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Program rozvoje obce Vysoké Chvojno na období 2019 - 2029

ÚVOD
Dokument Program rozvoje obce Vysoké Chvojno je zpracován jako plánovací dokument obce, který
bude sloužit k nastavení rozvojových priorit obce, efektivnějšímu využívání finančních prostředků
obce a k využívání finančních prostředků z dotačních titulů.
Program rozvoje obce Vysoké Chvojno je zpracováván na období 2019 až 2029, tj. na 10 let.
Na tvorbě dokumentu se podílí MAS Holicko, o.p.s. a pracovní skupina, tvořená zástupci obce Vysoké
Chvojno.
Program rozvoje obce obsahuje dvě základní části. Analytická část představuje charakteristiku obce,
na jejímž základě jsou následně definována východiska pro návrhovou část. Analytická část, je
sestavena z informací o obci, údajů ze statistického úřadu a vyhodnocení dotazníkového šetření
provedeného mezi obyvateli obce. V návrhové části je zpracována vize budoucího stavu obce a
opatření a aktivity vedoucí k splnění stanovených cílů.

Program rozvoje obce byl schválen Zastupitelstvem obce Vysoké Chvojno dne 5. 9. 2019.

Základní údaje:
Oficiální název:

Vysoké Chvojno

Adresa obce:

Obecní úřad Vysoké Chvojno, Soběslavova 2, 533 21 Vysoké Chvojno

IČ:

00274607

Kontakt:

tel.: 466 682 136, e-mail: vysokechvojno@wo.cz

Počet částí:

1

Katastrální výměra:

17,04 km2

Nadmořská výška:

305 m n. m.

Kraj:

Pardubický

Okres:

Pardubice

Zadavatel:
Obec Vysoké Chvojno, zastoupená starostou obce Jiřím Voborníkem
Zpracovatel programu rozvoje:
MAS Holicko, o.p.s., zastoupená ředitelkou Ing. Michaelou Kovářovou
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
A.1.1.

Území

Obec Vysoké Chvojno se nachází cca 6 km od města Holice, cca 22 km od města Pardubice a cca 17
km od města Hradec Králové. Obec se nachází v okrese Pardubice, v Pardubickém kraji a spadá do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Holice a do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Holice. Obec je součástí Dobrovolného svazku obcí Holicko. Obec je tvořena jednou místní
částí a jedním katastrálním územím, hranice katastru je vyznačena na obrázku níže.

Celková rozloha obce: 1 704,6 ha
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336.
Struktura pozemků podle druhu - rozloha (ha)
Název obce

Vysoké
Chvojno

zemědělská
půda

334

z toho
Orná
půda
235

zahrady,
sady

Trvalé
travní
porosty

13

Lesní
půda

86

1 318

Vodní
plochy

Zastavěné
plochy

6

10

Ostatní
plochy

36

Tabulka 1 Struktura pozemků podle druhu k 31.12.2017, zdroj: ČSÚ

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními).
Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
(stabilní) krajinu.
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V obci Vysoké Chvojno dosahuje koeficient hodnoty 5, z důvodu velkého zastoupení lesních pozemků
v katastru obce.

Graf 1 Struktura pozemků podle druhu k 31.12.2016, zdroj ČSÚ

A.1.2.

Obyvatelstvo

Celkový počet obyvatel obce Vysoké Chvojno je k 31.12.2018 411 obyvatel. Od roku 2008 se počet
obyvatel téměř každoročně mírně zvyšuje. Ke snížení počtu obyvatel došlo v roce 2013, ale od tohoto
roku zase dochází ke každoročnímu zvyšování obyvatel. Mezi lety 2017 a 2018 došlo ke snížení o 1
obyvatele. Ke změně počtu obyvatel nedochází pouze přirozeným přírůstkem/úbytkem
(narození/zemřelí), ale především také stěhováním obyvatel (přistěhovaní/vystěhovaní). Počet
narozených v roce 2018 byl celkem 4 a počet zemřelých celkem 5 osob. Počet přistěhovaných i
vystěhovaných v roce 2018 byl 12 osob.
Počet obyvatel v letech 2008 - 2018
Rok
Počet
obyvatel
celkem
2008
350
2009
353
2010
369
2011
397
2012
394
2013
398
2014
399
2015
407
2016
408
2017
412
2018
411

v tom podle pohlaví
muži
ženy
175
177
185
196
191
192
190
200
200
203
202

Tabulka 2 Počet obyvatel, zdroj: ČSÚ
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175
176
184
201
203
206
209
207
208
209
209
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Graf 2 Počet obyvatel, zdroj: ČSÚ

Ke konci roku 2018 bylo z celkového počtu 411 obyvatel 75 obyvatel ve věku 0-14 let (18,2%), 245
obyvatel ve věku 15-64 let (58,9%) a 92 obyvatel ve věku 65 a více (22,9%). Průměrný věk se
v posledních letech pohybuje okolo 43 let. Index stáří, který vyjadřuje poměr počtu seniorů nad 65 let
na počet obyvatel do 15 let věku je 125,3. Hodnota za Pardubický kraj je 126,5 a za Českou republiku
je to 123,2. Tato hodnota vyjadřuje, kolik osob z věkové skupiny nad 65 let připadá na 100 dětí. Dle
tohoto parametru převažují v obci senioři nad dětmi. Tato informace může být jedním z podkladů pro
směřování investic v obci.
Věkové složení obyvatel v letech 2008 - 2018
Rok

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Počet
obyvatel
celkem
350
353
369
397
394
398
399
407
408
412
411

v tom ve věku (let)
15-64

0-14
41
43
46
54
63
65
65
70
75
75
75

243
242
252
270
258
255
247
247
238
245
242

Tabulka 3 Věkové složení obyvatel, zdroj: ČSÚ
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Průměrný
věk

65 a více
66
68
71
73
73
78
87
90
95
92
94

44,5
44,4
44,3
43,8
42,8
42,7
43,5
43,3
43,2
42,7
43,2
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Graf 3 Věkové složení obyvatel, zdroj: ČSÚ

Sociální situace v obci
V obci nejsou žádné sociálně vyloučené lokality, národnostní menšiny, sociálně slabí občané ani
uživatelé návykových látek apod. Terénní sociální služby si zajišťují jednotliví občané sami dle
potřeby.
Spolková činnost
V obci se nachází 3 občanská sdružení a spolky:


Klub důchodců,



Myslivecké sdružení „Viselce“,



TJ SOKOL Vysoké Chvojno.

