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STRATEGIE ROZVOJE OBCE KOCBEŘE NA OBDOBÍ 2011 – 2016

Obec Kocbeře, se sídlem Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře, IČO 00278009
Pověřená obec: Dvůr Králové nad Labem
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
Počet obyvatel: 530 obyvatel – stav v 1.1.2011

1. Stručný rozbor situace v území obce, problémová analýza, rozbor dříve
zpracovaných rozvojových cílů a limitů realizace, rozvojový potenciál

1.1. Geografická charakteristika
Obec Kocbeře leží na jižním svahu lesa Království 4 km severovýchodně od Dvora
Králové nad Labem, cca 15 km jihovýchodně od okresního města Trutnov a cca 40 km
severovýchodně od krajského města Hradec Králové. Celé území obce se nachází v podhůří
Krkonoš. Obec je tvořena ze tří částí. Jsou to původní obec Kocbeře (Kočbeř, německy
Rettendorf), Nové Kocbeře (německy Neurettendorf) a nealeko ležící osada Nová Ves
(německy Neudorf).
Obcí probíhá silnice I. třídy I/37, spojující Jaroměř s Trutnovem, ze které odbočuje
v dolní části obce silnice ke Dvoru Králové nad Labem. Silnice znehodnotila původní náves
ve „Starých Kocbeřích“, která vznikla jako „ulicovka“. Nejbližší železniční stanice se
nachází v Žirči (část Dvora Králové) cca 6 km a ve Dvoře Králové – 7 km. Autobusová
doprava je dostupná v obci.
Obcí Kocbeře protéká potok, který pramení v lesních mokřinách nedaleko Janské
studánky a na hřebení v lese severně od obce.
Rozlohou zaujímá katastr Kocbeří 1093 ha. Území je mírně svažité, leží v rozmězí kót
416 až 480 m n.m. Obec je díky svojí poloze výborně dostupná pro obyvatele i návštěvníky jak
po silnici, tak i po turistických trasách. Svým umístěním a okolím je přímo předurčena jako
ideální rekreační zóna pro obyvatele Královéhradeckého kraje. Obcí prochází řada
cyklostezek a pěších turistických tras. Některé trasy jsou využívány i v zimě pro klasické
lyžování, nejsou však upravovány.

1.2. Stručná historie obce
Založení obce se datuje na konec 13. nebo začátek 14. století, přičemž první uvedení
v pramenech je z roku 1410 v souvislosti s panstvím Choustníkovo Hradiště (dědictví F. A.
Šporka), se kterým je obec spojována až do zániku feudálního systému. Po osvobození od
poddanství a roboty od poloviny 19. století začíná společenský a kulturní vzestup obce. Tento
proces byl urychlen založením tkalcovny hedvábí v Nové Kočbeři na začátku padesátých let
19. století. Podnik se stal jedním z nejvýznamnějších i v rámci Rakouska – Uherska. Nové
Kocbeře však byly původně osadou pro lesní dělníky na okraji lesního masivu.
V Kocbeřích se zachoval kámen s vytesaným jelenem, pocházející z roku 1726 jako
památka na hraběcí lov z dob hraběte Šporka a hraniční kameny. V obci bývaly dva mlýny.
Původní zástavbu tvořily roubenice a tzv. tovární domky. Ke Kocbeřím náleží Janská
studánka na samotě Dobrá Voda v Lese Království. Krajina je zde bohatá na vodní zdroje,
jejich léčebné účinky jsou známy již od 16. století. V roce 1671 byla u Janské studánky

postavena kaple sv. Jana Křtitele s poustevnou a stala se vyhledávaným poutním místem.
Vedle pramenů stávala dřevěná hospoda s lázeňským domem.
Po druhé světové válce byla většina původních německých obyvatel obce odsunuta a
obec byla osídlena českými občany a z části i volyňskými Čechy ( Svobodova armáda).
1.3. Ekonomická struktura
Území obce Kocbeře si ve své podstatě zachovává trvale zemědělský charakter,
z průmyslové výroby se zde nachází firma Peter GFK v bývalé tkalcovně hedvábí, později
TIBA. Působí zde několik drobných živnostníků a podnikatelů. Většina obyvatel v
produktivním věku dojíždí za prací do okolních obcí či měst, kde je zastoupena převážně
průmyslová výroba, obchod a služby.
Pro zemědělství je charakteristický převažující podíl zemědělských ploch nad lesními
plochami, které jsou však v nezanedbatelném rozsahu také zastoupeny. Z hlediska kvality
půdy se zde vyskytují hnědé půdy, hospodaření je ovlivněno podhorským klimatem. Na půdě
hospodaří dva zemědělské podniky – Agrodružstvo KLAS a Rýcholka.

