody všech okolních potoků a říček.
V okrese se nachází jedna chráněná krajinná oblast Český ráj, sedm přírodních rezervací a 30
přírodních památek. S ohledem na příznivé klimatické podmínky a pro své přírodní krásy a
kulturní památky je oblast vyhledávaným místem pro přechodnou i trvalou rekreaci.
Na území okresu bylo vytvořeno šest správních obvodů pověřených obecních úřadů - Jičín,
Hořice, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Nová Paka a Sobotka a tři správní obvody obcí s rozšířenou
působností - Jičín, Hořice a Nová Paka. Tyto obce jsou pověřeny výkonem vybraných funkcí
státní správy pro všechny obce, které do jejich správního obvodu přísluší.
Přirozeným centrem oblasti je okresní město Jičín. Je silniční dopravní křižovatkou, kde se
protínají dvě významné tepny silnic I. třídy – silnice č. 16 vedoucí ze Slaného přes Mělník,
Mladou Boleslav do Trutnova a dále až na polskou hranici a silnice č. 35 vedoucí z polského
Zhořelce přes Liberec do Hradce Králové, Svitav a Olomouce. Město má tedy dobré dopravní
spojení s většinou významných center republiky, o čemž svědčí i značné množství dálkových
autobusových spojů vedených přes město Jičín. Železniční doprava nemá v okrese takový
význam.
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Mapa 2 Administrativní členění okresu Jičín
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SO ORP Jičín
SO ORP Jičín se rozkládá v západní části Královéhradeckého kraje a je druhým největším ORP
v kraji. ORP Jičín zahrnuje celkem 77 obcí, z nichž 7 má statut města. ORP Jičín zaujímá plochu
59 666 ha, což je 12,5 % rozlohy kraje.
Krajina regionu Jičínska je převážně pahorkatinného rázu charakteristického pro Krkonošské
podhůří. V severní části obvodu se nacházejí významná skalní města Českého ráje. Pískovcové
útvary a erozní krajina dává tomuto území charakteristický ráz s mnoha přírodními
zajímavostmi. Životní prostředí je ovlivňováno regionálními exhalacemi z průmyslové výroby.
Příroda je chráněna především v CHKO Český ráj. Zemědělská půda se rozkládá téměř na 70
% území a lesní půda zabírá jen pětinu území.
V regionu je velký zájem o bydlení. Novou výstavbu reprezentuje jak individuální tak bytová
výstavba. Postupně se renovuje a rekonstruuje starší bytový fond. V roce 2008 zde bylo
dokončeno 131 nových bytů, z nichž bylo 110 v rodinných domech.

Mapa 3 Administrativní členění SO ORP Jičín
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Obec Střevač

Mapa 5 Vyznačení území obce Střevač
Mapa 4 Vyznačení území obce Střevač
Obec Střevač leží 5 km severně od města Libáň a rozkládá se v poměrně členité krajině mezi
dvěma táhlými hřbety. Mezi místní části obce patří Batín, Nadslav, Štidla a Střevač. Severně
od obce se nachází Střevačský rybník a v pozadí se vypíná Holý vrch (372 m n. m.). Obyvatelé
dnešní obce pracují v zemědělství, část dojíždí do okresního města Jičína, do Mladé Boleslavi
a nedaleké Libáně. Pro využití volného času je v obci k dispozici víceúčelové sportoviště
s pergolou, pódiem a obslužným objektem. Dále bychom v obci našli poštu, prodejnu,
knihovnu, kostel a hřbitov. Obyvatelé místní části Batín mohou využívat veřejný vodovod,
v ostatních částech je pitná voda zajišťována soukromými studnami. Budova bývalé školy byla
přestavěna a zmodernizována. Dnes v ní sídlí Obecní úřad, knihovna, pošta a velký sál.
V zasedací místnosti obecního úřadu se konají jednání zastupitelstva obce, ale i slavnostní
události jako je vítání občánků, svatební obřady nebo volby, ve velkém sále se uskutečňují naše
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aktivity, jakými jsou Maškarní bály, Masopustní hody, Gulášové bály, Mikulášské besídky,
výstavy apod.
V roce 2006 bylo kompletně zrekonstruováno hřiště ve Střevači a vzniklo tak víceúčelové
sportoviště pro všechny věkové kategorie. Je zde hřiště na volejbal, nohejbal, malou kopanou,
hřiště pro děti s dřevěnými prolézačkami, bludiště. Na tomto prostoru se odehrávají pohádkové
dětské dny, mikulášské nadílky, sjezdy rodáků, koncerty, hasičské soutěže a další akce. V
přízemí budovy je sál, sociální zařízení a posilovna, v 1. patře jsou výstavní prostory a
ubytování.
Historie obce
První písemnou zmínku o obci najdeme v roce 1339. Historie Obce je spjata se starým
rytířským rodem Straníků, vladyků Střevače a Nadslavi a poté i na Kopidlně, kteří zde po staletí
vládli a užívali stejného znaku. Rod tento byl horlivými Husity. Petr, Zdeněk a Purkart 3. září.
1448, ve vojsku po boku Jiřího z Poděbrad vpadli do Prahy a jí dobyli. Ještě roku 1468 vytáhl
Petr do pole a roku 1470 byl pověřen svoláním vojska v Hradeckém kraji. Roku 1514 byla
povýšena Střevač na městečko. Poslední rytíř této dynastie vladyků, urozený pan Petr Straník
Střevače a Kopidlna, zemřel roku 1580 a jím vymřela větev Střevačských. Všichni jsou
pohřbeni v kostele sv. Prokopa v sousední Nadslavi, kde svou kryptu měli. Tento kostel je
nejstarší kulturní památka v našem okolí. R. 1584 byla prodána Střevač Burianovi Trčkovi z
Lípy, ten ji prodal i s mlýnem pod Střevačí, který náležel ke hradu Veliši Jiříku Pruskovskému
z Pruskova a na Starém Hradě. Dlouhou dobu byla Střevač držena od pánů Starohradských a
zdejší byla pořád v dobrém stavu. Vlad. Desidirius z Pruskova ji prodal roku 1607 manželce
své Johance ze Sulevic, ale roku 1623 přešel od ní též statek v držení Beningny Kateřiny z
Lobkovic, která byla paní na Starém Hradě. Roku 1628 koupil statek Střevač Albrecht z
Valdštejna a po jeho smrti připadlo celé panství Šlikům. Za jejich vlády byla obec znovu
povýšena na městys roku 1896. Šlikové zůstali posledními majiteli Střevače. Škola byla ve
Střevači již roku 1715, kdy obec zakoupila domek, nyní čp. 34, roku 1792 vystavěla obec na

Obrázek 1 Pohled na OÚ Střevač
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své vlastní náklady školu ze dřeva. Roku 1825 byla postavena z pískovce čp 49, dostavěna a
posvěcena 1. Září 1826. Věžní hodiny věnoval hrabě František Šlik. R. 1864 vyhořela půda
školy, kde byl uložen archív i s památnými listinami a městskou knihovnou.

Střevač
Status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0522 (573540)

Kraj (NUTS 3):

Královéhradecký (CZ052)

Okres (LAU 1):

Jičín (CZ0522)

Obec s rozšířenou působností: Jičín
Pověřená obec:

Jičín

Katastrální území:

Střevač, Nadslav

Katastrální výměra:

11,24 km²

Počet obyvatel:

279 (2020)

Zeměpisné souřadnice:

50°24′16″ s. š., 15°16′28″ v. d.

Nadmořská výška:

288 m n. m.

PSČ:

506 01 až 507 22

Části obce:

4

Základní sídelní jednotky

4

Katastrální území:

2

Adresa obecního úřadu:

Střevač 49
50722 Střevač

Starosta:

Jaroslava Rychnová

Oficiální web obce:

www.strevac.cz

Tabulka 2 Základní informace o obci Střevač
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Místní část Batín
Batín je malá vesnice, část obce Střevač v okrese Jičín. Nachází se asi 3,5 km na severozápad
od Střevače. Batín leží v katastrálním území Střevač o výměře 5,41 km2.
Místní část Štidla
Štidla je malá vesnice, část obce Střevač v okrese Jičín. Nachází se asi 3,5 km na sever od
Střevače. Štidla leží v katastrálním území Nadslav o výměře 5,83 km2. První písemná zmínka
o obci pochází z roku 1383. Zástavba vsi je od roku 2004 chráněna v rámci vesnické památkové
zóny.
Místní část Nadslav
Nadslav je malá vesnice, část obce Střevač v okrese Jičín. Nachází se asi 2 km na sever od
Střevače. Nadslav je také název katastrálního území o rozloze 5,83 km². V katastrálním území
Nadslav leží i Štidla.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361, kdy ji vlastnil Sdesso Straník ze Střevače a
Nadslavi, totožný patrně se Zdenkem Straníkem, připomínaným roku 1361. První písemná
zpráva o obci pochází z roku 1361, kdy se připomíná plebán, musel tu tedy stát kostel. Ves
vlastnil v letech 1365-1379 Zdeněk z Nadslavi, který získal i Kopidlno, roku 1383 tam byl
zmíněn jeho stejnojmenný syn. Páni z Nadslavi a Kopidlna měli ve znaku černobílou hlavu
kozoroha, která je vyobrazena na sklomalbách ze 2. poloviny 14. století, sklomalby z
nadslavského kostela sv. Prokopa jsou uloženy v muzeu v Jičíně.
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Obrázek 2 Pohled na kostel svatého Prokopa v Nadslavi

1.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Střevač je součástí MAS Otevřené zahrady Jičínska, z. s., Svazek obcí Mariánská zahrada,
Svazu měst a obcí ČR.
Otevřené zahrady Jičínska, z. s.
Obec Střevač leží na území působnosti MAS Otevřené zahrady Jičínska, z. s.. Oblastní
hospodářská komora Jičín (dnes oblastní jednatelství Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje) společně s Dobrovolným svazkem obcí Mariánská zahrada
iniciovala v roce 2005 založení občanského sdružení, jehož jedním ze základních cílů je
budování otevřeného partnerství mezi soukromými subjekty, veřejnou a neziskovou sférou na
území, které je vymezeno turistickou oblastí Mariánská zahrada a částí turistické oblasti
Valdštejnova zahrada na Jičínsku. Tato iniciativa směřovala mimo jiné k zapojení území mezi
regiony pracující metodou Leader a získávání finančních prostředků z EU. Součástí regionů
LEADER jsou od roku 2009. Nejvyšším orgánem je Členská schůze. MAS má 35 členů.
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Cíle MAS Otevřené zahrady Jičínska, z. s.


podpora komunitní místní rozvoj s cílem koordinovat regionální rozvoj ve všech
oblastech;



projektové poradenství;



podporovat vzdělávací iniciativy;



mezinárodní spolupráce;



tvorba rozvojových strategií a plánů pro region.

Svazek obcí Mariánská zahrada
Svazek obcí Mariánská zahrada byl založen obcemi dne 16. 7. 2004 na území umístěném na
jihozápad od Jičína, na území barokně komponované krajiny bývalého panství Schliků.
Sdružuje svoje členy na základě spolupráce při uskutečňování rozvoje venkova.
Hlavní myšlenkou rozvoje Svazku obcí Mariánská zahrada je posílit vztah k místu, kde lidé
žijí, uvědomění si vlastních kořenů, obnova úcty k prostředí, aktivní přístup k životu. V
současnosti se jedná o využití historického duchovního a fyzického potenciálu pro sociální a
ekonomický rozvoj obcí, o zachování barokní kompozice jako prostorové komunikace mezi
sídly a krajinou ve smyslu vzájemného přizpůsobování přírodních, zemědělských stavebních a
dopravních prvků, o zlepšení a zvýraznění image obcí a regionu.
Byla vypracována dlouhodobá strategie rozvoje, ve které jsou hledány možnosti, jak vytvořit v
malém regionu podmínky pro spokojený život obyvatel. Významným ukazatelem
nespokojenosti obyvatel venkova obecně, nejenom v obcích SO MZ, je skutečnost, že mladí
lidé se po ukončení vzdělávání většinou nevracejí do rodné vesnice, ale hledají si uplatnění ve
městě, resp. v zahraničí. Svazek obcí chce využít současnou možnost čerpání peněz z
Evropských fondů a použít je na řešení celého komplexu problémů, jako jsou nové pracovní
příležitosti, kvalitní infrastruktura, pohodlné bydlení, přiměřené vzdělání, příjemné prostředí a
celkový obraz svébytného regionu.
Základním cílem je udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic,
životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva, obnova a rozvoj obcí, zlepšování
občanské vybavenosti a technické infrastruktury, slaďování zájmů a činností místních
samospráv, spolupráce s obdobnými subjekty v zahraničí a propagace svazku obcí MZ a jeho
zájmového území.
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Svaz měst a obcí
Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce.
Jeho kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých
měst v království Českém. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se
kompetencí obcí. Od roku 2004 je Svaz povinným připomínkovým místem, od roku 2005 pak
pravidelně minimálně jednou ročně jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci.
Dílčí dohody byly postupně podepsány také se stěžejními rezorty.
Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad
rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich
aktivity pak koordinují a rozhodnutí orgánů Svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře.
Hlavní cíle Svazu


prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR všech velikostních kategorií a vytvářet



příznivé podmínky k jejich rozvoji



podílet se na přípravě právních předpisů a dalších opatření vztahujících se k místní