Klub důchodců byl založený v roce 2003, schází se v místní klubovně ve škole a velkou měrou se podílí
na kulturních akcích obce. Myslivecké sdružení "Viselce" se sídlem ve Vysokém Chvojně působí v obci
dlouhodobě, stará se o část honitby v katastru obce a účastní se též veřejného dění v obci. Členky
sokola aktivně cvičí v místní školní tělocvičně a mužská část reprezentuje obec ve fotbalu.
Myslivecké sdružení a TJ SOKOL jsou pravidelně podporovány z rozpočtu obce. Klub důchodců je
podporován zajištěním výjezdní akce mimo obec, obvykle 2x ročně.
Ve spolupráci s obcí se Myslivecké sdružení „Viselce“ podílí např. na organizaci dětského dne a plesu,
tyto akce se konají 1x za rok. Fotbalisté zase např. spolupracují s obcí při přípravě čarodějnic a
novoročního ohňostroje.
Informační činnost
Občané jsou o dění v obci informováni nejčastěji prostřednictvím webových stránek obce,
zpravodajem, který vychází cca. 3x za rok, úřední deskou a veřejným rozhlasem. Občané mohou také
navštívit jednání Zastupitelstva obce, která jsou veřejná.
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A.1.3.

Hospodářství

Ekonomická situace
K 31.12.2016 bylo v obci registrováno 108 ekonomických subjektů, z toho 81 fyzických osob a 27
právnických osob. Fyzické osoby se dělí na živnostníky (73 subjektů) a zemědělské podnikatele (2
subjekty), dále je v obci registrováno 12 právnických osob ostatních a 15 obchodních společností.
V obci se nenachází žádný velký zaměstnavatel s nadregionálním významem.

Graf 4 Ekonomické subjekty v obci k 31.12.2016, zdroj:ČSÚ

Podle ekonomických činností je v obci registrováno 14 subjektů věnujícíh se zemědělství a lesnictví;
17 subjektů zaměřených na průmysl; 13 subjektů zaměřených na stavebnictví; 20 subjektů věnujících
se obchodu, kromě motorových vozidel; 5 subjektů věnujících se ubytování, stravování a
pohostinství; a 2 subjekty věnující se kulturní, zábavní a rekreační činnosti.

Graf 5 Registrované ekonomické subjekty v obci
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Obec je vybavena poštou, obchodem se smíšeným zbožím a obecní knihovnou. Pohostinství a
ubytovací zařízení zajišťuje penzion Zámeček, který patří Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno.
Ubytování poskytuje celoročně, kavárna je v provozu sezónně. Dále se v obci nachází 4 provozovny
autovýroby, kovovýroba, zahradnictví, tesaři, lesní družstvo, truhlářství, zednictví, stavebniny a
zámečnictví.
Trh práce
K 31.12.2018 jsou na úřadu práce evidovaná 3 volná pracovní místa v obci Vysoké Chvojno. Podíl
nezaměstnaných osob činil k tomuto datu 2,04%, tj. 5 osob evidovaných na úřadu práce ve věku 15 –
64 let. Podíl nezaměstnaných osob za ORP Holice činí 1,68%. Podíl nezaměstnaných osob za
Pardubický kraj činí ke konci roku 2018 2,19% a za celou ČR činí k tomuto datu 3,07%.

Graf 6 Podíl nezaměstnaných osob, zdroj: ČSÚ

A.1.4.

Infrastruktura

Technická infrastruktura
V obci chybí kanalizace napojená na ČOV, v části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace.
Čističky, jímky a septiky jsou vybudovány u jednotlivých domů. V obci je vybudován veřejný vodovod
ze sedmdesátých let, který postupně obnovuje společnost VAK, která ho má v majetku. Obec je plně
plynofikována, míra napojení čísel popisných je vysoká (cca 98%).
Zásobování teplem není v obci realizováno.
Veřejné osvětlení je v obci vybudováno, odpolední rozsvícení a ranní zhášení je řízeno fotobuňkou.
Doba svícení je tedy ráno cca. od 4 hodin do rozednění a večer od setmění do cca. 23 hodin.
Svoz komunálního směsného a tříděného odpadu je prováděn firmou Marius Pedersen. Četnost
svozu komunálního odpadu a papíru je 1x za 14 dní, sklo 1x za měsíc, plasty 1x za týden. V obci je
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sběrný dvůr, který je otevřen 1x za 14 dní v sobotu od 9 do 11 hodin a přijímá veškerý odpad, kromě
nebezpečného odpadu.
Veřejný rozhlas pokrývá celou obec, jeho stav je neuspokojivý a reproduktory jsou postupně
obměňovány. Byla by vhodná i obnova zařízení veřejného rozhlasu na obecním úřadě.
Obec je pokryta mobilním signálem operátorů i internetem. Pokrytí i signál jsou dobré.
Dopravní infrastruktura
Obcí neprochází žádná významnější silniční komunikace. Kříží se zde silnice III. třídy spojující
Borohrádek - Chvojenec a Týniště nad Orlicí - Horní Ředice. Sčítání dopravy proběhlo na úseku silnice
III/3053 na úseku Vysoké Chvojno – Chvojenec v roce 2016 a je zde uveden průměrný počet vozidel
1 410 za 24 hodin. Ne všechna z těchto vozidel musí nutně projet obcí. Úsek sčítání je ukončen
v místě, kde je možné pokračovat do Vysokého Chvojna nebo do Horních Ředic.
Nejbližší železniční zastávka se nachází v 6 km vzdálených Holicích. Jedná se o trať č. 016 Borohrádek
– Holice – Moravany – Chrudim – Heřmanův Městec.
V obci se nachází 3 autobusové zastávky (Soběslavova, Pod Kopcem a V Chalupách).
Místní komunikace
Stav místních komunikací není úplně dobrý, postupně se bude připravovat dokumentace pro obnovu
a opravu místních komunikací.
Obec nemá sestaven pasport místních komunikací, vzhledem k náročnosti bude postupně
připravováno.
Letní a zimní údržba je částečně prováděna pracovníkem obce a firmou, drobné opravy komunikací
provádí SÚS. Na letní měsíce se obec snaží získat pracovníky z úřadu práce. V některých letech jich
bylo až 5. V současné době z důvodu nízké nezaměstnanosti se do obce pracovníky získat nedaří.
Dopravní obslužnost
Obcí procházejí 2 autobusové linky. Linka 650603 Pardubice-Sezemice-Rokytno-Býšť-Vysoké ChvojnoHolice a linka 650650 Dašice-Holice-Hradec Králové. Ve všední dny ve směru do Holic a zpět je
v průběhu dne poměrně dost spojů, horší situace je ve večerních hodinách. Poměrně uspokojivý je i
počet spojů do Hradce Králové a zpět, do Pardubic je počet přímých spojů neuspokojivý, většinou je
nutné cestovat přes Holice. Ve dnech volna a o svátcích je počet spojů minimální.
Počty autobusových spojů k 15.5.2019
Směr spoje

