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1. Úvod
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do ruky dokument, který je i ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
základním plánovacím dokumentem obce. Jeho účelem je dosáhnout shody občanů na směrování
vývoje obyvatel, zhodnotit možnosti našich sídel, posoudit, co je reálné i co zůstane plánem
v dlouhodobém horizontu. V každém případě program rozvoje obce Hrobčice se stane důležitým
vodítkem i pro rozhodování obce, jehož význam by měl překonat i rámec volebního období. Na
zpracování dokumentu se účastnili občané, a proto neodráží názory jen členů zastupitelstva obce.
Proto je také koncipován jako dokument střednědobého významu do roku 2023. Tento časový
horizont je zvolen proto, že končí programové období pro čerpání finančních prostředků Evropských
strukturálních a investičních fondů. Tento dokument by měl přispět k připravenosti naší obce
k podání žádosti o dotační podporu a zvyšuje šance získat dotační prostředky. Program rozvoje obce
je tedy pragmatickým dokumentem zachycujícím hlavní problémy a formuluje možná řešení.
Kromě této roviny, má i další význam. Občané našich obcí mají k sobě daleko, a to i v přeneseném
slova smyslu. Nemají příležitost v roztříštěném území sídel, spolu příliš komunikovat a vytvářet
jednotnou identitu. Roztříštěné území má vliv i na to, že místní části nejsou vnímány jako jedna obec.
Samotný program by nás proto měl i sblížit, vytvořit podmínky pro dobrou komunikaci a také sladit
představy občanů a dalších subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících
v obci.
Priority, cíle a aktivity, které plán uvádí, jsou výsledkem společné práce, a proto pevně věřím, že
se program stane dobrým rádcem pro klíčová rozhodnutí
o rozvoji naší obce.
;
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2. Charakter území
Základní údaje o obci
Název obce:
Místní části:

Hrobčice
Červený Újezd, Chouč, Kučlín, Mirošovice,
Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín, Zaniklá obec
Dřínek, Zaniklá obec Hetov, Zaniklá obec
Radovesice
Teplice (CZ0426)
Čechy
Bílina
42,55 km²
291 m n. m.
1063 (1. 1. 2014)
9
12
CZ0426 567566
Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice

Okres (LAU 1)
Historická země:
Obec s rozšířenou působností:
katastrální výměra:
nadmořská výška:
počet obyvatel:
části obce:
katastrální území:
Identifikační číslo:
adresa obecního úřadu:

Znak obce má modrém štítě na zeleném návrší zlatého medvěda s červeným jazykem ve skoku držící
vztyčenou stříbrnou ostrev. Vlajka obce obsahuje markanty erbu mezi žlutými a modrým polem.
Obrázek 1 – Erb a vlajka obce Hrobčice

;
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2.1

Charakteristika území

Obec Hrobčice je správním územím celkem devět existujících sídel. Obec Hrobčice spravuje celkem
dvanáct katastrů o celkové výměře 4 258 ha. Nachází se v Ústeckém kraji na území bývalého okresu
Teplice a nyní spadá pod státní správu prováděnou městem Bílina, obcí s přenesenou působností.
Hrobčice sousedí s obcemi Bílina, Měrunice, Světec, Kostomlaty pod Milešovkou, Lukov, Lužice a
Želenice, Třebívlice, Libčeves.
Charakter jednotlivých místních částí je poměrně rozdílný, do venkovského charakteru zasáhly
velkokapacitní provozy zemědělských a průmyslových podniků. Druhým faktorem jsou rekreační
objekty, zejména zahrádky. Bydlení v panelových domech, které narušilo venkovský ráz zástavby, je
v Hrobčicích a v Mirošovicích.
Jednotlivé místní části se vyvíjely bez zvláštní vazby na současné správní centrum, kterým je obec
Hrobčice. Společným historickým znakem všech sídel je příslušnost k panství a hospodaření
bílinského rodu Lobkoviců, které do regionu přinášelo prosperitu. Byly zakládány statky a drobné
zpracující podniky (např. pivovary). Z této doby pochází také současná podoba památek.
Kladem je zachovalý ráz vesnic. Industrializace zemědělství zasáhla zejména Razice a Hrobčice.
Mnohé privatizované celky majetku jsou dnes využívány neadekvátním způsobem nebo nejsou
nevyužívány vůbec. Stále je však nutné zdůraznit i aktivní ekonomickou činnost průmyslových,
zemědělských podnikatelů využívající po válce vzniklé areály. Podnikatelská činnost je i významným
zdrojem příjmů obce.
Obce Hrobčicka plní rezidenční funkci a funkci rekreace, což obyvatelé oceňují i za cenu poměrně
vysoké vyjížďky za zaměstnáním. Ovšem vzhledem k roztříštěnosti sídel je velmi obtížné vytvářet pro
ně sociální a urbanistickou infrastrukturu i zajištění vyhovující služeb občanům. Zásadní profilace
;
obce inklinuje, a to vyplývá i ze zjišťování, ke klidnému a bezpečnému bydlení.
Obce Hrobčicka mají k 31. 12. 2015 1 094 obyvatel.
Obec Hrobčice spravuje území na ploše 869,68 ha.
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Obrázek 2 Umístění v rámci Ústeckého kraje a ČR

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9886412
Obec Hrobčice se nachází cca 3 kilometry jihovýchodně od města Bíliny. Obec spravuje celkem 12
katastrů a 9 územních sídel. Celkem zde žije kolem tisíce obyvatel. Zvláštností území jsou katastry
zaniklých obcí, které ustoupily povrchovému velkolomu Severočeských dolů Bílina. Jejich území jsou
nyní v rekultivované zóně dolu.
Místní části:

;

Červený Újezd
Chouč
Kučlín
Mirošovice
Mrzlice
Mukov
Razice
Tvrdín
Zaniklá obec Dřínek
Zaniklá obec Hetov
Zaniklá obec Radovesice
Obrázek 3 Katastry hrobčických obcí
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2.2

Obce Hrobčicka

Obec je složena z 12 katastrů a to – Hrobčice, Kučlín, Razice, Mrzlice, Mukov, Červený Újezd, Hetov,
Radovesice, Dřínek, Tvrdín, Mirošovice a Chouč. V nichž se počet trvale žijících osob pohybuje
kolem 1007 obyvatel.
Hrobčice
Ves Hrobčice, je prastarou obcí, neboť první zmínka o ní se v písemných pramenech objevuje v
predikátu Ojíře z Hrobčic, již kolem roku 1240. Zdejší románský kostel sv. Havla pochází z druhé
poloviny 13. století patří ke skupině tribunových kostelů zakládaných u sídel drobných venkovských
feudálů. Další historické zprávy se objevují až o více než století později, kdy byla ves panstvím
Mosteckého královského hradu. V této době je také připomínána tvrz. Roku 1596 koupil statek Jan
Mirošovický a připojil jej ke svému majetku v sousedních Mirošovicích. Po častém střídání různých
majitelů se hrobčický i mirošovický statek stávají od roku 1688 majetkem Lobkoviců.
V roce 1726 vznikla na místě tvrze zvonice
z hrázděného zdiva. Zdá se, že tvrz stavebně
navazovala na kostel nebo byla v jeho těsné
blízkosti, protože zvonice je přistavěna přímo k
jeho západnímu průčelí. Uvnitř tohoto přístavku
je na pravé zdi umístěn renesanční náhrobek s
kamennými reliéfy ženských postav jmény
Rosina a Lidamilia Rausendorf. Ve vsi stojí i
budova bývalého panského dvora, využívaná
dnes státním statkem. Na její východní straně je
renesanční brána, zdobená vlaštovčími ocasy, ;
erby Rausendorfů a letopočtem 1579. Ze statku
vedla chodba až do kostela sv. Havla, její krátké úseky
jsou v podzemí obou objektů, patrné ještě dnes.

Obrázek 4 Současná podoba tvrze, Foto: L. Kudrna

Majetek vlastnili Lobkovicové, kteří drželi Bílinské panství. To bylo pak po roce 1945 převedeno pod
státní správu, a areál dvora v Hrobčicích posléze připadl státnímu statku. V 90. letech 20. století byl
po vyřízení restitucí navrácen Lobkovicům, kteří jej zanedlouho přenechali dalším majitelům.
Počet trvale žijících osob v této středně velké vesnici, se pohybuje kolem čísla 361 obyvatel. Zástavba
je tvořena rodinnými a bytovými domy, kolem komunikací. Obcí protéká vodoteč Syčivka, která náleží
do povodí Ohře. Vesnice Hrobčice, leží v průměrné výšce 291 metrů nad mořem a celková katastrální
plocha obce je 4258 ha. Část tohoto území leží v
Chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Červený Újezd
Obcí protéká Lužický potok, který náleží k povodí
Ohře. První písemná zmínka této obce sahá až do roku
1549. Obec Červený Újezd leží na úpatí Českého
středohoří. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 500550 m n. m. Nachází se asi 5,5 km na jihovýchod od
Hrobčic. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými
domy podél komunikací. V roce 2009 zde bylo
evidováno 56 adres a v roce 2001 zde trvale žilo 57
obyvatel. Nyní (r. 2011) jde o obec s 83 trvale žijícími

Obrázek 6 Bořeň

Obrázek 5 Upoutávka na akce v Červeném
Újezdě
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obyvateli a je zde 28 rekreačních objektů. Červený Újezd leží v katastrálním území Červený Újezd a
Mukov o rozloze 2,9 km². Nejvíce obyvatel měla obec v 19. století. Po II. světové válce obyvatelstvo
stagnovalo až do roku 2011, kdy se trend nepatrně změnil. Iniciátorem občanského a společného
života je zapsaný spolek Veselý venkov. Obec má svůj význam také pro rekreaci, neboť se zde nachází
celá řada rekreačních objektů. Obec je zatížena nyní nevyužitým objektem, původně využívaným
armádou, později objekt sloužil jako azylové středisko pro uprchlíky, později jako objekt poskytující
sociální služby rezidentům.
Chouč
Chouč je malá vesnice která se nachází asi 1,5 km
na jihozápad od Hrobčic. První zmínka o této obci
je již z roku 1057! Část obce je v ochranném pásu
přírodních léčivých zdrojů vody lázeňského města
Bílina. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270 m
n. m. a protéká jí Liběšický potok, který náleží do
povodí Ohře. V roce 2009 zde bylo evidováno 35
adres a v roce 2001 zde trvale žilo 40 obyvatel.
Nyní (r. 2011) je to obec s 51 trvale žijícím
obyvatelem a je zde 10 rekreačních objektů. Katastr
Obrázek 7 Chouč, foto: www.ceskehory.cz
obce se nachází na rozloze 2,82 km². Co do počtu obyvatel
obec byla vždycky malá, ale do 60. let 20. století neklesl pod 100. Po roce 2000, kdy zde bylo trvale
přihlášeno pouze 40 obyvatel, a kdy začal postupně opět narůstat.
Kučlín
Víska v údolí Syčivky je nejblíže Bílině. V poměrně
husté zástavbě je zachováno již jen střed
;
vesnického uspořádání obce. Ve výšce 250 m. n m. v úzkém sevření údolí Syčivky nejblíže Bílině se
nachází Kučlín, nejmenší obec ze skupiny Hrobčických obcí. První písemná zmínka sahá až do roku
1495. V současné době Kučlín slouží zejména rekreaci v početné zahrádkářské kolonii. Pozornost si
obec zaslouží i díky přírodní rezervaci Trupelník, která vytváří nad obcí krajinnou dominantu. Kučlín
má kolem 25 stálých obyvatel.
Mirošovice
Mirošovice jsou malá vesnice, část obce Hrobčice, v okrese Teplice. Je datována již do počátku 13.
století. Ve 14 století zde vzniklo panské sídlo. Původně renesanční tvrz přebudovali do současné
zámecké podoby Lobkowiczové. Až do 20. Století jej využívali jako statek. Zemědělskému využití
sloužil i po II. světové válce, ale vlivem absentující
údržby dozrál do současného dezolátního stavu.
Obec je velmi blízko místnímu centru, Hrobčicím.
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270-360 m n.
m. A podobně jako Hrobčice je obec přilehlá na
frekventovanou silnici II/257. Zástavba je tvořena
rodinnými a bytovými domy, podél komunikací.
Katastr obce Mirošovice má rozlohu 3,11 km².
Přibližně polovina občanů má možnost připojit se
na kořenovou čistírnu odpadních vod. Za poslední
století se obec co do počtu obyvatel zmenšila na
polovinu. Nyní má kolem jednoho sta obyvatel.
Obrázek 8 Mirošovický zámek, foto: L.
Kudrna
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Mnohem uspokojivější je stav kostela sv. Vavřince z 18. století, který vytváří obci pohledovou
dominantu.
Mrzlice
První písemná zmínka této obce sahá až do roku
1333. K Hrobčicím je vzdálená asi 2,2 km
východně. Zástavba si zachovala svůj tradiční
venkovský charakter. Trvale zde nyní žije asi 67
obyvatel. Obec je položena ve výšce asi 400 m n.
m. Obcí protéká Mrzlický potok, který náleží do
povodí Ohře. Katastr Mrzlic má rozlohu 1,56 km².
Mrzlice mají kostel zasvěcený sv. Jakubovi. Kostel
v 17. století nahradil kapli. Současná klasicistní
podoba je z první poloviny 19. Století. Kdysi
zanedbaná památka je za pomoci několika
nadšenců a obce se postupně opravuje.

Obrázek 9 Mrzlice, foto: L. Kudrna

Mukov
Do lesů zasazená obec se poprvé připomíná až na konci
14. století. Nachází se asi 4km na jihovýchod od
Hrobčic. Obec se rozkládá na patě Hradišťan v
nadmořské výšce 500-530 m n. m. Nachází se zde
významné zdroje pitné vody. Obcí protéká Mukovský
potok, který náleží do povodí Ohře. Dominantou obce
je opravený kostel sv. Prokopa, který byl podobně
;
jako v Mrzlicích opraven na popud dobrovolníků.

Obrázek 10 Mukov, pomník letců, Foto: L.
Kudrna

Razice
První písemná zmínka o obci sahá až do roku 1240.
Razice je vesnice vzdálená od Hrobčic pouze 2 km.
Obec má cca 180 obyvatel. Žijí zde necelé dvě stovky
obyvatel. Je zde 13 rekreačních objektů. Samotné
Razice měly nejvíce obyvatel před druhou světovou
válkou, kdy přesáhl počet 400. Obcí protéká Mukovský
potok, který náleží do povodí Ohře. Razice jsou také
název katastrálního území, o rozloze 4,06 km². Do 70.
Let 20. století pod správu Razic spadaly také již dnes
zaniklých obcí Dřínek, Hetov a Radovesice u Bíliny.

Obrázek 11 Pohled na Razice, zdroj:
www.mapy.cz
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Dřínek
Dřínek je stejnojmenný název pro zaniklou obec i přírodní rezervaci. První zmínka je až z roku 1492.
Víska byla shlukem statků kolem návsi s kapličkou. Osadu obklopovaly ovocné sady ale také jámové
vápenné lomy. Vždy se jednalo o malou osadu, která v době největšího rozmachu měla 142
obyvatele. V roce 1969 zde již bylo kolem 80 obyvatel, z kterých se stali obyvatelé bílinských sídlišť.
Do roku 1971 byla obec zasypána skrývkami z dolu Maxim Gorkij (dnes lom Bílina).
Dřínek je přírodní rezervace ev. č. 2187 severovýchodně od obce Hrobčice v okrese Teplice. Péči o
přírodní rezervaci zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Důvodem ochrany jsou xerotermní travinná společenstva, teplomilné druhy rostlin vzácně se
vyskytující v severní části českého termofytika. Na svazích prosperuje populace zvláště chráněných
druhů rostlin v kategorii silně ohrožených kavyl úzkolistý, koniklec luční český.
Hetov
První písemná zmínka o Hetově je v roce
1418. Ves patřila od nejstarších dob k hradu
Kostomlat, zvanému Sukoslav. Prosperity se
dočkala v 17. Století díky panskému
poplužnímu dvoru, k němuž později přibyl
ovčín i pivovar. Jednalo se o horskou ves ležící
6km jižně od Bíliny na okraji Českého
středohoří v nadmořské výšce 425 m, na úpatí
Hradišťanského masivu, o rozloze 292 ha. Tak
jako ostatní obce i Hetov skončil ve vlastnictví
Obrázek 12 Hetov – pohled na obec, zdroj:
Lobkoviců. Panský dvůr byl asi nejvýznamnější ; www.zanikleobce.cz
budovou, která zanikla v důsledku těžby hnědého
uhlí v polovině minulého století, včetně veškeré zástavby. Hetov, byl kompletně zbořen z důvodu
založení Radovesické výsypky. Paradoxem ale je, že místo Hetova, nebylo nikdy výsypkou zasaženo.
Oproti původnímu plánu bylo totiž navýšení výsypky nižší. Výsypka se již nepoužívá a je v rekultivaci.
Obec v současné době připomínají jen Boží muka u silnice.
Radovesice
Jednalo se o rozlehlou údolní ves o rozloze 950 ha,
která ležela v nadmořské výšce 279 m n. m. na
úpatí Českého Středohoří při Lukovském potoku v
Debeřském údolí. Obec byla starým vladyctvím, již
od roku 1254. Významnými vlastníky byli
Lobckovicové a také Světecký klášter. V roce 1930
se uvádí 1 505 obyvatel. V roce 1960 jich bylo jen
665. V listopadu 1964 bylo veřejně oznámeno, že
obec bude zrušena a její obyvatelé se přestěhují do
Obrázek 13 Radovesice – zánik kostela
nově vznikajícího panelového sídliště Za Chlumem v
zasypáním, zdroj: www.zanikleobce.cz
Bílině. Snaha o záchranu však již byla marná a
rozhodnutím vlády tehdejší Československé socialistické republiky k 15. 2. 1971 přestaly Radovesice
existovat. Oblast okolo Radovesic měla velmi pestrou vegetaci. Rozkládaly se zde některé státní
přírodní rezervace.
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Tvrdín
První písemná zmínka této obce sahá až do roku
1454. Tvrdín leží mezi Mrzlickým kopcem
a vrchem Benediška. Původní název byl Twrdin.
Tvrdín se nachází se asi 3,2 km na jihovýchod
od Hrobčic. Obec se rozkládá v nadmořské výšce
350-370 m n. m. Dříve se tu obyvatelé živili
převážně zemědělstvím a většina z nich byla
německé národnosti. Po 2. světové válce,
odsunuté Němce nahradili čeští osídlenci. Tehdy
Obrázek 14 Tvrdín, zdroj: www.hrobcice.cz
ještě stála na návsi kaplička a pod rybníčkem hasičská
zbrojnice, které byly zbourány při stavbě silnice. Již
v roce 1948 bylo v obci založeno JZD, které v roce 1958 přešlo do státního statku. Po roce 1989 byl
Státní statek zrušen, a zemědělská výroba začala ustupovat.

