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Obec Hrdlořezy 2014

Slovo starosty

Strategický plán naší obce je jeden z nejdůležitějších koncepčních
dokumentů. Již v minulosti naše obec měla strategický plán, ale ten již není
dostačující pro zdravý a dynamický rozvoj obce a je nutné vytvoření nového
plánu. Původní strategický plán pochází z roku 2003 a byl koncipován na deset
let.
Z odborného hlediska výstupem strategického plánování je rozvojová
strategie, strategický plán, plán rozvoje regionu, programy rozvoje apod. Nový
strategický plán jako rozvojový dokument je koncipován jako dokument
střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit
ekonomického sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území
municipality (regionu).
Nežádoucí faktory pro rozvoj obce budou odstraněny anebo co nejvíce
eliminovány. Hlavním cílem je zkvalitnění života jak pro rezidenty obce, tak
také pro nerezidenty obce.

Strategický plán obce Hrdlořezy

Stránka 2

Obsah

Slovo starosty ........................................................................................................ 2
Obsah ..................................................................................................................... 3
Úvod ...................................................................................................................... 5
Přínos nové strategického plánu ........................................................................ 7
Profil obce ............................................................................................................. 9
Historické informace ......................................................................................... 9
Urbanistické založení a vývoj ......................................................................... 10
Poloha obce ..................................................................................................... 11
Obecné a kontaktní údaje ................................................................................ 12
Demografický vývoj obce ............................................................................... 13
Nezaměstnanost ............................................................................................... 15
Občanská vybavenost ...................................................................................... 16
Veřejná zeleň, komunikace a doprava ............................................................ 17
Kultura a zájmová činnost ............................................................................... 19
Kulturní památky............................................................................................. 21
Technická vybavenost ..................................................................................... 22
Infrastruktura ....................................................................................................... 25
Komunikace a související vybavenost ............................................................ 25
Majetek obce - veřejné budovy občanské vybavenosti ................................... 27
Veřejná prostranství, odpočinková zóna ......................................................... 29
Oblast sportu a volnočasových aktivit ............................................................ 30
Strategický plán obce Hrdlořezy

Stránka 3

Technická vybavenost a služby, technická infrastruktura, vodohospodářské
objekty, sběr a likvidace odpadů, plynofikace ................................................ 31
SWOT analýza .................................................................................................... 33
Harmonogram ...................................................................................................... 41
Závěrečné slovo ................................................................................................... 44

Strategický plán obce Hrdlořezy

Stránka 4

Úvod

Pomocí Strategického plánu je obec představena jak z historického
pohledu, tak je hodnocen a popisován současný stav obce, vývoj obce,
nežádoucí jevy pro dynamický rozvoj. Pomocí SWOT analýzy jsou
charakterizovány vnitřní slabé a silné stránky, zhodnocen současný stav, dané
výsledky shrnuty v závěrečnou SWOT analýzu, kde kritické oblasti rozvoje
obce budou odhaleny a díky zaměření celkové strategie obce na tyto kritická
místa budou postupně a systematicky odstraněny.
Je to také soubor postupných a zcela konkrétních kroků, které povedou ke
zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území. Jde také o
koordinaci rozvoje obce jako společensko-politického organizmu.
Dle SWOT analýzy, poptávky občanů a možností (jak finančních, tak
časových), byly vybrány oblasti, na které se bude obec soustředit. V těchto
oblastech bude obec realizovat projekty, které odbourají nežádoucí jevy bránící
dynamickému rozvoji obce. Projekty budou dále zaměřeny na oblasti, ve kterých
je potenciál obce, který by mohl současný stav vyzdvihnout a rozšířit možnosti
obyvatelům, ať se jedná o trávení volného času, o pohyb po obci, nebo o
zlepšení celkových služeb občanům či projíždějícím.
Strategické plánování kombinuje:
 Územní limity
 Politickou vůli
 Finanční zdroje
 Nefinanční (zejména) lidské zdroje
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Dané projekty budou rozvrhnuty na určité časové období, ve kterém je
obec bude realizovat.
Projekty budou financovány jak z rozpočtu obce, tak i z cizích zdrojů
(dotace ministerstev ČR, dotačních programů EU a soukromých subjektů).
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Přínos nového strategického plánu