Linka

Všední dny

Volné dny

Poznámka

Do Holic

650650

13

4

Volné dny – 2 spoje
v sobotu, 2 spoje v neděli

Z Holic

650650

11

3

Volné dny – 3 spoje
v sobotu, 2 spoje v neděli

Do Dašic

650650

2

0

Z Dašic

650650

2

0
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Směr spoje

Linka

Všední dny

Volné dny

Poznámka

Do Býště
Do Hradce Králové
Z Hradce Králové
Z Býště

650650

10

3

650650

10

4

Z Býště

650650

2

Z Holic
Do Pardubic

650603
650603

4
1

0
0

Přes Sezemice

Do Sezemic

650603

3

0

Spoj končí v Sezemicích

Z Pardubic
Ze Sezemic

650603
650603

4
0

0
0

Přes Sezemice
Spoj začíná v Sezemicích

Volné dny – 3 spoje
v sobotu, 2 spoje v neděli
Volné dny – 3 spoje
v sobotu, 2 spoje v neděli
Spoje začínající v Býšti

Tabulka 4 Počty autobusových spojů, zdroj: www.idos.cz

A.1.5.

Vybavenost

Obchody a služby
V obci se nachází pošta, která sídlí v budově obecního úřadu. Otvírací doba je v pondělí, úterý a pátek
v dopoledních hodinách. V ostatní všední dny (středa a čtvrtek) je otevřeno v odpoledních hodinách.
V obci se nachází obchod se smíšeným zbožím, který provozuje JEDNOTA, spotřební družstvo
v Pardubicích COOP. Otevírací doba je každý všední den v dopoledních i odpoledních hodinách,
kromě středy, kdy je otevřeno pouze dopoledne, v sobotu je otvírací doba také dopoledne.
V budově obecního úřadu se nachází obecní knihovna, výpůjční doba je středa 17:00 – 18:30 hodin.
Shrnutí veřejného občanského vybavení obce
V obci Vysoké Chvojno se nachází:
sběrný dvůr
kulturní dům
kino
nebezpečných
(sál) pro
a objemných
pořádání
odpadů
společenských
akcí
1
0
víceúčelová
tělocvična,
sokolovna,
sportovní hala
1

jednoúčelové
kryté
sportovní
zařízení

středisko pro
volný čas dětí
(mládeže)

-

hřiště

-

kostel s
náboženským
využitím

dětské hřiště

1

1

turistické
informační
centrum

1
koupaliště

krytý bazén

-

-

Tabulka 5 Veřejné občanské vybavení, zdroj ČSÚ

Bydlení
Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci Vysoké Chvojno 189 domů. Obydlené byty
v rodinných domech 137, v bytových domech 7. V obci se nachází 2 bytové domy, jeden družstevní a
druhý ve společenství vlastníků.
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V obci se nachází minimum pozemků ve vlastnictví obce, které by mohly sloužit pro výstavbu nových
domů. Počet připravovaných stavebních pozemků je 6.
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Rok
2006 2007 2008 2009 2010
Vysoké
1
1
2
3
1
Chvojno
(okres
Pardubice)

2011
2

2012
-

2013
-

2014
2

2015
1

2016
3

2017
1

Tabulka 6 Počet dokončených bytů, zdroj: ČSÚ

Školství a vzdělávání
Od roku 2014 se v obci nachází soukromá mateřská škola, která má 1 třídu, počet dětí je k 31.9.2018
22 a paní učitelky jsou 2. Školka se nachází v budově obecního úřadu. Kapacita školky je 22 dětí.
Školka má i jídelnu s kapacitou 22 osob. Školka je zřízena pro děti z Vysokého Chvojna a okolních
obcí. Umisťování dětí okolních obcí řeší paní ředitelka přímo s rodiči. Obec platí příspěvek školce dle
počtu dětí. Základní školu navštěvují žáci převážně v Holicích.
Zdravotnictví a sociální péče
V obci se nachází ordinace praktického lékaře, do které lékař dojíždí a je otevřena 1x týdně. Za vyšší
zdravotní péčí obyvatelé dojíždí do Holic. V obci nefunguje žádné zařízení sociální péče o seniory.
Terénní služby zajišťují sociální organizace z okolních měst. Tyto služby si zajišťují občané v případě
potřeby samostatně, obec se na nich nepodílí.
Život v obci, kultura, sport a volnočasové aktivity
Obec disponuje tělocvičnou, kde se konají drobné akce jako velikonoční zdobení, dlabání dýní na
Halloween, jarmark apod. Tělocvična není vhodná pro pořádání větších společenských akcí, chybí zde
zázemí jako kuchyňka, šatna apod.
Na okraji obce se nachází fotbalové a volejbalové hřiště.
Akce pořádané v obci:


Dětský karneval



Masopust



Pálení čarodějnic



Folkové Chvojení



Lampionový průvod



Rozsvícení vánočního stromu



Vítání občánků



Blahopřání jubilantům



Koncert v kostele - 2x ročně



Ples
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Novoroční ohňostroj



Mikulášská nadílka



Bohoslužby

Památky, turistické atraktivity a zajímavosti
V obci se nachází kostel sv. Gotharda a barokní fara, první zmínka o kostelu pochází ze 14. století a
kostel byl znovu vystavěn v roce 1735. V kostele probíhají katolické bohoslužby 1x za týden v neděli.
Mezi drobné kulturní památky patří socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1739, Pomník obětem 1. a 2.
Světové války, socha Panny Marie Bolestné z poloviny 19. století.
Významnou přírodní atrakcí je arboretum, které bylo založeno v letech 1886 – 1889 v anglickém
slohu markrabětem Alexandrem Pallavicinim na výměře 6 ha. V arboretu najdete 220 druhů stromů a
keřů, které jsou označeny popiskami. Je zde vybudován informační systém a několik odpočinkových
míst. V blízkosti arboreta se nachází penzion Zámeček s ubytovacím zařízením, zoo koutek se
spárkatou zvěří a končí zde naučná stezka Viselce, která začíná v Holicích u památníku Dr. Emila
Holuba a měří 6,5 km.
Další atraktivitou je přírodní rezervace U parku, kterou tvoří přirozený bukový les, starý přes 150 let,
chráněné a ohrožené druhy rostlin a mnoha druhů brouků.
V severní části obce se nachází výběh bizonů o ploše cca 0,7 ha, kolem kterého vede zelená turistická
stezka a cyklotrasa.

A.1.6.

Životní prostředí

Koeficient ekologické stability dosahuje hodnoty 5, což je velmi příznivý stav. Hodnota vyšší než 1
znamená vyváženou (stabilní) krajinu. Struktura využití půdy je znázorněna grafem v kapitole č. 1 a
níže v tabulce.
Struktura pozemků v obci Vysoké Chvojno
Struktura
orná
zahrady, Trvalé
pozemků
půda
sady
travní
porosty

Lesní
půda

Vodní
plochy

zastavěné
plochy

Ostatní
plochy

Celkem

1 705

Ha

235

13

86

1 318

6

10

36

Procenta

14%

1%

5%

77%

0%

1%

2% 100%

Tabulka 7 Struktura pozemků v katastru obce

A.1.7.

Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad Vysoké Chvojno je obecním úřadem se základní působností. Spadá pod pověřený obecní
úřad Holice a správní obvod obce s rozšířenou působností Holice. V Holicích se pro obec Vysoké
Chvojno nachází i matrika a stavební úřad.
Zastupitelstvo obce tvoří 7 členů. Je sestaven finanční, kontrolní a kulturní výbor.
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Obec má zpracován územní plán z roku 2014.
Obec je členem Místní akční skupiny Holicko a Dobrovolného svazku obcí Holicko.
Informace pro občany jsou uveřejňovány ve zpravodaji, na webu, na úřední desce a hlášeny obecním
rozhlasem. Uvažuje se o zavedení informačních SMS.
Hospodaření a majetek obce
Obec Vysoké Chvojno vykazuje od roku 2010 přebytkové hospodaření. Příjmy jsou každoročně vyšší
než výdaje, jak je vidět v grafu níže. V těchto letech nebyla uskutečněna žádná významná investiční
akce. V roce 2018 byla získána investiční dotace na nákup nakladač z OP Životní prostředí ve výši cca
1,3 mil. Kč.

Graf 7 Rozpočet obce, skutečnost v tis. Kč, zdroj: vlastní

Podrobnější členění příjmů a výdajů v letech 2010 – 2018 je uvedeno v tabulce níže. Daňové příjmy se
postupně zvyšovaly díky změnám v rozpočtovém určení daní a díky hospodářskému růstu ČR. Podíl
daňových příjmů na celkových příjmech byl nejvyšší v roce 2015 a činil 83,29 %. Podíl daňových
příjmů se v jednotlivých letech pohybuje v rozmezí 71 – 83 %. Podíl nedaňových příjmů na celkových
příjmech byl nejvyšší v roce 2016 a činil 20,44 %. V roce 2018 činil podíl nedaňových příjmů na
celkových příjmech 10,52 %. Kromě výkyvu v roce 2016 tvoří nedaňové příjmy 11 – 17 % z celkových
příjmů v jednotlivých letech. Nedaňové příjmy tvoří zejména příjmy z pronájmu pozemků a ostatních
nemovitých věcí a místní poplatky stanovené vyhláškou. Kapitálové příjmy jsou okrajovou záležitostí,
vyšší hodnotu měly pouze v roce 2016 za prodej pozemků. Přijaté transfery se obvykle skládají
z neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů, nejvyšší byly v roce 2018, kdy byla jejich součástí
investiční dotace ve výši 1 315 tis. Kč.
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Rozpočet obce Vysoké Chvojno 2010 - 2018
Položka/Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

4 240

4 338

4 915

5 630

6 022

5 758

7 289

6 897

8 876

daňové příjmy

3 428

3 421

3 800

4 325

4 696

4 796

5 158

5 626

6 355

Kapitálové příjmy

11

84

8

3

33

0

272

0

0

Nedaňové příjmy

489

737

669

884

928

643

1490

830

934

Přijaté transfery

313

96

438

418

365

319

369

441

1 587

Výdaje

3 219

3 769

4501

3 429

3 978

4 511

4 478

4 197

6 278

Běžné výdaje

3 075

2 932

3 934

3 128

3 232

4 363

3 947

4 184

4 592

144

837

567

301

746

148

531

13

1 686

1 021

569

414

2 201

2 044

1 247

2 811

2 700

2 598

Kapitálové výdaje
Rozdíl příjmyvýdaje

Tabulka 8 Rozpočet skutečnost v tis. Kč, zdroj monitor.statnipokladna.cz

Do majetku obce patří budova obecního úřadu, pozemky, školy, 2 hasičárny, fotbalové kabiny, sběrný
dvůr a částečně hřbitov.
Obec nemá žádné dlouhodobé závazky.
Obec nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci.
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A.2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část zpracovaná zejména na základě poznatků z charakteristiky obce,
závěrů z dotazníkového šetření mezi obyvateli obce a závěrů pracovní skupiny zachycují základní
(klíčové) podněty pro návrhovou část. Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány Silné stránky rozvoje
obce (pozitiva, rozvojové faktory), Slabé stránky (nedostatky, negativa, problémy). Ve vnějším
prostředí identifikujeme oblasti (příležitosti a hrozby), které obec sama nemůže ovlivnit, ale musí je
respektovat při plánování rozvoje.

A.2.1. Klíčové podněty z dotazníkového šetření mezi obyvateli
Dotazníkové šetření proběhlo od dubna do května 2019. Dotazník byl do domácností distribuován
společně se zpravodajem. Vyplnění dotazníku bylo možné v papírové podobě i elektronicky.
Elektronickou verzi využilo 20 obyvatel, papírovou verzi 22 obyvatel. Jeden dotazník byl z důvodu
nevyplnění vyřazen. Dotazník byl distribuován do každého čísla popisného, kterých je v současné
době 192, návratnost dotazníku dle domácností je 21,88 %. Dotazníkového šetření se zúčastnili
obyvatelé ve věku 15-24 let (17,1 %), 25-49 let (29,3 %), 50-64 let (22 %), 65 a více let (31,7 %).
94,6 % obyvatel se žije v obci dobře, 5,4 % obyvatel se v obci dobře nežije.

Graf 8 Žije se Vám ve Vysokém Chvojně dobře?, zdroj: vlastní

Provozní doba obecního úřadu je pro většinu obyvatel vyhovující (87,8 %). Nejčastěji využívaným
zdrojem informací o dění v obci je zpravodaj (73,2 %), veřejný rozhlas (53,7 %), webové stránky obce
(48,8 %) a úřední deka (43,9 %). Méně využívanými zdroji jsou veřejná zasedání zastupitelstva (9,8 %)
a osobní jednání se zastupiteli (17,1 %). Dle názoru některých občanů by mohly být webové stránky
modernější a aktuálnější, veřejný rozhlas je na některých místech v obci špatně slyšet.
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Graf 9 Využívání zdrojů informací z OÚ, zdroj: vlastní

V oblasti životní prostředí jsou respondenti nejvíce spokojeni s kvalitou a poskytováním vody v obci
(87,8 %), spokojenost je také se stavem zeleně v obci (85,3 %) i s možností třídění odpadu (85,4 %).
Nižší míra spokojenosti (63,4 %) panuje s péčí o veřejná prostranství, jako je vzhled veřejných
prostranství, letní a zimní údržba, apod. Obyvatelé mají připomínky k nedostatečnému úklidu obce,
např na hřišti, okolo kontejnerů na odpad. Nespokojenost byla také vyjádřena s rozježděnými
zelenými plochami na návsi od aut, s často plnými kontejnery na odpad, a četností sekání trávy a
úklidu sněhu.