2.3

Krajinné prostředí a památky

České středohoří
Z pohledu geomorfologie se hrobčická sídla nacházejí v západním tzv. Milešovském středohoří,
v okrsku Bořeňského a Kostomlatského středohoří. Oba okrsky jsou charakteristické plochou
strukturní hornatinou. V místech maximálního tektonického zdvihu, s mohutnými kuželovitými a
kupovitými suky vypreparovaných podpovrchových vulkanických těles). Sídla spravovaná obcí
;
Hrobčice se nacházejí na jižním úpatí kopce Hradišťany,
které je významným zdrojem pitné vody.
Hygienické pásmo vodního zasahuje i do katastrů. Většina kopce včetně vrcholové části spadá do
katastrálního území Mukov. V území se vyskytuje celá řada maloplošných chráněných území,
nejvýznamnější je Hradišťanská louka a Bořeň. Na území je možné setkat se s řadou vzácných druhů
rostlin (upolín nejvyšší, lilie zlatohlavá, plicník úzkolistý, hrachor různolistý a další.
V jižní části území prochází silniční komunikace druhé třídy č. 257 mezi městem Bílinou a Louny. Ke
křižovatce se silnicí I/15, která vede do Lovosic a Mostu.
Ze zákonné ochrany CHKO České středohoří, vyplývá celá řada omezení vztahující se zejména
k budování nových rezidenčních částí obce, o které by byl potenciální zájem. Některé části území se
nacházejí i v první zóně ochrany. České středohoří (přírodní památka Štěpánovská hora, přírodní
rezervace Hradišťanská louka apod.).
Jednotlivé místní části se liší i velkými rozdíly v nadmořské výšce (550 – 250 m. n m.). Podnebí
Milešovského středohoří je vlhčí a oceáničtější, což zejména zapříčiňují lesy, tak i zastoupení
významnějších vlhčích luk i sušší vegetace skal. Náhorní plošina masivů Hradišťan dosahuje 700 m. n
m. Na náhorních plošinách masívu Hradišťan jsou uchovány podhorské louky (dříve tzv. „orchideové“,
„babinského typu“), v současnosti s výskytem druhů: hadí mord nízký (Scorzonera humilis), kosatec
sibiřský (Iris sibirica), upolín evropský (Trollius altissimus), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata),
lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), oměj pestrý (Aconitum
variegatum), hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus) a další.
V katastrech obcí Hrobčicka se nachází významná území, která jsou registrována a chráněna ve
smyslu § 14, § 45a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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Kód
643
2794
51

Název
Bořeň
Bořeň
České středohoří

Kategorie
Národní přírodní rezervace
Evropsky významná lokalita
Chráněná krajinná oblast

2187
120
441
2137

Dřínek
Hradišťanská louka
Štěpánovská hora
Trupelník

Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Přírodní rezervace

Kat. území
Chouč
Hrobčice, Chouč
Hrobčice, Mrzlice, Razice,
Chouč, Tvrdín, Hetov
Razice
Mukov
Razice
Kučlín

Zásadním způsobem do krajiny, ale i klimatu zasahuje i Radovesická výsypka. Radovesice jsou druhou
největší výsypkou České republiky a tomu odpovídá i rozsah a význam rekultivačních prací
realizovaných Severočeskými doly. Do budoucna se s výsypkou počítá především jako s rekreační
oblastí. Všechny svažité části Radovesické výsypky budou zalesněny. Lesy v západní části budou
založeny jako půdoochranné, příměstské a ke krátkodobé rekreaci. Náhorní plošina bude tvořena
lesem a loukami. Jsou zde plochy určené pro hospodářský les, rekreační les, zemědělskou činnost,
cyklotrasy, naučné stezky, sportovní aktivity, výhledové louky s naučnými tabulemi. Součástí bude i
bikrosová/motokrosová dráha, paintball, kemp u vodní nádrže Kostomlaty. V současné době je
vytvořen i myslivecký a rybářský revír pro území výsypky. Mnohé dílčí projekty se již realizují.
V katastrálním území Hrobčice bylo z revitalizačních opatření plánováno pouze vybudování střelnice v
oblasti Radovesické výsypky (tento záměr však nebyl z důvodu využití ploch k jinému účel
uskutečněn). V současné době se pracuje na silničním propojení úseku Bílina – Kostomlaty
(dokončení 008/2016). V roce 2017 započnou práce na úsecích Razice – Kostomlaty a Štěpánov –
Kostomlaty. Z důvodu možného narušení života v;obci Kučlín a případně též Razice je protichůdně
vnímán zamýšlený obchvat města Bíliny – silnice 1/13, který povede pod úpatím výsypky. Součástí
revitalizačních záměrů je i vybudování ekologického statku Hetov. Investor ale není doposud jasný.
Severočeské doly, a. s. ale již zmíněné revitalizační a resocializační aktivity krajiny již přesouvají na
obce, kraj anebo případné soukromé partnery. Radovesická výsypka by tak měla celé další generace
sloužit občanům tohoto regionu. I v tom lze vidět potenciál rozvoje Hrobčických obcí navázaných na
rekreaci.
Bořeň
Výrazná dominanta Českého Středohoří. Nápadný vrch
vysoký 539 m, připomínající ležícího lva, je považován za
největší znělcový útvar ve středné Evropě. Tento vrch je
předmětem značného turismu a těm, kteří si dají námahu
a vystoupí až na samotný vrchol, nabízí nádherný výhled
do dalekého údolí. Za zmínku také stojí i přírodní útvar na
území, dnes už bývalých Radovesic, které je pozůstatkem
důlní činnosti – Radovesická výsypka. Je důkazem, že i v
člověkem
přetvářené
krajině,
mohou
vznikat
Obrázek 15 Bořeň
pozoruhodné cíle, vhodné pro turistiku a rekreaci.
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Památky Hrobčicka
Obce Hrobčicka zejména ve svém Lobkovickém období prosperovaly a to se odrazilo i na budování
výrazných dominant – zejm. kostelů i zámků. Funkci správního centra ztratily již před druhou
světovou válkou. Hrobčicko je velmi bohaté na dominantní památky (zejm. kostely) i drobné stavby.
Největší ztrátou jsou zbourané obce. Dalšími památnými objekty jsou venkovské usedlosti, které jsou
v soukromých rukách. Kostely prožívají v současné době „renesanci“. Kostel sv. Jakuba v Mrzlicích je
postupně opravován. Významnou investici představuje oprava střechy. To umožnilo využití kostela.
Příležitostně se zde konají již i výstavy (např. v roce 2013 Akademie nár. umění, ŽUŠ Most, výstava
Ute Schilke, německé krajinářky).
K opravám kostelů i dalších památek dochází díky rozvinuté spolupráci obce, hrobčických spolků a
německými partnery. Zejména němečtí partneři předávají zkušenosti i projektovou dokumentaci
obcí, kterou mají. Jedná se většinou o rodáky a jejich potomky. Poskytují i obdivuhodnou finanční
pomoc a i díky fungujícím vztahům mohou být projekty financovány i z Českoněmeckého fondu
budoucnosti. Svých oprav se dočkala i boží muka (např. Tvrdín, Chouč). Velkou proměnou prošly
v roce 2013 Mirošovice, kdy zde byl opraven morový sloup Nejsvětější trojice, pomník a také oprava
sochy Antonína Paduánského v Mirošovicích. Opravy se dočkala kaplička v Hetově, křížek v Chouči,
pomník v Razicích, Hrobčicích, kříž u Razic a další.
Klíčovou úlohu pro další motivaci sehrála oprava mukovského kostela sv. Prokopa, který byl inspirací
pro vytvoření spolků a iniciativ na obnovu výše zmíněného kostela sv. Jakuba v Mrzlicích. Tento
úspěch inspiroval červenoújezdské občany k založení vlastního spolku.
K liturgickému využití kostelů dochází ale i jen okrajově. Pravidelné bohoslužby se slouží v Mukově.
Seznam památek zapsaných na ústřední seznam:
Památka
kostel sv.
Havla

Číslo
rejstříku
42783 / 5
-2608

Část obce

čp.

Hrobčice

;

Popis

Pozdně románský kostel na návrší nad obcí. Roku 1726 barokně upraven, naposledy
opraven koncem 19. století. Plochostropý, hranolový, s trojúhelnými štíty. Hrázděná
západní předsíň, na severním boku další předsíň a sakristie. Volně přístupný,
zdevastovaný.

venkovská
usedlost
zámek, s
omezením:
bez brány

43230 / 5
-2610
43497 / 5
-2611

Hrobčice

čp.11

Hrobčice

čp.29

kostel sv.
Kateřiny

42933 / 5
-2612

Chouč

Původně gotický kostelík ze 14. stol v obci na úbočí Č. středohoří. Z původní stavby
pochází presbytář a krátký navazující úsek lodi. Naposledy upraven r. 1904. Obklopen
zanedbaným hřbitovem, vymezeným kamennou zdí, prolomenou zřejmě renesanční
branou.

boží muka

42906 / 5
-2613

Chouč

venkovská
usedlost
kostel sv.
Vavřince
socha sv.
Antonína
Poustevníka
sloup se
sousoším
Nejsvětější
Trojice

43144 / 5
-2614
42607 / 5
-2616
43030 / 5
-4812

Chouč

Drobná stavba, ve tvaru sloupu, bývala většinou umístěná na rozcestích, vymezovala
hranice pozemků, nebo se budovala jako památka násilných činů. V posledních letech
byly boží muka často odstraňovány nebo ničeny.
Jedny boží muka se dochovaly u obce Chouč u křižovatky silnic vedoucích z Chouče
do Mirošovic a z Hrobčic do Lužic.
-

42571 / 5
-2617

Mirošovice

Mirošovice
Mirošovice

čp.7

Hrobčice jsou renesanční zámek (označovaný také jako tvrz). Stojí v centru vesnice na
jižním okraji hospodářského dvora. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní
památka ČR.

Barokní kostel z roku 1708 v dominantní poloze na horním okraji vsi. Bývalý hřbitov
kolem něj vyklizen, přístupové schodiště rozpadlé. Na přilehlé návsi barokní sochy.
Socha sv. Antonína Poustevníka, před čp. 21. Socha původně stávala asi 1km za
Mirošovicemi směrem na Louny. Zrekonstruována v r. 2010.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, na návsi. Pochází z 1. čtvrtiny 18. století. V roce
2010 byl zrestaurován.
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zámek

43555 / 5
-2618

Mirošovice

čp.1

venkovská
usedlost
kostel sv.
Jakuba
Většího

43724 / 5
-2619
103892

Mirošovice

čp.21

kostel sv.
Prokopa

43709 / 5
-2691

Mukov

výšinné
opevněné
sídliště hradiště
knovízské,
archeologick
é stopy
venkovská
usedlost

43216 / 5
-2759

Mukov

42536 / 5
-2692

Mukov

Mrzlice

Na zámek přestavěná gotická tvrz, postavená rytíři z Mirošovic koncem 15. st. a
renesančně přestavěná r. 1554. Roku 1668 připojena Lobkovici k Bílině a barokně
upravena. Dnešní dvoupatrová budova s věží obsahuje řadu architektonických
detailů.
Kostel sv. Jakuba Většího stojí na mírném návrší na jižním konci obce, kde ve 14. stol.
stávala kaple.
Byl postaven v roce 1676 a Mrzlice byly poté v péči vlastního duchovního.
V roce 1725 obdržely pod patronací knížat von Lobkowitz vlastní faru. K duchovní
správě až do roku 1945 patřily obce Mrzlice, Tvrdín, Razice, Hrobčice a Mukov. Fara
patřila k děkanství třebenickému a arcijáhenství litoměřickému.
Posledním německým knězem byl Friedrich Wieden.
V roce 1838 došlo k přestavbě kostela, která mu dala současnou podobu.
Kostel je jednolodní stavba, převážně z lomového kamene, plochostropá s vysokým
fabionem. Má hranolovou věž s kupolí, polokruhový presbytář a sakristii.
Stavební styl – pozdní klasicismus.
Na místě starší stavby vznikl dnešní barokní kostel v Mukově roku 1760. Zaujímá
dominantní pahorek, vystupující ze západního úbočí Hradišťan. Barokní socha
místního patrona stojí u křižovatky pod kostelem.

čp.26

3 Domácnosti a bydlení
3.1 Bydlení

;
Při posledním sčítání lidu bylo v Hrobčicích evidováno 341 domů se 455 byty. Počet 2,08 obyvatel na
jeden byt je tak pod celostátním průměrem.
Oproti počátkům 20. století dosahuje počet domů zhruba poloviční hodnoty, což je dáno zejména
třemi hlavními faktory. Prvním je změna poválečného geopolitického uspořádání ve 40. a 50. letech
spojená s nuceným vysídlováním německy mluvících obyvatel. V 60. a 70. letech pak dochází k rozvoji
těžebních aktivit v regionu. Těžbě, resp. výsypce vzniklé těžební činností, tak ustupují a zanikají obce
Dřínek, Hetov a Radovesice. V dosud existujících obcích se počet domů za posledních 100 let výrazně
nezměnil. Výraznějšího nárůstu počtu domů se dočkaly Hrobčice a také Mirošovice. Naopak
v odlehlejších obcích ve směru do středohoří je patrný úbytek.
S těžbou je také spjata masivní bytová výstavba (nejen) v nedaleké Bílině, reprezentovaná zejména
panelovými domy, která se spolupodílela na přirozeném migračním úbytku obyvatelstva Hrobčic
(stěhování za prací, službami apod.). Viz tabulka č. 1.
Současná bytová výstavba, reprezentovaná především rodinnými domy, v Hrobčicích v posledních
letech výrazně narůstá, výstavba bytových domů je oproti tomu stagnující. Viz tab. č. 2. Změna
územního plánu však uvádí i nové plochy pro vesnické bydlení ve většině sídel. V obcích Červený
Újezd, Hrobčice, Mrzlice, Mukov, Chouč a Razice budou nové plochy navazovat na stávající zástavbu.
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Značně vysoký je podíl neobydlených bytů. Z celkem 455 bytů jich bylo zjištěno cca 17,5 %
neobydlených. To je sice vysoce nad krajským průměrem (ten činí 11 %), nicméně to odpovídá
obecnému charakteru „příměstských“ oblastí, které neplní zejména obytnou funkci, jako je tomu
v případě měst a městských aglomerací, ale je zde také nezanedbatelná funkce rekreační. Viz tab. č.
3.

Obrázek 18 Nová výstavba
Obrázek 18 Rekreační chatky v Mukově

;
Obrázek 18 Panelové domy v Hrobčicích
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3.2 Domácnosti
Po dynamickém demografickém vývoji v minulém století dochází v Hrobčicích v posledních 15 letech
k zastavení negativního klesajícího trendu a pozvolnému nárůstu počtu domů i domácností.
Porovnání ukazuje, že Hrobčice mají velmi vysoký podíl tzv. rodinných domácností. Domácnosti
tvořené úplnými rodinami (s dětmi či bez dětí) představují zhruba 58 % z celkového počtu, což je
hodnota nad průměrem kraje. Tato skutečnost je dána zejména venkovským charakterem oblasti
s tradičně přetrvávajícími pevnějšími rodinnými vazbami, a zároveň významným vzestupem
individuální výstavby rodinných domů, kdy jsou domácnosti tvořeny právě úplnými rodinami.
Podrobněji viz tab. 4. S intenzivní výstavbou rodinných domů úzce souvisí výrazný migrační přírůstek
obyvatelstva, a to zejména v posledních třech letech, kdy se do obce (a jejích částí) přistěhovalo přes
400 nových obyvatel.
Dlouhodobým trendem ve společnosti, tedy i na Hrobčicku, je snižující se počet členů domácností,
výrazně také přibývá domácností jednotlivce. Domácnosti jsou tvořeny zejména páry (mladé
bezdětné rodiny či rodiče, jejichž potomci již nežijí ve společné domácnosti), následují jednotlivci,
nemalé zastoupení mají také tří a čtyřčlenné domácnosti. Viz tab. č. 5.
Co se týká bytové situace, naprostá většina domácností (více než 75 %) žije v rodinných domech, což
plně odpovídá venkovskému charakteru území a koresponduje s celkovou sociodemografickou situací
Hrobčic. Viz tab. 6.