samosprávě



upozorňovat vládu, Parlament i mezinárodní instituce včas na to, jaký dopad mohou mít



jimi připravovaná opatření na fungování obcí



posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí



informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv



napomáhat městům a obcím při čerpání dotací z Evropské unie i z národních zdrojů
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Geografická a demografická charakteristika
1.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Podle geomorfologického členění náleží území obce Střevač do Jičínské pahorkatiny a
Hruboralského bioregionu.
Jičínská pahorkatina je geomorfologický celek na východě Severočeské tabule. Zaujímá části
okresů Jičín a Trutnov v Královéhradeckém kraji, Mladá Boleslav ve Středočeském kraji,
Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily v Libereckém kraji. Nejvyšším bodem je vrch Sokol (562
m). V západní části území se nachází CHKO Český ráj, značná část území patří do šířeji
pojatého turistického regionu Český ráj.
Území lze charakterizovat jako členitá pahorkatina, místy plochá vrchovina budovaná
svrchnokřídovými kvádrovými kaolinickými pískovci, vápnitými pískovci, jílovci a slínovci s
rozptýlenými průniky drobných těles třetihorních bazaltoidních hornin. Reliéf je tektonicky
podmíněný strukturně denudační, v severní a severovýchodní části výrazně tektonicky
porušený. Typické tvary jsou kuesty, tabulové plošiny, hrásťové a antiklinální hřbety, erozně
denudační a tektonicky podmíněné kotliny a brázdy, také říční terasy. Krajinné dominanty jsou
vypreparované neovulkanické kopce a pískovcová skalní města.
Celek Jičínské pahorkatiny má v geomorfologickém členění dva podcelky. Převážnou
severozápadní a střední část tvoří podcelek Turnovská pahorkatina, na jihovýchodě je
Bělohradská pahorkatina.
Západ území odvodňuje řeka Jizera s jejími přítoky (Zábrdka, Mohelka, Libuňka, Žehrovka,
Kněžmostka, Klenice), východ území zase řeka Labe s jeho výhradně pravostrannými přítoky
(např. Cidlina, Javorka a Bystřice)
Hruboralský bioregion leží na severovýchodě středních Čech, zabírá centrální část Jičínské
pahorkatiny a má plochu 372 km2. Bioregion je tvořen zdviženou pískovcovou tabulí
rozčleněnou do skalních měst. Dominuje jednotvárná biota hercynského charakteru, ochuzená
vlivem pískovců, s charakteristickou mozaikou společenstev 3. dubovo-bukového a
4. bukového stupně. Potenciální vegetaci skalních měst tvoří borové doubravy, na
neovulkanitech květnaté bučiny. Méně typické části jsou tvořeny pahorkatinami bez skalních
výchozů, často s pokryvy spraší a s dubohabrovými háji, acidofilními doubravami a bikovými
bučinami; zpravidla tvoří přechod do okolních bioregionů. Bioregion má vyvážené zastoupení
polí, kulturních i reliktních borů a málo vlhkých luk.
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Horniny a reliéf
Bioregion buduje křídové souvrství, na většině plochy víceméně horizontálně uložené,
u severního okraje ukloněné k jihu. Území má charakter mírně k jihu ukloněné pískovcové
tabule, rozčleněné erozí na samostatné vrchovinné skupiny. Na zdvižených tabulích
kvádrových pískovců eroze vytvořila skalní města a spleti kaňonů (Drábovna, Klokočské skály,
Hruboskalské skalní město, Příhrazské skály, Prachovské skály). Na jihu má reliéf ráz členité
pahorkatiny s výškovou členitostí 100–160 m, v oblasti zdvižených povrchů se skalními městy
má charakter ploché až členité vrchoviny s členitostí 150 m (v Prachovských skalách) – 230 m
(na Mužském). Nejvyšší členitost je v průlomu Jizery u Malé Skály s charakterem až ploché
hornatiny s členitostí do 315 m. Nejnižším bodem je okraj bioregionu u Mužského (asi 235 m),
nejvyšším samostatným vrcholem Sokol nad Malou Skálou – 563 m.
Současný stav krajiny
Trvalé osídlení bioregionu pochází teprve z raného středověku. Lesy v současnosti zabírají asi
28 %, dominují borovo-smrkové kultury, na pískovcových skalách jsou reliktní bory. Na
opukových srázech a v údolí Jizery jsou bučiny, při dnech kaňonů jsou větší příměsi buku. V
bezlesí převažují pole, louky a pastviny jsou víceméně jen na dnech údolí. Místy byly
vybudovány soustavy rybníků. V údolí Jizery leží město Turnov, jinak kromě Rovenska se
nacházejí jen menší vsi, převážně rekreačního rázu.
Kontrasty
Hranice vůči okolním bioregionům jsou vesměs výrazné, geomorfologické i geologické.
Bioregion jecharakterizován rozšířením pískovců a zároveň se na jižní straně výrazně zvedá
nad okolí, zatímco na severní se naopak nad něj zvedá Železnobrodský bioregion.
Ochrana přírody
Krajinářské hodnoty jádra bioregionu vedly k vyhlášení první CHKO v ČR, a to CHKO Český
ráj. MZCHÚ, kterých zde bylo vyhlášeno 30, povětšinou chrání turisticky atraktivní pískovcová
skalní města. K nejvýznamnějším patří NPP Suché skály s vertikálně vztyčenými deskami
pískovců. NPP Kozákov, který částečně přesahuje do Železnobrodského bioregionu, chrání
pískovcové skály i mineralogickou lokalitu s pozůstatky přirozených lesních porostů a
květnatých pastvin. Pískovcová skalní města rovněž chrání PR Prachovské skály,
PR Klokočské skály a PP Borecké skály. PR Na hranicích chrání svahovou bučinu s výskytem
přesličky největší (Equisetum telmateia) a PR Podtrosecká údolí chrání pozoruhodné mokřadní
biotopy na dnech kaňonů. PP Trosky byla zřízena k ochraně symbolu Českého ráje i listnatých
lesních porostů.
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1.3.2. Demografická charakteristika
K 31. 12. 2019 byl počet obyvatel obce Střevač 279 z toho 137 mužů (49,10 %) a 142 žen
(50,90 %). Bližší demografickou statistiku uvádíme níže v tabulkách:
2015

2016

2017

2018

2019

283

280

291

282

279

podle muži

139

136

141

134

137

ženy

144

144

150

148

142

V tom ve věku (let) 0-14

41

44

49

50

53

15-64

198

194

196

185

180

65 a více

44

42

46

47

46

39,8

39,9

39,9

40,5

40,4

Počet obyvatel celkem
v

tom

pohlaví

Průměrný věk

Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel v obci Střevač (vždy k 31.12.)
Tabulka č. 4 ukazuje vývoj a původ přírůstku obyvatel v Střevač v letech 2014 - 2019. Celkově
lze ovšem konstatovat, že počet obyvatel v obci je vesměs stabilní, pouze s malými odchylkami
způsobenými vesměs stěhováním obyvatelstva.
2015

2016

2017

2018

2019

Živě narození

3

4

6

3

4

Zemřelí

4

2

3

3

5

Přistěhovalí

7

2

10

7

6

Vystěhovalí

13

7

2

16

8

Přírůstek

přirozený

-1

2

3

-

-1

(úbytek)

stěhováním

-6

-5

8

-9

-2

celkový

-7

-3

11

-9

-3

Tabulka 4 Vývoj a původ přírůstku či úbytku obyvatel v obci Střevač (vždy k 31.12.)
2015

2016

2017

2018

2019

Sňatky

-

3

1

-

2

Rozvody

-

-

-

-

1

Tabulka 5 Přehled vývoje rozvodů a sňatků na území obce Střevač (vždy k 31.12.)
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Vývoj počtu obyvatel v obci ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Veřejné databáze
Českého statistického úřadu a pro potřeby SRP je sledován od roku 2000.

Vývoj počtu obyvatel v obci Střevač 2000 - 2019
(vždy k 31. 12.)
295
290
285
280
275
270
265

260
255
250

Počet obyvatel

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel obce Střevač 2000 – 2019 (vždy k 31.12.)

Jak je z grafu č. 1 patrné, nejvyšší počet obyvatel byl v obci v roce 2017 - 291 obyvatel, nejnižší
pak v roce 2006 – 265 obyvatel. Na křivce jsou jasně patrny náhlé přírůstky a úbytky obyvatel.
K těmto výkyvům dochází zejména s ohledem na počty přistěhovalých a vystěhovalých
obyvatel. Z dlouhodobého hlediska je však počet obyvatel v obci Střevač celkem stabilní.
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Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Střevač vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
Nejvíce obyvatel obce Střevač má střední vzdělání bez maturity vč. vyučení (47,01 %), dále je
základní vzdělání vč. neukončeného (23,08 %) a úplné střední vzdělání s maturitou (20,51 %).
Vysokoškolské vzdělání má 3,42 % obyvatel obce. Vyšší odborné vzdělání má 0,34 %
a nástavbové vzdělání má 0,85 % obyvatel.
Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem

muži

ženy

234

112

122

-

-

-

základní včetně neukončeného

54

19

35

střední vč. vyučení (bez maturity)

110

56

54

úplné střední (s maturitou)

48

26

22

nástavbové studium

2

1

1

vyšší odborné vzdělání

1

1

-

vysokoškolské

8

5

3

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
z toho podle stupně vzdělání

bez vzdělání

Tabulka 6 Obyvatelstvo obce Střevač dle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB 2011)

Ekonomický potenciál
1.4.1. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Střevač převládají podniky či činnosti spadající do oblasti Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel (cca 20 % ze všech podnikatelských subjektů) a hned poté
Stavebnictví (cca 18,33 % ze všech podnikatelských subjektů). Na druhém místě jsou pak
podniky spadající do oblasti Průmysl celkem (13,33 % ze všech podnikatelských subjektů),
profesní, vědecké a technické činnosti (11,67 % ze všech podnikatelských subjektů)
a Zemědělství, lesnictví, rybářství (10,00 % ze všech podnikatelských subjektů). Detailní
rozbor lze vidět v tabulce č. 7 níže.
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Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

60

26

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

6

3

B-E Průmysl celkem

8

5

F Stavebnictví

11

7

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

12

2

H Doprava a skladování

3

1

I Ubytování, stravování
a pohostinství

2

1

J Informační a komunikační činnosti

.

.

K Peněžnictví a pojišťovnictví

.

.

L Činnosti v oblasti nemovitostí

1

.

M Profesní, vědecké
a technické činnosti

7

2

N Administrativní a
podpůrné činnosti

.

.

O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení

4

1

P Vzdělávání

.

.

Q Zdravotní a sociální péče

1

1

R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti

.

.

S Ostatní činnosti

3

2

X nezařazeno

.

.

Tabulka 7 Podnikatelské subjekty na území obce Střevač dle převažující činnosti
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Vybrané podnikatelské subjekty:


ELLENOX s. r. o.



PNEUMED s. r. o.



Jednota, spotřební družstvo Nová Paka COOP



Auto HF servis



kuchyně Miloš Havelka



truhlářství Jiří Malínský



elektrikář Jaromír Valenta



potraviny Georgij Topalovský



soukromý zemědělci Jiří Slavík a Miroslav Zoubek

Podle ČSÚ bylo v obci Střevač do 31. 12. 2019 evidováno 26 aktivních podnikatelských
subjektů. Typově se v obci Střevač nachází nejvíce Fyzických osob (24), zejména pak Fyzické
osoby podnikající dle živnostenského zákona (22). Detailní rozdělení podle skupin je
znázorněno v tabulce č. 8.
Podnikatelské subjekty podle právní formy
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

60

26

Fyzické osoby

51

24

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona

49

22

Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona

.

.

Zemědělští podnikatelé

1

1

Právnické osoby

9

2

Obchodní společnosti

1

1

akciové společnosti

.

.

Družstva

.

.

Tabulka 8 Podnikatelské subjekty na území obce Střevač dle právní formy
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1.4.2. Ekonomická aktivita obyvatel
Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Střevač vychází z dostupných dat Veřejné
databáze ČSÚ - definitivní výsledky podle obvyklého pobytu k datu 26. 3. 2011.
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

muži

ženy

Ekonomicky aktivní celkem

136

79

57

zaměstnaní

125

74

51

v tom

z toho podle postavení v

zaměstnanci

101

57

44

zaměstnání

zaměstnavatelé

-

-

-

pracující na vlastní účet

14

13

1

pracující důchodci

4

2

2

ženy na mateřské dovolené

2

-

2

nezaměstnaní

11

5

6

Ekonomicky neaktivní celkem

126

44

82

nepracující důchodci

59

15

44

žáci, studenti, učni

40

17

23

19

10

9

ze zaměstnaných

z toho

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Tabulka 9 Obyvatelstvo obce Střevač dle ekonomické aktivity

Z celkového počtu obyvatel, bylo dle zjištění SLDB 2011 ekonomicky aktivních 136 obyvatel
což je 48,06 % z celkového počtu obyvatel, z toho 125 zaměstnaných a 11 nezaměstnaných.
Ekonomicky neaktivních bylo 126 obyvatel, tedy 44,52 % v tom jsou zahrnuti nepracující
důchodci, ostatní s vlastním zdrojem obživy, osoby v domácnosti, předškolní děti, ostatní
závislé osoby, žáci, učni, studenti. Aktivita nebyla zjištěna u 19 obyvatel.
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1.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované
nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
Obec Střevač náleží do Královéhradeckého kraje, okresu Jičín. Analýza dat z let 2014-2020
ukazuje, vývoj nezaměstnanosti v obci Střevač.