Graf 10 Spokojenost se stavem oblasti životní prostředí, zdroj: vlastní

V oblasti infrastruktura jsou obyvatelé nejvíce spokojeni se stavem inženýrských sítí týkajících
rozvodu plynu, vody, elektřiny a veřejného osvětlení (vše 87,8 %). S lokalitami pro novou výstavbu je
spokojeno pouze 44 % respondentů, protože v obci spíše chybí. Se stavem kanalizace je spokojeno
58,6 % respondentů, obec nemá vybudovanou čističku odpadních vod, do které by kanalizace ústila.
16
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Se stavem veřejných budov v obci je spokojeno 80,5 % respondentů, s odpočinkovými místy je
spokojeno 68,3 % respondentů a se stavem silnic a chodníků je spokojeno pouze 53,6 %
respondentů. Nejmenší spokojenost obyvatel je v oblasti autobusové dopravy (36,6 %), která
zajišťuje dopravu do práce a škol, zde bylo velké procento odpovědí nevím (26,8 %), ze kterých
vyplývá, že někteří obyvatelé autobusovou dopravu nevyužívají a řeší dojíždění osobními automobily.
Respondenti měli připomínky ke špatnému stavu silnic v obci, k malému počtu autobusových spojů a
nedostatečnému spojení do Pardubic, k rychlosti projíždějících aut, k absenci čističky odpadních vod a
nevhodnému parkování v obci.

Graf 11 Spokojenost s infrastrukturou v obci, zdroj: vlastní

V části dotazníkového šetření vybavenost obce jsou respondenti nejvíce spokojeni se stavem
autobusových zastávek a se zdravotními službami v obci (vše 73,1 %). Nižší spokojenost (63,5 %) je
s nabídkou služeb a řemesel v obci, se zázemím pro sport a volný čas, které tvoří venkovní hřiště a
tělocvična a s dopravní situací - vybudovanými chodníky, retardéry, přechody pro chodce (58,5 %).
53,7 % respondentů je spokojeno se stavem a upraveností hřbitova, zde je velké procento odpovědí
nevím (24,4 %), které sděluje, že ne všichni obyvatelé tato problematika zajímá. S vybaveností
mateřské školky je spokojeno 41,5 % respondentů, nespokojenost nevyjádřil žádný respondent,
z těchto odpovědí vyplývá, že ten, kdo školku využívá je spokojen, zde je velké procento
respondentů, kteří školku nevyužívají (58,5 %), proto využili možnost nevím. Nejnižší spokojenost je
s poskytováním sociálních služeb v obci (36,6 %), 4,8 % obyvatel vyjádřilo nespokojenost a 58,5 %
obyvatel využilo odpovědi nevím. Obyvatelům obce zde chybí multifunkční hřiště pro mládež,
sportoviště pro venkovní sportovní aktivity, např. tenisový/volejbalový kurt. Uvítali by více
kontejnerů na odpad v okolí hřbitova. Chybí zde také restaurace /hospoda s celoroční otvírací dobou
a sálem. V některých místech obce chybí chodníky.
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Graf 12: Spokojenost s vybaveností obce, zdroj: vlastní

V oblasti život v obci byl dotazník zaměřen na pořádání kulturních a spotovních akcí a trávení
volného času. Nejspokojenější byli respondenti s četností a pořádáním kulturních akcí v obci (87,8 %).
Se spolkovou činností v obci je spokojeno 61 %, nespokojeno je pouze 9,7 %, velké procento
respondentů odpovědělo nevím (29,3 %). S pořádáním sportovních akcí bylo spokojeno 56,1 %.
S obecní knihovnou je spokojeno 39 % respondentů, velké procento vybralo odpověď nevím (56,1 %),
která naznačuje, že knihovnu nenavštěvují. Malá spokojenost byla vyjádřena s možností trávení
volného času v obci, jako jsou kroužky pro děti, vzdělávání dospělých apod. Spokojenost vyjádřilo
pouze 17,1 % respondentů, nespokojenost vyjádřilo 29,3 % respondentů, přes 50 % respondentů
vybralo odpověď nevím. Obyvatelům obce v této části chybí prostory, kde je možné uspořádat
společenskou akci, obecní hospoda nebo kulturní dům. V obci by se mohl založit sportovní nebo
tvořivý kroužek pro děti, pořádat více akcí pro dospělé, např. sranda olympiáda, přednášky, kurzy,
vrátit se k tradici fotbalového utkání žen. Dále by bylo vhodné pořádat vystoupení dětí a hudební
vystoupení. Zazněl také návrh zlepšit informovanost občanů o všech akcích.
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Graf 13 Spokojenost s oblastí život v obci, zdroj: vlastní

V oblasti cestovní ruch bylo nejvíce respondentů spokojeno se stavem přírodních zajímavostí (90,3
%), s počtem cyklo/turistických stezek bylo spokojeno 73,2 % obyvatel. S pořádáním folklórních akcí a
dodržováním místních tradic je spokojeno 85,4 %. Malá spokojenost se týká otázky na víkendovou
autobusovou dopravu, zde je spokojeno pouze 12,2 % respondentů, nespokojeno je 39 % a odpověď
nevím si vybralo 48,8 % respondentů. Jak vyplývá i z analýzy autobusových spojů, počet spojů o
víkendech je velmi nízký.

Graf 14 Spokojenost s cestovním ruchem v obci, zdroj: vlastní

V oblasti dotazníku věnovaného investování jsme požádali respondenty o označení oblastí do kterých
by měla obec v nejbližších letech investovat, bylo možné označit více oblastí. Nejvíce obyvatel by
uvítalo investici do zlepšení stavu komunikací (46,3 %), druhá v pořadá skončila oblast rozvoj
vzdělávání a volnočasových aktivit (31,7 %), třetí v pořadí skončila oblast rozvoj sportovních aktivit
(26,8 %), další oblast, kam by měla obec dle obyvatel investovat je veřejné služby pro občany (26,8
%), další oblastí je zlepšení stavu technické infrastruktury – kanalizace, plyn… (22 %). Ostatní oblasti
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již získaly méně než 20 %. Respondenti měli také možnost označit oblast jiné a sami vyplnit, co
považují za důležité, to udělalo 26,8 % respondentů a v odpovědích se objevovaly návrhy na zřízení
hospody se sálem a koutky pro děti, sportoviště a klubovny pro větší děti, obecní ČOV + kanalizace,
radar na měření rychlosti, tabulka se zákazem podomního prodeje, oprava chodníků, fotbalových
kabin a vytvoření investičního plánu odsouhlaseného občany obce.