;
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4 Obyvatelstvo
4.1

Vývoj obyvatelstva

V novodobých dějinách obcí Hrobčicka byl nejvyšší počet obyvatelstva v období mezi světovými
válkami, kdy v úhrnu přesáhoval tři tisíce obyvatel. Události druhé světové války a odsunu
německého obyvatelstva zaznamenal prudký propad. I po dosídlení obce v padesátých letech bylo
oproti původnímu srovnání jen v podílu dvou třetin. V šedesátých letech a v následujících dekádách
počet obyvatel klesal. Život na venkově byl obecně neatraktivní.
Důvody migrace z území souvisely jednak s industrializací a posilováním těžby, která postupně
dováděla zejména mladou generaci do dostupného bydlení panelových sídlišť blízkých měst.
Samozřejmě, že do počtu obyvatel zasáhlo i zrušení tří obcí, které jsou připomínány jako smutný
důsledek dobývání hnědého uhlí ve velkolomech. Úbytek obyvatelstva pokračoval až do roku 2000.
Poté nastali vlivem migrace obyvatelé přibývat. Důvodem byl zájem o individuální bydlení
v rodinných domech v blízkosti spádových měst. V tomto případě v blízkosti průmyslových center
Bílina, Teplice, Most a další.
Na grafu níže je vidět, jak obyvatelstvo v druhé polovině 20. století ubývalo. Pro účely grafické
vizualizace jsme pominuli příčinu úbytku obyvatel vlivem zrušených obcí. Největšího úbytku se
dočkaly Razice, obec nejblíže těm zlikvidovaným. Naopak obyvatelstvo v menších místních částech
ubývalo pomaleji, ale ubývalo. Na krátko se zvýšil i stav obyvatel v Hrobčicích v 80. letech. Právě zde
byly dokončeny panelové domy. Detaily jsou uvedeny v tabulce č. 7. Sestupnou tendenci přerušuje až
rok 2001, kdy je kromě Kučlína a Mirošovic alespoň mírný nárůst. Údaje vycházejí ze sčítání domů
lidu a bytů.
;
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v obcích Hrobčicka
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Stav obyvatel: V současné době mají všechny obce spadající pod Hrobčice 1 294 občanů (k 31. 12.
2015 dle ČSÚ). Od roku 2001 se celkově stav obyvatel zvýšil o 434. Důvodem je migrace. Přirozený
přírůstek jen zřídka kdy dosahuje kladných hodnot. Za posledních 10 let (od roku 2006) zemřelo 109
lidí, ale narodilo se pouze 94 dětí. Naopak vliv přistěhování je silný. Saldo migrace za stejné období
činí 440 osob. Nejvíce osob se přistěhovalo v roce 2014. Více viz tabulka č. 8. Trend vývoje počtu
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obyvatel je tedy velmi příznivý. Vývoj počtu obyvatel za posledních deset let znázorňuje níže uvedený
graf.
Věková skladba obyvatel je též příznivá, neboť na 100 dětí připadalo od roku 2001 – 2014 asi 77 – 87
lidí v postproduktivním věku. Tabulka č. 9 ukazuje prudký vzestup mezi lety 2014 a 2015. Do
budoucna se dá očekávat nárůst seniorské složky obyvatelstva oproti dětské, jelikož to vyplývá
z předpokládaných celospolečenských trendů.
Graf 2 Index stáří a index ekonomického zatížení
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Poměr lidí v produktivním věku vůči seniorům a dětem se zvyšuje. Například v roce 2001 na 100 lidí
v produktivním věku připadalo 36 osob mimoprodukčního věku. Tento index ekonomické závislosti se
měl v průběhu 15 let výkyvy až k 42. Pozitivní je, ;že poměr lidí v produktivním věku oproti nim se
zvyšuje. Nevýhodou je však již zmíněný předpoklad, že bude přibývat seniorská složka. Viz též tabulku
č. 10.
Graf 3 Vývoj stavu obyvatel obce Hrobčice (2001 – 2015 k 31. 12.)
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Ve srovnání s ČR i s Ústeckým krajem se Hrobčičtí občané vymykají tím, že v celkovém podílu dle
pohlaví převažují muži. Přičemž převahu mají pouze muži v produktivním věku. Tak jak je to
v podmínkách České republiky obvyklé v postproduktivním věku převažují ženy. Ženy mají průměrný
věk 39,8 a muži 40,1 let. Hrobčice mají ve srovnání s Ústeckým krajem mladé obyvatelstvo ženského
pohlaví (ÚK 42,7 let, ČR 43,3).
Předpokládaná naděje dožití v Ústeckém kraji je 73,56 u mužů a 79,27 let u žen, což je o dva roky
méně, než je průměr za celou Českou republiku. Vyjdeme-li z prognózy ČSÚ, poté dnešní padesátníci
se dožijí 77,87 let (muži) a 82,831. To je argument, který dokládá váhu změn ve věkové skladbě
obyvatelstva, na které je zapotřebí se cíleně připravovat.
Vzdělanost obyvatel v Ústeckém kraji výrazně pokulhává za zbytkem republiky. Nemůžeme pracovat
s přesnými daty, neboť otázky ve sčítání lidu byly dobrovolné a někteří respondenti průzkumu v roce
2011 údaje o sobě neuvedli. Ze zjištění však vyplývá, že vysokoškolsky vzdělaných včetně osob
s vyšším odborným vzděláním jsou pouhá 3 procenta. Naopak lidí se základním vzděláním a nižším je
30 %, vyšší než se uvádí i za celý Ústecký kraj. Zde je počet vysokoškoláků a pomaturitně vzdělaných
také vyšší. Naštěstí Hrobčice mají alespoň vyšší počet vyučených. Proporce vzdělání Hrobčic tedy více
vzdělaných zaostává i za Ústeckým krajem. Více v tab. č. 11.
Graf 4 Porovnání vzdělanostní struktury v Hrobčicích a Ústeckém kraji
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Shrneme-li poznatky, obecně lze říci, že hrobčické obyvatelstvo má relativně mladou populaci, ale
rychlost stárnutí bude vyšší (viz vývoj indexu stáří). Průměrná porodnost by vzhledem k vysokému
počtu přistěhovalých v letech 2013 – 2015 by mohla stoupnout.
1

Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&zo=N&pvo=DEMD002&z=T&f=TABULKA&verze=1&nahled=N&sp=N&skupId=1289&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_null_null_&katalog=30845&pvo=DEMD002
&c=v3~8__RP2014
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Na příznivou tendenci nárůstu obyvatel nelze spoléhat v dlouhodobém horizontu, neboť pokud zde
stále existuje nabídka nemovitostí, brzy se vyčerpá. Nová výstavba na nových plochách je v obcích
Hrobčicka velmi omezená z důvodu ochrany CHKO České středohoří. Potenciální nově příchozí
obyvatelé proto jsou odkázáni na současnou zástavbu.

;
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5 Život v Hrobčických obcích
5.1

Vybavenost sídel

Občanská vybavenost je vzhledem k venkovskému charakteru, kde hranici 300 obyvatel převyšují
pouze Hrobčice, velmi omezená. Roli hraje i velmi dobrá dostupnost města Bílina.
Obec Hrobčice zřizuje mateřskou školu, která má velmi dobrou pověst a je významným aktérem i
v kulturním životě a poskytuje dobrý servis rodinám s dětmi přesahující běžný rámec mateřské školy.
Spádovou základní školou je ZŠ v Aléské ulici.
V celém území funguje jen jeden obchod s potravinami a dvě hospody bez kuchyně.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou zpracovány v územním plánu. Problémem v obcích je
kanalizace. Mnohé objekty i celá sídla nemají adekvátní asanační zařízení pro likvidaci odpadních vod.
Územní plán upřednostňuje kořenové čistírny. Kořenová čistírna byla dokončena v Mirošovicích.
Standardní čistírnu mají Hrobčice. Zbytek území nemá odpovídající odkanalizování.
Celé území je zásobeno pitnou vodou z řadového vodovodu. Který kapacitně dostačuje. Problémy
vyjadřují pouze občané s kvalitou pitné vody – mnohé mechanické nečistoty a mnoho chloru.
Elektřinou je zásobené celé území dobře. Telekomunikační služby v síti GSM jsou problematičtější a
příjem signálu je zejména v odlehlých oblastech kolísavý.
Obec má rozvedený obecní rozhlas do všech místních částí a využívá systému informování občanů
prostřednictvím SMS brány.
Velkou výhodou je, že každá místní část má kulturní nebo přírodní dominantu, která slouží
k odpočinku a rekreaci. Vyplývá to z dotazníkového; šetření i pocitové mapy. Každá obec má své malé
venkovní zázemí pro setkání obyvatel (např. přístřešek) a atrakce pro děti. Každá obec má tedy i své
dětské hřiště, což je rovněž občany velmi oceňováno.
Zázemí pro sport představuje fotbalové hřiště, skate park a mnohé zpevněné cesty, které jsou
využívány pro procházky a cyklistiku. Bohužel nejsou vhodné pro populární in-line bruslení.
V obci je absence poskytovatelů sociálních služeb. Žádný zde nemá sídlo ani provozovnu. A dle
dostupných informací terénní služby zejména seniorům jsou poskytovány minimálně. Příležitostně
jsou poskytovány úkony v rámci terénních programů pro závislé.
Sociální služby – jejich potenciální uživatelé a poptávka není v území Hrobčicka zmapována. Ale jejich
absence představuje vzhledem k stárnutí populace riziko izolace a vyloučení. Důležitou oblastí
sociálních služeb je rovněž jejich plánování, optimalizace a síťování. Komunitní plán sociálních služeb
má zpracovaný město Bílina. Území obce Hrobčice do něj není zakomponováno a vlastní plán
Hrobčice nemají. Pozitivní efekty by bylo možné zaznamenat v dostupnosti geografické i informační z
pohledu potenciálních uživatelů služeb i poskytovatelů informací.
Novým trendem, do kterého je ve vyšší míře zapojeno i obyvatelstvo, je komunitní sociální práce
provázaná s tradičními komunitními aktivitami v obcích. Což by mohlo rovněž napomoci sociální
situaci především v oblasti sociálního začleňování, sbližování kultur, setkávání občanů, členů spolků,
veřejných projednávání i jiných kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit.
Zdravotní péče je dostupná v blízké Bílině. Základním zařízením zdravotnické péče je Hornická
nemocnice s poliklinikou Bílina poskytující kvalitní služby. HNsP pokrývá škálu ambulancí a oddělení.
Nemocnice poskytuje i domácí péči. V Bílině dále působí 15 soukromých lékařů (převážně praktičtí
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lékaři a stomatologové). Problémem do budoucna může být zvyšující se věk a blízké odchody do
penze praktických lékařů a stomatologů.

5.2

Vztah obyvatel k místu, kde žijí

Za účelem zjištění, jak vnímají svou obec (a místní část) přímo občané, byly provedeny tyto aktivity:
-

Jednání pracovních skupin
Sestavena pocitová mapa
Dotazníkové šetření

Epicentry negativ jsou označována zejména: zemědělské provozovny (vepřín, chov lišek, obilná sila),
dále bývalý uprchlický tábor, dvory nepořádných občanů (Chouč), v jednom případě je také označeno
jedno místo nebezpečné (Mirošovice). Objevuje se i označení některých památek: tvrz v Hrobčicích,
zámek v Mirošovicích a také hřbitov v Chouči. Zároveň pracovní skupina označila i soukromé objekty
(ohrada v Mirošovicích, dům v Mrzlicích). Problémy obecně souvisí se soukromými vlastníky, na které
obec nemá nástroje. A proto i významné krajinné prvky a dominantní stavby v obcích jsou zanedbané
a neupravené (např. zabahněný rybník v Mukově). Černá skládka byla označena i na výsypce.
Přestože památky – zámek a tvrz - jsou pro jejich technický stav hodnoceny i negativně, objevují se
jako předmět hrdosti. Pocit hrdosti si občané spojují i s centry místních částí, která jsou vybavena
dětskými hřišti anebo jiným odpočinkovým mobiliářem. Občané upozorňují i na tzv. „eurocesty“ –
zpevněné cesty v lesích a polích postavené z příspěvku EU. Mimořádnému zájmu se těší kostely.
Velká míra ztotožnění je také s přírodními vzácnými územími na Hradišťanech a na Trupelníku nad
Kučlínem.
Do značné míry jsou označená místa jako oblíbená komplementární s místy, u nichž respondenti
vyjadřovali trávení volného času nebo pocit hrdosti; (kostely, sportovní vybavení i přírodní prostředí).
Lidé velmi oceňují skatepark a hřiště u MŠ). Svůj vztah občané vyjadřují i k přírodním dominantám
obcí Mirošovice a Chouč, vrchy nad obcemi. Obdobně jsou oceňovány návsi. Významu nabývají i
místa na Radovesické výsypce, kde vznikají průjezdné trasy využívané cyklisty. Drobné biotopy jsou
využívány k rybaření. Zvláštní oblibě se těší kaplička u Hetova. Pro setkávání lidí jsou oblíbená
odpočinková místa a odpočívadla v obcích i ta roztroušená v krajině. Označena jako oblíbená byla
označena v Hrobčicích hospoda, hřiště, střelnice a obecní úřad.
V každé obci se najdou místa hodnocená kladně i hodnocená záporně. Pozitivní je, že není možné
označit konkrétní místní část, která by byla vnímána pouze negativně. Nejméně pozitivních výroků je
v případě Razic. Negativa i pozitiva jsou rozložena do území Hrobčicka, aniž by jednoznačně určovaly
koncentraci více problémů na jedno místo. Do hodnocení přirozeně vstupuje i subjektivní hodnocení
mezilidských a sousedských vztahů, které ne vždy a všude lze rozlišit. Naopak nejvíce pozitivních
hodnocení je v Hrobčicích.
Cenným zjištěním je, že dosavadní investice obce plní svůj účel a respondenti je pozitivně konotují,
jakož i zlepšování stavu památek a kultivace prostředí obcí. Reflektují a využívají ke své rekreaci i
blízkého krajinného prostředí. Tvůrci pocitové mapy ale také aktivně vyhledali a pozitivně hodnotili i
místa, která mají individuální význam. Při tvorbě mapy však byli respondenti pobízeni k vyjádření
vztahu k výsypce, která z přirozených důvodů patrně není dosud vnímána jako plnohodnotné území.

5.3

Bezpečnost

Ochrana obyvatelstva je zabezpečována složkami integrovaného záchranného systému Ústeckého
kraje. Policejní sbor je situován do Bíliny, kde je i obvodní oddělení. Hrobčice využívají také ochrany
23

Městské policie Bílina na základě smluvního vztahu. Nejbližší výjezd zdravotnické záchranné služby se
nachází v Bílině, tj. cca 3 - 8 km.
Hrobčice nemají vlastní sbor dobrovolných hasičů, a taj je odkázán na požární stanici profesionálního
sboru v Bílině (I. stupně) a zároveň využívá smluvní ochrany požární jednotky III. stupně v Měrunicích
(sbor dobrovolných hasičů).
Dle bezpečnostní analýzy Policie České republiky z roku 2013 se okres Teplice řadí vyhodnocenou
rizikovostí nad republikový průměr. Na území Hrobčic bylo v roce 2015 evidováno 15 krádeží, 4
krádeže vloupáním, 2 násilné trestné činy a 2 hospodářské trestné činy. Obyvatelé navzdory těmto
zprávám nemají obavu o svoji bezpečnost, vyplývá to z dotazníkových šetření a bezpečí obce
Hrobčice vnímají také jako důvod, proč zde bydlí. Ve vnímání lidí je problémem především
vandalismus, černé skládky a nepořádek a prohřešky v soužití občanů.
Obrázek 19 Míra registrované kriminality

;

Zdroj: Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje-aktualizace 2013, MV ČR 2013

5.4

Spolkový a kulturní život

Spolkový život v hrobčických obcích je vázán zejména na činnost spolků. V mnohém občanskou
společnost supluje přímo obec pořádáním významných akcí zaměřených zejména na rodiny s dětmi.
Jedná se například o proslulé dětské dny, slavnostních setkání rodáků, pořádání výstav, adventních
akcí atd.
Mezi významné spolky patří:
FK Hrobčice, zapsaný spolek – Fotbalový spolek dospělých hráčů i žáků
Střelecký klub Hrobčice, zapsaný spolek – využívá od obce pronajaté střelnice. Konají se zde i
soutěže a akce.
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Veselý venkov, zapsaný spolek – (předsedkyně: Soňa Jermanová) – Cílem spolku je obnova a udržení
starých lidových tradic. Vytváření respektu a úcty ke kulturnímu dědictví obce. Vytváří akce
v Červeném Újezdě (zejm. tradiční akce – velikonoce, vánoce, jarmarky apod.)
Spolek přátel Hrobčicka, zapsaný spolek – (předsedkyně Jana Syslová). Má zásluhu na obnově
kostela sv. Prokopa v Mukově. Cílem sdružení je: záchrana a regenerace kulturního dědictví, ochrana
přírody a životního prostředí, pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
obnova řemesel, zřízení a provozování naučných stezek, cyklostezek a hipostezek.
Motoklub Bílina, zapsaný spolek – (předseda Pavel Nusko) - Účelem spolku je zabezpečování rozvoje
sportovních aktivit všech jeho členů, a to zejména při provozování offroadových motoristických
sportů, endura, motocrossu, čtyřkolek, ATV, trialu, apod. Spolek pořádá závody i na rekultivovaných
plochách výsypky, čímž se podílí nejen na sportovním dění, ale také na resocializaci těžebních
prostor.
Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, zapsaný spolek – (předsedkyně Ing. Jana
Biedermannová), Cílem spolku je: záchrana kostela sv. Jakuba v Mrzlicích. Získání a shromáždění
finančních prostředků za účelem záchrany, obnovy a zachování kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.
Dobrovolná pomoc členů spolku při správě a opravách tohoto kostela. Informační, poradenská a
publicistická činnost, zaměřená na informování občanů obcí Hrobčicka a blízkého okolí o stavu
kostela a způsobu jeho využití. Podpora dalších forem účasti veřejnosti na obnově tohoto kostela.
Pomoc při obnově interiéru této historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování
tohoto kostela.
V obcích Hrobčicka mají sídlo i spolky a organizace, jejichž aktivita se ale příliš neprojevuje a do dění
v obci nezasahuje.
;
Pokud zhodnotíme náplň spolků, převažuje zájem o kulturní hodnoty a návrat k venkovským tradicím
a zušlechťování prostředí. Sportovní spolky jsou zaměřeny na fotbal, který je v českých podmínkách
hluboce zakořeněn. Střelnice je do jisté míry izolovaným uskupením. Potenciál spolkového života je
shodný s cílem obcí a obecným záměrem pečovat o prostředí a kulturní odkaz předků. Občanský
sektor je zapotřebí rozvinout tak, aby dosavadní organizace komunitního života více žila nezávisle na
pracovnících obce. Zejména se jedná o hledání partnera pro konání akcí pro děti a mládež. Naopak je
nutné hledat i potenciál pro vznik hasičského sdružení, které obec může využít k ochraně území.
Spolkový život je limitován poměrně nízkým počtem obyvatel, a proto můžeme s přihlédnutím k této
okolnosti tvrdit, že je vzhledem k možnostem bohatý.
Kulturní život se odvíjí kolem sportu, sportovišť a také především kolem akcí spojených s tradicí
Vánoc. Vyhlášený je dětský den. Velmi se angažuje i mateřská škola. Občané vyjadřují spokojenost,
ale rádi by uvítali více akcí pro dospělé, neboť většina je určena dětem. Specifickou sociálně
izolovanou skupinou jsou senioři, které je problematické aktivizovat a získat alespoň k pasivní účasti
na akcích pořádaných obcí.
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6 Ekonomika a trh práce
6.1

Ekonomické subjekty

V Hrobčicích je evidováno 339 ekonomických subjektů. Zhruba dvě pětiny z toho tvoří živnostníci,
kteří podnikají jako fyzické osoby (dle živnostenského zákona) a nevytvářejí další pracovní příležitosti.
Počet registrovaných subjektů je poměrně vysoký, a to i podniků se zjištěnou ekonomickou aktivitou.
Zjišťováním v obci však údaje zjištěné z oficiálních databází neodpovídají realitě.
Významní podnikatelé, kteří prokazatelně v Hrobčicích a místních částech podnikají:
Luvia, a. s.

Hrobčice 72

Josef Hora

Velkoobchod, zasilatelství, zemědělská
výroba

ADAS Svoboda, s. r. o.

Razice 92

Oldřich Svoboda

Zemědělská výroba, obchod a služby,
opravy silničních vozidel

MAGALYAS, s.r.o.

Hrobčice 14

Mykola Magalyas

Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, instalace, opravy elektrických
strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení

ADOS
stavební Hrobčice 2
společnost, s. r. o.

Adolf Koky

Zednictví

Vrata-servis Sýkora, s. r. Hrobčice 92
o.

Václav Sýkora

Zámečnictví, nástrojářství, montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrozařízení

TATRANUS, s. r. o.