Ve své výsledné podobě nový strategický plán představuje vnitřní
konzistentní názor na možnosti a předpoklady rozvoje naší obce. Místa, na která
je potřeba soustředit pozornost. Tato místa přispějí k dynamickému rozvoji obce
a celkově se obec stane atraktivnějším místem pro život rezidentů, ale také
nerezidentů.
V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze
základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území naší obce.
Obecně úkolem strategického plánu jakožto základního rozvojového
dokumentu obce je:
 definovat společné zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských
subjektů;
 definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů;
 optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro
rozvoj bydlení a podnikání v obci;
 koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a
funkčního, vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru;
 koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření
stabilních podmínek pro bydlení a podnikání;
 definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky obce;
 posilovat vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnost za jeho
rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů.
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Strategický plán rozvoje obce Hrdlořezy by měl sloužit především jako
podklad pro :
 střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje obce
 zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce
 sestavování obecních rozpočtů
 práce na tvorbě nového územního plánu obce
 posuzování regionálních a nad regionálními plány a programů z pohledu
obce
 aktivní marketing obce
 zodpovědný vstup obce do podnikání
 vstup do různých sdružení a svazků
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Profil obce
Historické informace

První zmínka o obci je z roku 1406, avšak předpokládá se podstatně starší
založení. Půdorys historické části obce, ve kterém jsou jednotlivé zemědělské
usedlosti orientovány kolmo na osu protáhlé návsi i stopy původní parcelace
plužiny, dovolují usuzovat na založení obce v období vnitřní kolonizace, tedy
patrně v druhé polovině 12. nebo 13. století, kdy se na Boleslavsku dotváří
sídelní struktura, v základních rysech založená již v raném slovanském
středověku, mnohde s ještě starší pravěkou sídelní tradicí. Z katastru obce
Hrdlořezy pocházejí archeologické nálezy patřící lidu kultury Nálevkových
pohárů, popelnicových polí a kultury Halštatské a to z archeologické lokality,
hradiště ,,Předliška“. Nejvýraznější pozůstatky opevnění hradiště jsou datovány
přibližně do pátého století př. n. l.
Stabilizovanou sídelní strukturu pozdější vlivy podstatně nezasáhly. Obce,
některé ještě s drobnými feudálními sídly, dočasně opuštěné za třicetileté války,
se většinou obnovily na původních lokalitách.
Nevýznamné strukturální změny znamenaly vznik barokního velkostatku i
jeho pozdější redukce a raabizace parcelace. Nejvýznamnější změny v sídelní
struktuře nakonec přinesl až rozvoj průmyslu v Mladé Boleslavi v první polovině
20. století.
V rámci státem prosazované střediskové soustavy osídlení byly Hrdlořezy
v sedmdesátých letech správně přičleněny k městu Mladá Boleslav. Obec ztratila
samostatnost, možnost rozhodovat o obecních záležitostech byla neúměrně omezena.
Hrozila ztráta místních tradic a společenského povědomí identity obce, která se začala
vyvíjet jako předměstí průmyslového města.
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V důsledku společenskopolitických změn po roce 1989 zvítězila
v Hrdlořezech vůle po znovuzískání samostatnosti. V současnosti se Hrdlořezy
rozvíjejí jako samostatná svébytná obec.

Urbanistické založení a vývoj

Dnes dobře zachovaná kompozice původní obce Hrdlořezy je
středověkého původu. Menší význam vsi dokládá absence kostela v celé její
historii, na široké návsi stojí pouze novodobá kaplička sv. Jana Nepomuckého.
Umístění vsi na obchodní stezce mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou
sehrálo v jejím vývoji podstatnou roli. Půdorysná struktura, zachycená na mapě
katastru nemovitostí jasně rozlišuje původní obec, situovanou na kraji náhorní
plošiny ve formě typické ulicové vesnice. Seskupení dvorů a statků podél
protáhlé návsi je dodnes patrné v půdorysu i ve hmotách. Původní náves je
orientována ve směru severovýchod – jihozápad, centrum obce bylo přibližně
v jejím středu.
Naopak zástavba jihovýchodní části obce je novějšího data, na
pravoúhlém půdorysu a parcelách současného typu. Je především z období
meziválečného a poválečného, ve východní partii je zástavba novodobá.
Zásadní zásah do urbanismu sídla představuje realizace železniční trati a
stavba silnice I / 38, která původní obec míjela jižně. Obec se začala rozvíjet na
plochy mimo původní sevřený půdorys s ohledem na novou dopravní kostru a
terénní morfologii.
Rozvoj průmyslu v Mladé Boleslavi a obliba chat jsou další novodobé
prvky, které ovlivnily strukturu sídla. Postupně se obec stává obytným a
rekreačním zázemím města.
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Poloha obce