1.4. Sociálně ekonomická situace
V obci je zastoupen poměrně významný průmyslový podnik a výrobní sektor je
zastoupen především řemeslnými živnostmi. Značná část práceschopného obyvatelstva vyjíždí
za prací do okolí. Zhroucení systému státní zemědělské velkovýroby a probíhající
transformace zemědělství se v této oblasti projevila poměrně znatelně, ubylo celkem
nezanedbatelné množství pracovních míst v zemědělství.
Území obce má z hlediska vývoje nezaměstnanosti specifické postavení dané tím, že se
nachází v blízkosti města Dvora Králové nad Labem a dopravními prostředky dobře
přístupného Trutnova s nově vznikajícími pracovními příležitostmi. Vazby na tato centra
zaměstnanosti odráží i vývoj zaměstnanosti v obci. Výsledkem těchto vazeb je skutečnost, že
vzhledem k vytváření nových pracovních příležitostí v průmyslových centrech v posledních
letech je zde podprůměrná míra nezaměstnanosti. V důsledku transformace naší ekonomiky
(redukce průmyslové a zemědělské výroby) se někteří obyvatelé začali věnovat samostatné
podnikatelské činnosti (OSVČ). V obci je mezi obyvateli část registrována jako osoby, které
buď samostatně podnikají nebo podnikatelské aktivity rozvíjejí jako vedlejší činnost.

1.5. Obyvatelstvo
V obci žije trvale celkem 528 obyvatel, z toho 271 můžů a 257 žen. Ve věku nad 65 let je
celkem 63 obyvatel. V produktivním věku (18-65 let) je 381 obyvatel (pozn. – údaje
k 1.1.2011). Z hlediska demografického je obec tvořena převážně občany v produktivním
věku. Za období posledních 12 let se počet trvale žijících obyvatel výrazně nemění.
Obec je složena z místních částí Kocbeře, Nové Kocbeře a Nová Ves, dále samota
Jánská studánka. Z hlediska rekreačního potenciálu území obce je osídlení obce
poznamenáno podílem rekreačních objektů, kterých je po obci soustředěno celkem 27, což
představuje dalších cca 54 osob přechodně pobývajícími občany z celé ČR, kteří tak
mají vazbu na území obce. Území obce i přes velký podíl zemědělských ploch patří k územím s
významnou mírou urbanizace.

1.6. Technická vybavenost
Na území obce je k dispozici stávající technická vybavenost:
 elektro – v obci je kompletně provedena kabelizace veřejných rozvodů nn na

cca 100% zastavěného území
 telefonizace – území obce je pokryto z cca 95% novými kabelovými rozvody,
obcí prochází dálkový optický kabel a bloková ústředna. Mimo tyto možnosti
je obec pokryta bezdrátovým mobilním telefonním signálem od různých
provozovatelů.
 komunikační vybavenost – zpevněnými komunikacemi se živičným povrchem je
vybaveno cca 90% zastavěného území obce s tím, že pouze cca 20% těchto
komunikací je ve stavu nevyžadujícímu zásadnější zásahy.
 odpadové hospodářství – obec provozuje systém svozu odpadu s odděleným
sběrem využitelného odpadu. Výtěžnost separovaného odpadu překračuje
23kg/obyv./rok. Navíc využívá i sběr nebezpečného odpadu.
 dopravní obslužnost – v rámci veřejné dopravy je v obci k dispozici
autobusová doprava s napojením na regionální centra (Dvůr Králové nad
Labem, Trutnov, Hradec Králové) s velkou četností zajišťující relativně
bezproblémovou obslužnost.