Graf 15 Návrhy oblastí pro investice obce, zdroj: vlastní
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A.2.2. Závěry z pracovní skupiny
Pracovní skupina zpracovala silné a slabé stránky obce metodou balančního kruhu. Zde bylo
vyznačeno 10 oblastí, na kterých se členové pracovní skupiny shodli, že jsou pro obec důležité a
vyznačili na škále 0 – 10 číselnou hodnotu, jak jsou s touto oblastí spokojeni v obci Vysoké Chvojno.
Za každou oblast byl proveden průměr všech čtyř návrhů a vypracován výsledný balanční kruh pro
obec. Oblasti, které získaly průměrné číslo větší než 5 jsou pro obec silnou stránkou, oblasti s číslem 5
a menším jsou pro obec slabou stránkou.

Graf 16 Balanční kruh obce, zdroj: vlastní

21

Program rozvoje obce Vysoké Chvojno na období 2019 - 2029

A.2.3. SWOT analýza
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce, dotazníkového šetření a
zpracovaného podkladu pracovní skupinou, která se skládala ze čtyř členů Zastupitelstva obce Vysoké
Chvojno.

Silné stránky

Slabé stránky

Kulturní a sportovní akce

Dopravní obslužnost

Služby (školka, lékař, obchod)

Spolupráce spolků a obce

Poloha obce - přírodní prostředí

Bezpečnost občanů – dopravní situace, podomní
prodej…

Dobré hospodaření obce

Likvidace odpadních vod

Nakládání s odpady

Stav kulturního
(investice)

a

sportovního

prostředí

Poloha obce - dojezdová vzdálenost - práce, Stav komunikací a chodníků
úřad apod.
Stabilní počet obyvatel

Nedostatek lokalit pro nové bydlení

Stav přírodních zajímavostí v okolí obce

Nedostatek parkovacích míst
Chybí některé služby (celoroční pohostinství,
řemesla…)
Možnost trávení volného času (kroužky pro děti,
vzdělávání dospělých)

Příležitosti

Hrozby

Využití dotačních prostředků pro rozvoj obce

Omezení dopravní obslužnosti – vylidňování
obyvatel

Výhodná geografická poloha

Úpadek spolkové činnosti

Rozvoj spolupráce veřejného sektoru s NNO a Možnost zadlužení obce z důvodu potřeby
dalšími subjekty
vysokých investic (kanalizace, ČOV, veřejné
budovy)
Spolupráce v rámci MAS a DSO

Ohrožení kvality podzemní vody a vody ve
studnách (neexistence ČOV)

Zlepšení hospodaření s vodou - ČOV

Ohroženích přírodních ekosystémů (neexistence
ČOV)

Tabulka 9 SWOT analýza obce
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B. Návrhová část
B.1. Strategická vize
Strategická vize je jednoduše řečeno žádoucí budoucí stav obce. Tohoto stavu by mělo být dosaženo
naplňováním Programu rozvoje obce Vysoké Chvojno v horizontu jeho platnosti, tedy konkrétně v
letech 2019 – 2029.

„Obec Vysoké Chvojno je příjemným místem pro život. Kvalitní životní prostředí,
blízkost center. Spolky a obec zajišťují bohatý spolkový a kulturní život obce. V obci
jsou dostupné základní služby.“

Obec Vysoké Chvojno si vytyčila pro následující období několik strategických cílů, které lze vyřešit
realizací níže jmenovaných opatření:
Strategický cíl 1 Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život v obci, rozvoj venkova a
zlepšení kvality životního prostředí
•
•

Opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro dostupnost veřejných služeb v obci
Opatření 1.2 Vytvářet podmínky pro trávení volného času v obci

Strategický cíl 2 Zkvalitňovat občanskou vybavenost v obci Vysoké Chvojno
•

Opatření 2.1 Budovat nové prvky či rozšiřovat síť stávající občanské vybavenosti

Strategický cíl 3 Rozvíjet obec s ohledem na bezpečnost obyvatel, zásady udržitelného rozvoje a
ochranu životního prostředí
•
•
•
•

Opatření 3.1 Zajišťovat bezpečnost občanů
Opatření 3.2 Zkvalitňovat dopravní infrastrukturu včetně souvisejících prostorů
Opatření 3.3 Dobudovat chybějící části technické infrastruktury v obci a přispívat k ochraně
životního prostředí
Opatření 3.4 Pečovat o krajinu a její přírodní i kulturní prvky
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B.2. Opatření a aktivity
Návrhová část Programu rozvoje obce, konkrétně jednotlivé aktivity, představuje zásobník projektů
obce na dobu několika let. Její konkrétní naplňovaní je ale závislé na měnicích se podmínkách
poskytovatelů dotace, na finančních podmínkách obce i na prioritách, které se mohou v průběhu let
upravovat. Program rozvoje obce nepředstavuje tedy konkrétní závazný plán realizace aktivit.

B.2.1. Strategický cíl 1 VYTVOŘENÍ KVALITNÍCH PODMÍNEK PRO OBYVATELE A
ŽIVOT V OBCI, ROZVOJ VENKOVA A ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro dostupnost veřejných služeb v obci
Popis výchozí situace:
Obec Vysoké Chvojno se chce stát místem příjemným pro život, proto je potřeba, aby byla i patřičně
vybavena pro uspokojování základních i dalších potřeb svých obyvatel. Nedostatečnost nebo špatná
dostupnost veřejných služeb způsobuje nespokojenost a následně odliv zejména mladých lidí z
venkova do měst, což má obecně celorepublikovou platnost. Ve Vysokém Chvojně tato situace díky
blízkosti dvou krajských měst zatím nenastává, je však vhodné toto nepodceňovat.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
aktivity
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6

Název aktivity

Gestor

Zachování činnosti Mateřské školy v obci.