Obec Hrdlořezy zahrnuje v současné době jedno katastrální území a to k.
ú. Hrdlořezy. Západními sousedy Hrdlořez jsou obce Čistá a Bukovno, jižním
sousedem je statutární město Mladá Boleslav, východním sousedem je
Bítouchov a severním Bělá pod Bezdězem.
I když správní příslušnost nepřisuzuje Hrdlořezy k městu Mladá Boleslav,
přirozená spádovost se projevuje především ve vyjížďce za prací a službami.
Z pohledu geografické polohy se obec Hrdlořezy nachází ve středočeském
kraji v poměrně těsném severním sousedství se statutárním městem Mladá
Boleslav. Obec leží na pravém břehu řeky Jizery, kde prochází krátká část
hranice katastru obce po
pravém břehu. Severní
partii katastru zaujímá
jižní část mohutných
lesních masivů,
jihozápadní část
katastru tvoří údolí
Čistého potoka – místní
název Důl.
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Obecné a kontaktní údaje

Souhrnné informace
Status:

Obec

Typ sídla:

Ostatní obce

ZUJ (kód obce):

535869

NUTS5:

CZ0207535869

Obec s pověřeným úřadem:

Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností:

Mladá Boleslav

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0207 - Mladá Boleslav

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obecní úřad

Hrdlořezy 155, 293 07 - Josefův dvůr

Obec s pověřeným obecním
úřadem:
Obec s rozšířenou působností:

Mladá Boleslav

Starosta

Petr Hejl

Místostarosta

Tomáš Prášek

Katastrální plocha (ha):

969

Počet bydlících obyvatel k 1. 1.
2013:
Nadmořská výška (m n. m.):

721

Mladá Boleslav

286

Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 14° 52' 31’’ E, 50° 27' 5'' N
První písemná zpráva (rok):
1 406
PSČ:

29307

web

http://www.obechrdlorezy.cz

e-mail

info@obechrdlorezy.cz
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Demografický vývoj obce

Obec Hrdlořezy ve své současné podobě je územím poměrně stabilním.
Vývoj počtu obyvatel od roku 1850 byl pravidelně stoupající. Vzestup počtu
obyvatel je patrný až do roku 1930 s následujícím významným poklesem k roku
1950. Mezi léty 1950 a 1961 dochází k přechodnému růstu počtu obyvatel, ale
po roce 1961 počet obyvatel trvale mírně klesá až do roku 1991. Je možno tento
fakt přičítat migraci obyvatelstva do panelových sídlišť rychle rostoucích
spádových center. Od roku 1992 se projevuje mírný růst, pravděpodobně
spojený se zájmem o rodinné bydlení v dosahu velkého města po změně
společensko - ekonomických poměrů. Rok 2000 až 2001 odstartoval výstavbu
bydlení novodobého - venkovského, které sebou přináší růst počtu obyvatel.
V následující tabulce je vývoj počtu obyvatel od roku 2009 do 2020. Od
roku 2009 do roku 2014 se jedná o skutečný vývoj. Od roku 2015 jsou čísla
odhadována podle současného růstu obyvatel. Obec při současném tempu růstu
počítá s pravidelným přírůstkem cca 30 obyvatel ročně až do roku 2020. Obec se
v daném ročním přírůstku drží nižších čísel. Strategické plánování pomůže
k nárůstu počtu obyvatel.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
2014

2015

2016

2017

2018

695

715

745

780

810

840

880

2013

675

2020

2012

650

865

2011

590
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2010

580

Počet
ob.

2009

Rok
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Počet
bydlících
obyvatel k 31.
12. 2013