Pavel Nusko
;

silniční motorová doprava

Mrzlice 30

V Hrobčických obcích se nacházejí velkoplošné provozy. Zejména jde o bývalé zemědělské areály, sila,
vepřín a podniky lakýrnické. V Hrobčicích má i velkou provozovnu konzervárenská společnost
Shanghai MaLing Czech, a. s. Společnost vyrábí masové konzervy již příležitostně, neboť je
v insolvenci. Tyto velkoplošné areály mají ale malý vliv na zaměstnanost místních lidí a nepůsobí ani
jako významný odběratel od místních živnostníků.
Z hlediska převažujících činností registrujeme v blízkosti Hrobčic nejvíce ekonomických subjektů
v oblastech velko- a maloobchodu (více než 50 %, což je hodnota nad průměrem kraje), významný je
podíl podniků v oblasti zemědělství a stavebnictví. Naopak málo podniků (a především podniků se
zjištěnou aktivitou) působí ve službách. Viz tab. č. 12 a č. 13.
Přestože velký podíl podnikatelské činnosti uvádí činnost ve službách, nejsou v dennodenním životě
obce patrné. K bližší analýze podnikatelského prostředí bohužel nejsou dostatečné podklady. Údaje
ČSÚ se bohužel ke zkušenostem v obci vymykají reálné situaci. Uvádí totiž i například ubytovací
zařízení, ale takové dle místních občanů se zde nenachází.
Z jednání pracovních skupin vyplynulo, že služeb obyvatelstvu je nedostatek. Nenacházejí se zde
služby pro domácnosti, ubytovací služby, kvalitní gastronomické služby apod. V Hrobčických obcích,
zejména v Hrobčicích, je kriticky vnímáno i zásobování, neboť se zde nachází pouze jeden obchod,
který je pro kvalitu zboží a prodejní kultury negativně hodnocen. V obcích Hrobčicka je ale zjevné
podnikání v oboru - oprava automobilů, autodoprava, stavebnictví, výroba vrat, lakýrnictví,
konzervárenství a zemědělství. Bohužel viditelné a dominující podnikatelské provozy jsou většinou
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vnímány negativně. A to zejména proto, že způsobují problémy domácnostem pramenící z provozu
nákladních vozů.
Pro zevrubnější analýzu podnikání je obtížnější získat relevantní data. Existují rozpory mezi
„viditelným“ ekonomickým životem a statistickými daty. V každém případě nepřímo byly
identifikovány problémy, které souvisí s provozem zemědělských provozů, zejména sil, vepřína.
Podnikatelská činnost je vnímána spíše jako zdroj obtíží. Zapotřebí by bylo udělat podrobnější
průzkum, který by podnikatelskou činnost zmapoval, určil místo provozu. Rovněž tak by bylo přínosné
vymezit nepoužívané objekty i v soukromém vlastnictví, a účinněji vyjednávat s podnikateli na
podmínkách rozvoje či spoluúčasti na společných projektech. Poměrně vysoký podíl živnostníků –
jednotlivců, jim i potenciálním podnikatelům by mohl být poskytován základní informační servis. Je
zapotřebí se zaměřit na zvýšení kvality obchodních služeb a služeb poskytovaných domácnosti. Obci
doporučujeme vytvoření vhodných nájemných prostor pro rozvoj podnikání. Zemědělská činnost se
zaměřuje na plodiny, tudíž nevytváří příliš vysokou přidanou hodnotu. Venkovská výroba
potravinářských i jiných výrobků v malých objemech zcela chybí, a právě proto je otázkou, zda by
nebylo vhodné podpořit i tvorbu lokálních produktů distribuovaných nejkratší cestou spotřebiteli.

6.2

Ekonomická základna

Nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu jsou Severočeské doly, a.s. Na ně je navázána řada
dceřiných společností a dodavatelů. Spolu se související výrobou elektrické energie (elektrárna
Ledvice – ČEZ, a.s.) tvoří palivoenergetický komplex hlavní část ekonomické základny oblasti.
Významným zaměstnavatelem je dále sklárna v Chudeřicích (AGC Automotive Czech a.s.) a také
veřejná sféra (město Bílina, Hornická nemocnice s poliklinikou,
Městské technické služby).
;
Další vývoj ekonomické základny souvisí z velké části s osudem palivoenergetického komplexu. Vláda
ČR svým usnesením č. 827/2015 z 19. 10. 2015 rozhodla o prolomení územních limitů těžby na Dole
Bílina. Za limity jsou odhadované zásoby asi 100 mil. tun uhlí, což prodlouží těžbu až k horizontu roku
2055 se všemi důsledky (ekonomickými, ekologickými, sociálními). Přesto je třeba uvažovat s vizí
výhledové kapacity a uspořádání ekonomické základny po ukončení těžby uhlí. I když ukončení těžby
bude provázeno restrukturalizací, lze předpokládat, že počet nových pracovních míst bude řádově
nižší.

6.3

Nezaměstnanost

Problémem celého regionu jsou důsledky dřívějšího zaměření ekonomiky na průmyslová odvětví
s velkou přezaměstnaností (těžba surovin, výroba elektrické energie). To se v průběhu
restrukturalizace ekonomiky v 90. letech projevilo rychlým růstem míry nezaměstnanosti. Ze
zaměření na palivoenergetický komplex vyplývá i nepříznivá kvalifikační struktura a horší adaptibilita
pracovních sil na možnou rekvalifikaci. To pak v důsledku vede k dlouhodobé nezaměstnanosti.
Trh práce v celém okrese Teplice je charakteristický nízkým počtem volných pracovních míst,
vysokým podílem nepřizpůsobivých a sociálně vyčleněných obyvatel a nízkou vzdělanostní úrovní
obyvatelstva. Tyto tři faktory jsou příčinou vysoké nezaměstnanosti, která výrazným způsobem
převyšuje nejen republikové, ale i krajské průměry.
Oproti tomu míra nezaměstnanosti v Hrobčicích v posledních letech postupně klesá, a to až k hranici
cca 5%, což je pod dlouhodobým průměrem ČR i kraje.
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Vývoj podílu nezaměstnaných v Hrobčicích
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Zdroj: Integrovaný portál MPSV, Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska

Nezaměstnanost má částečně sezonní charakter. Dosažitelných míst ubývá od letních měsíců, kdy
zaměstnanost vlivem sezónních prací dosahuje svého ročního maxima. Stoupá naopak od zimních
měsíců, kdy stagnují sezónní práce v zemědělství a stavebnictví. Viz tab. 14.
Věková struktura uchazečů o zaměstnání kopíruje tendence celého okresu Teplice. Podíl v
jednotlivých věkových skupinách se liší jen nepatrně. Významný je vysoký počet nezaměstnaných u
;
absolventů a lidí do 35 let věku, tvoří více než třetinu všech nezaměstnaných. Tento trend je velmi
neblahý, neboť velké množství z těchto lidí tvoří dlouhodobě nezaměstnaní. Tito mladí lidé
nezískávají potřebné pracovní návyky. Druhou velkou skupinu nezaměstnaných tvoří lidé středního
věku, často bývalí pracovníci dolů s omezeně využitelnou kvalifikací. Viz tab. 15.
Absolutní většina nezaměstnaných má pouze základní vzdělání, druhou nejvýznamnější skupinou jsou
nezaměstnaní s výučním listem. Nízké vzdělání omezuje jejich další uplatnění a je otázkou, jak tento
stav, přesahující krajský průměr, do budoucna řešit. Viz tab. 16 a č. 17.

6.4

Dojížďka za prací, ekonomicky aktivní obyvatelé

Významná část obyvatel obce je nucena dojíždět za prací. Denně mimo obec vyjíždí více než polovina
všech zaměstnaných i nadpoloviční většina žáků a studentů. To ukazuje na ne zcela odpovídající
nabídku pracovních příležitostí v obci a vede to k oslabování pocitu sounáležitosti s místem svého
bydliště a narušování vzájemných společenských vazeb mezi obyvateli. Viz tab. č. 18 a č.19.
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6.5

Doprava

Komunikační tahy
Hlavní obslužnou komunikaci tvoří silnice 257/2 na úseku č. 4-0840 (Hrobčice), která zajišťuje vnější
napojení území. Jedná se o silnici propojující Bílinu a Louny. Vozidla zde projíždějí v počtu do 3 000
vozidel denně (Zdroj: Sčítání dopravy 2010, ŘSD ČR).
Těžká vozidla celkem: 467
Osobní:

2 180

Jednostopá:

14

Všechna motorová

2 661

Cyklisté:

13

Vnitřní dopravní napojení území zajišťují silnice III. třídy:
Hrobčice – Mirošovice: silnice 257 (riziková pro chodce)
Hrobčice – Chouč: silnice 2574 a 2572
Tvrdín – 257 a 2573, nebo 2571 a 2576
Razice – 2575
Mukov: 2575 a 2577
Červený Újezd: 2575, 2577 a 2584
Kučlín: 257 a 2577 nebo 2575 a 2577

;
Dojezdová vzdálenost z Hrobčic do nejvzdálenějších sídel: 8 km.
Doprava představuje riziko zejména pro chodce v obci Mirošovice. Průjezd silnice 252/2 je vysoký a
nejsou zde instalovány prvky aktivní bezpečnosti pro chodce (zejm. zajištění zastávky, přechodu).
V Kučlíně problémy zabezpečuje zejména nákladní doprava. Projíždějí tudy nákladní vozy i kamiony,
které si zkracují cestu k napojení na dálnici D8 přes České středohoří. Konstrukce komunikací k tomu
nejsou uzpůsobeny, a proto si občané stěžují také na narušování statiky domů. V dopravně
exponovaných územích je i vysoká rychlost. Opět v Kučlíně vznikají v husté zástavbě rizika pro
chodce. Na silnici 252/2 byla instalována preventivní zařízení pro snížení rychlosti – radary. V Kučlíně
také, problémy však přetrvávají. Doprava je také vnímána jako zdroj hluku a prachu. Situace se zhorší
pokud, bude realizován obchvat blízké Bíliny.
Do podniků v hrobčických obcí směřuje také řada nákladních vozů, které k problémům přispívají.
Jedná se o zátěž z podnikatelské činnosti.
Parkování
Doprava v klidu nedělá ve venkovském prostoru zásadní problémy. Dotazníkovým šetřením bylo
zjištěno, že nedostatek parkovacích ploch je pociťován u panelové zástavby v Hrobčicích. Dalším
v diskusi pracovní skupiny zjištěným problémem je parkování kamionů a jiných nákladních vozů na
nevhodných místech – zpravidla na návsích a v okolí občanské vybavenosti.
Cyklodoprava:
Značené cyklotrasy v území prakticky absentují. Okrajem území prochází:
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Cyklotrasa č. 25 – Most – Velké Žernoseky a Cyklotrasa č. 3106 mají na území obce Hrobčice stejný
průběh. Prochází z Chouče přes Mirošovice do Tvrdína. Cyklotrasa 3106 vytváří značený okruh kolem
města Mostu.
Cyklotrasa č. 231 spojuje Nové Město a Měrunice. Do řešeného území vstupuje v Červeném Újezdě a
vede na Hradišťany, kde z území Obce Hrobčice také vystupuje.
Na Hrobčicku jsou možnosti k rekreační cykloturistice velmi dobré. Existuje zde velmi dobrá síť
zpevněných cest, které vedou polnostmi a lesy. Jejich využití bohužel asi nepřesáhne rekreační účel.
Tyto cesty nespojují jednotlivé obce Hrobčicka přímo, a proto je nelze považovat jako důležitou
spojnici pro vnitřní dopravní obslužnost území. Problémem této formy dopravy v území je, že cyklisté
nemají k dispozici cyklostezky spojující občany hrobčických obcí s Hrobčicemi a Bílinou, přirozeným
spádovým centrem. Cyklisté se totiž musejí pohybovat po neznačených lokálních komunikacích, kde
se však pohybují současně s motorovými vozidly. Bezpečnost cyklistů je tak snížena a jejich možnost
cestovat touto formou dopravy do zaměstnání, škol i za službami je omezena.

6.6

Dopravní obslužnost

Dopravní obslužnost je v obcích Hrobčicka na standardní úrovni, nicméně tak nelze usuzovat v
případě všech obcí. Nejlépe na tom jsou Hrobčice a Mrzlice. Region je odkázán výhradně na
autobusové spoje zajišťované dopravou Ústeckého kraje. Dopravní obslužnost je především citlivým
tématem. Obyvatelé si nejvíce stěžují na malý počet spojů o víkendu. Někteří obyvatelé by uvítali i
přímý spoj na Most, což je vzhledem, k tomu, že sem právě dojíždí mnozí mladí do školy oprávněný
požadavek.
Součástí vnímání dopravní obslužnosti je i stav zastávek a bezpečnosti při přechodech
frekventovaných silnic (viz též předchozí kapitola). ;
Přehled autobusových spojů
Počet autobusových spojů ve všední den
Hrobčice
Červený Újezd
Chouč
Kučlín
Mirošovice
Mrzlice
Mukov
Razice
Tvrdín

6.7

56
9
5
23
9
14
23

Počet autobusových spojů v neděli
8
0
0
8
0
0
8

Turistický ruch

Intenzita a možnosti rozvoje cestovního ruchu v území ne zcela koresponduje s přírodním a
historicko-kulturním potenciálem území pro rozvoj turistického ruchu. Téměř celé území je
venkovskou krajinou jen s malými předpoklady pro cestovní ruch, a to i přes velmi oceňovaný
krajinný ráz a zapojení území do CHKO České středohoří. Potenciál představuje pouze rekreace –
zdejší lesy a také pozvolně se rozvíjející resocializace Radovesické výsypky. Zatím ale kromě lesů a sítě
zmíněných cest prakticky neexistuje jiný předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu jako zdroje příjmů. Z
jednotlivých objektů možného turistického zájmu avšak nepřesahující lokální význam, lze jmenovat
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výčet památek (viz výše, kap. 2.3). Mnohé z nich jsou zanedbané a vyžadují v blízké době
rekonstrukci.
(Ne)Dostupnost služeb, ubytovacích a gastronomických rozhodně zvýšení zájmu o návštěvu obce
nepřispívá.
Hrobčice však jsou do jisté míry alespoň výletním místem, a to zejména v době konání akcí (např.
Dětský den).

;
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7 SWOT analýza
Souhrnná analýza – interní faktory
Silné stránky

Slabé stránky

Obec s mladým obyvatelstvem

Roztříštěné území

Blízká vzdálenost do Bíliny/Teplice/Most

Chybí společná identita občanů s „Hrobčickem“

Dobré silniční napojení

Občané jsou izolováni ve svých obcích

Zlepšující se estetické prostředí

Nedostatečná dopravní obslužnost v Chouči

Vyhovující kulturní možnosti

Občané jsou obtěžováni zápachem

Vysoký počet občanských sdružení

Vandalismus

Nízká míra zaměstnanosti

Nezájem majitelů o připojení na kanalizaci s ČOV

Hezký krajinný ráz

Problémy s kvalitou pitné vody (tlak, nečistoty,
chlor)

Nabídka kulturních akcí
Dobrá informovanost obec – občané

Zápach z chovatelských a dalších provozů

Nízké ekologické uvědomění občanů
Flexibilní obyvatelé – ochotní vyjíždět do
zaměstnání a škol
Mnoho vlastníků nestarajících se o svůj majetek
(domy, rybníky)
Vysoká zaměstnanost
Nedostatečné zázemí služeb a gastronomie
; Nezájem občanů o účast na akcích
Omezené možnosti rozvoje individuální výstavby
rodinných domů
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Souhrnná analýza – externí faktory
Příležitosti

Hrozby
Bezpečnost:
Zvyšující se doprava v obcích
Využít místních aktivních občanů k vytvoření
Obchvat v Bílině
požární jednotky a zbrojnice
CHKO a jeho omezení
Zvýšit bezpečnost autobusových zastávek
Areál bývalého uprchlického tábora v Červeném
Rekonstrukce,
modernizace
a
výstavba Újezdě
komunikací pro pěší, cyklisty a jinou
nemotorovou dopravu
Regulovat
a
usměrňovat
dopravu
v intravilánech místních částí
Soužití občanů:
- Posílit možnosti odhalení a postižení
vandalů a nepořádníků
- Regulovat obtěžující občany vyhláškami
- Podporovat rozvoj monitorovacích
systémů
Zvyšovat sociální soudržnost občanů napříč
generacemi
Posílit osvětu vůči všem občanům
Mobilita a služby:
;
Usilovat o autobusová spojení do mosteckých
škol
Usilovat o pestřejší nabídku sociálních a
komunitních služeb pro
- Seniory
- Mládež
- Rodiny s dětmi
Udržet kvalitu a dobrou pověst mateřské školy
Najít účel k využití památek pro potřeby občanů
Hrobčicka
Prostředí:
Revitalizovat aleje ovocných stromů a nová
výsadba
Usilovat o využití Radovesické výsypky pro účely
rekreace občanů
Hledat alternativní způsoby pro odkanalizování
obcí
Podpořit příchod řetězce COOP
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8 Návrhová část
8.1

Hierarchie strategických nástrojů

Klíčové oblasti rozvoje (též priority) odrážejí především požadované dopady. Byly formulovány
kompilováním problematiky v analytické části a odrážejí především požadované dopady intervence
hierarchicky podřízených nástrojů pro řízení rozvoje.
Proces strategického plánování a programového řízení není možné považovat za uzavřený akt, jedná
se o aktivní proces, který v důsledku měnícího se prostředí musí reagovat na nové podněty a potřeby
svých obyvatel.
Tvorbu strategického plánu je nutné rozdělit do několika fází:
1.
2.

Analýza současného stavu a vývoje trendů
zhodnocení stavu vnímaného občany Obce Hrobčice v rámci dotazníkového šetření
SWOT analýzy
Shrnutí rozvojových potřeb

Zpracování návrhové části strategického plánu
-

3.

Formulace rozvojové vize
Stanovení prioritních oblastí
Vymezení strategických a specifických cílů
Rozpracování strategických cílů do jednotlivých opatření
Stanovení předpokládaného odhadu rozpočtu na jednotlivé výstupy opatření

Implementace programu rozvoje obce do praxe
;
Monitorování a hodnocení naplňování programu rozvoje obce 2016-2023

4.