Obec Vysoké
Chvojno
Zachování obchodu se smíšeným zbožím v obci.
Obec Vysoké
Chvojno
Zachování pobočky pošty v obci.
Obec Vysoké
Chvojno
Zachování ordinace obvodního lékaře v obci, Obec Vysoké
případné rozšíření ordinační doby.
Chvojno
Zachování,
případně
rozšíření
portfolia Obec Vysoké
poskytovaných terénních sociálních služeb.
Chvojno
Zlepšení frekvence obslužnosti veřejnou dopravou, Obec Vysoké
zejména ve špičkových hodinách.
Chvojno

Participant
Mateřská škola
Bublinka
Podnikatelé
Česká pošta
Lékaři
Poskytovatelé
sociálních
služeb
Krajský úřad
Pardubického
kraje,
okolní obce,
dopravci

Tabulka 10 Aktivity v rámci opatření 1.1

b) ostatní podporované aktivity
• Samostatné aktivity podnikatelů či poskytovatelů služeb (lékaři apod.) v obci Vysoké Chvojno. A
to jak podporou jejich činnosti, tak i např. pomoc se zajištěním prostor pro jejich činnost.
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Opatření 1.2 Vytvářet podmínky pro trávení volného času v obci
Popis výchozí situace:
Dalším důvodem pro odcházení mladých lidí z venkova do větších měst je i nedostatek možností pro
trávení volného času. Je tím myšlena např. i nedostatečná pestrost nabídky. Právě volnočasové
aktivity jsou také prevencí zejména u dětí a mládeže před nežádoucím vznikem sociálně
patologických jevů současné doby, jako jsou projevy násilí, drogová závislost a kriminalita. Z těchto
důvodů je žádoucí, aby obec Vysoké Chvojno byla schopna svým obyvatelům nabídnout uspokojivé
řešení v oblasti trávení volného času.
Je zjevné, že není možné vytvořit takovou nabídku, která bude vyhovovat úplně všem, což při
současných trendech rozvoje zejména aktivit na sportovní bázi a s tím související široké paletě
možností a s ohledem na zejména finanční možnosti obce ani není reálné. Proto je třeba se zaměřit
na ty aktivity, u nichž je výrazný předpoklad využívanosti ze strany obyvatel obce, tj. minimálně
zachovat stávající sportovní, kulturně-společenské aktivity, které již obec nebo místní spolky pro
obyvatele pořádají.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
1.2.1
Zachování, případně i postupné rozšiřování
programu pro volnočasové a jiné zájmové aktivity
v obci. Podpora činnosti stávajících spolků,
případně vznik nových.
1.2.2
Obnova, případně i doplnění herních prvků
dětského hřiště.
1.2.3
Pořízení vybavení pro konání akcí (např. podium,
stany, stánky, apod.).
1.2.4
Podpora venkovské turistiky (např. arboretum,
zookoutek, rozhledna, apod.)

Gestor

Participant

Obec Vysoké Spolky,
Chvojno
aktivní občané

Obec Vysoké
Chvojno
Obec Vysoké
Chvojno
Obec Vysoké
Chvojno

Tabulka 11 Aktivity realizované v rámci opatření 1.2

b) ostatní podporované aktivity
• Samostatné aktivity místních spolků a občanů v obci Vysoké Chvojno. A to jak podporou jejich
činnosti, tak i např. zajištění prostor pro jejich činnost.
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B.2.2. Strategický cíl 2 ZKVALITŇOVAT OBČANSKOU VYBAVENOST V OBCI VYSOKÉ
CHVOJNO
Opatření 2.1 Budovat nové prvky či rozšiřovat síť stávající občanské vybavenosti
Popis výchozí situace:
Z hlediska občanské vybavenosti je obec Vysoké Chvojno vybavena přiměřeně své velikosti. Problém
je ale spíše s životností jednotlivých prvků občanské vybavenosti, které v současné spíše dožívají a
bez nutného zásahu je už během pár let nebude možné používat.
Aktivity v rámci tohoto opatření se tedy zaměřují na čistě investiční (stavební) činnosti, které je nutné
realizovat pro vytvoření materiálně technického zázemí pro provoz příslušného prvku občanské
vybavenosti.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
Gestor
Participant
aktivity
2.1.1
Vyřešení majetkoprávních vztahů pozemků pod Obec Vysoké TJ Sokol Vysoké
sportovním areálem.
Chvojno
Chvojno,
TJ Sokol Praha
2.1.2
Revitalizace sportovního areálu včetně jeho zázemí Obec Vysoké
a doplnění chybějících prvků.
Chvojno
2.1.3
Vybudování dalších sportovišť a sportovních prvků Obec Vysoké
v obci.
Chvojno
2.1.4
Revitalizace budovy bývalé školy – vybudování Obec Vysoké
multifunkčního centra vhodného pro pořádání Chvojno
kulturně-společenských akci a sportovních aktivit.
2.1.5
Rekonstrukce a obnova současných autobusových Obec Vysoké
zastávek včetně vybudování nové autobusové Chvojno
zastávky na spodním konci obce.
2.1.6
Rekonstrukce a obnova hřbitovní zdi a márnice.
Obec Vysoké Obec
Chvojno
Chvojenec,
Obec
Poběžovice
u
Holic
2.1.7
Vybudování zázemí pro technické pracovníky obce. Obec Vysoké
Chvojno
2.1.8
Vytvoření pracovního místa pro minimálně Obec Vysoké
jednoho technického pracovníka obce. Pracovní Chvojno
náplň: technické zajištění a organizace údržby
a oprav technických zařízení a budov v majetku
obce, údržba veřejných prostranství, …
Tabulka 12 Aktivity realizované v rámci opatření 2.1

b) ostatní podporované aktivity
• Nebyly identifikovány.
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B.2.3. Strategický cíl 3 ROZVÍJET OBEC S OHLEDEM NA BEZPEČNOST OBYVATEL,
ZÁSADY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Opatření 3.1 Zajišťovat bezpečnost občanů
Popis výchozí situace:
Fenoménem dnešní doby jsou podomní prodejci, jež prodávají hrnce, energie nebo mobilní tarify za
velmi nevýhodné ceny. Uzavírají především s důchodci nevýhodné smlouvy, od kterých nelze
odstoupit. Obec Vysoké Chvojno se tedy rozhodla postavit za své občany a vydat vyhlášku ohledně
zákazu podomního prodeje na svém území.
Dále bude co nejdříve potřeba zahájit spolupráci s Městskou policií z některých okolních obcí (např.
Sezemice), která bude řešit projíždění vozidel vysokou rychlostí, nebezpečné parkování a další situace
ohrožující bezpečnost v obci.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
3.1.1
Vydání vyhlášky ohledně zákazu podomního
prodeje.
3.1.2
Zveřejnění tabulek s označením „Zákaz podomního
prodeje“ na příjezdové cesty do obce.
3.1.3
Zahájení spolupráce s městskou policí, např.
Sezemice

Gestor

Participant

Obec Vysoké
Chvojno
Obec Vysoké
Chvojno
Obec Vysoké Okolní
obce
Chvojno
zřizující
Městskou
policii,
Městská policie

Tabulka 13 Aktivity realizované v rámci opatření 3.1

b) ostatní podporované aktivity
• Nebyly identifikovány.