Počet obyvatel
Počet obyvatel ve
0-14 1560let
59
64
let
let

věku
65 a
více
let

Střední stav
obyvatel k 1.
7. 2013

Celkem

711

123

432

51

105

724

Muži

353

57

218

26

52

361

Ženy

358

66

214

25

53

363

Přírůstek
obyvatelstva
Živě
Zemř Přiroz
naroz elí
ený
ení
přírůs
tek

Saldo migrace
Přistěh
ovalí

Vystěh
ovalí

Přírůstek/ú
bytek

Sald
o
migr
ace

Celk
em
Muži

10

6

4

20

34

-14

-10

6

2

4

9

21

-12

-8

Ženy

4

4

0

11

13

-2

-2
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Nezaměstnanost
Obec disponuje malým počtem pracovních míst. Lidé z obce a okolí
dojíždí za prací do nedaleké Mladé Boleslavi. Zde je dostatek pracovních míst a
převážně díky Škoda auto a. s. Obec i přes nedostatek pracovních míst nemá
vysokou nezaměstnanost. S nárůstem obyvatel chce obec předejít situaci, kde by
se v obci začali zvyšovat počty lidí bez zaměstnání. Z tohoto důvodu chce obec
v budoucnu podporovat menší a střední podnikání v obci. Podpora projektů,
které přispějí k vytvoření pracovních míst a podpoře podnikatelů. Je jeden z cílů
strategického plánu.
Míra registrov. nezaměstnanosti dosažitelní
Celkem 3,85 %
Muži
4,05 %
Ženy

3,57 %

s maturitou

vyučení

základní
st.vzdělání

absolventi

věku 50 let a více

věku 18-24 let

mladistvých

OZP

uchazeči o práci

Uchazeči o práci - počet

Celkem

10

3

0

1

4

0

1

7

2

Muži

6

3

0

0

4

0

0

6

0

Ženy

4

0

0

1

0

0

1

1

2
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Občanská vybavenost

Obec je z hlediska obchodu a služeb poměrně spoře sanovaná, důvodem
je dobré spojení s městem Mladá Boleslav (2km spojení MHD). V obci není
žádná prodejna potravin ani smíšeného zboží. Služba pohostinství je zajišťována
soukromým subjektem. Ze základních služeb jsou v obci: mandl, pedikúra,
kadeřnictví, kosmetika a rekondiční masáže.

Obecní úřad je umístěn ve vlastní budově, jeho součástí je sál se sociálním
vybavením na pořádání kulturních akcí pořádaných obcí. Instituce státní správy
je prováděna nadřízenou obcí magistrátem města Mladá Boleslav. Předškolní a
základní školní zařízení je dle spádovostí obce ve školském zařízení v Debři nad
Jizerou spravované městem Mladá Boleslav.
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V obci není žádné zdravotnické zařízení, zdravotnické a lékárenské služby
jsou ve spádovém městě Mladá Boleslav a Kosmonosy.

Veřejná zeleň, komunikace a doprava

Zeleň v krajině a sídle je podle charakteru členěna na parkově upravené
plochy, trvalé travní porosty, doprovodnou a rozptýlenou zeleň a lesy. Plochy
veřejné zeleně v obci byly s určitým kompozičním záměrem osázeny dřevinami.
Tyto plochy by i v budoucnu mohly být vhodnými dosadbami vylepšeny. Trvalé
travní porosty – louky a pastviny jsou nenahraditelným prvkem v krajině, jenž
tvoří přechod mezi ornou půdou a vyšší trvalou zelení.
Obcí prochází komunikace 3. třídy spojující Mladou Boleslav- Debř ,
Hrdlořezy, Čistou, Bítouchov a Bělou pod Bezdězem. Obec udržuje a spravuje
místní komunikace s důrazem na komunikací po které projíždí MHD. Trasy
místních komunikací jsou doplňovány dle nutnosti, tak jako tomu bylo v loňském
roce, kdy obec vybudovala spojovací komunikaci k plánované zástavbě
rodinných domů. Hlavní dopravní osou území je silnice 1. třídy I / 38, která míjí
obec po jižní straně a silničním mostem přes údolí.
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Obec je dopravně obsluhována především městskou hromadnou dopravou
provozovanou Dopravním podnikem města Mladá Boleslav a obslužnou
dopravou spojem směr Bělá pod Bezdězem, Mladá Boleslav a Praha,
provozovanou soukromým dopravcem.
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Kultura a zájmová činnost

Obcí jsou podporovány následující občanské spolky:
Sbor dobrovolných hasičů a spolek obec Baráčníků, jejichž vznik je v daleké
minulosti. Pracováno je hlavně s dětmi, které se účastní soutěží a vystupují na
různých společenských akcí.
Nová doba přinesla do obce založení Tělovýchovné jednoty obce Hrdlořezy, kde
aktivně působí dvě družstva hokejbalistů, nohejbalistů a připravuje se i tenisové
družstvo.

Obec nejenom že tyto spolky podporuje, ale také se účastní dění v obci
pořádáním akcí pro děti a dospělé, oslavy dne dětí, mikulášskou, maškarní a
velikonoční zábavu pro děti, pořádání drakiády, vítání občánků, vítání dětí do
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první třídy, pro dospělé organizuje setkání s důchodci, oslavy dne matek,
organizuje návštěvy divadelních souborů v Mladé Boleslavi i v Praze.
Ze sportovního odvětví pořádá turnaje ve stolním tenisu, malé kopané,
nohejbalu, hokejbalu a tenisu.