Období

Obyvatels

Uchazeči o dosažitelní

tvo 15-64

zaměstnání

Podíl

Volná Podíl

uchazeči o nezaměstnanýc
zaměstnání

místa

nezaměstn
anosti v ČR

h osob v %

v%
2019

185

2

1

0,5

2

2,9

2018

196

2

2

1,0

2

3,1

2017

194

6

5

2,6

2

3,8

2016

198

6

6

3,0

0

5,2

2015

196

9

9

4,6

0

6,2

2014

198

13

12

6,1

0

7,5

Tabulka 10 Vývoj nezaměstnanosti v obci Střevač v letech 2014 – 2019 (vždy k 31.12.)

30

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

Zemědělství
Dle ČSÚ má obec Střevač katastrální výměru 1 124,30 ha, z celkové výměry obce tvoří:
59,65 % zemědělská půda (z toho je 90,80 % orná půda); 40,35 % nezemědělská půda (z toho
je 82,23 % lesní pozemek, 4,21 % vodní plocha, 3,37 % zastavěná plocha a nádvoří a 10,16 %
ostatní plocha.
Střevač
(okres Jičín)
plocha

území celkem

1 124,3

(ha)
plocha

území Zemědělská půda

(ha)

Nezemědělská půda

celkem

670,6

Orná půda

608,9

Chmelnice

-

Vinice

-

Zahrada

16,9

Ovocný sad

4,8

Trvalý travní porost

40

celkem

453,7

Lesní pozemek

373,1

Vodní plocha

19,1

Zastavěná plocha a

15,3

nádvoří
Ostatní plocha

46,1

Tabulka 11 Plocha pozemků na území obce Střevač dle druhu (k 31. 12. 2019)
Na zemědělských pozemcích v řešeném území hospodaří především firma Agro Bystřice a.s. a
dále několik drobnějších soukromníků.
Společnost AGRO BYSTŘICE a. s. byla založena 1. února 1998 jako dceřiná společnost
Zemědělského družstva Bystřice, které bylo zpočátku jediným akcionářem. V roce 2000 byl
zahájen proces vypořádání oprávněných osob a členů družstva prostřednictvím akcií založené
akciové společnosti. K 31. 12. 2013 vlastní zemědělské družstvo Bystřice 31,81 % akcií a
zbylých 68,19 % vlastní fyzické osoby. V současné době je hlavním akcionářem společnost
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem Poděbrady, která vlastní více než 90 % akcií.

31

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

Hlavní podnikatelskou činností společnosti je zemědělská činnost zaměřená na rostlinnou a
živočišnou výrobu.
Společnost AGRO BYSTŘICE a. s. patří velikostí svého majetku, ročního obratu a průměrným
počtem zaměstnanců ke skupině středně velkých firem. V současné době firma obhospodařuje
2 385 ha zemědělské půdy, z nichž 2 155 ha tvoří orná půda a zbylých 230 ha tvoří trvalé travní
porosty.

Dopravní a technická infrastruktura
1.6.1. Dopravní infrastruktura

Mapa 6 Dopravní mapa obce Střevač
Pozemní komunikace
Obec Střevač leží necelých 10 km jihozápadně od Jičína na trase silnice II/501, která v místním
měřítku spojuje město Jičín s městem Libáň. Silnice II/501 protíná Střevač východozápadním
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směrem v centrální části zastavěného území a je v bezprostředním kontaktu s obytnou
zástavbou. Další sídla obce (Nadslav, Batín a Štidla) leží od Střevače severozápadně ve
vzdálenosti 3 - 4 km a jsou spojeny s vlastní Střevačí silnicemi III. tříd. Silniční doprava má
pro dostupnost a obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Silnice III. třídy mají regionální
význam a zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu se sousedními obcemi. Ostatní
komunikace jsou místní, resp. účelové.
Řešeným územím procházejí následující silnice:
Silnice II. třídy


II/501 I/32 (Staré Místo) - Veliš - Bukvice - Střevač - Bystřice - Sedliště - Staré Hrady
- II/280 (Libáň);



Silnice II/501 je v majetku Královéhradeckého kraje a ve správě Správy silnic
Královéhradeckého kraje.

Silnice III. třídy


III/28025 II/501 (Střevač) - Chyjice - Dolany - I/32 (Bartoušov);



III/28012 II/501 (Střevač) - Nadslav - Štidla - III/2815 (Příchvoj);



III/27932 Střevač - Batín - Rakov - Markvartice - II/279 (Dolní Bousov);

Silnice III. třídy jsou v majetku Královéhradeckého kraje a ve správě Správy silnic
Královéhradeckého kraje.
Autobusová doprava

Mapa 7 Vyznačení autobusových zastávek v obci Střevač
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Mapa 8 Vyznačení autobusových zastávek v obci Střevač
Na území obce Střevač je 6 obousměrných autobusových zastávek, které jsou rozmístěny dle
sídelních jednotek. Hromadnou přepravu osob na řešeném území zajišťují autobusy
Integrované regionální dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (IREDO). Spojení s
vyššími centry osídlení (s městy: Jičín a Libáň) je v dostatečné míře zajištěno v pracovní dny.
Železnice
Řešené území není obsluhováno železniční dopravou. Nejbližší železniční zastávky jsou mimo
řešené území, v obci Jičíněves a Bartoušov na trati č. 061 Nymburk - Jičín, vzdálená cca 6 km
jihovýchodně od obce a jižně od města Libáň na regionální železniční trati č. 063 Bakov nad
Jizerou - Kopidlno, vzdálená cca 9 km.
Pěší a cyklistická doprava
Řešeným územím je vedena:


červená značená turistická trasa - Milovice (vlaková stanice) - Loučeň - Jabkenice Libáň - Nadslav - Ostružno - Prachovské skály.



žlutá turistická trasa je částečně vedená podél severní hranice řešeného území a
spojuje obec Ostružno s Jičínem.

Řešeným územím neprochází žádná značená cyklotrasa. Pouze při severní hranici řešeného
území v části Štidla je vedena cyklistická trasa č. 4364 Ostružno – Jičín - Hubojedy.
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1.6.2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Střevač, Nadslav, Štidla
V sídlech Střevač, Nadslav a Štidla není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou
zásobováni individuálně, z domovních studní. Dle ÚP obce je navrženo vybudovat veřejný
vodovod, v částech Střevač, Nadslav a Štidla, napojený na skupinový vodovod Kopidlno, který
využívá vrt RK-3 Rakov – Batín a prochází jihovýchodní částí řešeného území.
Batín
V Batíně je vybudován veřejný vodovod. Vodovod je zásoben ze zdroje umístěném v prostoru
vodojemu severně nad Batínem (mimo ř.ú. v k.ú. Rakov u Markvartic) odkud je voda rozvedena
dále do obce. Zdrojem pitné vody je kopaná studna S1 s povoleným odběrem 0,3 l/s (max. 1
l/s). Na vodovod jsou napojeni všichni obyvatelé. Vodovod je v majetku a správě obce Střevač.
Kanalizace a čistění odpadních vod
Střevač
V obci Střevač je provedena pouze jednotná stoková gravitační síť, která není zakončena
centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody z nemovitostí jsou předčištěny individuálně
v souladu s platnou legislativou. Část nemovitostí má zaústěny přepady ze septiků a domovních
čistíren odpadních vod do kanalizace. Kromě předčištěných odpadních vod jsou do kanalizace
svedeny veškeré srážkové vody z nemovitostí, odvodňovací drény z polí a luk, ale i z
pozemních komunikací. Kanalizace je tvořena převážně z betonových trub o dimenzích DN
300 - 600 a o délce celkem 2 357 m. Kanalizační stoky jsou vyústěny především do Mrliny a
dále do bezejmenného vodního recipientu.
Batín, Nadslav, Štidla
V místních částech Batín, Nadslav a Štidla jsou realizovány pouze úseky jednotné kanalizace,
které odvádějí srážkové vody a předčištěné splaškové vody. Odpadní vody jsou likvidovány
individuálně v souladu s platnou legislativou.
Plynofikace
Řešené území není plynofikováno STL ani NTL plynovody, ani se v řešeném území
nenacházejí plynárenská zařízení. Dle ÚP obce je navrženo vybudování plynovodu pro části
Střevač a Nadslav, napojení plynofikace je plánováno z Bukvice. Obec s plynofikací částí Štidla
a Batín, s ohledem na jejich velikost, do budoucna nepočítá.
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Zásobování elektrickou energií
Provozovatelem elektrické sítě na řešeném území je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická
874/8, Provozní správa ČEZ Distribuční služby s.r.o. Řešené území je napájeno elektrickou
energií vrchním primárním rozvodným systémem VN 35 kV. Primární rozvod VN 35 kV
Území je napájeno elektrickou energií z kmenové linky 35 kV. Z této kmenové linky jsou
vrchními odbočkami připojeny trafostanice v místních částech Střevač, Nadslav a Štidla. K
transformaci VN/NN slouží v obci celkem 5 transformačních stanic

Telekomunikace
V obci je stávající komunikační vedení a kabelová telefonní síť připojená na telefonní obvod
Jičín, síť provozuje Telefónica O2 Czech Republic. V obci je instalován varovný a informační
systém (rozhlas, siréna). V řešeném území se nachází komunikační zařízení. Řešené území
neprotínají radiové (radioreléové) směrové spoje.

Nakládání s odpady
Marius Pedersen a.s. zajišťuje obci pravidelný svoz komunálního, separovaného,
nebezpečného, velkoobjemového odpadu i biologicky rozložitelného odpadu. V rámci
separovaného odpadu jsou v obci rozmístěny kontejnery na sklo, plast a papír. Pro pravidelný
svoz bioodpadu jsou v obci taktéž rozmístěny kontejnery. Nejbližší sběrný dvůr se nachází v
Jičíně. Řízená skládka komunálního odpadu v obci není. Dočasné shromažďování tříděného
komunálního odpadu na sběrných místech je funkčně umožněno ve vhodných stabilizovaných
plochách (zejména veřejných prostranství) v rámci technické infrastruktury pro obsluhu
řešeného území.

36

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

Služby pro obyvatele obce
1.7.1. Bydlení
Podle ČSÚ je v obci Střevač celkem 163 domů, z toho je 161 rodinných domů, 2 bytové domy
a budovy označené jako ostatní se na území dle SLDB 2011 nenachází. Bližší informace jsou
uvedeny v tabulce níže.
Domovní fond
Celkem rodinné bytové

ostatní

domy

domy

budovy

Domy úhrnem

163

161

2

-

Domy obydlené

90

88

2

-

z toho podle vlastnictví fyzická osoba

78

77

1

-

obec, stát

-

-

-

-

bytové družstvo

2

1

1

-

spoluvlastnictví

6

6

-

-

období 1919 a dříve

21

20

1

-

nebo 1920 - 1970

26

26

-

-

1971 - 1980

12

11

1

-

1981 - 1990

20

20

-

-

1991 - 2000

5

5

-

-

2001 - 2011

6

6

-

-

domu

vlastníků bytů
z

toho

podle

výstavby
rekonstrukce domu

Tabulka 12 Domovní fond obce Střevač dle SLDB 2011

1.7.2. Školství
V současné době se v obci nenachází mateřská ani základní škola. Nejbližší mateřské školy se
nacházejí v obcích Bystřice, Markvartice, Veliš a Libáň, taktéž jako základní školy. Nejbližší
základní umělecká škola je v Jičíně, stejně jako dům dětí a mládeže.
Středoškolské vzdělání je dostupné v Kopidlnu či Jičíně a Mladé Boleslavi, kde je také nejbližší
vyšší odborná škola. Vysokoškolské vzdělání je dostupné v Mladé Boleslavi či Hradci Králové,
popřípadě i v Praze.
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Zdravotnictví a sociální péče
Přímo na území obce Střevač se nenachází žádný poskytovatel sociálních a zdravotních služeb.
Střevač je v tomto směru navázána zejména na Jičín, Jičíněves a Libáň, kde jsou dostupní
praktičtí lékaři, pediatři či zubní lékaři. Odborní lékaři jsou dostupní na poliklinice či nemocnici
v Jičíně.
Sociální služby pro seniory jsou dostupné v Jičíně, Hořicích či Hradci Králové. Nejbližší
domov pro seniory je v Libáni, Jičíně, Miličevsi, Libošovicích, Rožďalovicích či Vlčím Poli.
Poradenství v sociální oblasti poskytuje např. Oblastní charita Jičín či Občanské poradenské
středisko, o.p.s. v Jičíně.
Terénní služby spojené s osobní asistencí zajišťuje například Apropo Jičín, o.p.s. či Spokojený
domov, o.p.s. taktéž v Jičíně.