Strategické nástroje programu rozvoje jsou rozděleny do několika úrovní (stupňů), které se navzájem
obsahově liší mírou konkrétnosti (obecnosti). Pro účely programu byly stanoveny 4 základní úrovně,
které tvoří „strategický skelet“ návrhové části.
Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně:






Vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu
dosaženo a v tomto smyslu představuje
Vize
zastřešující rámec celé návrhové části.
Prioritní
oblasti
představují
obecnou
Prioritní
strukturovanou formulaci hlavních tematických
oblasti
sektorů. Vymezení prioritních oblastí slouží k
Strategické
logickému uspořádání programu rozvoje obce.
cíle
Pro prioritní oblast je formulován právě jeden
strategický cíl, který je dekomponován do
Specifické cíle
několika strategických cílů.
Opatření na nejnižší úrovni návrhové části jsou
obecně i konkrétně formulované záměry, které se
Opatření
naplňují podporou dílčích aktivit. Konkrétní
projektové náměty získané v průběhu zpracování Obrázek 20 Hierarchické uspořádání strategických
strategie jsou přiřazeny k příslušným opatřením a nástrojů řízení rozvoje
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budou součástí generovaného zásobníku projektů.
Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od
relativně široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením.

Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být rámcově vyjádřeny
následovně:
•

Rozvojová vize:

střednědobá až dlouhodobá realizace

•

Strategické a specifické cíle:

střednědobá až dlouhodobá realizace

•

Opatření (aktivity a projekty):

krátkodobá až střednědobá realizace

K práci na strategickém programu rozvoje byli přizváni občané sdružení do pracovní skupiny (zejm.
zastupitelé, představitelé spolků a další) a širší okruh občanů byl osloven dotazníkovým šetřením.

8.2

Strategická vize

Mise – obecným posláním programu rozvoje obce je možné formulovat takto:
„Využít nové podněty rozvoje k prohloubení spokojenosti a kvality života v regionu za společné účasti
všech občanů a při dodržení zásad udržitelného rozvoje.
VIZE = Obce Hrobčicka jsou zdravým regionem po všech stránkách života a život zde je radostný,
spokojený a v harmonii s přírodou. Zvláštní důraz je kladený na obnovu přírody a krajiny, aby byla
využitelná pro člověka i volnou přírodu. Lidé mají vysoký standard služeb a mají blízko do práce. Lidé
vnímají obce Hrobčicka jako celek, ke kterému patří a se zdravým patriotismem se starají o svou obec
a dbají zdravých sousedských vztahů. Lidé zde chtějí žít, vychovávat svoje děti a pracovat zde. To
znamená vytvářet autentické výrobky s krátkou cestou ke svému spotřebiteli. Obce Hrobčicka se
;
navrací ke svému původnímu venkovskému charakteru.
Principy pro naplnění vize:






Pozitivní/neutrální vliv na životní prostředí
o Snížení zátěže ze sídel na jednotlivé složky životního prostředí
o Ochrana člověka a jeho životního prostoru
o Ochrana kulturního dědictví
o Ochrana půdy, lesů, rostlin a živočichů v sídlech a krajině
Pozitivní vliv pro místní občany
o Ochrana a pomoc hendikepovaným a znevýhodněným k životu v přirozeném
domácím prostředí
o Znovuobjevení zaniklých tradic a tvorba tradic nových
o Vzdělanost a aktivní trávení volného času
o Pošílení neformálních a přirozených vazeb v komunitě
o Zlepšení přístupu občanů ke kvalitní infrastruktuře, informacím a veřejným službám
(vč. samosprávy, škol apod.)
o Zlepšení mobility občanů
o Zvýšení kupní síly
Otevřenost pro partnerství a spolupráci
o Mezigenerační kontakt a setkávání různých cílových skupin
o Podpora projektů s vyšší mírou spolupráce i několika subjektů
o Posilování vzájemnosti a sounáležitostí občanů
o Vzdělávání a podpora spolkové činnosti
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o Posílit lokální patriotismus
o Posílit zodpovědnost občanů za sousedské soužití a k životnímu prostředí
Pozitivní vliv na zaměstnanost a ekonomickou činnost přímo v místě
o Podpora vzniku nových služeb a výroby v místě a pro místní
o Diverzifikace zemědělství + přidaná hodnota zpracování zemědělských a
potravinářských výrobků

8.3

Popis prioritních oblastí

V analyzovaných problémech, které byly zkompilovány v analytické části, se dospělo k závěru, že
společnými jmenovateli všech rozvojových možností jsou tyto objekty, kterým je zapotřebí věnovat
pozornost:
Prostředí

(Pojmové trsy: život v obcích, ochrana složek životního prostředí, snížení
zátěže na člověka i přírodu)

Občan

(Pojmový trs: zodpovědnost obyvatel, počet obyvatel, vzdělávání, sociální
péče, přátelské vazby, dostupnost služeb)

Prosperita

(Pojmový trs: zaměstnanost, kvalitní služby, spolupráce s podnikateli)

Tímto způsobem také lze shrnout požadované
dopady všech opatření a požadovaných intervencí
do rozvoje obce. Takto nazvané klíčové oblasti
rozvoje území jsou „pojmovými trsy“, které na sebe
váží provázané řady pojmů zjištěných zejména v
kvalitativních zjišťováních.
;
Volba prioritních oblastí a na ně navazující
formulace strategických cílů je významnou částí
strategického dokumentu, rozhodující o kvalitě a
využitelnosti dokumentu v programování rozvoje
obce Hrobčice. Prioritní oblasti byly stanoveny v
kontextu se stanovenou vizí města, tak aby bylo
možné dosáhnout, co největší míry naplnění
obsahu vize. Prioritní oblasti definují základní
roviny, na které by se měly pracovní skupiny
zaměřit. Pro účely strategického plánu byly
stanoveny 3 prioritní oblasti.

Prostředí

Vize
Prosperita
Občan

Obrázek 21 Vztah vize a vymezených prioritních
oblastí

Prioritní oblast: Prostředí
Tato prioritní oblast je zaměřena na podporu udržitelnosti rozvoje sídel obcí Hrobčicka při zachování
a zlepšení všech stávajících kvalit životní úrovně a na zajištění kvalitní a ekologicky šetrné dopravní i
technické infrastruktury. V rámci této prioritní oblasti se snaží vytvořit rovnováhu v koexistenci
člověka v krajině a zároveň se dotýká i takovým problémům, jako jsou globální změny klimatu.
Do tohoto tematického celku jsou tedy integrovány všechny rizikové faktory, které souvisí s lidskou
činností, které ohrožují složky životního prostředí, majetek i život občanů. Obce Hrobčicka obecně
nemají dobré podmínky pro čištění splaškových vod nebo pro ekologicky příznivější vytápění objektů.
Dalším příkladem tématu, které zapadá do této prioritní oblasti, je odpadové hospodářství, produkce
emisí ze spalování nevhodných paliv atd.
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Většina sídel si zachovala svůj původní urbanistický charakter, který byl jen někde narušen
novodobou výstavbou panelových domů. Tento fakt můžeme označit za významnou devizu, na které
je možné stavět atraktivitu regionu pro trvalé bydlení. Vytváří to zajímavou odlišnost oproti
„panelovým“ městům v nejbližším okolí. Do sídel však již výrazněji zasáhla výstavby rozsáhlých
zemědělských areálů. Význam této silné stránky ve většině případů brání současný stav zejména
objektů v soukromém vlastnictví. Proto prioritou je jistý návrat zpět k obnovování vesnického
charakteru sídel. Cílem je zlepšování i prostředí nejen pro volnou přírodu, ale i pro člověka. Prostředí
obyvatele je utvářeno i estetickým vzhledem i funkční vybaveností obcí - tj. například zeleň, mobiliář,
informační a jiné sítě, objektů pro občanskou vybavenost, kultivovat veřejná prostranství, budování a
rekonstrukce odpočinkových zón a budování a zlepšování komunikací pro pěší i automobily, aby bylo
dosaženo lepších podmínek k životu a podpořeno plnění základních municipálních funkcí.
Sekundárním efektem zlepšujícího se stavu fyzické kvality prostředí obcí bude dobrá image působící
zejména na potenciální nové obyvatele. Přínosem ale bude také působení na obyvatele a tvorbu
vztahu k místu, kde žijí.
Zvláštností Hrobčicka je to, že kombinuje chráněné přirozené biotopy a zároveň se na jeho území
nachází zcela přeměněné ekosystémy (Radovesická výsypka), které na své resocializační funkce ještě
čekají. Na jednu stranu je výsypka zátěží, jelikož jde o prostor s rizikem nestálosti podloží, na druhou
stranu vytváří zajímavé biotopy využitelné i pro rekreaci. I kromě přeměněného území na
Radovesické výsypce je obecně nutné zajímat se o obnovu funkčních ekosystémů a obnovovat životní
prostor pro tradiční druhy rostlin a živočichů.
Program rozvoje obcí v rámci této prioritní osy bude dbát na zachování venkovské architektury.
Zvláštní pozornosti se těší dominantní historické objekty. Některé vytvářejí nebezpečné i nevzhledné
prostředí obcí, a to přímo v jejich středech. Péče doposud byla a nadále bude věnována i sakrálním
;
stavbám, které dotvářejí krajinný ráz. Ke zvýšení pozornosti
o venkovský prostor budou podporovány
i projekty přibližující místní řemesla, zvyklosti a historii anebo budou jinak seznamovat s historií
území. Primárně je opatření zaměřeno na zvýšení atraktivity venkovských oblastí, což přivítají jak
obyvatelé území, tak i případní turisté. Většina drobných sakrálních staveb (kříže, boží muka apod.) již
byla opravena. Přesto však tyto drobné dominanty krajiny významně dotváří identitu venkovského
prostředí a je odrazem historického vývoje a tradic. V území jsou velmi cenné historické památky
venkovské zástavby, zejm. hospodářské dvory v soukromém vlastnictví.
Důležitou aktivitou je ochrana obcí a jejich obyvatel před přírodními vlivy jako jsou povodně, zátopy,
sněhové kalamity apod. V území je důležitá kvalitní vybavenost a připravenost složek Integrovaného
záchranného systému – hasičských sborů (kat. II. a III.). Tato aktivita je úzce spjata s péčí o krajinu
kolem obcí a v obcích v rámci preventivních opatření spojených s hospodařením, úpravami v krajině.
Účelem je zejména posílení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění
připravenosti základních složek pro řešení mimořádných událostí - výkon činností spojených s
extrémním suchem.
V rámci této prioritní oblasti byl formulován strategický cíl:
Zlepšení kvality života občanů a životního prostředí
Plánem je soubor aktivit, pečovat nejen o zdravý život občanů, ale i živočichů a rostlin a omezit
nevhodné zásahy do krajiny způsobené bydlením, zemědělskou a průmyslovou výrobou, exhalacemi
apod.
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Prioritní oblast: Občané
V centru pozornosti druhé prioritní oblasti jsou všichni občané v území obcí Hrobčicka. Demografická
situace je momentálně dobrá. Počet přistěhovalých převažuje nad vystěhovalými, což je dobrým
signálem. Na jedné straně se nabízí příležitost využít stávajícího zájmu o bydlení v obcích Hrobčicka.
Na druhé straně existují objektivní překážky pro zajištění nového bydlení a rozšíření počtu obyvatel.
Svou roli hraje i absence služeb občanské vybavenosti. A navíc je nutné připravit se na obecné
demografické trendy, jako je stárnutí obyvatelstva. Při analytických šetřeních byly také
diagnostikovány problémy v sousedském soužití a loajalitě některých občanů vůči sídlu, v němž žijí i
vůči celku – tj. obci Hrobčice. Obec, tím že je roztříštěná, komplikuje pocit sounáležitosti občanů
„napříč“ všemi obcemi Hrobčicka. Ztotožňují se pouze se svojí místní částí. I vlivem událostí 20. století
docházelo několikrát k přetrhání přirozených vazeb na místo, kde lidé žijí. Proto je zapotřebí zaměřit
se i na identifikaci obyvatel s obcí Hrobčice a rehabilitaci přirozených vazeb občanské komunity.
Výchozí podmínky díky činnosti několika spolků představují základní potenciál pro dynamicky se
rozvíjející činnosti. Současně je ale svazován nevhodným či kapacitou nedostačujícím hmotným
zázemím. Náprava posílí tyto spolky i jednotlivce v budování otevřené občanské společnosti.
Záměrem je podpora lepších příležitostí občanů k seberealizaci vlastních kulturních, vzdělávacích a
jiných sociálních potřeb všech věkových kategorií a vyrovnání podmínek života na venkově a ve
městě.
V zájmu pestrosti života na venkově se zvýší nabídka co nejvíce přizpůsobená svým uživatelům, a tím
se docílí vyšší kvality života v hrobčických obcích. V rámci této prioritní oblasti se proto řeší budování
přirozených vazeb mezi občany, posilování ducha jednotné identity. Účelem je také povzbudit místní
lidi, aby si byli ochotni a schopni pomoci navzájem. Zájmem je proto vytvářet pospolitý život. Byť do
jisté míry obce Hrobčicka vytváří jistou aglomeraci průmyslových měst, nesmí dospět k anonymizaci
;
lidských vztahů jako v novodobých čtvrtích individuálního bydlení. Jak je výše uvedeno, prostředkem
k tomu je budování zázemí a posilování občanské vybavenosti – nejen zázemí pro spolkový život, ale
například i pro kvalitní a důstojný obchod se smíšeným zbožím. Požadovaným dopadem je zejména
zajištění kvalitních podmínek pro stávající obyvatelstvo a potenciálně nově příchozí.
Dalším úkolem v rámci této prioritní oblasti jsou sociální služby. Přestože objektivně nějakou potřebu
po sociálních službách předpokládáme, není zmapována ani poptávka. Poskytovatelé sociálních
služeb v hrobčických obcích neoperují. V souvislosti s prevencí sociálního vyloučení je zaměřit se na
vytvoření i hmotného zázemí pro poskytovatele sociálních služeb. Půjde o polyfunkční centra sloužící
i výše uvedeným účelům pro setkávání občanů. Hmotné zázemí umožní poskytovatelům registrovat
služby zde.
V zájmu o budování atraktivních podmínek pro obyvatele je také zapotřebí dbát na presentaci obce a
vytvářet vhodné podmínky pro bydlení – základní předpoklad generační obměny obyvatelstva. Mezi
požadovaná zlepšení patří i služby obecního úřadu, který na sebe již nyní převzal mnohé úlohy.
V rámci prioritní osy byl formulován strategický cíl:
Zlepšit podmínky pro sociální i demografický rozvoj obce
Prioritní oblast: Prosperita
Ekonomika má vliv na všechny ostatní oblasti života. Obecně lze požadavek charakterizovat jako
zvýšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky a podpořit rozvoj podnikatelského prostředí pro
současné i nové podniky. Ekonomika je koncentrována především do zemědělství, autodopravy,
služeb, drobné průmyslové výroby, dále pak do oprav a řemeslné činnosti. Problémem je zejména
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nepříliš dobrý přehled o podnikatelských činnostech v obcích, ke kterému jsou data ČSÚ spíše
zavádějící. Provozy větších podniků jsou vnímány spíše jako přítěž pro bydlící. Například zemědělské a
průmyslové areály a jejich činnosti přináší nepříznivé podmínky pro bydlení (znečištění obce, hluk,
zápach, nákladní doprava).
Výchozí podmínky pro tvorbu opatření pro rozvoj podnikání nejsou dobré, jelikož o struktuře a
skutečné činnosti podnikatelů není mnoho informací. Obecně by se dalo říci, že prioritou v oblasti
místní ekonomiky je využití místního potenciálu tak, aby byl maximálně využit v území a maximum
výstupů podnikatelské činnosti byla také zde dokončena. Proti tomuto přání stojí příliš vysoká
vyjížďka obyvatel za prací, tudíž mnoho lidské práce je využita jinde. Proto je nutné zaměřit se na
vyšší úroveň diverzifikace venkovské ekonomiky a vytvořit maximální možnou přidanou hodnotu
výrobků a služeb. Vzhledem k tomu, že na území Hrobčicka není možné identifikovat lokální produkt,
který by se dal označit jako regionální či charakteristický pro toto území, zůstává to prozatím
dlouhodobou vizí.
Segment služeb pro obyvatele do jisté míry zaostává co do počtu i do kvality (zejména v oblasti
obchodu smíšeným zbožím, gastronomických zařízení a služeb pro bydlení). Překážkou může být
nedostatečně silná kupní síla a prostorová dekoncentrace obyvatel a také to, že lidé si vše obstarají
v blízké Bílině. Blízkost Bíliny tedy do jisté míry představuje odliv ekonomického odbytu.
V každém případě je zapotřebí zaměřit se na základní analýzu v hospodářských vazbách a společně
s místními podnikateli hledat nové ekonomické segmenty, které umožní snížit vyjížďku za prací mimo
obec.
Jistou příležitostí pro pestřejší ekonomickou
aktivitu nabízí zemědělství. Po druhé světové
válce byla přerušena zemědělská tradice, která ;
produkovala výrobky. Kolektivizací a přechodem
hospodaření do státního statku došlo pouze
k prosté produkci plodin, zejména obilí.
Živočišná výroba a pastvinářství jsou přítomny
pouze v Červeném újezdě (okrajově též
v Mukově). Proto by byla na místě iniciativa
k diversifikaci místní ekonomiky tím, že přiměje
místní podnikatele (zemědělské i nezemědělské)
k vytváření produktů s vyšší přidanou hodnotou
či přímo k produktu finálnímu, tj. uzpůsobeného
přímo ke spotřebě. Produkty by měly využívat
místních a tradičních zdrojů.