Opatření 3.2 Zkvalitňovat dopravní infrastrukturu včetně souvisejících prostorů
Popis výchozí situace:
Vlastní budování občanské vybavenosti v obci Vysoké Chvojno velmi úzce souvisí s budováním
materiálně-technické základny pro fungování občanské vybavenosti, tedy s infrastrukturou.
Standardně se typově člení na dopravní a technickou. Předmětem tohoto opatření je dopravní
infrastruktura a vše, co s ní souvisí. Jedná se především o místní komunikace na území obce a také o
chodníky přináležející k těmto komunikacím a také parkovací plochy. Cílem je udržet tyto prostory ve
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stavu, který odpovídá standardům pro provoz na komunikacích a normám z hlediska bezpečnosti
všech účastníků dopravy, zejména pak pěších.
Nelze také opomenout prostory pro cyklodopravu, která zaznamenává v poslední době výrazný
vzestup a je řešena a podporována na celostátní úrovni.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
3.2.1
Nová výstavba, rekonstrukce chodníků a provádění
dalších opatření (instalace zařízení a
bezpečnostních prvků) v obci především s vazbou
na bezpečnost a bezbariérovost.
3.2.2
Nová výstavba, rekonstrukce a obnova parkovacích
míst, včetně vybudování parkoviště před
sportovním areálem.
3.2.3
Budovaní cyklostezek vedoucích přes katastrální
území obce, např. Holice – Býšť.
3.2.4

Rekonstrukce, obnovy místních komunikací.

Gestor

Participant

Obec Vysoké
Chvojno

Obec Vysoké
Chvojno
Obec Vysoké Dobrovolný
Chvojno
svazek
obcí
Holicka
Obec Vysoké
Chvojno

Tabulka 14 Aktivity realizované v rámci patření 3.2

b) ostatní podporované aktivity
• Nebyly identifikovány.

Opatření 3.3 Dobudovat chybějící části technické infrastruktury v obci a přispívat k
ochraně životního prostředí
Popis výchozí situace:
Toto opatření obecně reaguje na standardní potřeby obcí a především na legislativní požadavky
související s provozem technické infrastruktury v obcích. Zejména se jedná o vybudování kanalizace
(splaškové i dešťové) a v delším časovém období i případné vybudování ČOV.
Mezi potřebné aktivity je možné zahrnout i projekty jednotlivých vlastníků rodinných domů, které
zahrnují zateplení, výměnu oken, kotlů na tuhá paliva, použití alternativních zdrojů vytápění a ohřevu
TUV. Tím dojde na území obce k lokálnímu snížení emisních a imisních limitů a tím i ke zlepšení stavu
životního prostředí.
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Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
3.3.1
Vybudování splaškové kanalizace.
3.3.2

3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

Vybudování dešťové kanalizace v těch částech
obce, ve kterých ještě chybí. Včetně napojení na
stávající dešťovou kanalizaci.
Vybudování čističky odpadních vod.

Gestor

Participant

Obec Vysoké
Chvojno
Obec Vysoké
Chvojno

Obec Vysoké
Chvojno
Rekonstrukce, obnova a doplnění sítě hasičských Obec Vysoké
hydrantů a včetně obnovy požární nádrže.
Chvojno
Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení.
Obec Vysoké
Chvojno
Vytvoření nové stavební zóny pro výstavbu Obec Vysoké
rodinných domů.
Chvojno
Modernizace veřejného rozhlasu.
Obec Vysoké
Chvojno

Tabulka 15 Aktivity realizované v rámci patření 3.3

b) ostatní podporované aktivity
• Individuální projekty vlastníků rodinných domů v oblasti energetických úspor (zateplovaní,
výměna oken, výměna zdroje vytápění a ohřevu TUV).

Opatření 3.4 Pečovat o krajinu a její přírodní i kulturní prvky
Popis výchozí situace:
V souvislosti s předchozím opatřením obec Vysoké Chvojno pečuje o krajinu a životní prostředí. V
obci již probíhají standardizované procesy, které se týkají údržby veřejných prostranství, obecní
zeleně a dalších prvků, které zpříjemňují lidem na vesnici život a zároveň udržují ráz kulturní
přeměněné krajiny v udržitelných mezích. V rámci tohoto opatření je tak dále vhodné prohlubovat
péči o obecní zeleň, ale i o prvky, které v rámci veřejných prostranství k obcím neodmyslitelně patří.
Vedle standardního mobiliáře – laviček k odpočinku, odpadkových košů apod. je možné sem zahrnout
i kulturně-historické památky a pamětihodnosti, které tvoří odkaz našich předků a zároveň udržují
tradici a historickou sounáležitost obyvatel obce. Tím jsou konkrétně myšleny památníky významných
událostí, pomníky a křížky.
Aktivity naplňující opatření:
a) aktivity realizovatelné v rámci kompetencí obce
Číslo
Název aktivity
aktivity
3.4.1
Revitalizace návsi.
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Číslo
aktivity
3.4.2

Název aktivity

Gestor

Revitalizace prostoru před hasičskou zbrojnicí.

3.4.3

3.4.6

Kultivace míst pro sběr tříděného odpadu, včetně
zajištění pravidelného úklidu okolo kontejnerů.
Obecní zeleň – doplnění zeleně, umístění mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše,..), údržba stávajících a
budování nových odpočinkových míst v obci.
Obnova polních, lesních cest, mezí či remízků
v katastru obce.
Rekonstrukce rybníka včetně opravy hráze.

Obec Vysoké
Chvojno
Obec Vysoké
Chvojno
Obec Vysoké
Chvojno

3.4.7

Obnova drobných sakrálních památek v obci.

3.4.4

3.4.5

Tabulka 16 Aktivity realizované v rámci aktivity 3.4

b) ostatní podporované aktivity
• Nebyly identifikovány.
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B.3. Podpora realizace programu
Program rozvoje obce Vysoké Chvojno na období 2019 - 2029 obsahuje plánované rozvojové aktivity
známé v době jeho tvorby. S připravovanými záměry je seznámeno zastupitelstvo obce, jehož
schválení tento dokument podléhá.
Garantem Programu rozvoje obce je starosta obce, který ponese odpovědnost za realizaci uvedených
rozvojových záměrů, provádění revizí a aktualizace programu.
Revizi plnění aktivit a aktualizace dokumentu provede zastupitelstvo obce jednou ročně. Případný
nesoulad časového i věcného vymezení záměrů uvedených v tomto dokumentu a v budoucnu
vzniklých skutečností vyvolávajících tento stav zastupitelstvo obce prokonzultuje a v případě potřeby
navrhne a přijme nápravná opatření.
Představitelé obce budou povinni se průběžně zabývat rozvojovými podněty ze strany občanů,
přičemž souhlasná stanoviska zahrnou do změn Programu rozvoje obce.
Aktualizace zastupitelstvo obce schválí nejpozději do 31. 3. příslušného roku.
Dokument bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě každoročního rozpočtu obce,
rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů.
Program rozvoje obce bude dostupný na webových stránkách obce Vysoké Chvojno nebo v písemné
podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Vysoké Chvojno.
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