1.7.3. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do tohoto
pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky, dále také
lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním
z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení. V obci je restaurace a prodejna smíšeného
zboží s pobočkou místní veřejné knihovny. Je zde víceúčelový sportovní areál.
Instituce občanské vybavenosti

Výskyt v obci

Pošta

Ano

Škola a mateřská škola

Ne

Zdravotnické zařízení

Ne

Zásahová jednotka SDH

Ne

Knihovna

Ano

Obchod

Ano

Hřiště

Ano

Hřbitov

Ano

Tabulka 13 – Instituce občanské vybavenosti v obci Střevač

V případě hodnocení občanské vybavenosti obce Střevač je potřeba mít na zřeteli skutečnost,
že se jedná o obec s malým počtem obyvatel (k 31. 12. 2019 to bylo 279) a blízkostí větších
obcí, kde jsou dostupné jak sociální služby a zdravotnictví, ale i základní a mateřské školy,

38

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

obchody či jiná zařízení občanské vybavenosti, což snižuje potřebu rozvíjet tuto oblast v obci
Střevač.
Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Střevač poskytuje svým občanům informace několika způsoby:


pomocí webových stránek obce www.strevac.cz;



úřední deskou;



SMS Informacemi

Volný čas v obci
Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným
územím,

přispívat ke zvýšení

vzdělanosti,

nabízet

širokou škálu

volnočasových

a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj.
Spolky a organizace na území obce Střevač


SDH Střevač, SDH Batín



Honební společenstvo Střevač



Myslivecký spolek Parůžek Střevač



ZO ČSOP Takeya Střevač - Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek,
jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Činnost svazu je velmi
rozsáhlá a rozmanitá. Pečuje o přírodně cenná území, provádí přírodovědné průzkumy
a mapování, prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství
živočichů a rostlin na území České republiky, pracuje s dětmi a mládeží, provádí
vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečuje o zraněné a jinak handicapované živočichy,
účastní se rozhodování ve správních řízeních, podílí se na ochraně kulturních památek
a vyvíjí řadu dalších aktivit.

SDH Střevač ve spolupráci s obcí Střevač spolupořádá řadu sportovních, kulturních či
společenských akcí. Díky těmto aktivitám se obec nadále rozvíjí a stává příznivým místem pro
obyvatele.
Mezi tyto akce patří například Masopustní průvod, Dětský den, různé koncerty, pěší túry
(Střevačský jarní šlapáček), Cross pyro tour Střevač, Travesti show, oslavy 1. máje apod,
Štidelská traktoriáda apod.
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Obec Střevač nabízí k pořádání různých akcí k pronájmu zrekonstruovaný prostor velkého sálu
na víceúčelovém hřišti. V přízemí obslužného objektu na víceúčelovém hřišti ve Střevači je
vybavená posilovna.
Členové SDH Střevač a Batín pořádají pravidelně brigády, které jsou zaměřeny na rekonstrukci,
zvelebování a úklid obce (např. oprava komponentů na dětském hřišti, úklid veřejných
prostranství, příkopů, sběr železa apod.)

Cestovní ruch
Obec Střevač náleží do turistického regionu a do turistické oblasti 19 Český ráj.

Mapa 9 Vymezení turistického regionu a oblasti 19 Český ráj
Turistický region a oblast Český ráj leží padesát kilometrů severovýchodně od Prahy.
Geograficky je ohraničen spojnicí Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad
Mohelkou, vrch Kopanina, Železný Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, Sobotka a Dolní
Bousov. Na východě tento malebný region přechází v Podkrkonoší a na severu je ohraničen
pásem Jizerských hor a Krkonoš. V tomto romantickém kraji ležícím na středním toku Jizery
se snoubí rozmanitost přírodních krás s bohatými historickými památkami - hrady, zámky,
lidovou architekturu. A právě proto již v 19. století hosté lázní Sedmihorky začali tuto část
země nazývat Český ráj.
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Mimořádná členitost krajiny s charakteristickými skalními městy, rostlinnými a živočišnými
společenstvy byla hlavním motivem pro vyhlášení první chráněné krajinné oblasti v tehdejší
republice (vyhl. r. 1955). Z hlediska různorodosti krajiny a výskytu chráněných a ohrožených
biologických druhů mají význam nejenom hluboké lesy, ale i systémy rybníků na vodních
tocích a přilehlé fragmenty mokřadních ekosystémů. Jedinečnou členitost reliéfu dotvářejí i
charakteristické výlevy vyvřelých hornin, jež tvoří krajinné dominanty (Trosky, Kozákov,
Mužský, Vyskeř atd.).
Ve vyvřelých horninách Českého ráje navazujícího Podkrkonoší jsou mnohá naleziště achátů,
ametystů, jaspisů, chalcedonů a jiných drahých kamenů. Lidé žijící v tomto kraji byli a dodnes
jsou známi svojí řemeslnou dovedností. Železnobrodské sklářské výrobky, dřevěné hračky a
formy semilských řezbářů, lomnické suchary, turnovské granátové šperky a broušené
drahokamy si našly cestu do celého světa a dokázaly se zde prosadit.

1.9.1. Turistické cíle a památky v obci a v okolí obce
Na území obce Střevač se nachází území s plošnou památkovou ochranou, Vesnická památková
zóna Štidla, nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek ČR a řada drobných památek (sochy, pomníky, sloupy, kříže).
Památky na území obce
Vesnická památková zóna (VPZ) Štidla
Vesnická památková zóna (VPZ) Štidla je vymezená v části Štidla, byla prohlášena vyhláškou
Ministerstva kultury ČR č. 413/2004 Sb. ze dne 24. 6. 2004, s účinností od 1. 1. 2005 o
prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové
zóny a určení podmínek pro jejich ochranu. Součástí VPZ jsou dvě nemovité kulturní památky
(socha Ukřižování na návsi a venkovská usedlost čp. 8), popis viz níže.
Zástavba je soustředěna kolem nepravidelně tvarované návsi. Zastoupeny jsou hospodářské
usedlosti s přízemními omítanými nebo vápnem olíčenými roubenými obytnými domy z konce
18. a počátku 19. století se sedlovými střechami s již mladšími vaznicovými krovy a bedněnými
polopatry. Pouze jediný dům patří do okruhu soboteckých patrových roubených pavlačových
domů. Zachovány jsou i stavby hospodářské, zejména roubené patrové špýchary s pavlačemi a
typickou dvojicí sdružených portálů do komor, které jsou vrcholnou ukázkou tesařského
řemesla. V zahradách lze stále nalézt sušárny ovoce. Z nich vyniká sušárna zděná z
pískovcových jemně opracovaných kvádrů z roku 1858 s kompletním vybavením. Stodoly jsou
většinou pilířové, v jednom případě se zachovala stodola roubená. Výraz sídla na návsi doplňuje
empírová kaplička s věžními hodinami s ciferníky a historickým hodinovým strojem, socha

41

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

Ukřižování, transformátor a menší rybníček obklopený vzrostlými stromy. Obytné domy jsou
obdélného půdorysu, přízemní a většinou již zastřešené sedlovými střechami s mladšími
vaznicovými krovy s bedněnými polopatry. Orientaci ve vztahu ke komunikaci mají štítovou,
někdy ale i podélnou. Paralelně s obytnými domy jsou situovány špýchary nebo výměnky,
dvory vzadu případně uzavírají stodoly.
Socha Ukřižování (Štidla)
Podstavec se sochou Ukřižování se nachází uprostřed osady, na návsi u kamenné zvonice poblíž
místní komunikace mezi stromy. Lidová pozdně barokní sochařská památka zobrazující kříž s
korpusem Kristovým na vyvýšeném zdobeném podstavci pochází z roku 1780. Památka
regionálního významu, dotvářející místní lokalitu.

Obrázek 3 Socha Ukřižování
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Venkovská usedlost č. p. 8 (Štidla)
Příklad hospodářské usedlosti z přelomu 18. a 19. stol. dochované v původním hmotovém
uspořádání s obytným domem hospodáře, výměnkem, špýcharem, stodolou a včelínem. Areál
zemědělské usedlosti čp. 8 sestávající z obytného domu s chlévy a stáji čp. 8, výměnku čp. 24,
špýcharu, stodoly a včelína.

Obrázek 4 Venkovská usedlost č. p. 8
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (Střevač)
Z roku 1754 pocházející pravděpodobně od neznámého sochaře ze sochařské dílny z Mnichova
Hradiště se nalézá na jihozápadním okraji obce Střevač v okrese Jičín nad křižovatkou silnic
vedoucích do obcí Chyjice a Bystřice. Vrcholně barokní Sousoší je chráněno jako kulturní
památka ČR. Národní památkový ústav toto sousoší uvádí v katalogu památek pod rejstříkovým
číslem ÚSKP 29363/6-1403.
Socha Panny Marie ze světlého pískovce v podživotní velikosti je umístěna na malém soklu
zakončeném zeměkoulí, jenž stojí na vysokém kónicky se zužujícím pilíři umístěném na
čtyřbokém hranolovém soklu s římsou. Na pilíři je dole vytesáno “A(nno) 1754”. Hranolový
sokl je umístěn na dvou kamenných stupních. Postava Panny Marie se sepjatýma rukama v
rozevláté draperii stojí s levou nohou pokrčenou na zeměkouli obtočené hadem.
Sousoší Kalvárie (Střevač)
Z roku 1754 pocházející pravděpodobně ze sochařské dílny z Mnichova Hradiště se nalézá na
křižovatce naproti obecnímu úřadu obce Střevač v okrese Jičín. Pozdně barokní sousoší je
chráněno jako kulturní památka ČR. Národní památkový ústav toto sousoší uvádí v katalogu
památek pod rejstříkovým číslem ÚSKP 45541/6-1402.
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Sousoší Kalvárie tvoří několik navzájem spojených čtyřbokých pískovcových soklů
umístěných na kamenné desce. Na prostředním soklu je umístěn jetelový kříž s postavou
ukřižovaného Krista v bederní roušce. Na kříži nahoře je pozlacený nápis „INRI“, pod nohama
Krista jsou vyryté iniciály „MK“ a pod nimi letopočet „A 1754“. Na postranních soklech
původně stály asi 1 m vysoké sochy Panny Marie a Jana Evangelisty. Tyto sochy byly však při
pokusu o krádež poškozeny, následně byly odebrány a byly dočasně uloženy na zámku ve
Starých Hradech. Po restaurování sousoší Kalvárie v letech 2019 a 2020 byly sochy vráceny na
místo.
Socha svatého Jana Nepomuckého, barokní z poloviny 18. století (Střevač - křižovatka)
Sloup se sochou svatého Floriána (Střevač)
Se nalézá před domem čp. 3 u hlavní komunikace v obci Střevač v okrese Jičín. Pozdně barokní
pískovcová socha pocházející od neznámého autora z roku 1767 je chráněna od 18. dubna 2002
jako kulturní památka ČR. Národní památkový ústav tuto sochu uvádí v katalogu památek pod
rejstříkovým číslem ÚSKP 51952/6-6267.
Pozdně barokní socha svatého Floriána je umístěna na mírně vypouklém pilíři ozdobeném
volutami po stranách. Pilíř je zakončen ve střední části obloukovitě prohnutou římsou s
vytesanou mušlí. Uprostřed je umístěn reliéf zobrazující svatého Linharta, nad nímž je umístěno
vročení AD 1767. Na navazujícím nižším soklíku opět ozdobeném postranními volutami stojí
socha svatého Floriána v tradičním ikonografickém pojetí - v oděvu římského vojáka s
praporcem v levé ruce a pravou rukou hasící hořící dům.

Obrázek 5 Zleva Socha sv. Floriána, Sousoší Kalvárie, Sloup se sochou Panny Marie
Immaculaty
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Barokní sýpka v jižní části vesnice (Střevač)

Obrázek 6 Barokní sýpka ve Střevači
Sýpka se nalézá na jižním okraji obce Střevač v okrese Jičín u křižovatky silnice vedoucí do
obce Chyjice. Sýpka je chráněna jako kulturní památka ČR. Národní památkový ústav tuto
sýpku uvádí v katalogu památek pod rejstříkovým číslem ÚSKP 17694/6-1401.
Barokní sýpka byla postavena roku 1690 a k její stavbě byl použit kámen z tehdy rozebírané
původní tvrze. Sýpku navrhl architekt Jan Baptista Mathey. Původně byla budova sýpky
čtyřpatrová, v roce 1870 byla při přestavbě snížena o jedno patro. Okna mají kamenná ostění,
na rozích budovy u silnice se nacházejí vytesané erby tehdejších majitelů - hraběcího rodu Šliků
a nad hlavním vchodem je umístěna kamenná deska s nápisem připomínající stavebníka, rok
stavby a jméno architekta. Fasáda (v současné době s téměř nedochovanou omítkou) je členěna
pilastry. Budova sýpky je i v roce 2019 využívána ke skladování obilí.
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Kostel svatého Prokopa (Nadslav) Jednolodní gotický kostel. Kostel je obklopen hřbitovem,
který je ohrazen kamennou zdí na téměř kruhovém půdorysu. Do areálu kostela také patří
dřevěná zvonice z 19. století u západního průčelí kostela. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní
památka.