1.7. Sociální a kulturní vybavenost
Na území obce je k dispozici stávající sociální a kulturní vybavenost:
 základní škola – od 1. do 5. ročníku, s družinou, školní jídelnou, žáci od 6.

třídy dojíždějí většinou do Dvora Králové nad Labem, středoškolské vzdělání
je k dispozici v okolních městech – Dvůr Králové nad Labem, Trutnov,
Jaroměř, dostupnost autobusy
 mateřská škola – zajišťující předškolní vzdělávání s kapacitou 28 dětí
 obchody – obec je vybavena jedním zařízením zajišťujícím základní potřeby na
zásobování potravinami a dalšími základními potřebami. Nabídka a služby v
oblasti jsou na poměrně dobré úrovni a to i s ohledem na poměrně dobrou
dostupnost jiných zařízení většího typu v blízkých regionálních centrech.
 restaurace – v obci není k dispozici standartní restaurační zařízení s plnou
nabídkou služeb včetně stravování. Nabídka restauračních zařízení se
omezuje spíše na prodej nápojů a doplňkového sortimentu, která zajišťují dvě
celoroční zařízení.
 služby – nabídka služeb se omezuje zejména na nabídku řemeslných prací ze
strany živnostníků a drobných podnikatelů. Dostatečná nabídka služeb je k
dispozici v poměrně dostupných regionálních centrech v okolí obce.
 ubytovací zařízení – zařízení na území obce zajišťujícím ubytování jsou
soukromé objekty s nevelkou kapacitou. Další nabídka i jiných kategorií
ubytování je k dispozici v okolních obcích.
 zdravotnické zařízení – V obci je provozována lékařská péče – jedenkrát týdně
praktický lékař pro dospělé. Stálá lékařská ordinace je dostupná ve městě
Dvůr Králové nad Labem. Další zdravotnická zařízení, včetně
specializovaných, jsou dostupné v dostatečném rozsahu ve Dvoře Králové
nad Labem (6km) resp. v Trutnově (15 km). Nemocniční zařízení s
dostatečným rozsahem péče je k dispozici v podobě městské nemocnice ve
Dvoře Králové n.L. (6 km) resp. v podobě oblastní nemocnice v Trutnově (15

km), či fakultní nemocnice v Hradci Králové (40 km). Rychlá záchranná péče
je dostupná v limitech dojezdů požadovaných příslušnými předpisy.
 kulturní zařízení – V obci není k dispozici stabilní zařízení s pravidelným
kulturním programem. Obec má k dispozici prostor „sportovně-kulturní
zařízení na fotbalovém hřišti“ s omezenou možností kulturní nabídky, která se
omezuje na jednotlivé nepravidelně připravované resp. i pravidelné tradiční
akce pořádané zpravidla obcí. Stabilní kulturní zařízení jsou k dispozici v
dobrém rozsahu v blízkých regionálních centrech.
 veřejná sportoviště – V této oblasti se jedná o zařízení sezónní, tj. nekrytá
sportoviště. Je zde k dispozici travnaté fotbalové hřiště s asfaltovým
víceúčelovým kurtem a volejbalové hřiště za kaplí sv. Floriana. Podmínky
jsou dobré pro turistiku, cyklistiku prostřednictvím cyklotrasy procházející
obcí s napojením na síť cyklotras i nadregionálního charakteru. Nabídka
sportovních aktivit v obci a okolí je nadále rozšiřována i ve spolupráci s
okolními obcemi. Z hlediska nezávislého hodnocení je území obce a okolí
svými předpoklady předurčeno pro rozvoj takových aktivit. V rámci těchto
aktivit jsou k dispozici i zařízení pro rozvoj pohybových aktivit dětí v podobě
dětského hřiště, jehož nabídka je postupně rozšiřována.
 bytová vybavenost – podstatnou část bytové zástavby obce tvoří zástavba
rodinnými domy a šest soukromých bytových domů (od 3 b.j. do 8 b.j.). Tuto
zástavbu doplňuje 1 bytový dům (1 b.j.) se školní jídelnou a ordinací lékaře
ve vlastnictví obce.
 objekty sociální péče – V obci není k dispozici žádné zařízení sociální péče. Z
hlediska potřeb se jeví v budoucnu jako vhodné zajistit zařízení rozšiřující
nabídku v této oblasti o další prostory pro seniory popř. i zařízení azylového
charakteru poskytující dočasnou potřebu ubytování např. pro matky s dětmi
apod.