V obci se pořádají plesy, taneční zábavy a diskotéky, na kterých se
organizačně podílejí všechny spolky i obec. Výše uvedené aktivity jsou
realizovány na sále místního pohostinství nebo na sále, který vlastní obec
s kapacitou 80 míst. Na pořádání sportovních akcí obec využívá dvou míst, a to
staršího hřiště v dolní části obce využívaného na malou kopanou i nohejbal a
druhého nově vybudovaného sportovního areálu, kde je možno využít
antukových hřišť na nohejbal, volejbal a tenis, dále je zde vybudovaná asfaltová
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plocha s mantinely, kde se hrají zápasy oblastní hokejbalové ligy , plochu je
možno využit i na košíkovou a další sportovně zábavné činnosti. Sportovní areál
má také vybudované šatny se sprchami a klubovnou.

Dále obec organizuje v zimních měsících návštěvu zimního stadionu
v Mladé Boleslavi, kde pronajímá ledovou plochu pro občany obce.
Kulturní památky

Kulturní památky obce jsou archeologická lokalita – hradiště Předliška.
Dále kaplička sv. Jana Nepomuského v horní části obce a několik křížků a
pomník padlým v obou válkách.

Strategický plán obce Hrdlořezy

Stránka 21

Technická vybavenost

Obec má založený systém zásobování vodou z místního zdroje, který má
dostatečnou kapacitu i kvalitu. Část Přední Důl je zásobována z vodovodu města
Mladá Boleslav, napojení řadů je z Debře nad Jizerou. Původní vodovod obce byl
vybudován kolem roku 1906. V polovině šedesátých let byla provedena generální
oprava rozvodů, rekonstrukce vodojemu a čerpací stanice. Vodovod má dvě
tlaková pásma. Horní část obce v okolí původního jádra obce je zásobována přes
automatickou tlakovou stanici, která je situována v budově požární zbrojnice a
kapličky na návsi. Část Důl má tlakové poměry určené hladinou vodojemu u hřiště.
Zdroj vody je situován v prostředí části Dolu, v oploceném ochranném
pásmu I. stupně je studna a čerpací stanice. Vydatnost zdroje je 5 l/s. Přímo ve
studni je osazené čerpadlo automaticky spínané podle úrovně hladiny ve
vodojemu. Vodojem je vybudován na severozápadním okraji obce, jeho objem je
150m3 a kóta maximální hladiny je 294 m n. m. V komoře vodojemu je instalováno
zařízení pro snímání úrovně hladiny a spínání čerpadla ve studni a zařízení pro
dálkové sledování úrovně hladiny. Množství vyrobené vody se pohybuje okolo 20
000 m3 za rok.
V obci není soustavná kanalizace. Splaškové vody jsou soustřeďovány
v domovních žumpách a vyváženy fekálními vozy. Několik nemovitostí vlastní
čistírnu odpadních vod.
Obec má zpracován projekt odkanalizování obce a vydané územní
rozhodnutí. Zpracovaný projekt řeší situaci jako plně tlakovou kanalizaci (žádost o
finanční dotaci z fondu životního prostředí).
Jednotlivé úseky obce mají vybudovanou dešťovou kanalizaci
kombinovanou většinou s povrchovým příkopovým odvodněním.
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Elektrická energie je dodávaná z hlavního vedení 22 kV napojeného na
rozvodnu Mladá Boleslav. V obci proběhla modernizace rozvodu vysokého napětí i
sítě nízkého napětí, obec má již z větší části rekonstruovány kabelové rozvody
Nenízkého napětí a veřejného osvětlení. Obec je vybavena 6 distribučními
trafostanicemi a 1 odběratelskou stanicí. Z důvodu výstavby rodinných domů je
zahájena stavba nové trafostanice.