Obrázek 7 Kostel sv. Prokopa
První historicky doložená zmínka o Nadslavi je z roku 1361, kdy se připomíná plebán, musel
tu tedy stát kostel. Kostel byl vystavěn pravděpodobně kolem roku 1340 Sdessou/Zdeňkem
Straníkem ze Střevače a Nadslavi. Ves vlastnil v letech 1365-1379 snad týž Zdeněk z Nadslavi,
který získal i Kopidlno, roku 1383 tam byl zmíněn jeho stejnojmenný syn. Okno v lodi i klenba
mají výrazně raně gotický charakter, proti tomu kružby se sférickými motivy svědčí až o době
druhé poloviny 14. století. První písemné zprávy se o podobě kostela nezmiňují, ale již tehdy
se jednalo o kamennou stavbu, která se v lehce pozměněné podobě dochovala dodnes. Vybavení
kostela pochází ze začátku 18. století. Při opravě kostela zhruba v polovině 19. století byl
zazděn původní gotický bohatě profilovaný portál proti hlavním vratům do areálu hřbitova. Na
jaře 1944 bylo zařízeno v kostele elektrické osvětlení. Zhruba od roku 1975 je kostel bez
elekřiny. Sérií žárovek byl ozdoben vítězný oblouk, svíčkovými žárovkami byl opatřen hlavní
oltář, osvětlen chór a prostor pod chórem. V roce 2000 se kostel dočkal nové pálené krytiny
(bobrovky) a také nového oplechování sanktusníku.
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Další významné památky a turistické cíle v obci


Pomník padlým z I. světové války a dřevěný kříž v Nadslavi



Na Vrchách viditelné stopy po zaniklé vesnici



Pohanské mohyly



Socha sv. Václava se staroboleslavským paládiem na krku, z roku 1890
(Střevač křižovatka)

Turistické cíle a památky v okolí obce
Hrad a zámek Staré Hrady - je renesanční zámecký komplex, ve stejnojmenné obci u Libáně
v okrese Jičín Královéhradeckého kraje. První písemná zmínka o objektu pochází z roku 1340.

Obrázek 8 Pohled na hrad a zámek Staré Hrady
Jedná se o původně gotický hrad s rukopisem parléřovské hutě s přistavěným renesančním
zámkem a podzámčím. Ze středověkého sídla, stojícího na nezřetelné hranici mezi hradem
a tvrzí se zachoval pouze palác v západním křídle jádra a kostel v prvním nádvoří. Jiří
Pruskovský z Pruskova hrad přestavěl na čtyřkřídlý zámek s velkým předzámčím. Od období
baroka byly zvláště objekty v předzámčí přestavovány a upravovány. Od konce 19. století
objekty chátraly, do nejhoršího stavu se v 2. třetině 20. století dostala nejstarší a nejcennější
část zámku, gotický palác. Celý objekt, jenž měl být původně odstřelen a zbořen, byl pak v 70.
letech zachráněn aktivitou učitele a předsedy místního národního výboru Vladimíra Holmana.
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V obnoveném zámku byly umístěny depozitáře Památníku národního písemnictví. V roce 2007
obec staré Hrady zámek prodala soukromému majiteli a Památník národního písemnictví
postupně pronajaté prostory opustil.
V roce 2008 byl objekt znovu otevřen pro veřejnost a nyní nabízí 3 prohlídkové okruhy.
Zámek Dětenice - se nachází ve stejnojmenné obci v okrese Jičín, na okraji Českého ráje.
Původní tvrz byla doložena již v roce 1404. Koncem 16. století byla renesančně přestavěna
Křineckým z Ronova. Teprve když Dětenice koupil Jan Kristián, hrabě Clam-Gallas, došlo k
pozdně barokní výstavbě. V letech 1762–1765 stavitel Zachariáš Fiegert určil dnešní podobu

Obrázek 9 Pohled na zámek Dětenice
objektu. Dnes na zámku najdeme dochované gotické, renesanční a barokní fresky, nástěnné
malby a rokokové a klasicistní štukové výzdoby. Mimo to je zde umístěna sbírka obrazů,
historických zbraní a loveckých trofejí. Na zámku Dětenice se konají historické programy,
rokokové plesy a středověké hostiny. V parku se zachovala řada soch klasicizujícího baroka.
Součástí Zámeckého resortu Dětenice je i originální středověká krčma Dětenice se středověkým
hotelem.
V areálu resortu je zámecký pivovar a muzeum piva. Výroba piva byla obnovena v roce 2003,
nyní se vyrábí Dětenické světlé pivo a Dětenické tmavé pivo - obě pouze k místní spotřebě.
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Velišská zřícenina - hrad Veliš kdysi stával na vrchu téhož jména nedaleko Jičína v nádherném
Českém Ráji. Dnes zde najdete bývalý čedičový lom a nepatrné zbytky zdí. Z vrcholu kopce
Veliš je však krásný výhled do kraje, za nímž se vyplatí vyšplhat nahoru. Z hradu se zachovaly
jen nepatrné zbytky zdiva bašt, věže a západního paláce, které jsou pevně spojeny s čedičovým
základem, nejasně vyznačené přístupové cesty a terasovitě upravený jižní vrchol.
Kaple Loreta - z roku 1694 stojí na zalesněném stejnojmenném čedičovém suku (415 m), který
je součástí Velišského hřbetu. Jedná se sice o území katastru Hlásná Lhota, nejblíže k ní je však
obec Křeliny. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Podle novodobých výzkumů

Obrázek 10 Kaple Loreta
věnovaných Mariánské zahradě jde o průsečík krajinných os a zřejmě centrální bod schlikovské
barokní kompozice. Autor stavebních plánů Jan Baptista Mathey potlačil vnější zdobnost kaple,
ale umístil ji na zalesněný vrch, z něhož je možnost přehlédnout panorama celých
severovýchodních Čech. Proto její střechu opatřil vyhlídkovou terasou, z níž lze navíc
přehlédnout i dvě části schlikovského panství na Jičínsku, které Velišský hřbet odděluje. Loreta
je tak považována i za jakousi sponu schlikovské krajiny, neboť v minulosti od ní vedly do
okolí čtyři lesní průseky ve tvaru kříže a směřovaly k dalším bodům této kompozice: ke kapli
sv. Anny u Dolního Lochova, ke kapli sv. Anděla Strážného nad Hlásnou Lhotou, k
schlikovskému zámku ve Vokšicích a na opačné, jižní straně hřbetu k Holému vrchu pod
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Křelinou a dále na jihovýchod ke kosteleckému kostelu Nanebevzetí Panny Marie a zámku rodu
Schliků v Jičíněvsi.
Turistické cíle v oblasti 19 Český ráj
Dlaskův statek - bývalá svobodnická usedlost a rychta z roku 1716 v Dolánkách u Turnova.
Areál statku se dvěma branami a patrovým roubeným špýcharem, sbírka zemědělského nářadí,
expozice lidového obydlí středního zemědělce.
Drábské světničky - zbytky skalního hradu na mohutných pískovcových skalních blocích,
krásný rozhled na Pojizeří. Rekonstrukce podoby středověkého hradu v muzeu na zámku v
Mnichově Hradišti.
Skalní hrad Frýdštejn - zachovalá zřícenina středověkého skalního hradu, doupě čarodějnic z
filmu O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Z vysoké okrouhlé věže vynikající výhled do
okolní krajiny.

Obrázek 11 Pohled na Skalní hrad Frýdštejn
Zámek Hrubý Rohozec - romantický zámek s anglickým parkem. Historické interiéry s částí
původního zařízení, expozice bydlení a odívání od renesance po secesi.
Zámek Humprecht - barokní lovecký zámek, postavený jako napodobenina Galatské věže v
Istanbulu na elipsovitém půdorysu. Oválný hodovní sál s vynikající akustikou a
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několikanásobnou ozvěnou. Historické expozice muzea města Sobotka, výhled z dřevěného
ochozu.
Hrad Vranov - zřejmě největší a nejsložitější skalní hrad České republiky, v 19. století
upravený na romantický Pantheon s množstvím pomníků a památníků. Noční osvícení kaple,
úchvatný výhled na Malou Skálu a řeku Jizeru.

Obrázek 12 Pohled na hrad Vranov
Zámek Sychrov - romantický zámek s novogotickými interiéry s bohatou řezbářskou
výzdobou, galerií, sbírkami užitého umění a rozlehlým anglickým parkem. Královské apartmá,
ve kterém pobývali francouzský král Karel X., pruský král Vilém a císař František Josef I.
Turnov - centrum šperkařství s dlouholetou tradicí broušení drahých kamenů. V roce 1884
vznik první evropské umělecko-průmyslové školy na zpracování kamene, kovu a výrobu
šperků.
Jičín - městská památková rezervace se zámkem a šachovnicovou sítí ulic kolem
obdélníkového náměstí. Na počest spisovatele V. Čtvrtka a jeho pohádkového loupežníka
Rumcajse se Jičín představuje jako město pohádek.
Hrad Kost - jeden z nejzachovalejších českých gotických hradů, perla středověkého
stavitelství. Zajímavé interiéry, vybavená renesanční kuchyně, ukázky dobových řemesel. Pod
hradem leží známé údolí Plakánek.
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Obrázek 13 Pohled na hrad Kost
Hrad Trosky - zdaleka viditelná dominanta a symbol Českého ráje, ruiny gotického hradu ze
14. století na vrcholech bizarní čedičové vyvřeliny. Dvě věže s vyhlídkami, Panna (57 m) a
Baba (47 m).
Prachovské skály - jedna z nejstarších přírodních rezervací v České republice. Skalní město s
mnoha vyhlídkami, schodišti tesanými ve skále a chodbami mezi mohutnými skalními bloky.
Velký a malý prohlídkový okruh.

Obrázek 14 Prachovské skály
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Rovensko pod Troskami - starobylá dřevěná čtyřboká zvonice ze 17. století se třemi zvony,
obrácenými srdcem vzhůru. Zvony, pojmenované podle českých světců Jan Křtitel, Václav a
Jiří, se do pohybu uvádějí šlapáním.

Obrázek 15 Rovensko pod Troskami – čtyřboká zvonice
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Životní prostředí v obci
1.10.1.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

V souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje není vymezen žádný skladebný prvek ÚSES
nadregionálního nebo regionálního významu. Interakčními prvky, jsou stávající liniové prvky
v zemědělské krajině, na řešeném území sledující zejména komunikace, polní cesty, hranice
pozemků, meze a drobné vodoteče. Jedná se o stromořadí v travnatých pásech podél
komunikací a polních cest, resp. nepravidelné řady stromů či keřů.
Na území obce Střevač jsou dle územního plánu vymezeny následující prvky ÚSES (územního
systému ekologické stability), které jsou v řešeném území v úrovni regionální a lokální:
Lokální biocentra
Prvek

název

LBC 1

U Trojice

popis
Část lokálního biocentra, ležící při severozápadní hranici ř.ú. na
LBK 6, vymezený v lesním porostu v k.ú. Nadslav. LBC 1 je v
částečném překryvu s Přírodní památkou Svatá Anna.
Stav: PUPFL

LBC 2

Rybník Mordýř Lokální biocentrum vymezené na rybníce Mordýř západně od
zastavěného území Nadslavi. LBC 2 je v překryvu s Přírodní
památkou a Evropsky významnou lokalitou Nadslav. LBC je
vymezeno v k.ú. Nadslav. Stav: vodní plocha

LBC 3

Střevačský

Lokální biocentrum vymezené na Střevačském rybníce v

rybník

návaznosti na zastavěné území Střevače. LBC je vymezeno v
v k.ú. Střevač. Stav: vodní plocha

LBC 4

Jordán

Část lokálního biocentra vymezeného na rybníce Jordán
v návaznosti na zastavěné území u Špiglova Mlýna. LBC je
vymezeno v k.ú. Střevač. Stav: vodní plocha

LBC 5

Nad Zahradami Část lokálního biocentra vymezeného na vodním toku Bystřice
mezi LBK 1 a LBK 2 v západní části řešeného území,
jihovýchodně od Batína. LBC je vymezeno v k.ú. Střevač.
Stav: vodní tok

LBC 6

U Černého

Část lokálního biocentra vymezeného na vodním toku Bystřice
mezi LBK 2 a LBK 3 v jihozápadní části řešeného území u
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silnice II. třídy, západně od Střevače. LBC je vymezeno v k.ú.
Střevač. Stav: vodní tok, TTP, orná;

LBC 7

Starohradský

Lokální

biocentrum

vymezené

v

lesním

komplexu

les

Starohradského lesa ve východní části řešeného území. LBC je
vymezeno v k.ú. Nadslav. Stav: PUPFL;

Tabulka 14 Přehled lokálních biocenter na území obce Střevač
Lokální biokoridory
Název

Popis

LBK 1

Lokální biokoridor propojuje LBC 5 se severozápadní hranicí řešeného území.
Veden je po významném vodním toku Bystřice. Stav: vodní tok, orná

LBK 2

Lokální biokoridor propojuje LBC 5 s LBC 6. Veden je po významném vodním
toku Bystřice. Částečně je trasován i v ÚP Bystřice. Stav: vodní tok, orná

LBK 3

Lokální biokoridor propojuje LBC 6 s jižní hranicí řešeného území.
Stav: orná

LBK 4

Lokální biokoridor trasovaný při severozápadní hranici ř.ú. s k.ú. Rakov u
Markvartic. Je veden v lesním komplexu. Stav: PUPFL

LBK 5

Lokální biokoridor trasovaný při severní hranici ř. ú. s k. ú. Příchvoj. Je veden v
lesním komplexu. Stav: PUPFL

LBK 6

Lokální biokoridor propojuje LBC 1 s LBC 2. Veden je po významném vodním
toku, po Mrlině, především v lesním komplexu. Stav: PUPFL

LBK 7

Lokální biokoridor propojuje LBC 2 s LBC 3. Veden je po významném vodním
toku, po Mrlině. Stav: vodní tok

LBK 8

Lokální biokoridor propojuje LBC 3 s LBC 4. Veden je po významném vodním
toku, po Mrlině. Částečně je veden v zastavěném území Střevače.
Stav: vodní tok, TTP, orná, zastavěné území;

LBK 9

Lokální biokoridor trasovaný v severní části ř. ú. v lesním komplexu a propojuje
LBC 7 se severní hranicí řešeného území. Stav: PUPFL

LBK 10

Lokální biokoridor propojuje LBC 7 s LBK 7. Veden je po bezejmenném přítoku
Mrliny, částečně v lesním komplexu. Stav: PUPFL, TTP, orná;

LBK 11

Lokální biokoridor trasovaný ve východní části ř. ú. v lesním komplexu a
propojuje LBC 7 s východní hranicí řešeného území. Stav: PUPFL;
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Lokální biokoridor trasovaný ve východní části ř. ú. v lesním komplexu a
propojuje LBC 3 s východní hranicí řešeného území. Stav: PUPFL, orná;

Tabulka 15 Přehled lokálních biokoridorů na území obce Střevač

1.10.2.