Obrázek 22 Červený Újezd – pastviny, foto: LK

Jelikož kromě přírodního bohatství místní podmínky nenabízí mnoho, je možné rozvíjet pouze
turistiku a rekreaci spíše než se zaměřovat na cestovní ruch. Ambice zdržet zde návštěvníka na více
než jeden den je zatím nereálná, neexistuje dostatečné zázemí ani prostředky pro propojení
jednotlivých přírodních atraktivit do návštěvnického celku (paketu), který by šlo nabízet jako celek.
Iniciativa pro agroturistiku zatím nebyla zaznamenána. V dlouhodobém, strategickém rámci je nutné
být připraven na možné investice a rozvoj Radovesické výsypky a využití.
Definovaný strategický cíl pro prioritní oblast:
Zvýšení počtu aktivních podnikatelů v rozmanitých aktivitách
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Strom cílů
Vize
Obce Hrobčicka jsou zdravým regionem po všech stránkách života a život zde je radostný, spokojený a v harmonii s přírodou. Zvláštní důraz je kladený na obnovu přírody a krajiny, aby byla
využitelná pro člověka i volnou přírodu. Lidé mají vysoký standard služeb a mají blízko do práce. Lidé vnímají Obce Hrobčicka jako celek, ke kterému patří a se zdravým patriotismem se starají o
svou obec a dbají zdravých sousedských vztahů. Lidé zde chtějí žít, vychovávat svoje děti a pracovat zde. To znamená vytvářet autentické výrobky s krátkou cestou ke svému spotřebiteli. Obce
Hrobčicka se navrací ke svému původnímu venkovskému charakteru.
Strategické cíle:
Zlepšení kvality života občanů a životního prostředí

Zlepšení demografické struktury a sociální situace občanů

Zvýšení rozmanitosti
zaměstnanost v obci

podnikatelských

aktivit

a

vyšší

Prioritní oblasti:
A)

PROSTŘEDÍ

B)

OBČANÉ

C)

PROSPERITA

Specifické cíle:
A1 Zlepšení kvality prostředí ve venkovských sídlech
Opatření:
 A1.1 Zvýšení kvality infrastruktury v sídlech pro životní
prostředí i vyšší kvalitu života
 A1.2 Zlepšení vzhledu obcí a kvality venkovského
prostředí
 A1.3 Podpora efektivnějšího nakládání s odpady
 A1.4 Podpora ekologického vytápění a snižování
energetické náročnosti budov
 A1.5 Snížení zátěže životního prostředí z podnikatelské
a zemědělské činnosti

B1. Obnova přirozených sociálních vazeb, solidarity a
posilování občanské komunity
 B1.1 Budování zázemí pro trávení volného času, činnost
spolků a neformálních skupin
 B1.2 Péče o kulturu, obnovování tradic a tvorba tradic
nových
 B1.3 Udržení dobrých podmínek pro vzdělávání,
výchovu a osvětu a zapojení alternativních přístupů do
výchovy a vzdělávání
 B1.4 Zlepšení občanského soužití

A2. Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost
 A2.1 Podpora nemotorové dopravy
 A2.2 Usměrňování automobilové dopravy a kvalita
silnic
 A2.3 Zvýšení četnosti autobusových spojů

B2. Rozvoj nástrojů sociální pomoci a prevence
 B2.1 Infrastruktura pro dostupné sociální služby
 B2.2 Podpora rozvoje infrastruktury pro komunitní
práci

A.3 Ochrana volné přírody a sídel
 A3.1 Obnova funkčních ekosystémů a posílení
rekreační funkce v krajině a v rekultivovaných územích
 A3.2 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof

B3. Rozšiřování kompetenčních kapacit obecního úřadu
 B3.1 Kvalifikační růst zaměstnanců obce
 B3.2 Rozšíření kapacit a přístupnosti obecního úřadu

A4. Péče o architektonické dědictví
 A4.1 Oprava, údržba a využití historicky i společensky
významných objektů, míst a prvků

C1. Tvorba atraktivních podmínek pro nové podnikání
 C.1.1 Podpora podnikání
 C.1.2 Podpora regionálních produktů a služeb
 C1.3 Vytváření pracovních míst v obci

B4. Zlepšení atraktivity obce
 B4.1 Rozvoj bydlení
 B4.2 Posilování další občanské vybavenosti
 B4.3 Image obce
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8.4

Popis opatření a podporovaných aktivit

8.4.1

Opatření cíle A1 Zlepšení kvality prostředí ve venkovských sídlech

Název opatření:

A1.1 Zvýšení kvality infrastruktury v sídlech pro životní prostředí i vyšší kvalitu
života
Infrastruktura je pro účely tohoto opatření chápána jako prostředek pro
zmírňování negativních důsledků přítomnosti člověka v krajině a také ochrany
zdraví člověka.
I přes postupné zlepšování stavu, některá sídla stále nemají dostatečné
odkanalizování s řádným napojením na ČOV. I v místech, kde je kanalizace
vybudována, nejsou někteří obyvatelé připojeni, což snižuje výsledek úsilí obce.
Proto je zapotřebí hledat nekonfliktní motivaci občanů.

Popis:

V obcích je poměrně dobře rozvinutý systém veřejného vodovodu. Chybí jen v
okrajových částech a zásobování vodou je zde řešeno z vlastních studní. Se
správcem vodovodního řadu je konzultována kolísavá kvalita vody. Problémy
s pitnou vodou jsou zapříčiněny zejména stavem trubek a dalších zařízení.
Paradoxem je, že území Hrobčicka je významným zdrojem pitné vody. Proto
opatření se zaměřuje na vytváření tlaku na správce sítí, aby investoval do
vodovodních zařízení za účelem zvyšování kvality vody.
V dlouhodobé perspektivě je nutné též uvažovat o plynofikaci obcí, jakožto
prostředku pro eliminaci znečišťování vzduchu v lokálním i globálním měřítku.
V současné době však tomu nenasvědčuje iniciativa obyvatel a i z hlediska
nákladnosti to v současné době není reálné.
A1.1.1 Budování kanalizací a systémů čištění splaškových vod

Podporované
aktivity

A1.1.2 Vytvoření pobídek k připojení soukromých objektů do kanalizačního
systému
A1.1.3 Investice do kvality vody a vodních zdrojů
A1.1.4 Příprava pro plynofikaci obcí

Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování
Realizátoři
projektů:



Realizované projekty/akce/programy (počet)



Podpořené osoby – počet obyvatel připojených na novou/rekonstruovanou
infrastrukturu



Délka nově vybudované/rekonstruované infrastruktury



OP ŽP (SC 1.1)



Obec



Správci sítí
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Název opatření: A1.2 Zlepšení vzhledu obcí a kvality venkovského prostředí
Opatření se zaměřuje na vzhled obcí a celkové zlepšení fyzického prostředí.
Veřejná prostranství jsou místem pro plnění municipálních funkcí související s
životem na venkově a přirozeným setkáváním. Velký důraz musí být kladen i na
zachování, resp. obnovu venkovského a přírodního charakteru a vyvarovat se
estetickým a urbanistickým prvkům, které nejsou pro vesnický charakter
hrobčických obcí typické.

Popis:

Aktivity opatření jsou proto zaměřeny zejména na budování přírodních prvků
v intravilánu i extravilánu obcí s rekreační nebo jinou funkcí. Ke zlepšení dojde díky
nákupům zařízení a strojů pro údržbu zeleně i veřejných prostranství obcí, čištění
komunikací, budování veřejného osvětlení a venkovního mobiliáře pro oddechové
zóny, místní informační a navigační systémy, budování autobusových zastávek
s bezbariérovými úpravami atd.
Samostatnou kapitolu tvoří ozelenění, zvyšování kvality jednotlivých pater
vegetace a revitalizace alejí, jakož i výsadba zeleně i solitérních stromů. Zeleň bude
v rámci opatření využívána nejen jako estetický prvek pro rekreaci a zlepšení
klimatu, ale bude také umísťována jako izolační prvek na vhodných místech pro
minimalizaci prašnosti, hluku, vibrací. (zejména u dopravních staveb,
podnikatelských provozoven apod. Zeleň je vhodné umísťovat i pro zakrytí
pohledových částí průmyslových a zemědělských areálů.
Realizace projektů si proto vyžádá i spolupráci a finanční spoluúčast s vlastníky
pozemků i podnikatelů.
A1.2.1 Rekonstrukce návsí, budování odpočinkových zón

Podporované
aktivity

A1.2.2 Nákup strojů a zařízení pro údržbu obcí
A1.2.3 Výsadba nové a revitalizace stávající municipální zeleně

Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:



Počet realizovaných projektů



Počet nových prvků venkovního mobiliáře



Počet nových/rekonstruovaných autobusových zastávek



Počet kusů funkční techniky pro údržbu zeleně



Plocha nových/ obnovených veřejných prostranství a zelených ploch



OP ŽP (SC 4.4)



Obec



Správci komunikací



Místní podnikatelé
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Název opatření: A1.3 Podpora efektivnějšího nakládání s odpady

Popis:

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je řešen malým sběrným dvorem
v centru Hrobčic. Obec rozvíjí způsoby pro využití biologicky rozložitelného odpadu
a komunálního odpadu pro další využití. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
iniciativa obce má podporu obyvatel a jsou řešeny spíše podružné provozní
problémy (zápach, vzdálenost, kapacita nádob). Přesto je opatření do programu
rozvoje obce zařazeno, neboť je zde patrná vůle občanů spolupracovat na zvýšení
objemu využitelného odpadu. Odpad je předáván specializované firmě. Do
budoucna je nutné zaměřit se i na vybudování sběrného dvora na vhodném místě
a případně i sběrných míst v jednotlivých obcích. Obecně by se dalo říci, že
záměrem je maximálně zkrátit občanům cestu s odpadem. Na jedné straně je
zapotřebí zvyšovat kapacitu sběrných nádob a kontejnerů, na druhé straně je
nutné snižovat zápach a dbát estetiky obcí.
Nedostatky s nakládáním odpadů se projevují zejména černými skládkami,
spalováním odpadů. Z dotazníku vyplynula i malá informovanost o možnostech
ukládání velkoobjemového odpadu, proto je zapotřebí zajistit i vyšší
informovanost.

Podporované
aktivity

A1.3.1 Nákup nádob a technologií pro sběr odpadu a minimalizaci zápachu a
kapacitních problémů
A1.3.2 Výstavba zařízení a ploch pro sběr a nakládání s odpady
A1.3.3 Likvidace černých skládek a ekologických zátěží

Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování
Realizátoři
projektů:



Nárůst složek využitelného odpadu (t/rok)



Počet zlikvidovaných černých skládek



OP ŽP (SC 3.1.3, SC 3.1.2, SC 3.2.4)



EKOKOM



Obec
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Název opatření:

A1.4 Podpora ekologických zdrojů energií a snižování energetické náročnosti
budov

Popis:

Cílem je dosáhnout jednak úspor zejména v objektech vlastněných a
provozovaných obcí i soukromých vlastníků, jednak je cílem i dosažení zvýšení
kvality ovzduší. Opatření tedy podporuje zateplování budov, rekuperace energií,
zavádění obnovitelných zdrojů energie v budovách a také zavádění ekologicky
šetrnějších způsobů vytápění, zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V obcích
bohužel stále dominuje vytápění tuhými palivy. Objevuje se i spalování olejových
látek. Spalováním nevhodných paliv dochází k zamořování vzduchu a ohrožování
zdraví. Tyto problémy jsou řešitelné na úrovni podpůrných finančních zdrojů a na
úrovni osvěty občanů.

Podporované
aktivity

Indikátory/jedn
otka
Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:

A4.1.1 Zavádění moderních technologií pro vytápění a využívání ekologických
zdrojů energií
A4.1.2 Zavádění opatření pro snížení energetické náročnosti budov


Počet realizovaných projektů



OP ŽP (SC 5.1) pro veřejné budovy



IROP (SC 1.1) pro vlastníky bytových domů



Obec



Ústecký kraj
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Název opatření: A1.5 Snížení zátěže životního prostředí z podnikatelské a zemědělské činnosti
Poměrně obtížně se dají řešit problémy, které byly identifikovány v souvislosti
s přítomností podnikatelů v obcích. Svými provozy obtěžují hlukem, zápachem a
zvýšenou dopravou.
Popis:

Opatření bohužel nepřichází s konkrétním návrhem aktivit. Realizace aktivit se dá
odvodit od ostatních opatření, např. společně budovat izolační zeleň, snižovat
rizika z nákladní automobilové dopravy, zprostředkovat, kompenzaci občanům
apod., zkrátka vyjednávat.

Podporované
aktivity

A1.5.1 Jednání ke zmírnění negativních projevů podnikatelské činnosti

Indikátory/jedn
otka



Zdroje
financování
Realizátoři
projektů:

Počet realizovaných jednání

(nenákladové opatření)


Obec



Ústecký kraj
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8.4.2

Opatření cíle A2. Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost

Název opatření: A2.1 Podpora nemotorové dopravy
Přetrvávajícím problémem obce, který je ale již naštěstí řešen, je vnitřní propojení
částí v rámci jednotlivých sídel, propojení sídel Hrobčicka mezi sebou a zároveň
propojení s i s blízkou Bílinou, která představuje hlavní spádové centrum služeb i
státní správy.

Popis:

Požadavek zakomponovaný do tohoto opatření proto je zejména zvýšení
bezpečnosti při pohybu na povrchových komunikacích a oddělení automobilové
dopravy od pěší, cyklistické nebo pomocí např. bruslí. Do opatření jsou zahrnuty i
bezbariérové úpravy a prvky pro bezpečnější pohyb specifických skupin obyvatel.
Patrný je i dopad na rekreaci, avšak vytváří i podmínky pro ekonomické podmínky
pro přemisťování osob a snižuje zátěž životního prostředí.
Podporovanými aktivitami proto je zejména budování sítí stezek (např. úprava
povrchů, dopravní značení a základní mobiliář (parkovací místa pro kola a lavičky)
v intravilánu i extravilánu obce s výše uvedenými funkcemi.
V rámci obcí je zapotřebí vytvářet bezbariérové trasy za účelem zvýšení mobility
pěších při obstarávání běžných věcí (do obchodu, na úřad na zastávku).

Podporované
aktivity
Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:

A2.1.1 Budování cyklostezek, chodníků včetně bezpečnostních opatření a prvků
a osvětlení


Délka nových/rekonstruovaných komunikací



Počet instalovaných bezpečnostních prvků (vč. přechodů pro pěší)



IROP (SC 1.2)



SFDI (cyklostezky, přechody pro chodce apod.)



MMR (bezbariérové trasy obcí, podpora obnovy a rozvoje venkova)



Obec
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Název opatření: A2.2 Usměrňování automobilové dopravy a kvalita silnic
Obce Razice, Kučlín, Hrobčice a další se potýkají s průjezdem středy obcí. Zejména
nákladní vozy směřující do zdejších zemědělských a výrobních areálů i vozy obcemi
projíždějící vytvářejí bezpečnostní rizika. Obyvatelé toto nebezpečí vnímají.
Konstrukce silnic skladebně neodpovídají faktické vytíženosti, čímž mohou
zapříčiňovat škody na domech. Stálým problémem je i nedodržování maximální
rychlosti aut. Provoz aut zapříčiňuje hluk, prach, vibrace.

Popis:

Opatření proto ukládá hledání a realizaci vhodných opatření, která zajistí ochranu
chodců a sníží škody na majetku. Je zapotřebí pokračovat v instalaci prvků aktivní
bezpečnosti, jako jsou výstražné radary, semafory, retardéry, zrcadla, dopravní
omezení vhodnými dopravními značkami a dalšími.
Problém s parkováním ve venkovském prostoru nebývá obvyklý, ale i zde se
objevuje nedostatek parkovacích míst zejména v zhuštěné zástavbě u panelových
domů v Hrobčicích. Veřejná prostranství bývají využívána jako parkoviště tahačů
s návěsy. Proto dalším smyslem opatření je vytěsnit je ze středu obce.
Dalším problémem obcí je silniční propojení mezi obcemi i uvnitř obcí
spravovaných obcí i Ústeckým krajem. Spolupráce funguje dobře a konstatují to
výsledky dotazníků, kde lidé oceňují zejména zimní údržbu. Stav silnic v obecním
vlastnictví je v současné době uspokojivý, neboť proběhly pokládky nových
asfaltobetonových povrchů. Aktivity zařazené do tohoto opatření představují
pokračování v opravách a rekonstrukcích silnic.
A2.2.1 Instalace regulačních a bezpečnostních prvků pro automobily

Podporované
aktivity

A2.2.2 Budování parkovacích míst pro osobní a nákladní automobily
A2.2.3 Rekonstrukce/budování nových komunikací III. a IV. třídy

Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:



Počet instalovaných bezpečnostních a regulačních prvků



Délka nových/rekonstruovaných komunikací



Počet nových parkovacích míst



Počet instalovaných bezpečnostních prvků



SFDI



Ústecký kraj



Obec



Ústecký kraj, SÚSÚK (správce komunikací)
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Název opatření: A2.3 Zvýšení četnosti autobusových spojů

Popis:

Zkušenosti obce s dopravní obslužností v minulosti jsou bohaté a již v této oblasti
musela improvizovat. Přes mnohé úspěchy ve vyjednávání s poskytovatelem
dopravy, Ústeckým krajem, občané stále vidí v autobusové dopravě nedostatky.
Nedostatečný počet autobusových spojů je především v Chouči. Požadován je i
spoj na Most (např. do Lužic), který usnadní dojíždění žáků do škol v Mostě.

Podporované
aktivity

A2.3.1 Vyjednávání s ÚK o rozšíření spojů

Indikátory/jedn
otka



Počet spojů (nárůst)

Zdroje
financování



Ústecký kraj



Obec



Ústecký kraj

Realizátoři
projektů:
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8.4.3

Opatření specifického cíle A.3 Ochrana volné přírody a sídel

Název opatření:

Popis:

A3.1 Obnova funkčních ekosystémů a posílení rekreační funkce v krajině a v
rekultivovaných územích
Kromě budování infrastruktury, která sníží zátěž životního prostředí z obydlí a
podnikatelských provozů, je potřeba zaměřit se i na budování přirozených
podmínek života rostlin a živočichů ve volné přírodě a sladění s přítomností
člověka v krajině. Biotopy poskytují obyvatelům možnost rekreace a obecně
zvyšují atraktivitu prostředí. Navrhované opatření usiluje o stabilizaci funkcí
ekosystémů a biodiverzitu, minimalizaci eroze půdy. Podporovanými aktivitami je
zejména úprava vodních toků, podpora zadržování vody v krajině, budování
přirozených hnízdišť ptáků apod. Zvláštní význam pro rekreační funkci má i
Radovesická výsypka, kde se budují ekosystémy a rodí se zde síť cest a stezek.
Požadovanými investicemi proto je zejména budování hrází, pažení potoků,
budování poldrů, úpravy břehů, monitoring krajiny, výsadba tradičních dřevin a
křovin, likvidace invazních druhů, lapače škůdců, budování lesních cest, protierozní
opatření, seče, ošetřování rostlin, instalace informačních (naučných) tabulí, sanace
starých zátěží apod.

Podporované
aktivity

Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:

A3.1.1 Zajištění vhodných stanovištních podmínek pro existenci pův. druhů
organismů
A3.1.2 Budování rekreačního zázemí v krajině (i rekultivované)


Počet realizovaných projektů



Revitalizované plochy přírodních a krajinných prvků



PRV



OP ŽP (SC 4.4)



CHKO České středohoří



Obec



CHKO České středohoří
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Název opatření: A3.2 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof

Popis:

Důležitou povinností obce je ochrana sídel i krajiny při mimořádných situacích jako
jsou povodně, zátopy, sněhové kalamity, sucho, požáry, únik nebezpečných látek,
vichřice apod. V území je důležitá kvalitní vybavenost a připravenost složek
Integrovaného záchranného systému. Obec Hrobčice řeší tuto problematiku
v základní úrovni prostřednictvím požární jednotky sousední obce Měrunice. Obec
prakticky není vybavena pro řešení rizik a katastrof.
Účelem opatření je zejména založení základní složky IZS přímo v obce a zvýší se tak
i schopnost adekvátní reakce.
Podporované aktivity v rámci programu bude zejména vybudování hmotného
zázemí pro techniku. Druhým úkolem je získání lidí ochotných nabýt kvalifikace a
dobrovolně zasahovat při mimořádných událostech.
A3.2.1 Vybudování a vybavení požární zbrojnice vč. garáže

Podporované
aktivity

A3.2.2 Nákup vybavení a dopravních prostředků pro zásahy při mimořádných
situacích
A3.2.3 Vybudování požární jednotky (SDH)

Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování
Realizátoři
projektů:



Počet osob zapojených do požární jednotky



Počet objektů IZS



Počet souborů technického vybavení IZS



IROP (SC 1.3)



Obec



Ústecký kraj
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Název opatření:

A4.1 Oprava, údržba a využití historicky i společensky významných objektů, míst
a prvků
Primárně je opatření zaměřeno na zvýšení atraktivity obcí, jejichž dominanty tvoří
kostely a dva zámky, dále pak drobné sakrální stavby a vztyčené kříže. Další
skupinu tvoří památkově chráněné statky v rukou soukromníků. Realizace opatření
se neobejde bez širší spolupráce.