1.8. Rozbor dříve zpracovaných rozvojových cílů
Zpracování tohoto dokumentu předcházelo zpracování „Urbanistické studie – Kocbeře“.
Navíc zpracování strategie rozvoje obce navazuje na strategii Společenství obcí Podkrkonoší,
jehož členem obec je. V souvislosti s plánovanou rychlostní silnicí R11 byla KHK zpracována
„studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území
obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště.
Z výše uvedeného je zřejmé, že rozvoj obce a spolupráce s okolními obcemi na stejných
principech má, v podobě koncepčního a koordinovaného postupu přípravy sociálně ekonomického a územního rozvoje, politickou podporu zastupitelů obce v relativně
dostatečném časovém období. Tento postup má návaznost přesahující již několikáté volební
období. Z předchozích koncepčních dokumentů vyplývá několik klíčových oblastí rozvoje
obce, ze kterých vychází i tato strategie. Jedná se o oblasti:
1. rozvoj infrastruktury, vybavenosti a nabídky služeb v obci s cílem zajištění kvality
života obyvatel a návštěvníků obce.
2. zvyšování bezpečnosti s ohledem na silnici I. třídy
3. zachování zdravého životního prostředí a přírodního potenciálu území a podporu
pro vznik projektů zaměřených na hospodaření s energiemi, odpady, splašky apod.
4. využití potenciálu rozvoje obce se zaměřením na vytváření nových zdrojů příjmů a
to zejména s důrazem na potenciál v oblasti cestovního ruchu.
Z dříve realizovaných aktivit, na něž budou navazovat rozvojové oblasti v dalším
plánovacím období, lze uvést následující projekty:

 Rekonstrukce č.p.42 – využití pro školní jídelnu, ordinaci lékaře, bytová jednotka
 Výstavba vodovodu Kocbeře – Nové Kocbeře, Nová Ves
 Zavedení optimalizovaného systému separovaného sběru využitelných složek odpadů
s masovou účastí obyvatel obce a rekreantů
 Rekonstrukce povrchů komunikací
 Výstavba chodníku v části Nové Kocbeře
 Výstavba sportovních ploch rekreačně-sportovního areálu - fotbalové hřiště, hřiště za
kaplí, hřiště u rybníčku, hřiště náves Nová Ves
 Výsadba zeleně v obci
 Vybudování požární nádrže
 Postupná rekonstrukce objektu Mateřské školy
 Rekonstrukce budovy obecního úřadu
 Pořízení techniky k zajištění separovaného sběru odpadů
 Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
 Výstavba objektů obecního mobiliáře v celém území obce a přilehlém území
 Realizace spojené s vybudováním prostoru pro pořádání společenských akcí v obci

1.9. Potenciál a rozvojové možnosti
Obec v rámci mikroregionu těží ze své výhodné polohy v oblasti Podkrkonoší a na
průsečíku dopravních cest, stejně jako z relativní blízkosti velkých průmyslových měst.
Rozvojový potenciál spatřuje zejména v uchování a rozvinutí svého venkovského charakteru, v
zachování a využití kulturních a přírodních hodnot a tradičního zemědělství (lesnictví apod.)
pro cestovní ruch. Jednou z nosných příležitostí mikroregionu je rozvoj turistiky, spočívající
ve zpřístupnění a zprůchodnění zdejších krajinných i historických zajímavostí pro pěší i
cykloturisty (zkvalitnění doprovodné infrastruktury, nabídky nových aktivit, vybudování
nových odboček k místním zajímavostem a propojení s nabídkou v okolí). S tím souvisí
budování ubytovacích kapacit a další vybavenosti pro návštěvníky vytvářející podmínky pro
jejich zdržení se v oblasti více než jeden den a podporu místních podnikatelů - poskytovatelů
služeb a místních produktů.
Mimořádná příležitost rozvoje je v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, zejména v
oblasti multifunkčního zemědělství – využití půdy pro výrobu energetických plodin, snížení
imisí ze spalování fosilních paliv využitím štěpky z různých zdrojů. Další příležitostí je
zkvalitnění komplexního řešení problematiky sběru, třídění, využití a likvidace komunálních
odpadů. Stav životního prostředí je ovlivněn tím, že území mikroregionu je dlouhodobě
zemědělsky využíváno a krajina byla přizpůsobena intenzivní zemědělské výrobě. V některých
místech je třeba řešit obnovu a doplnění souvislých porostů, vytvoření a zkvalitnění nových
ploch veřejné zeleně. Nedostatečné jsou přístupové cesty.