Přírodní památky a zajímavosti

Řešené území zasahuje do maloplošného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/92 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, resp. do Přírodní památky Nadslav (PP) vč.
ochranného pásma. Řešené území zasahuje do jedné lokality soustavy Natura 2000 Evropsky
významné lokality (EVL) Nadslav. Ptačí oblast ani významný krajinný prvek (VKP) se v ř.ú.
nenachází. Obecná ochrana přírody a krajiny se týká všech významných krajinných prvků
daných ze zákona a prvků územního systému ekologické stability. Východní část řešeného
území se nachází na seznamu evropských geoparků - Geoparku UNESCO Český ráj.
Evropsky významná lokalita (EVL) Nadslav
Evropsky významná lokalita (EVL) Nadslav, kód lokality CZ 0523282, kód dle AOPK ČR č.
2922 o velikosti 6,7 ha zasahuje pouze do k.ú. Nadslav, byla vyhlášena nařízením vlády č.
318/2013 ze dne 21. 8. 2013, s účinností od 29. 10. 2013. Dochází zde k územnímu překryvu s
PP Nadslav.
Přírodní památka Nadslav
Oblast rybníku Mordýř a jeho okolí s vlhkými loukami je významný především výskytem silně
ohrožené kuňky ohnivé. Vyskytují se zde i další vzácné rostliny a živočichové. Jedná se o
lokalitu kuňky ohnivé.

Obrázek 16 Pohled na přírodní památku Nadslav
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Mariánská zahrada
Mariánská zahrada zasahuje do administrativního rámce obce ve východní části a spadá do něj
sídlo Střevač, Nadslav a Štidla. Jedná se o unikátní barokně komponovanou krajinu mezi
Jičínem a Kopidlnem založenou Františkem Josefem Schlikem. Krajina vytváří jakousi velikou
zahradu, kde jsou v harmonii všechny komponenty krajiny a to: šlechtická a venkovská sídla,
sýpky, pole, louky, lesy, rybníky doplněné alejemi, průseky a cestami směřujícím k duchovním
stavbám.
Geopark UNESCO - Český ráj
Východní a severní část řešeného území spadá do rozsáhlé oblasti, která byla vymezena jako
Geopark UNESCO Český ráj. Geopark zahrnuje množství geologických nalezišť,
paleontologických, mineralogických a archeologických lokalit a historických památek.
Smyslem činnosti geoparku je podpora trvale udržitelného rozvoje regionu, výzkum a
vzděláváni veřejnosti. Do sítě geoparků UNESCO byl Český ráj zařazen v roce 2005. Hranice
je tvořena silnicemi II. a III. třídy, které procházejí částmi - Střevač, Nadslav a Štidla.

Obrázek 17 Geopark UNESCO Český ráj
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2. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Průzkum s názvem „Investice obce v budoucích letech“ byl proveden metodou vyplňování
standardizovaných dotazníků občany obce Střevač.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Střevač. Šetření bylo
dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat
v následujících letech. Dotazník obsahoval 15 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle
důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky obecního
úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v říjnu roku 2020.

Výsledky průzkumu
Celkem bylo vyhodnoceno 69 dotazníků, z analýzy musel být vyřazen 1 dotazník pro neúplnost
dat. Z vyhodnocených dotazníků bylo 52 % hodnoceno ženami a 48 % muži. Nejvíce
respondentů mělo středoškolské vzdělání (75 %), základní vzdělání mělo 16 % respondentů
a vysokoškolské vzdělání 9 % respondentů. Z hlediska věkové struktury bylo nejvíce
respondentů ve věkové kategorii nad 50 let (54 %) následováno skupinou obyvatel do 50 let
(39 %) a skupinou do 25 let (7 %).

2.2.1. Priority rozvoje obce dle občanů
Pro každou z 15 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí každého
občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1 a daná oblast
rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou, ohodnotil ji číslem
3 a oblast získala 3 body.
Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším prioritám respondenti přiřazovali „známku“ 1, mají
nevýznamnější priority nejnižší součty bodů. Výsledky jsou prezentovány formou průměrných
známek udělených danou skupinou respondentů, kde tato známka se počítá vzorcem

=

𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑝ř𝑖𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑜𝑑ů
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů 𝑧 𝑑𝑎𝑛é 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦

.
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PRIORITY ROZVOJE OBCE DLE OBČANŮ
Investice do infrastruktury

1.13

Podpora životního prostředí

1.68

Opravy místních komunikací

1.68

Rozvoj občanské vybavenosti

1.96

Podpora Hasičského záchranného sboru

2.03

Podpora kultury

2.06

Péče o sakrální stavby

2.09

Podpora místních spolků

2.14

Rozvoj sociální sféry

2.16

Podpora sportovních aktivit

2.22

Opravy veřejných budov

2.30

Rozvoj cestovního ruchu

2.32

Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst

2.32
2.33

Investice do veřejných prostranství
Činnost místní knihovny a komunitního centra
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2.00
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3.00

Důležitost pro občany (nejnižší = nejdůležitější)

Graf č. 2 - Priority rozvoje obce podle průzkumu
Z hlediska priorit občanů se ukázaly jako nejvýznamnější:
1. Investice do infrastruktury

(průměrná známka 1,13)

2. Podpora životního prostředí

(průměrná známka 1,68)

3. Opravy místních komunikací

(průměrná známka 1,68)

Dále byl pro účastníky výzkumu důležitý Rozvoj občanské vybavenosti (1,96) a Podpora Sboru
dobrovolných hasičů (2,03).
Jako nejméně důležité pak občané zvolili Činnost místní knihovny a komunitního centra (2,51),
Investice do veřejných prostranství (2,33) a Podporu zaměstnanosti a vznik pracovních míst
(2,32).
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Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů
2.20

2.06

2.00
1.72

Průměrná známka

1.80
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1.60
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1.55

1.96

1.97 2.08 2.03

1.86
1.68
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0.20
0.00
Investice do
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komunikací
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Podpora životního
prostředí

Rozvoj občanské
vybavenosti

Podpora Hasičského
záchranného sboru

průměr bez ohledu na pohlaví

Graf č. 3 - Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů
Následující analýza se zabývá zkoumáním nejvýznamnějších priorit dle pohlaví respondentů.
Výsledky ukazují shodu respondentů. Jak muži, tak ženy považují za nejvýznamnější tyto
oblasti (seřazeny dle průměrné známky; nejnižší = nejdůležitější):
1. Investice do infrastruktury

(průměrná známka 1,13)

2. Opravy místních komunikací

(průměrná známka 1,68)

3. Podpora životního prostředí

(průměrná známka 1,68)

U žen je pořadí prvních 3 priorit stejné, za to u mužů se shoduje pouze priorita první. Muži
preferují Podporu životního prostředí před Opravami místních komunikací. Ženy mají na
dalších místech Rozvoj občanské vybavenosti, Podporu SDH a Podporu kultury. Muži naopak
požadují nejdříve Podporu SDH a poté Podporu kultury a Péči o sakrální stavby.
Nejvýznamnější rozdíl panuje u Rozvoje občanské vybavenosti. Pro ženy je to
4. nejvýznamnější priorita, zatímco u mužů obsadila až 9. pozici. Absolutní shoda obou pohlaví
nastala tedy u priority č. 1 (Investice do infrastruktury), č. 10 (Podpora sportovních aktivit)
a č. 15 (Činnost místní knihovny a komunitního centra), která je zároveň poslední a nejméně
žádanou prioritou celého průzkumu.
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Nejvýznamnější priority podle vzdělání respondentů
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Průměrná známka

2.00

1.69

1.50
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Rozvoj občanské
vybavenosti

průměr

Graf č. 4 - Nejvýznamnější priority podle vzdělání respondentů
Po rozdělení respondentů do skupin podle vzdělání se ukázalo, že jedinou absolutní shodu lze
pozorovat u priority Investice do infrastruktury, která je nejdůležitější prioritou pro všechny
skupiny (jako vůbec nejdůležitější ji uvádí skupina s vysokoškolským vzděláním
– hodnocení 1,00).
Výsledky průzkumu ukazují, že každá úroveň vzdělání má vlastní preference. Absolutní shodu
ohledně prvních tří priorit lze najít pouze u respondentů s vysokoškolským vzděláním. Celkově
lze vypozorovat, že vysokoškolsky vzdělaní respondenti považují většinu priorit za
významnější (průměrné známky jsou v souhrnu nižší). Tato skupina ovšem tvoří menšinu
(9 %).
Skupina se středoškolským vzděláním vykazuje relativní shodu v případě prvních
4 nejdůležitějších priorit. Vzhledem k tomu, že se jedná o valnou většinu respondentů (75 %),
její preference významně ovlivnili průměr, tudíž celkově převládají preference středoškolsky
vzdělaných. Pořadí nejdůležitějších priorit u jednotlivých skupin se v porovnání s průměrným
výsledkem neliší tolik, aby nebylo možné získaná data považovat za dostatečně vypovídající.
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Základní vzdělání
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Graf č. 5 - Nejvýznamnější priority pro respondenty se základním vzděláním
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Graf č. 6- Nejvýznamnější priority pro respondenty se středoškolským vzděláním

Vysokoškolské vzdělání
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Graf č. 7 - Nejvýznamnější priority pro respondenty s vysokoškolským vzděláním
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Nejvýznamnější priority podle věku respondentů
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Graf č. 8- Nejvýznamnější priority podle věku respondentů
Data z této analýzy indikují shodu napříč věkovými skupinami pouze u nejdůležitější priority
Investice do infrastruktury a u nejméně důležité priority Činnost místní knihovny. U ostatních
priorit lze pozorovat významné rozdíly prioritizace jednotlivých věkových skupin, například
Opravy místních komunikací a Rozvoj občanské vybavenosti vykazují velké rozdíly podpory
u obyvatel zejména u skupin do 25 let a do 50 let. Z těchto důvodů níže přikládáme výsledky
pro jednotlivé věkové kategorie.

Nejvýznamnější priority skupiny do 25 let
Průměrná známka

2.00
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1.40
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Rozvoj občanské Podpora sportovních
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aktivit

Opravy místních
komunikací

Graf č. 9 - Nejvýznamnější priority skupiny do 25 let
Věková skupina do 25 let (viz. Graf č. 9), disponující 7 % respondentů, se svými prioritami liší
od ostatních zejména Podporou sportovních aktivit. Za nejdůležitější považuje Investice do
infrastruktury stejně jako zbylé dvě věkové kategorie. Významné jsou pro tuto skupinu i priority
Podpora životního prostředí následována Rozvojem občanské vybavenosti.
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Nejvýznamnější priority skupiny 25-50 let
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Graf č. 10 - Nejvýznamnější priority skupiny 25-50 let
Pro skupinu 25-50 let jsou podobně jako pro předchozí věkovou skupinu významné priority
Investice do infrastruktury, Opravy místních komunikací a Podpora životního prostředí. Dále
se ale preference liší prioritami Podpora kultury a Podpora HZS. Procento respondentů
spadajících do této skupiny je 39 %.

Nejvýznamnější priority skupiny nad 50 let
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Graf č. 11 - Nejvýznamnější priority skupiny nad 50 let
Skupina respondentů ve věkové kategorii nad 50 let, která je převažující většinou (54 %)
v dotazníkovém průzkumu, vykazuje absolutní shodu v pořadí prvních 4 nejdůležitějších priorit
v porovnání s průměrem. Je tedy zřejmé, že převažují preference této věkové kategorie.
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2.2.2. Vybrané textové připomínky respondentů
Respondenti průzkumu měli možnost do výzkumu uvést své připomínky. Uvádíme zejména
nejčastěji se opakující:


„Kompletní rekonstrukce silnice vedoucí z Nadslavi do Štidle.“



„Oprava fasády kostela v Nadslavi a hřbitovní zdi, jejíž stav je na některých místech
v havarijním stavu.“



„Vybudování rybníčku pro zachycení vody v přírodě.“



„Zrušení oplocení obecního pozemku vedle hospody, a to místo využít např. jako
hřišťátko pro děti.“



„Vybudování nových chodníků v celé obci.“



„Obecní byty pro mladé rodiny.“

2.2.3. Shrnutí průzkumu
Priority a jejich pořadí dle respondentů průzkumu jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. Jako
významné priority se ukázaly: Investice do infrastruktury, Opravy místních komunikací,
Podpora životního prostředí a Rozvoj občanské vybavenosti. Jako nedůležité pak priority
Činnost místní knihovny a komunitního centra, Investice do veřejných prostranství a Rozvoj
cestovního ruchu.
Tabulka 16 - Priority rozvoje obce podle průzkumu
Pořadí priorit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Priorita
Investice do infrastruktury
Opravy místních komunikací
Podpora životního prostředí
Rozvoj občanské vybavenosti
Podpora Hasičského záchranného sboru
Podpora kultury
Péče o sakrální stavby
Podpora místních spolků
Rozvoj sociální sféry
Podpora sportovních aktivit
Opravy veřejných budov
Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst
Rozvoj cestovního ruchu
Investice do veřejných prostranství
Činnost místní knihovny a komunitního centra
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Průměrné hodnocení
1,13
1,68
1,68
1,96
2,03
2,06
2,09
2,14
2,16
2,22
2,30
2,32
2,32
2,33
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3. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Strategická vize rozvoje obce Střevač popisuje základní strategickou orientaci obce, která
deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. do roku
2030) dosáhnout.
Obec Střevač se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji zhruba 5 km severně od města
Libáň a 10 km jihozápadně od města Jičín. Mezi části obce patří Batín, Nadslav, Štidla a
Střevač. Za významnou může být považována poloha obce a zejména její dostupnost, kterou
zajišťují autobusové spoje a pozemní komunikace, které obcí procházejí.
V obci se nachází významné pamětihodnosti např. barokní sýpka a sousoší Kalvárie, které jsou
chráněné jako kulturní památky i mnoho dalších památek v podobě soch, pomníků aj.
Jedním z primárních rozvojových cílů je rozvoj infrastruktury obce a turistického ruchu.
Vize:
Obec Střevač:


Malebné prostředí nabízející kvalitní a stabilní zázemí pro život mladých i seniorů.



Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí.



Pestrý spolkový život a kultura v obci.



Obec s potenciálem dalšího rozvoje v oblastech bydlení, služeb, lesnictví, spolkového
života a turistiky.

Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje občanské vybavenosti, infrastruktury
obce, životního

prostředí,

turistického ruchu, spolkového a komunitního života.

Na základě dotazníkového šetření byly stanoveny některé dílčí cíle jednotlivých priorit, které
budou realizovány během období 2020-2030 v obci Střevač.
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SWOT analýza
Tabulka 17 - SWOT analýza
Silné stránky




Slabé stránky

Malebné prostředí
v Královéhradeckém kraji
Dobrá dostupnost Jičína a Libáně
(místní centra vybavenosti).
Zeleň a kvalita životního prostředí






Příležitosti









Infrastruktura v obci.
Občanská vybavenost
Nabídka komerčních služeb.
Frekventovaná silnice II/501 a s tím
související hluk.

Rizika



Turistický a rekreační potenciál.
Lokální identita, vztah obyvatel
k obci a okolí.
Rozvoj v oblasti komunitního života.
Rozšíření spolkových
a volnočasových aktivit.
Využití dotačních fondů.
Meziobecní spolupráce obcí.
Zachování tradičního rázu obce.
Budování cyklotras, turistických tras
s ohledem na životní prostředí
a okolní krajinu.
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Nedostatek financí.
Vysoká administrativní zátěž.
(dotačního řízení, v podnikání,
v místní samosprávě).
Nízká podpora státu malých obcí.
V případě většího přílivu obyvatel do
obce může nastat horší sociální
identifikace obyvatelstva s místem
bydliště.
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Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který odpovídá
výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí situaci.
A je stanoven takto: Obec Střevač, obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu
v malebném prostředí. Rozvoj obce s dobrou občanskou vybaveností, fungující
technickou infrastrukturou, bohatým spolkovým životem.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím stanoviskům:


současný profil regionu,



strategická vize regionu,



globální cíle regionu,



SWOT analýzy,



výsledky průzkumu názorů občanů,



aktuální problémy obce,



aktuální návrhy samosprávy obce.

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových os.
Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého by mělo
být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vizí
oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro přijímání
rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
Strategickým cílem obce Střevač je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:


Podpora spolkového a komunitního života.



Rozvoj infrastruktury obce.



Rozvoj občanské vybavenosti.



Podpora životního prostředí.



Rozvoj a podpora turistické infrastruktury.
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Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v obci
s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj
technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj občanské
vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které jsou
zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní
oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti
rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace
na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, kdo
bude garantem a realizátorem).

Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních oblastí
rozvoje:
Tabulka 18 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Střevač
PRIORITA 1.

1.1 Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov

Občanská vybavenost

1.2 Výstavba, oprava, rekonstrukce a koupě obecních bytů
1.3 Výstavba, oprava, rekonstrukce a koupě školních budov
1.4 Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť
a sportovišť
1.5 Průběžná péče o historické a sakrální stavby
1.6 Vybudování a údržba odpočinkových míst
1.7 Výstavba, rekonstrukce a koupě obecní prodejny

PRIORITA 2.
Infrastruktura obce

2.1 Výstavba kanalizace
2.2 Výstavba a rekonstrukce vodovodu
2.3 Výstavba plynovodu
2.4 Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest
2.5 Výstavba a rekonstrukce chodníků
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2.6 Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení

PRIORITA 2.

2.7 Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu

Infrastruktura obce

2.8 Výstavba čerpací stanice
2.9 Výstavba, obnova a rekonstrukce dopravní infrastruktury
2.10 Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch

PRIORITA 3.

3.1 Informační a orientační systém obce

Turistický ruch

3.2 Výstavba a údržba turistických a naučných stezek
3.3 Výstavba a údržba rozhledny

PRIORITA 4.
Životní prostředí

4.1 Podpora ekologických aktivit v obci
4.2 Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce
4.3 Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
4.4 Výsadba a údržba parků a obecních lesů
4.5 Revitalizace rybníků a vodních ploch
4.6 Revitalizace vesnické památkové zóny

PRIORITA 5.

5.1 Podpora spolků

Komunitní a spolkový
život

5.2 Podpora hasičů
5.3 Podpora jednorázových společenských akcí
5.4 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
5.5. Pořádání zájezdů s kulturní a vzdělávací tématikou
5.6 Rozvoj a udržování tradic
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost

Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat mladé
lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly zlepšeny
životní podmínky obyvatel v obci.

PRIORITA 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov
Popis priority 1.1: Výstavba, oprava a rekonstrukce obecních budov
V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov. Toto opatření povede nejen
ke zlepšení estetického vzhledu objektu a zvýšení kvality života v obci, ale také k významné
úspoře zejména v případě zateplování vybraných budov. Konkrétně bude např. provedena
rekonstrukce obecního úřadu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace

Opatření bude realizováno v letech 2024-2025.
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PRIORITA 1.2: Výstavba, oprava, rekonstrukce a koupě obecních bytů
Popis priority 1.2: Výstavba, oprava, rekonstrukce a koupě obecních bytů
V rámci této priority je cílem výstavba, oprava, rekonstrukce a koupě obecních bytů. Toto
opatření povede k rozvoji bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci kvalitní
život. Obec uvažuje o výstavbě nebo o koupi obecních bytů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Opatření bude realizováno v roce 2025.

PRIORITA 1.3: Výstavba, oprava, rekonstrukce a koupě školních budov
Popis priority 1.3: Výstavba, oprava, rekonstrukce a koupě školních budov
Cílem této priority je výstavba, oprava, rekonstrukce a koupě budov mateřské a základní školy.
Realizace tohoto opatření přispěje ke kvalitnímu vzdělávání dětí bez nutnosti dojíždění
a povede k celkovému zvýšení kvality nabízených služeb a tím i života v obci. Obec uvažuje o
výstavbě nebo o koupi mateřské školy.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace
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Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2024.

PRIORITA 1.4: Výstavba, rekonstrukce a údržba hřišť a sportovišť
Popis priority 1.4: Výstavba, rekonstrukce a údržba dětských hřišť
a sportovišť
Cílem této priority je výstavba dětských hřišť a sportovišť. Toto opatření povede
ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám s malými
dětmi trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 4:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v roce 2023.

PRIORITA 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby
Popis priority 1.5: Průběžná péče o historické a sakrální stavby
V rámci této priority je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby. Toto opatření
povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na území obce. Jedním
ze záměrů je rekonstrukce kostela, hřbitovní zdi a zvoničky v Nadslavi.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 5:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2024-2026.

PRIORITA 1.6: Výstavba a údržba odpočinkových míst
Popis priority 1.6: Výstavba a údržba odpočinkových míst
V rámci této priority je cílem výstavba a údržba odpočinkových míst v obci Střevač. Toto
opatření povede ke zkvalitnění života v obci a ke zlepšení podmínek pro spolkový život
a volnočasové aktivity občanů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v roce 2021.
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PRIORITA 1.7: Výstavba, rekonstrukce a koupě obecní prodejny
Popis priority 1.7: Výstavba, rekonstrukce a koupě obecní prodejny
V rámci této priority je cílem výstavba, rekonstrukce a koupě obecní prodejny. Toto opatření
povede k zajištění větší dostupnosti konzumního i nekonzumního zboží pro místní obyvatele,
což bude přínosem zejména pro seniory a občany, kteří nemají možnost jezdit si častěji na
nákupy. Obec uvažuje o výstavbě nebo o koupi obecní prodejny.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 7:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2024.

75

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

PRIORITA 2. Infrastruktura obce
Strategický cíl: Vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v obci.
Předmětem tohoto záměru je zejména rekonstrukce a modernizace místních komunikací a cest
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků obce
(chodníků). V dotazníkovém šetření respondenti zvolili infrastrukturu obce jako nejdůležitější
prioritu ze všech.

PRIORITA 2.1: Výstavba kanalizace
Popis priority 2.1: Výstavba kanalizace
Cílem tohoto opatření je vybudování kanalizační sítě. Kanalizace je důležitým prvkem
v infrastruktuře obce, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší se životní prostředí v daném
území. V připomínkové části dotazníkového šetření byla tato priorita respondenty poměrně
často zmiňována.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2030.

PRIORITA 2.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu
Popis priority 2.2: Výstavba a rekonstrukce vodovodu
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování a rekonstrukce vodovodu. Toto opatření povede
k zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, ke zvýšení zabezpečení
stability dodávky pitné vody.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2022.

PRIORITA 2.3: Výstavba plynovodu
Popis priority 2.3: Výstavba plynovodu
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování plynovodu. Toto opatření povede k zajištění
dodávek plynu do obce Střevač. Používání plynu je obecně šetrnější k životnímu prostředí a
v případě vytápění plynem přináší i větší výhřevnost.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2030.
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PRIORITA 2.4: Výstavba, oprava a obnova místních komunikací a cest
Popis priority 2.4: Výstavba, oprava a obnova místních komunikac í a cest
V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a obnova sítě místních komunikací a cest. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu a zvýšené mobilitě občanů
i návštěvníků obce Střevač a následnému zvýšení kvality života v obci. Podle průzkumu je
oprava místních komunikací třetí nejdůležitější prioritou a byla také respondenty často
zmiňována v připomínkové části dotazníkového šetření.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 4:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2027-2029.
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PRIORITA 2.5: Výstavba a rekonstrukce chodníků
Popis priority 2.5: Výstavba a rekonstrukce chodníků
V rámci této priority je cílem výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků v obci. Toto
opatření povede ke zlepšení dopravní situace, zvýšení bezpečnosti chodců a ke zlepšení
celkového vzhledu obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 5:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2030.
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PRIORITA 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 2.6: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
V rámci této priority je cílem modernizace stávajícího veřejného osvětlení. Dále vybudování
veřejného osvětlení nového typu v místech, kde doposud veřejné osvětlení nebylo. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného
a soukromého majetku a k dobré orientaci v obci Střevač.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2029.
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PRIORITA 2.7: Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu
Popis priority 2.7: Výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu
V rámci této priority je cílem výstavba a rekonstrukce veřejného rozhlasu obce Střevač. Toto
opatření povede zejména ke zvýšení informovanosti občanů. Obecní rozhlas bude sloužit i jako
lokální výstražný systém. Jedním ze záměrů je především modernizace místního rozhlasu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.7:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Realizace



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2024.

PRIORITA 2.8: Výstavba a údržba čerpací stanice
Popis priority 2.8: Výstavba a údržba čerpací stanice
V rámci této priority je cílem výstavba a údržba čerpací stanice v obci Střevač. Toto opatření
zajistí občanům lepší přístupnost pohonných hmot a povede k rozšíření poskytovaných služeb
v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 8:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz
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Údržba

Opatření bude realizování v roce 2022- 2025

PRIORITA 2.9: Výstavba, obnova a rekonstrukce dopr. infrastruktury
Popis priority 2.9: Výstavba, obnova a rekonstrukce dopravní infrastruktury
V rámci této priority je cílem výstavba nové a rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury
v obci. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní vybavenosti, zajištění bezpečnosti všech
účastníků provozu a podpoří rozvoj území obce Střevač. Jedním ze záměrů je vyřešení dopravní
situace na obecní křižovatce a pravidelná údržba autobusové čekárny.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 9:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v letech 2028-2029.
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PRIORITA 2.10: Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch
Popis priority 2.10: Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch
V rámci této priority je cílem výstavba nových a rekonstrukce stávajících parkovacích ploch
v obci. Toto opatření povede ke zvýšení parkovacích míst, která budou moci využívat nejen
místní obyvatelé, ale i návštěvníci a turisté.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 10:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2025.
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PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce
Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce
Cílem této priority je vybudování informačního a orientačního systému v obci Střevač.
Smyslem opatření je zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky
a návazně tak zvýšit turistický ruch skrze napojení obce na informační systémy používané
v rámci ČR. Jedním ze záměrů obce je také vybudování informačního centra a informační
tabule.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace systému



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2024-2026.