Popis:

Smysl opatření je jednoduchý – i přes potíže s různým a nevyjasněným
vlastnictvím je nutné systematicky pracovat na záchraně architektonického
dědictví, ať již je památkově chráněno či nikoli. Na jedné straně stojí samotná
potřeba zachovat hmotný odkaz předků, na druhé straně je nutné najít pro objekty
využití. Zejména světské stavby (zámek Mirošovice a tvrz v Hrobčicích) umožňují
společenské využití pro správu obce, poskytování služeb, nájemné prostory, či
místo poskytování sociálních služeb komunitě.
Předmětem podpory jsou i drobné stavby.

Podporované
aktivity

A4.1.1 Rekonstrukce historických staveb/prvků

Indikátory/jedn
otka



Počet rekonstruovaných objektů



Obec



Prostředky spolků



Církev



Vlastníci památek



Ministerstvo kultury – Havarijní program, Program záchrany architektonického
dědictví



Ústecký kraj - Program na záchranu a obnovu kulturních památek



MMR – PRV (DT č. 4 – drobné sakrální stavby)



Obec



Ústecký kraj

Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:
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8.4.4

Opatření specifického cíle B1 Obnova přirozených sociálních vazeb,
solidarity a posilování občanské komunity

Název opatření:

Popis:

Podporované
aktivity
Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:

B1.1 Budování zázemí
neorganizovaných skupin

pro

neformální

vzdělávání,

činnost spolků a

Roztříštěnost sídel Hrobčických obcí se promítá i do sféry sdružování občanů a
vzniku iniciativ. Obec v mnohých případech supluje funkci občanského sektoru a
organizuje a pořádá akce zaměřené na různé cílové skupiny. Nedostatečné je
vnitřní zázemí společenského sálu, proto jsou využívány ne zcela vyhovující
prostory obecního úřadu a mateřské školy.
Opatření je do plánu zařazeno proto, aby mohly vzniknout prostory – klubovny,
pohybové sály, tělocvična pro současné i potenciální spolky a neformální skupiny a
zároveň také nové služby obyvatelům, šatny pro sportovce, např. knihovna. Obec
nemá representační prostory pro malé výstavní expozice a společenské události
(např. křtění knih).
B1.1.1 Rekonstrukce a opravy budov pro setkávání občanů a trávení volného
času


Počet realizovaných projektů



Plocha vytvořených prostor pro občanský sektor



IROP (SC 2.4 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora
zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských skol



Prostředky spolků



Obec

52

Program rozvoje obce Hrobčice – návrhová část - koncept

Název opatření: B1.2 Péče o kulturu, obnovování tradic a tvorba tradic nových
Obecně lze říci, že zapotřebí je pečovat o kulturu v obcích Hrobčicka. Nástrojem
pro identifikaci obyvatel s Hrobčickem slouží kulturní akce, společenské události,
plesy, výstavy, udržování kontaktů s rodáky, vydávání publikací na připomínající
zdejší historii a život na Hradišťanech i prosté lidové zábavy.

Popis:

Smyslem je zachránit nehmotné kulturní dědictví našich předků a propojit je i do
současného zájmu o zábavu a setkávání současných občanů.
Provázanost kulturního odkazu předků na současnost v tom sehrává významnou
roli. Předmětem podpory tohoto opatření jsou zejména měkké akce zaměřené na
připomínky zvyklostí tradičního života na venkově. Opatření podporuje též
novodobé tradice i zakládání zcela nových tradic. Takových, které mají vazbu na
region a jsou určeny místním občanům. Nabízí se i možnost zaznamenat osobní
výpovědi rodáků a pamětníků a další.

Podporované
aktivity

Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:

B1.2.1 Nabídka volnočasových aktivit pro děti i dospělé
B1.2.2 Publikační a presentační akce + shromažďování a správa informací o
Hrobčicku


Počet realizovaných projektů



Plocha vytvořených prostor pro občanský sektor



Obec



Prostředky spolků



MMR – PRV (DT č. 2)



Obec
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Název opatření:

Popis:

B1.3 Udržení dobrých podmínek pro vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojení
alternativních přístupů do výchovy a vzdělávání
Vzhledem k nastupujícímu trendu inkluzívního vzdělávání je zapotřebí přizpůsobit
se a připravit na poskytování pedagogické péče pro širší spektrum žáků (se SVP) a
vnášet nové neotřelé postupy do výuky přizpůsobené individualitě. Mateřská škola
může zajistit personální podporu, další vzdělávání ped. pracovníků, realizovat
projekty spolupráce s rodiči, vytvářet logopedickou péči apod. Dále se nabízí
vyzkoušet prvky alternativního a nekonvenčního vzdělávání – např. formát
dětských skupin či lesních školek apod.
V obci je nutné investovat do prostor a vybavení pro zájmové vzdělávání,
celoživotní učení a kroužky (nejen) pro děti, pročež je nejprve nutné zajistit
prostorové zázemí.
B1.3.1 Realizace zjednodušených projektů mateřské školy v rámci OP VVV
(šablon).

Podporované
aktivity

B1.3.2 Zavedení nových výukových metod, rozšíření nabídek zájmového a
celoživotního vzdělávání
B1.3.3 Rekonstrukce a stavební úpravy, nákup vybavení pro vzdělávání a
výchovu

Indikátory/jedn
otka

Zdroje
financování

Realizátoři
projektů:



Počet realizovaných projektů MŠ (dle šablon)



Počet nových pedagogických produktů



Obec



Rozpočet MŠ



IROP (SC 2.4)



MŠ Hrobčice



Obec
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Název opatření: B1.4 Zlepšení občanského soužití

Popis:

V občanském soužití se objevují problémy na úrovni nepříznivých sousedských
vztahů, které ale zpravidla nepřesahují osobní rámec dotčených. Palčivějším
problémem je vandalismus, znečišťování veřejných prostor, obtěžování hlukem.
Smyslem opatření je zaměřit se na nástroje pro vymáhání slušného chování a
restrikci chování nežádoucího např. vyhláškami, nebo účinnou osvětou.
Preventivní aktivitou může být posílení hlídek bílinské městské policie, která
pracuje pro obec Hrobčice na základě smluvního vztahu, případně zřídit zvláštní
funkci asistenta prevence. Další aktivitou je nákup monitorovacího zařízení pro
prevenci škod i případné usvědčení pachatelů nepořádku. Jedná se například o
foto pasti či kamerový systém.
B1.4.1 Zvýšení dohledu v obcích Hrobčicka

Podporované
aktivity

B1.3.2 Nákup a instalace monitorovacích zařízení
B1.3.3 Rozvoj legislativních nástrojů a osvěta k zodpovědnému občanství


Nárůst počtu hlídek v obcích Hrobčicka



Vydané vyhlášky a jiné materiály



Počet monitorovaných území pomocí techniky

Zdroje
financování



Obec (případně úřad práce VPP)

Realizátoři
projektů:



Obec

Indikátory/jedn
otka
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8.4.5

Opatření cíle B2. Rozvoj sociálních služeb a komunitní sociální práce

Název opatření: B2.1 Infrastruktura pro dostupné sociální služby

Popis:

Území není pokryto sociálními službami ambulantními ani terénními. Chybí zde
zázemí a ani není dostatečně zmapována poptávka. Vzhledem k stárnutí
obyvatelstva a omezeným možnostem sociální kontroly je nutné do regionu
Hrobčicka sociální služby dostat. Pro rozšíření resp. zřízení sociálních služeb je
zapotřebí zajistit kvalitní prostory pro poskytování sociálních služeb, nebo zázemí
pro jejich poskytovatele. Sociální služby jsou nutné pro předcházení a eliminaci
sociálního vyloučení různých cílových skupin vč. seniorů. Význam opatření je
preventivní, neboť sociální služby odhalují další a další problémy ohrožené
populace. Opatření se proto neomezuje na typ konkrétní sociální služby.
Potenciální klienti služeb (např. senioři) nejsou dostatečně informování, nemají
návyky je užívat, a tak se jejich životní úroveň snižuje spolu s klesajícími možnostmi
sebeobsluhy.
B2.1.1 Vybavení mobilních týmů pro poskytování zdravotně sociální pomoci

Podporované
aktivity

B2.1.2 Vybudování zázemí pro poskytování ambulantních a terénních služeb vč.
hygienického servisu
B2.1.3 Vybavení zařízením sociálně zdravotní pomoci, které usnadňuje práci v
odlehlých obcích Hrobčicka
B2.1.4 Identifikace potenciální poptávky po sociálních službách


Počet registrovaných sociálních služeb



Počet uživatelů sociálních služeb

Zdroje
financování



IROP (SC 4.1)

Realizátoři
projektů:



Obec

Indikátory/jedn
otka
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Název opatření: B2.2 Podpora rozvoje infrastruktury pro komunitní práci

Popis:

Obecně lze říci, že požadavkem je zajistit prostor pro posílení soudržnosti
komunity občanů - setkávání, aby pomoc našli co nejblíže svému domovu. Proto
záměr obsahuje i komunitní centra. Komunitní centrum bude sloužit jak pro
poskytování sociálních služeb (zejména v ambulantní a terénní formě, sociálního a
dluhového poradenství atp.), tak i pro komunitní práci nad rámec sociálních
služeb. Pozitivní dopad je v setkávání a v aktivním přístupu ve vyhledávání
potenciálních problémů. V našich komunitních centrech budou vedle sociálních
služeb poskytovány i prostory pro volný čas dětí a mládeže, rodičů na a po
mateřské dovolené, činnosti spolků i neformálních skupin obyvatel.
Šíří a škálou nabídek obracející se na široké spektrum uživatelů se komunitní
centrum stane i přirozeným místem sociální kontroly, ale také stane se prostorem
pro poskytování podpory v rámci komunity. Komunitní centra budou jakými
polyfunkčním prostorem pro humánní a společenské účely se znatelným dopadem
na sociální prevenci, komunity, neboť cílem kom. centra je co nejvíce integrovat a
motivovat.

Podporované
aktivity

B2.2.1 Budování a vybavování komunitních (polyfunkčních center)

Indikátory/jedn
otka



Počet komunitních center

Zdroje
financování



IROP (SC 4.1)

Realizátoři
projektů:



Obec

B2.2.2 Počet uživatelů komunitních center
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8.4.6

Opatření specifického cíle B3. Rozšiřování kompetenčních kapacit
obecního úřadu

Název opatření: B3.1 Kvalifikační růst zaměstnanců obce

Popis:

Nároky na práci úředníků samosprávy obce si vyžadují odborné kompetence. Po
odborné stránce pracovníci zvládají své úkony dobře. Vzdělávání vychází ze
zákonných norem. Další oblast podpory práce úředníků je budování
profesionálního vztahu vůči občanům. Opatření lze naplnit realizací specifických
vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských
zdrojů ve veřejné správě – budou využívány jako prostředky pro uspokojování
potřeb pracovníků obce.

Podporované
aktivity

B3.1.1 Vzdělávací programy

Indikátory/jedn
otka



Zdroje
financování
Realizátoři
projektů:

Počet absolvovaných hodin vzdělávacích programů

-



Obec
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Název opatření: B3.2 Rozšíření kapacit a přístupnosti obecního úřadu

Popis:

Jedná se o požadavek na investice do fyzického prostředí úřadu za účelem zlepšení
funkčnosti budovy a to i v ohledu na její bezbariérovost. Budova obecního úřadu
není přístupná pro hendikepované. Do budoucna se nabízí i otázka vytvoření
prostor obecního úřadu v jiných prostorách, méně odloučených od středu obce.

Podporované
aktivity

B3.2.1 Investice do obecního úřadu



Počet provedených stavebních
nakoupených vybavení



Počet nových služeb občanům

Zdroje
financování




MMR (pouze pro program Podpora pro odstraňování bariér v budovách)
Obec

Realizátoři
projektů:



Obec

Indikátory/jedn
otka

úprav/rekonstrukcí

a

počet

souborů
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Název opatření: B3.3 Podpora informačních a komunikačních technologií

Popis:

Účelem opatření je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a
sdílením informací a dat veřejných systémů. Proto budou podporovány aktivity
propojující jednotlivé elektronické databáze a rovněž také budování (resp.
přestavba) elektronických agend. Rovněž tak je zapotřebí provádět systematickou
digitalizaci archivů a tyto dokumenty zálohovat. Navrhovaná opatření vedou ke
snížení administrativní zátěže, zlepšení komunikace mezi uvnitř veřejné správy
samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně
osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy.
Opatření sdružuje projekty zlepšující funkci obecního úřadu při zajištění výměny
informací s občany, organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem
zvyšování efektivity vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a
kvalitních informačních služeb, a to i pro krizové a mimořádné situace.
B3.3.1 Aplikace e-governmentu, podpora vzniku datových úložišť

Podporované
aktivity

B3.3.2 Rozšiřování veřejného (volně šířeného) internetu
B3.3.3 Digitalizace dat (vč. ÚPD)
B3.3.4 Nové komunikační nástroje s občany

Indikátory/jedn
otka



Počet realizovaných aplikací/zprovozněných nástrojů

Zdroje
financování



IROP

Realizátoři
projektů:



Obec
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8.4.7

Opatření specifického cíle B4. Zlepšení atraktivity obce

Název opatření: B4.1 Rozvoj bydlení

Popis:

Podporované
aktivity

Opatření ukládá obci zabývat se rizikem úbytku obyvatel a naopak snažit se o
příliv. Jak je zmíněno v analytické části, trend několika málo roků svědčí o tom, že
Hrobčické obce jsou atraktivní pro nové obyvatele. Přes objektivní překážky, mezi
které patří i nedostatek rozvojových ploch pro nové bydlení, je nutné se snažit o
příchod nových obyvatel, resp. o přirozenou generační obměnu. Zejména je
důležité umožnit mladým lidem a párům, aby začali bydlet právě v hrobčických
obcích.
B4.1.1 Budování rozvojových ploch pro individuální bydlení
B4.1.4 Budování a rekonstrukce obecních bytů (nájemních, startovacích,
sociálních)

Indikátory/jedn
otka



Kladné migrační saldo

Zdroje
financování




MMR a SFRB (úvěrové a dotační programy SFRB)
IROP (Sociální bydlení)

Realizátoři
projektů:



Obec
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Název opatření: B4.2 Posilování další občanské vybavenosti
Požadovaných dopadů lze dosáhnout vysokou úrovní veřejných i komerčních
služeb. Účelem je zvýšit kvalitu objektů občanské vybavenosti a vytvořit tak
podmínky pro rozšíření funkcí a pestrosti nabídek občanům. Obec ale také nemá
dostatek objektů a situace je komplikovaná počtem místních částí obce.

Popis:

Současné nedostatky tkví zejména v potřebě rozšířit některé nabídky i sportovního
a rekreačního zázemí pro sporty třeba i netradiční. Specifickou kategorii
představuje motosport, který vytváří novodobou tradici. Podporovány proto
budou například kryté kurty, tělocvičny, zařízení skateparku, multifunkční hřiště
apod.
Obec usiluje také o kvalitní zázemí pro obchod se smíšeným zbožím a případně jiné
služby obyvatelům. Kromě obchodu je zapotřebí i zajistit vyšší standard
gastronomických služeb.

Podporované
aktivity

B4.2.1 Zřizování nových objektů občanské vybavenosti (např. obchod, knihovna)

Indikátory/jedn
otka



Nové/rekonstruované objekty občanské vybavenosti

Zdroje
financování



IROP (SC 2.4 – pouze pro objekty vzdělávání)

Realizátoři
projektů:



Obec
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Název opatření: B4.3 Image obce

Popis:

Podporované
aktivity

Indikátory/jedn
otka

Nástrojem, který obec může rozvinout za účelem udržení stávajících a přilákání
nových obyvatel, je také budování image obce a řízení informací, které o sobě
poskytuje. Jedná se tedy o zaměření na propagaci obce, šíření dobrého jména a
vytváření reklamy zacílené na potenciální obyvatele.
B4.3.1 Tvorba propagačních nástrojů pro potenciální nové obyvatele
B4.3.2 Účast v soutěži Vesnice roku


Počet aktualizovaných propagačních a informačních nástrojů



Počet informačních nástrojů/akcí

Zdroje
financování

-

Realizátoři
projektů:



Obec
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8.4.8

Opatření specifického cíle C1

Název opatření: C.1.1 Rozvoj podnikání
Obec má zájem na rozšíření pestrosti drobného podnikání přímo v obci.
Ekonomický život a podnikání je základ pro vytváření zdravé sociální struktury
obyvatel a zaměstnanost v obci. Je zapotřebí vytvářet příznivé podmínky pro
začínající řemeslníky a další profese, aby mohli svou práci vykonávat v obci.
Popis:

To může být dosaženo informační podporou ze strany obce (tj. poskytnutím
základních informací. Druhým nástrojem je vytváření prostor s výhodnými
podmínkami (podnikatelský inkubátor).
Problémem je i nedostatečná znalost podnikatelské činnosti v oboru podnikání a
plánů podnikatelů.

Podporované
aktivity

Indikátory/jedn
otka
Zdroje
financování
Realizátoři
projektů:

C1.1.1 Vytvoření ploch a prostor pro nově začínající podnikatele za zvýhodněný
nájem
C1.1.2 Zjišťování a vyhodnocování potřeb podnikatelů


Počet podpořených podnikatelů



Podnikatelská plocha k pronájmu



Obec



Obec



OHK

Název opatření: C.1.2 Podpora regionálních produktů a služeb
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Popis:

Požadovaným dopadem je zvýšení přidané hodnoty produktů a služeb místních
podnikatelů a jejich přiblížení cílovému uživateli. Zejména jde o maximální využití
vstupů do výroby přímo z obcí Hrobčicka a vznikne produkt nebo služba, která je
ztotožněna bezprostředně s regionem vzniku. Mít regionální produkt (nebo službu)
má velký motivační efekt pro další rozvoj podnikání a vytváří prostředek pro
reprezentaci regionu.
Samotní podnikatelé k tomu mají možnosti zejména z Programu rozvoje venkova a
existují i podpůrné kampaně MZE (např. Regionální potravina).
Úloha obce v tomto případě je vázána na roli organizátora či zprostředkovatele,
případně též objednatele. Obec také může propůjčovat právo užívat značku
označující původ (např. Hrobčický).