2.

Silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby a limity realizace hlavních
záměrů (SWOT)

A) Silné stránky
 geografická poloha v Podkrkonoší
 velké a rekreačně i ekologické hodnotné plochy lesa
 dostatek pitné vody, vydatné a kvalitní zdroje
 přítomnost hlavních silničních tahů a z toho vyplývající dopravní dostupnost
 relativní blízkost velkých městských center (do 50 km): Dvůr Králové nad Labem,
Trutnov, Hradec Králové, Náchod
 velké množství drobných památek
 příznivá věková struktura obyvatel
 koncepčnost střednědobého přístupu vedení obce k rozvoji obce
 dosavadní úspěšně realizované projekty rozvoje obce
 flexibilita pracovních sil a jejich adaptability
 občanská vybavenost – škola i školka v místě
 kulturní a přírodní atraktivita
 relativní zachovalost životního prostředí
 relativně nízký podíl velkých znečišťovatelů životního prostředí
 existence objektů pro účely rozvoje turistiky (v těsné blízkosti Kuks, Ratibořice,
ZOO)
 využitelnost území pro relaxační a sportovní využití
 relativně diverzikované pracovní příležitosti – lom, výroba plastů, zemědělství
B) Slabé stránky
 vyšší nezaměstnanost a nízká adaptabilita pracovní síly
 nížší úroveň výměny informací mezi potenciálními partnery (občané, podnikatelé
apod.)
 nedostačující úroveň infrastruktury – nutnost výstavby, obnovy a rekonstrukcí
 nedostatečné možnosti posilování finančních zdrojů rozvoje území
 nepříznivá státní politika v oblasti rozpočtového určení daní a z toho plynoucí
závislost na dotačních zdrojích
 velké celky orné půdy
 Sudety – cenzura v historii osídlení
 nízká úroveň aktivní spolupráce občanů
 nedořešená problematika čištění odpadních vod
 nízký podíl malých a středních podniků (zaměstnanost v obcích a sídlech)
 negativní působení tranzitní dopravy
 slabě rozvinutá terciární sféra
 nedostatek pozemků pro budování rodinných domků pro bydlení a živnostenské
podnikání
C) Příležitosti
 možnost využití kulturně historického potenciálu území
 rozvoj rekreačního a turistického potenciálu území
 zvýšení návštěvnosti mikroregionu - oživení cykloturistiky, vznik doprovodné
vybavenosti
 potenciál pro tvorbu regionálních produktů
 aktivní spolupráce se sousedními obcemi a mikroregiony, výměna informací,
koncentrace kapacit

 dobrá vzájemná spolupráce a podmínky pro využití synergických efektů na








institucionální úrovni (Obecní úřady)
možnost vytvoření uceleného a vzájemně provázaného informačního systému
zvyšování pospolitosti obyvatel mikroregionu podporou a rozvojem spolkových,
sportovních, kulturních a společenských aktivit
zlepšení bezpečnosti silničního provozu vč. bezpečnosti chodců a cyklistů
zpracování ÚP
trend nízkoenergetického stavění
vybudování společenského centra
využití brownfields (Janská studánka, mlýn)

D) Rizika – hrozby
 zanedbávání údržby některých soukromých objektů a rekreačních objektů
 nezájem vlastníků pozemků o jejich zapojení do rozvojových projektů
 nezájem státních institucí o koncepční podporu rozvoje venkova
 nedostupnost a komplikovanost v možnostech získávání vnějších zdrojů
 pokračující nárůst byrokratické zátěže vedení obce
 nezájem obyvatel obce o využití rozvojového potenciálu v rámci nových aktivit
 roztříštěnost zájmů jednotlivých subjektů v regionu
 nezdravá zadluženost rozpočtu obce
 nízká loajalita obyvatel s prováděnými aktivitami
 pasivita potenciálních partnerů
 neschopnost šířit informace a implementovat přijatou strategii
 politické změny, změny na postech starostů i ve složení rad a zastupitelstev
 nedostatečná podpora vytváření image Podkrkonoší jako významné a atraktivní
turistické oblasti