PRIORITA 3.2: Výstavba a údržba turistických a naučných stezek
Popis priority 3.2: Výstavba a údržba turistických a naučných stezek
Cílem této priority je výstavba a údržba turistických a naučných stezek. Toto opatření povede
ke zvýšení atraktivity obce pro turisty i místní obyvatelstvo. Vybudovaná infrastruktura bude
sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel. Mezi záměry obce je
i vybudování odpočinkových míst.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace informačního a orientačního systému obce



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2023-2030.

PRIORITA 3.3: Výstavba a údržba rozhledny
Popis priority 3.3: Výstavba a údržba rozhledny
V rámci této priority je cílem vybudování a následná údržba rozhledny v obci Střevač. Toto
opatření povede ke zvýšení turistické atraktivity obce a ke zlepšení podmínek pro spolkový
život a volnočasové aktivity občanů. Záměrem je výstavba rozhledny nad Štidlou.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v roce 2027.
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PRIORITA 4. Životní prostředí

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je úprava veřejných prostranství, úprava a výsadba zeleně v intravilánu obce
a revitalizace vodních ploch. Životní prostředí je podle dotazníkového šetření pro respondenty
jedna z nejdůležitějších priorit. Často se k ní také vyjadřovali v připomínkové části, kde žádali
zejména výsadbu a údržbu zeleně a řešení pro efektivnější zadržování vody v krajině.

PRIORITA 4.1: Podpora ekologických aktivit v obci
Popis priority 4.1: Podpora ekologických aktivit v obci
V rámci této priority je cílem podpořit ekologické aktivity v obci Střevač. Realizace tohoto
opatření povede především k aktivnímu zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany
přírody a péče o životní prostředí a tím dojde ke snížení ekologické zátěže vytvářené samotnými
obyvateli obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:


Výběr dodavatele



Tvorba návrhu



Posouzení zastupitelstvem



Vyhotovení návrhu



Schválení zastupitelstvem



Realizace

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 4.2: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce
Popis priority 4.2: Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti obce
V rámci této priority je cílem posílit energetickou soběstačnost vybudováním vlastních zdrojů
obnovitelné energie (např. vodní, větrné, solární aj.) a tím posílit i lokální ekonomiku. Toto
opatření povede ke snížení závislosti na dodávkách energie a k možnosti využít volné peněžní
prostředky v jiných oblastech. Preferováním místně dostupných obnovitelných zdrojů energie

86

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

dojde ke snížení emise skleníkových plynů i dalšího znečištění. Jedním ze záměrů obce je
vybudování kotelny na biomasu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v roce 2030.

PRIORITA 4.3: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
Popis priority 4.3: Výsadba a údržba zeleně a veřejného prostranství
V rámci této priority je cílem úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v obci
a vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav. Vzhledem k tomu, že priorita Životní
prostředí se v průzkumu objevila na druhém místě, je zřejmé, že zeleň v obci je pro respondenty
velmi důležitá.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2021–2030.
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PRIORITA 4.4: Výsadba a údržba parků a obecních lesů
Popis priority 4.4: Výsadba a údržba parků a obecních lesů
V rámci této priority je cílem výsadba a údržba lesů obce Střevač. Jedná se zejména o novou
výsadbu, o přirozenou obnovu dřevin a pravidelnou údržbu obecního lesa. Cílem tohoto
opatření je zvýšení biodiverzity, zalesnění, snížení uhlíkové stopy obce a celkově zvýšení
kvality života v obci také skrze výsadbu parků.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Údržba

Toto opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 4.5: Revitalizace rybníků a vodních ploch
Popis priority 4.5: Revitalizace rybníků
Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníků a vodních ploch. Opatření povede k zadržení vody
v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení sedimenty, zlepšení
environmentálních a estetických funkcí území. Konkrétně bude např. revitalizovány stávající a
budovány nové rybníky a dalším ze záměrů obce je i budování a obnova studánek.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.5:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz



Údržba

Opatření bude realizováno v letech 2025-2028.
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PRIORITA 4.6: Revitalizace památkové zóny
Popis priority 4.6: Revitalizace památkové zóny
V rámci této priority je cílem revitalizace území spojená s ochranou životního prostředí. Toto
opatření povede ke zlepšení podmínek života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení
estetické hodnoty krajiny. Konkrétně dojde např. k revitalizaci vesnické památkové zóny ve
Štidli.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.6:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Údržba

Opatření bude realizováno v roce 2026.
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PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a rozvoj
spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím spolupráce
místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité formování vztahu
k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce a neziskové organizace
se podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má
mezigenerační kontinuitu.

PRIORITA 5.1: Podpora spolků
Popis priority 5.1: Podpora spolků
Cílem této priority je odpovídající podpora nestátních neziskových organizací (NNO)
působících v obci. Společenské kontakty v rámci spolkové činnosti jsou dobrým předpokladem
udržování sousedských vztahů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:


Finanční podpora



Podpora propagace činnosti spolků



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 5.2: Podpora hasičů
Popis priority 5.2: Podpora hasičů
V rámci této priority je cílem podpora jednotky požární ochrany. Toto opatření povede
k zajištění kvalitního zázemí a vybavení pro sdružení dobrovolných hasičů, které se stará
o bezpečnost obyvatel.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:


Finanční podpora



Podpora propagace činnosti spolku



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.
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PRIORITA 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Popis priority 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Cílem tohoto opatření je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem je podpořit
soudržnost obyvatel obce, udržování sousedských vztahů, posílení pocitu lokální identity,
lokálního patriotismu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:


Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění organizačního týmu



Zajištění průběhu akce



Propagace akce

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
Popis priority 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně pro děti, mládež a seniory.
Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času
a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou tyto aktivity významné
z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i fyzického zdraví. Konkrétně budou
např. pořádány pravidelná setkání seniorů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.4:


Vytipování vhodných volnočasových aktivit



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění volnočasových aktivit



Zajištění průběhu volnočasových aktivit



Propagace akce

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.
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PRIORITA 5.5: Pořádání zájezdů s kulturní a vzdělávací tématikou
Popis priority 5.5 Pořádání zájezdů s kulturní a vzdělávací tématikou
V rámci této priority bude obec pořádat pro své občany zájezdy za vzděláním či kulturou. Cílem
je vytvoření kvalitní volnočasové náplně ať už pro určitou věkovou či zájmovou kategorii.
Konkrétně budou např. pořádány zájezdy na divadelní představení.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.5:


Vytipování vhodných náplní zájezdů



Výběr termínů konání



Zpracování programů a harmonogramů



Zajištění doprovodných služeb



Propagace zájezdů



Potvrzení účastníků



Realizace

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 5.6: Rozvoj a udržování tradic
Popis priority 5.6 Rozvoj a udržování tradic
V rámci této priority bude obec pořádat pro své občany akce a aktivity spojené s místními
tradicemi. Cílem je podpora zachování a prezentace kulturního dědictví v podobě tradic a zvyků
a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o tradiční lidové kultuře.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.6:


Vytipování vhodných tradic



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění akcí a aktivit spojených s tradicemi



Zajištění průběhu tradičních akcí



Propagace

Opatření bude realizováno v letech 2021-2030.
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4. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a strategických
cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a projektů a propojenost
souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o rozvoji obce
a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování monitorovacích ukazatelů se může
ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených aktivit naplnit. V této chvíli je nutné
uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování Strategického plánu, a to prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Střevač má potřebu střednědobého programování při
využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného přístupu
k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces postupného
naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

5. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém
procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k naplňování Strategického
plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální zajištění. Měl by být zaveden
průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé.
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Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních
prostředků, což může být předmětem i různých sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených projektů.
Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné o finanční
podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se realizátoři budou
ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků
jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého
množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou
vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. Strategický plán je celek,
který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující instituce a vlivní jednotlivci obce
a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace
činností bude významnou součástí procesu implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se obecně
říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění Strategického
plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické ukazatele, kvalita
a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv projektů na životní prostředí,
kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno Zastupitelstvo obce. V případě
potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů či dokonce úprava celého
nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je nutné
monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané změny v rozvoji
města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím aktualizace Strategického
plánu, a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.

94

Solutionist s.r.o.
Chaloupky 20, Praha 5
info@solutionist.cz

Strategický rozvojový plán
Střevač 2021-2030

Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi jednotlivými
organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, který si vyžaduje
odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a začleněných organizací. Do
této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními úřady a ostatními subjekty jak
uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké veřejnosti
a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících
institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu podmínek, ke kterým patří
odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota ke kompromisním řešením.
Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů ve společně
užívaném území.
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Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně používán pro
všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument v celém projektovém
cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány údaje
k dílčímu projektu.

5.1.1. Projektový list
Tabulka č. - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Střevač

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní – poznámky a připomínky
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6. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k jejich
naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o možnostech daného
území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře posloužit analýza finančních
možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce, identifikace běžných a investičních
výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a identifikace volných prostředků. Dále je třeba
posoudit schopnost obcí sdružovat prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem
identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových
projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy
možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí,
že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv
na škálu realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné
straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové
fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů tak,
aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní očekávání.
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Základní možnosti podpor
6.2.1. Programy pro programové období 2021-2027
Pro programové období 2021-2027 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy
programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Graf č. 12 - Priority, cíle a alokace financí investiční politiky EU v období 2021-2027

6.2.2. Národní operační programy
1. OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem
průmyslu a obchodu;
2. OP Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy;
3. OP Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
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6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. OP Fond spravedlivé transformace, řízený Ministerstrem životního prostředí;
8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství

6.2.3. Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program

přeshraniční

spolupráce Česká

republika

-

Svobodný

stát

Bavorsko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní
rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

6.2.4. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Programy byly vymezeny v návaznosti na 5 tematických okruhů stanovených na národní
úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů
a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové
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analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a
detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery
regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru.
Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo usnesením
vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2021–2027,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Střevač má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev České
republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto programy jsou
vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory nebo
podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. www.edotace.cz,
www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních projektech
a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro určitou cílovou
skupinu obyvatel.
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7. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“,
který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých členů
samosprávy obce.
Tabulka 19 - Databáze projektů
NÁKLADY
V KČ

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Obnova a rekonstrukce obecního úřadu – střecha,
okna, topení
Zateplení a fasády obecních budov
Výstavba nebo koupě a oprava obecních bytů
Oprava, výstavba nebo koupě, rekonstrukce mateřské
školy
Výstavba, rekonstrukce, rozšíření víceúčelového
sportoviště – venkovní i vnitřní prostory
Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby či
jiné
Rekonstrukce kostela, hřbitovní zdi a zvoničky v
Nadslavi
Vybudování a údržba odpočinkových míst včetně
mobiliáře
Výstavba nebo koupě, rekonstrukce obecní prodejny
Vybudování kanalizace
Vybudování a rekonstrukce vodovodu
Vybudování plynovodu
Výstavba místních komunikací
Oprava místních komunikací
Výstavba chodníků
Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení
Modernizace obecního rozhlasu
Vybudování čerpací stanice
Řešení dopravní situace – křižovatka ve Střevači,
dodržování rychlosti vozidel, přetěžování silnic
těžkými stroji, znečišťování silnic a krajnic
Vybudování parkoviště
Údržba autobusových zastávek
Informační a orientační systém obce
Turistické stezky
Cyklostezky
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PRIORITA

1 500 000
500 000
5 000 000
3 000 000
500 000
500 000

Priorita 1 –
Občanská
vybavenost

3 500 000
500 000
2 000 000
75 000 000
75 000 000
30 000 000
3 000 000
1 000 000
6 000 000 Priorita 2 –
1 000 000 Infrastruktura
250 000 obce
2 000 000
2 000 000
500 000
200 000
200 000 Priorita 3 –
200 000 Turistický
200 000 ruch
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NÁKLADY
V KČ

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Informační a orientační tabule
Odpočinková místa pro turisty s mobiliářem
Vybudování informačního centra
Vybudování rozhledny nad Štidlou
Podpora ekologických aktivit v obci
Posílení ekonomické a energetické soběstačnosti
obce v souladu s koncepcí trvalé udržitelnosti života
v obci
Kotelna na biomasu
Údržba zeleně
Výsadby parků a zeleně
Revitalizace rybníků a vodotečí
Natura 2000 - rybník Mordýř v Nadslavi
Vesnická památková zóna ve Štidli
Údržba lesa
Budování nebo obnova studánek
Podpora spolků
Podpora hasičů
Podpora jednorázových společenských akcí
Podpora volnočasových aktivit dětí, mládež a seniorů
Udržování a rozvoj tradic
Podpora kulturních akcí – zájezdy, divadlo apod.

PRIORITA

100 000
Priorita 3 –
200 000
Turistický
150 000
ruch
2 000 000
150 000
2 000 000
2 000 000
1 350 000
400 000
200 000
500 000
500 000
900 000
300 000
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000

Priorita 4 –
Životní
prostředí

Priorita 5 –
Spolkový a
komunitní
život

Tento dokument byl zpracován v roce 2020 společností Solutionist s.r.o. zastoupenou
Ing. Miroslavem Kölblem.
Za Solutionist s.r.o.:

Ing. Miroslav Kölbl
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