Podporované
aktivity

C1.2.1 Vytvoření nabídky regionálních produktů s označením místa původu

Indikátory/jedn
otka



Počet nových lokálních produktů/služeb

Zdroje
financování



Obec



Obec



OHK

Realizátoři
projektů:
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Název opatření: C1.3 Vytváření pracovních míst v obci
Účelem je budování zaměstnanosti v obci a nejbližším okolí, aby a
pracovali ve své obci a tudíž i pro obec. Jak je uvedeno v analytických
programu, vyjížďka obyvatel je veliká. Zároveň je zapotřebí věnovat se i
zaměstnatelným lidem. Nabízí se proto zaměstnávání osob přímo obcí
vytvořenými osobami.
Popis:

občané
částech
obtížně
nebo jí

Vhodným podpůrným prostředkem pro vytváření pracovních míst jsou nástroje
sociální ekonomiky a sociální podnikání, které je shodou okolností
v programovacím období 2014 -2020 podporováno v rámci IROP i OP Z. Obec má
možnost vytvořit svůj sociální podnik (např. i ve spolupráci s jinými podnikateli).
Obec využívá i dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce, což je vhodný
nástroj pro vytváření pracovních míst a osvědčuje se.

Podporované
aktivity

C1.3.1 Sociální podnikání

Indikátory/jedn
otka



Počet vytvořených pracovních míst

Zdroje
financování




OP Z (IP 2.1)
IROP (SC 2.2)

Realizátoři
projektů:



Obec (resp. vytvořená obchodní společnost)

C1.3.2 Využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
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9 Implementační část
Program rozvoje obce (dále PRO) je dokument formulující společnou strategickou rozvojovou vizi
dalšího rozvoje města jako celku, která na základě názorového konsenzu všech zúčastněných stran při
přípravě, zpracování a schválení strategického plánu, vyjadřuje představu budoucího vývoje.
Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na:
•

politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města,

•

kvalitě systému, na přípravě a realizaci projektů (pravidel),

•

organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky,

•

komunikaci, osvětě a propagaci,

•

kontrolnímu mechanismu,

•

zpětné vazbě,

•

dalších specifických aspektech.

Implementace strategického plánu by měla maximálně využívat existující organizační struktury
a institucionálního rámce. Není nutné zakládat orgány či instituce nové, sloužící pouze tomuto účelu.
Funkci implementační skupiny by tak v rámci města měla plnit již fungující pracovní skupina pro
zpracování programu rozvoje obce vedená starostkou nebo zvoleným členem zastupitelstva,
případně nově vytvořená pracovní pozice.
Pracovní skupina bude skupinou se specifickým posláním a pověřením pro postupné uskutečňování
závěrů a návrhů strategického plánu. Bude řídicí a koordinační složkou, která bude navrhovat
pravidla, dohlížet nad jejich dodržováním a kontrolovat realizaci projektu.
Výkonnou složkou implementační skupiny by měl být manažer. Tuto funkci by měl převzít
zaměstnanec obecního úřadu. Předpokladem pro fungování managementu programu rozvoje obce
přesné stanovení kompetencí Implementační skupiny k výkonné jednotce.

9.1

Financování rozvoje

K naplnění programu bude potřeba plánovitě pracovat na zajištění finančních zdrojů. Při realizaci
rozvojových aktivit k naplnění dlouhodobých cílů a rozvojových priorit se počítá s vícezdrojovým
financováním. Základ tvoří vlastní finanční zdroje města. Současně se předpokládá využití
spolufinancování z evropských, národních, krajských, nadačních a dalších v úvahu připadajících
programů a fondů. Řídící složka bude aktivně iniciovat získávání finančních zdrojů pro naplnění
programu rozvoje obce, současně bude usilovat o zapojení finančních prostředků soukromého
sektoru a využívat i možností neziskového sektoru. Výkonnou a kontrolní složkou budou v Akčním
plánu zpřesňovány informace o možnostech financování jednotlivých aktivit. Akční plán je základním
podkladem pro tvorbu finančního výhledu, finančního plánu a rozpočtu obce na příslušný rok.
Výkonná a kontrolní složka (například manažer rozvoje) na základě vyhodnocení akčního plánu a
aktivit, které se podařilo realizovat, vyhotoví monitorovací zprávu (2016-2023) o průběhu plnění
programu. Na základě toho vypracuje podklady pro sestavení návrhu výdajové části rozpočtu na
příslušný rok zahrnující požadavky na finanční zdroje ke krytí aktivit PRO. Výdaje na krytí aktivit k
naplňování cílů a opatření budou v rozpočtu označeny. Obec tím získá přehled o tom, jaké finanční
prostředky na realizaci vynakládá.

67

Program rozvoje obce Hrobčice – návrhová část - koncept

9.2

Postup realizace

PRO je realizován prostřednictvím implementačního cyklu, který je složen z 3 částí:
1. Přípravná fáze
 Identifikace
 Hodnocení
 Rozhodnutí

2. Návrh akčního plánu
 Návrh podpory
 Návrh akčního
plánu

3. Realizace fáze
 Rozhodnutí
 Realizace
projektů
 Monitoring
projektů

- průběžná aktualizace potenciálu projektů, jejich identifikace
- hodnocení projektů dle stanovených kritérií
- rozhodnutí o zařazení projektu do potenciálu

- návrh způsobu podpory projektů
- výběr projektů do akčního plánu pro realizaci v daném
období

- schválení/zamítnutí podpory pro vybrané projekty
- realizace projektů a jejich administrace
- kontrola, monitoring a zajištění udržitelnosti projektů

V přípravné fázi je cílem vytvořit a průběžně aktualizovat tzv. zásobník projektů. Ve fázi návrhu
akčního plánu jsou vybrané projekty ze zásobníku navrženy do akčního (prováděcího plánu) tzn., že
se jedná o projekty navržené k určité formě podpory ze strany obce ve stanoveném období. V
realizační fázi rozhodne nejvyšší politický orgán samosprávy (zastupitelstvo) o schválení, příp.
neschválení projektů obsažených v akčním plánu. Schválené projekty jsou poté realizovány za určité
formy podpory obce. Celý implementační cyklus uzavírá monitoring projektů.
Základním úkolem implementační skupiny je vytvářet nové projektové záměry vycházející z PRO,
trvale podněcovat zainteresované subjekty k jejich vzniku a vést o nich systematický přehled. Díky
této činnosti je vytvořena řada záměrů, které tvoří základnu pro realizaci opatření vedoucích k jejímu
naplnění a seznamu potenciálních předkladatelů projektových záměrů. Důležitou platformou pro
získávání nových námětů je komunikace s veřejností, podnikatelskými subjekty, neziskovými
organizacemi, spolky a dalšími organizacemi působícími na území obce.
Dle předem daného postupu jednotliví předkladatelé projektů připravují a předkládají své záměry k
posouzení implementační skupině. Implementační skupina zhodnotí podle specifických ukazatelů
kvalitu projektu, jeho soulad se strategickými cíli a opatřeními relevantní klíčové oblasti a rozhodne o
zařazení projektu do zásobníku.
Ze zpracovaného zásobníku jsou na základě dohody všech zúčastněných a zainteresovaných subjektů
stanoveny prioritní projekty.
Kritéria, která musí být při výběru prioritních projektů zohledněna:
• soulad s ostatními cíli programu rozvoje obce
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• reálnost záměru a schopnost jeho realizace
• finanční náročnost projektu
• způsob financování projektu
• harmonogram přípravy a realizace projektu
• vliv na ŽP, sociální dopady
Potenciál projektů musí být pravidelně aktualizován a upravován dle současné situace v rozvoji obce.
Z potenciálu projektů je následně sestavován akční plán na určité období (zpravidla 1 rok).
Podmínky úspěšného akčního plánu:
• reálnost – provedení záměru a finanční zdroje
• vhodné časové období – 1-2 roky
• soulad a podpora – dohoda všech zainteresovaných stran
• přesná definice projektových záměrů
• způsob jejich podpory
• harmonogram projektu
• personální zabezpečení realizace projektu

Rozhodování zastupitelstva obce o podpoře vybraných projektů, resp. o schválení akčního plánu,
musí probíhat v souladu s nastavenými rozhodovacími mechanismy obecní samosprávy.
Základní podmínky realizace projektů:
• kvalitní a bezpečný legislativní rámec realizace projektu mezi žadatelem a obcí
• definování závazků žadatele – příjemce podpory, a to po celou dobu přípravy, realizace,
monitoringu a udržitelnosti projektu
• volba vhodného způsobu financování – kofinancování, vhodný dotační titul, bankovní úvěr apod.

9.3

Monitoring implementace a evaluace

Výkonná a kontrolní složka obce je odpovědná za sledování a vyhodnocování naplňování cílů a
opatření PRO. S monitoringem realizace PRO souvisí zejména shromažďování informací o průběhu
realizace dílčích aktivit, jednotlivých opatření a programových cílů – aktualizace aktivit, tvorba a
aktualizace projektových listů. Podkladem pro provádění aktualizaci je evaluace – komplexní
systematické posuzování procesu realizace PRO.
Smyslem monitorování je posoudit, zda se realizací navržených opatření (realizací vybraných
projektů) daří naplňovat strategické cíle a s tím spojené očekávané a žádané změny v rozvoji, či je
vhodné přehodnotit navržené směry a prostřednictvím aktualizace programu rozvoje obce zvolit
jinou strategickou cestu, která bude pro rozvoj obce využívána.
Pokud usilujeme o uplatnění strategického řízení, jsou veřejné služby, investice a ostatní veřejné
výdaje (tedy jednotlivé cíle a aktivity zahrnuté do strategického plánu) posuzovány zejména z
hlediska jejich účelnosti a následně z hlediska jejich efektivnosti a jejich hospodárnosti.
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Evaluace programu rozvoje obce
Pro úspěšnou implementaci strategického plánu musí být pečlivě nastaven účinný systém
monitoringu a evaluace. Manažer rozvoje obce (výkonná a kontrolní pracovník) bude každoročně
předkládat řídicí skupině průběžnou monitorovací zprávu, která zhodnotí naplňování PRO z pohledu
plnění indikátorů a předloží ji pro informaci nebo ke schválení zastupitelstvu. Hodnocení je
prováděno ve spolupráci s odpovědnými osobami.
Účelem evaluace je v intervalu 2 let zhodnotit dosažené cíle a poskytnout doporučení pro další řízení
strategického plánu i pro směřování jeho opatření. Závěry a doporučení evaluace představují jeden z
klíčových podkladů pro zlepšení efektivnosti strategického plánu. Za celkový průběh evaluace je
zodpovědný manažer rozvoje spolu s pracovní skupinou. Výstupy evaluace jsou předloženy
radě/zastupitelstvu ke schválení.
V průběhu realizace strategického plánu navrhujeme provedení 2 typů evaluací, a to:
PRŮBĚŽNÁ EVALUACE – jednou za dva roky, evaluace bude představovat zpětnou vazbu a na jejím
základě budou přijímána případná opatření pro aktualizaci PRO za účelem zdokonalení.
EX-POST EVALUACE – po ukončení strategického období PRO 2016 - 2023, evaluace zhodnotí
celkovou účinnost a efektivnost strategického plánu (účinnost intervencí, rozsah naplnění
očekávaných efektů, aj.).
Nastavený systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení.
Stěžejním subjektem hodnocení je manažer rozvoje. Výsledky vyhodnocení musí být zveřejňovány
minimálně jednou ročně. Vyhodnocení a zveřejňování výstupů by mělo probíhat za účasti občanů,
kterým bude umožněno fakticky využít skutečnost, že na tvorbě strategie participovali (například
veřejné setkání jednou ročně, kdy budou představeny výsledky práce).

9.4

Přehled konvergentních strategických dokumentů

Územní agenda Evropské unie 2020
EVROPA 2020
Strategické dokumenty na národní úrovni
Program rozvoje Ústeckého kraje
Strategie rozvoje lidských zdrojů Ústeckého kraje
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚK ÚK)
Udržitelný rozvoj
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 – 2020
Inovační politika Regionální inovační strategie Ústeckého kraje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (2012 – 2016)
Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje
Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020
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Aktualizace Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji
Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje Integrovaný krajský program ke
zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje
Strategie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
Strategie prevence korupce
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS SERVISO na období 2014 – 2020
Územní plán obce Hrobčice

9.5

Možné dotační příležitosti

Následující stať je základním vodítkem dotačních příležitostí pro obec Hrobčice. Obsahuje tedy
rámcové orientační vodítko k realizaci návrhové části programu rozvoje obce. Následuje výběr
dotačních příležitostí pro obec Hrobčice ze zdrojů operačních programů. Poslední sloupec sděluje,
zda je možné na tytéž aktivity žádat z plánované akce MAS Serviso, o. p. s., na jejichž území se obec
Hrobčice nachází.
Dotační
zdroj/program

Orientační
pomůcka

OP Životní
prostředí

Specifický cíl 1.1

Podporované projekty

Kanalizace (výstavba)

Možnost
žádat přes
MAS Serviso
NE

Modernizace a intenzifikace ČOV
Výstavba a modernizace úpravny vody a
zvyšování kvality pitné vody

Integrovaný
operační
program

Specifický cíl 4.3

Výsadba dřevin na nelesní půdě (stromořadí,
větrolamy), biologická rozmanitost, ekosystémy

ANO

Specifický cíl 5.1

Zateplování
a
zavádění
moderních
energetických technologií pro domy veřejných
budov

NE

Specifický cíl 1.1

Zateplení domu s min. 4 bytovými jednotkami +
různá energetická opatření (výměna zdrojů,
rozvodů apod.)

NE

Specifický cíl 2.4

Rekonstrukce a zvýšení kapacit mateřské školy

ANO

Specifický cíl 1.3

Zvyšování odolnosti proti katastrofám (požáry,
sucho)

ANO

Specifický cíl 1.2

Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras

ANO

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifický cíl 4.4

Revitalizace funkčních ploch zeleně

NE

Zajištění vhodných podmínek pro původní
druhy organismů v sídlech
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OP Výzkum
vývoj
vzdělávání

OP
Zaměstnanost

Specifický cíl 2.1

Infrastruktura pro sociální služby a komunitní
centra

ANO

Specifický cíl 2.2

Výstavba a vybavení sociálních podniků

ANO

Specifický cíl
3.1.1

„Měkké“ projekty pro integraci žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami (žadatelem
pouze MŠ)

NE

Specifický cíl
3.2.1

„Měkké“ projekty pro usnadnění přestupu dětí
z MŠ na ZŠ (žadatelem pouze MŠ)

NE

Opatření 1.3

Vzdělávání a rekvalifikace nezaměstnaných a
handicapovaných pro návrat na trh práce

ANO

Opatření 1.4

Vytváření pracovních míst v rámci sociálního
podniku

ANO

Opatření 1.5

„Měkké“ projekty spolupráce pro sociální
začleňování

ANO

Opatření 2.2

Sociální služby pro soc. začlenění a komunitní
služby

ANO

Opatření 2.4

Projekty pro sladění pracovního a rodinného
života (družiny, kluby, tábory)

ANO

Opatření 2.5

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (soc.
ohroženou

ANO
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9.6

Záznamový arch pro zásobník projektů

0.

Vazba ke strategickému cíli/opatření:

1.

Název (pokuste se stručně nazvat to, co byste chtěli, aby se v obci udělalo, řešilo, případně
změnilo):

2.

Lokalizace (uveďte, na jaké části území obce, by měl být Váš námět zrealizován; jakého území se
přímo dotýká):

3.

Cíl (uveďte hlavní cíl, kterého by mělo být uskutečněním Vašeho námětu dosaženo):

4.

Popis (stručně popište podstatu Vašeho námětu – co by se mělo udělat):

5.

Výchozí stav (stručně popište současnou situaci, kterou chcete realizací Vašeho námětu řešit,
změnit):

6.

Předpokládané celkové finanční náklady v Kč (velmi hrubý odhad):

7.

Období realizace (uveďte období, kdy by se měl Váš námět zrealizovat):

8.

Instituce odpovědná za přípravu a realizaci (kdo by mel nést hlavní záštitu, odpovědnost za
realizaci záměru):

V ………………… dne …………200….

Předkládá:
Telefon:
E-mail:
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Projektový záměr – komentář
Projektový záměr od různých institucí i jednotlivců slouží vedení obce k získání informací o potřebách
a úmyslech a cílech v oblasti rozvoje. Tento jednoduchý podklad ukazuje základní údaje,
promyšlenost a připravenost záměru a instituci nebo osobu, která má zájem na jeho realizaci.

Jednotlivé položky dotazníku znamenají:
1.

Název vyjadřuje činnost, službu nebo objekt, který by měl vzniknout.

2.

Lokalizace je místo nebo území, ve kterém bude záměr realizován a kterému bude sloužit.

3.

Cíl informuje o cílovém stavu, kterého má být dosaženo. Cíl musí být konkrétní a
kvantifikovatelný.

4.

Popis charakterizuje stručně celý záměr a postup jeho realizace. V případě rozsáhlého a
nákladného záměru jsou popsány jeho etapy a předpokládaný výsledný stav.

5.

Výchozí stav je popisem současného stavu a z toho vyplývající potřeby, aby se ze záměru stal
projekt.

6.

Předpokládané finanční náklady jsou odhadem celkové ceny projektu (popř. etap), udané ve
statisících Kč.

7.

Období realizace udává doporučený začátek a konec realizace (měsíc/rok).

8.

Instituce odpovědná za přípravu a realizace by měla z hlediska své působnosti nést hlavní
záštitu, odpovědnost za realizaci záměru.

Vyplňování strukturovaného dotazníku pomůže autorovi slovně upřesnit jeho myšlenku a záměr tak,
aby byl sdělitelný ostatním a mohl být diskutován. Zároveň se musí zamyslet nad finanční náročností
(hrubě odhadnout) a doporučit dobu, ve které by byla vhodná nebo nutná realizace.
Všechny projektové záměry budou evidovány v zásobníku, ve kterém jim bude přiděleno číslo.
Registrované záměry bude diskutovat a hodnotit vedení obce. Nejlépe hodnocené záměry budou
navrhovány k dalšímu rozpracování do podoby řádného projektu, pro který se zpracuje potřebná
technická a ekonomická dokumentace a bude se hledat spolufinancování z vnějších zdrojů (dotací
poskytovaných Ústeckým krajem, Českou republikou, Evropskou unií popř. z jiných zdrojů).
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