3. Vize na 10-20 let, hlavní strategické cíle, priority (oblasti a cíle)
3.1. Přehled hlavních záměrů a cílů
A) Globální cíle:
 zajištění kvalitního života obyvatel venkova, zejména podporou rozvoje občanských

kontaktů, bydlení, rozvoje venkovské infrastruktury a tvorby a ochrany životního
prostředí
 trvalé a cílevědomé vytváření přirozených podmínek pro využití rozvojového

potenciálu území obce

B) Bezprostřední cíle rozvojové strategie:
 dosáhnout úzkého propojení a návaznosti mezi podnikatelskou sférou, obecní

samosprávou a občanskou společností, a tím i realizaci rozvojových plánů v obci
 zvyšování bezpečnosti v souvislosti se silnicí I/37
 podpořit rozvoj zejména terciální sféry
 vytvořit a udržovat vzájemnou komunikaci a spolupráci subjektů v regionu

 vytvářet a udržovat pracovní místa v oblasti a podpořit vznik a rozvoj nových i

stávajících malých a středních podniků
 umožnit dodatečné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovní síly s ohledem na

změnu struktury hospodářských aktivit v regionu
 podpořit vznik a rozvoj informačního systému v rámci regionu i v rámci

komunikace a prezentace regionu navenek
 zajistit marketingovou a odbytovou podporu nejrůznějším produktům vznikajícím

v rámci regionu
 vytvořit a udržovat image regionu a Podkrkonoší jako přírodně unikátní a

turisticky atraktivní oblasti
 ÚP

3.2. Priority - prioritní rozvojové oblasti a specifické cíle priorit
Pro budoucí období byly, na základě zpracované rozvojové strategie, vytipovány následující
priority, na které obec soustředí svou pozornost:
Priorita 1: Zajištění ekonomické a sociální stability obce, rozvoj místní zaměstnanosti,
kultivace mezilidských vztahů, informovanosti a vzdělanosti obyvatel
Opatření:
 zvyšování pospolitosti obyvatelstva a obcí rozvojem spolkových, sportovních,
kulturních a společenských aktivit
 podporovat a aktivně rozvíjet spolupráci se sousedními obcemi a zejména v rámci
mikroregionu Společenství obcí Podkrkonoší
 vytvářet podmínky a potenciál pro rozvoj malého a středního podnikání zejména v
oblasti služeb v oblasti cestovního ruchu ad.
 postupně pěstovat sounáležitost a zájem obyvatel o dění v obci a podněcovat
aktivní zájem obyvatel o účast na rozvoji obce
 trvale usilovat o růst patriotismu obyvatel obce a hrdosti na příslušnost k obci
Priorita 2: Obnova a rozvoj infrastruktury
Opatření:
 realizace vybudování systému likvidace splaškových vod z území obce
 realizace vybudování vodovodu v obci
 doplnění a úprava povrchů místních komunikací
 realizace komunikačních úprav hlavní průjezdné komunikace v obci s důrazem na
bezpečnost pohybu pěších a cyklistů
 vybudování chodníkových ploch v souvislosti se silnicí I/37, včetně přechodů pro
chodce a VO – propojení Kocbeří a Nových Kocbeří
 zavedení opatření k zajištění rezervního a havarijního zdroje el. energie v obci
 obnova a rozvoj občanské vybavenosti zlepšující úroveň života obyvatel obce a
kvalitu pobytu návštěvníků obce a okolí
Priorita 3: Péče o životní prostředí
Opatření:

 zavedením komplexu opatření k










využívání obnovitelných zdrojů k zajištění
energetických potřeb v obci s důrazem na získání dostupné alternativy k
nevhodným způsobům vytápění zejména fosilními palivy
využívání potenciálu území obce v zajištění doplňkových příjmů
dořešení dalších opatření k optimalizaci způsobu nakládání s odpady a zdokonalení
systému sběru využitelných složek odpadů
rozvoj systematické péče o vodní zdroje a povrchové vody
zkvalitnění čištění odpadních vod komplexním návrhem způsobu čištění odpadních
vod
eliminace zdrojů znečištění prachem, zápachem, škodlivými plyny
zamezení vzniku černých skládek
péče o veřejnou zeleň, její ochrana, obnova a rozšiřování
péče o protizáplavový suchý poldr proti přívalovým dešťům

Priorita 4: Rozvoj obce jako místa vhodného pro turistiku, cestovní ruch a rekreaci
Opatření:
 vnější propagace obce a mikroregionu prostřednictvím vlastní turistické informační






kanceláře a doplnění turistického informačního systému mikroregionu
zásadně zlepšit podmínky pro rekreaci a vybavenost pro zlepšení komfortu turistů
dobudovat a zkvalitnit systém cyklotras a turistických tras s napojením na páteřní
trasy v regionu
rozvíjet turistiku a agroturistiku s využitím specifických prvků území (podhorské
partie Krkonoš - Podkrkonoší)
dobudovat doplňkové aktivity rozšiřující nabídku se zaměřením na vybudování
naučných stezek, hypostezek a běžeckých okruhů pro kondiční běh ad.
dobudovat síť sportovních a dětských hřišť

Priorita 5: Podpora rozvoje podnikání, zejména malých a středních podniků
Opatření:
 aktivní podpora rozvoje podnikatelských záměrů v návaznosti na potřeby a
požadavky obcí a v návaznosti na strategické záměry rozvoje obce a mikroregionu
 rozvíjení vzájemné spolupráce a vztahů s existujícími i nově vznikajícími
podnikatelskými subjekty v mikroregionu

podpora rozvoje aktivit rozšiřujících nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu

podpora aktivit souvisejících s oblastí ochrany životního prostředí

4. Seznam akcí (s orientačními náklady) a vazba na priority
INFRASTRUKTURA OBCÍ (priority č.2 a 4)
 DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ROZHLASU (1 mil.Kč)
 ÚPRAVY A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (10 mil.Kč)
 KOMUNIKAČNÍ ÚPRAVY PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE OBCE (5 mil.Kč)
 KANALIZACE OBCE A ČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD (10 mil.Kč)
 DOBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V OBCI (5 mil.Kč)
 OPRAVY MOSTKŮ NA ÚZEMÍ OBCE (2 mil.Kč)

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU (priority č.4 a 5)
 VÝSTAVBA REKREAČNĚ-SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE (10 mil.Kč)

 ROZVOJ CYKLOSTEZEK, TURISTICKÝCH STEZEK A HYPOSTEZEK (0,5 mil.Kč)
 VYBUDOVÁNÍ NAUČNÝCH A TEMATICKÝCH STEZEK (0,2 mil.Kč)
 VYBUDOVÁNÍ TRAS PRO KONDIČNÍ SPORTY (0,2 mil.Kč)
 TURISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (0,3 mil.Kč)

ROZVOJ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (priority č.1-5)
 REKONSTRUKCE A ZDOKONALOVÁNÍ STAVU OBECNÍHO MAJETKU (3 mil.Kč)
 REKONSTRUKCE OBJEKTU MŠ (1,8 mil.Kč)
 ZVELEBOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (1 mil.Kč)
 ROZVOJ PARKOVÝCH PLOCH (0,5 mil.Kč)
 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (3 mil.Kč)
 KULTURNĚ – SPOLEČENSKÉ ZAŘÍZENÍ (3 mil. Kč)
 ROZVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ OBECNÍHO MOBILIÁŘE (0,5 mil.Kč)
 DOSTAVBA A ZKVALITNĚNÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ (0,3 mil. Kč)
 OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK (0,2 mil.Kč)

OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (priority č.1-5)
 DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SBĚRU VYUŽITELNÝCH SLOŽEK ODPADŮ (0,4 mil.Kč)
 VÝSADBA ZELENĚ A SADOVÉ ÚPRAVY (0,2 mil.Kč)
 VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIÍ (50 mil.Kč)
 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE VODNÍCH NÁDRŽÍ (1 mil. Kč)

PODPORA ROZVOJE PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT (priority č.3-5)
 PODPORA ROZVOJE SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU
 PODPORA ROZVOJE AKTIVIT V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
 PODPORA ROZVOJE OSTATNÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (priorita č.1)
 SLUŽBY PRO SENIORY
 ROZVOJ NABÍDKY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH TECHNICKÝMI SLUŽBAMI

ROZVOJ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKTIVIT (priority č.1,2,4 a 5)
 VYBUDOVÁNÍ ZÓNY VOLNÝCH AKTIVIT DĚTÍ (0,2 mil.Kč)

OSTATNÍ (priority č.1,4 a 5)
 VYDÁNÍ PUBLIKACE O OBCÍCH MIKROREGIONU
 VYDÁNÍ INFORMAČNÍCH LETÁKŮ O OBCÍCH MIKROREGIONU