Veřejné osvětlení tvoří systém s jedním zapínacím bodem, v minulosti
proběhla rekonstrukce všech 140 světel a pokrývá 100% zastavěné části obce.
Území není plynofikováno, napojení zástavby obce na STL plynovod Mladá
Boleslav – Debř bude možný až po plynofikování Debře nad Jizerou.
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Obec má vybudovanou místní telefonní síť napojenou na digitální telefonní
ústřednu v Mladé Boleslavi. Vedení jsou převážně vzdušná.
Obec provozuje místní rozhlas. Distribuce TV signálu je zajišťována
pozemními vysílači a v současnosti je v provozu základnová stanice Eurotelu na
stožáru televizního převaděče v ulici Na Farářce.
Svoz komunálního odpadu je řešen smluvním vztahem s Fa Compag Mladá
Boleslav a to vývozem popelnic celoročně 1 x týdně, dále jsou v obci umístěny
kontejnery na tříděný odpad sklo, plasty a 2x v roce jsou otevřeny velkokapacitní
kontejnery.
Dle smlouvy provádí fa Gompag 2x v roce svoz nebezpečného odpadu.
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Infrastruktura
Komunikace a související vybavenost

V obci Hrdlořezy jsou naplánovány některé aktivity spojené s dopravní
infrastrukturou v období 2014 - 2020. Rekonstrukce místních komunikací,
výstavby nových částí komunikací, vybudování parkovišť, vybudování a
rekonstrukce chodníků v obci. Dále také bezpečnostní opatření, kterými jsou
opatření svislých i vodorovných dopravních značek, opatření zpomalovacích
prahů, a zavedení potřebného varovného měřiče rychlosti.
V roce 2014 – 2015 bude probíhat nová zástavba příjezdové cesty ke
sportovnímu areálu v obci Hrdlořezy. Odhadovaná částka – 500 000Kč,
odhadovaná podpora – 400 000Kč. V roce 2015 je naplánována výstavba
většiny parkovišť. Jmenovitě se jedná o parkoviště, které bude vybudováno u
volnočasového zařízení na Dole, dále o parkoviště (sloužící jako veřejný
prostor) u Obecního úřadu a mateřské školy. Parkoviště u domu služeb a
vybudování parkoviště v Břízkách – v kopci. Odhadovaná částka –
610 000Kč, odhadovaná podpora – 366 000Kč. V roce 2015 budou
zrealizovány dva ze čtyř potřebných chodníků v obci. Chodník v horní části
obce bude dokončen dle stavebního povolení, včetně příjezdů k domům. Dále
budou vystavěny chodníky na předním Dole po obou stranách komunikace
III/0386. Odhadovaná částka – 1 100 000Kč, odhadovaná podpora –
800 000Kč.
V roce 2015 – 2016 proběhne rekonstrukce místní komunikace na
předním Dole. Odhadovaná částka – 300 000Kč, odhadovaná podpora –
60 000Kč. Rok 2016 přinese takové změny, jako je rekonstrukce komunikace ve
středním Dole, která slouží pro příjezd k rodinným domům a zahradám. Dále
budou pořízeny dopravní svislé i vodorovné značky pro zvýšení a zajištění
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bezpečnostního opatření v obci. Odhadovaná částka – 500 000Kč,
odhadovaná podpora – 240 000Kč.
V roce 2017 bude opravena místní komunikace, která zajišťuje příjezd
k zadní části sportovního areálu a rodinného domu. Dále bude vybudováno
parkoviště u sportovního areálu v horní části obce. V poslední řadě bude v tomto
roce obec opatřena příjezdovou vstupní cedulí, kterou bude tvořit i světelné
reflexní označení pro lepší viditelnost. Odhadovaná částka – 840 000Kč ,
odhadovaná podpora – 370 000Kč.
V roce 2018 se dokončí propojení chodníků v horní části obce od
restaurace Fišerů do nové zástavby, která vznikne již v roce 2015. Dále obec
opatří měřič rychlosti, který bude umístěn v kopci na silnici III/0386. Tento
měřič bude plnit úlohu bezpečnostního prvku na komunikaci v obci.
Odhadovaná částka – 700 000Kč , odhadovaná podpora – 440 000Kč.
V rozmezí roků 2015 – 2020 budou probíhat úpravy, rekonstrukce a
výstavby, které nebyly doposud pevně stanovené, nicméně jsou pro obec
důležité. Nová zástavba místní komunikace za humny, na kterou již bylo vydáno
stavební povolení. Dále vybudování příjezdové místní komunikace k nové
zástavbě. Také bude vybudována komunikace v části zadní Důl (od mostu na
zadní důl nová výstavba). V neposlední řadě dojde k vybudování chodníků ze
středního Dolu na zadní Důl. A nakonec se v rozmezích těchto let, chystá obec
opatřit na nejméně tři úseky místních komunikací, zpomalovací prahy. Tyto
prahy zajistí větší bezpečnost na místech, na kterých je to zapotřebí. Celková
odhadovaná částka za zmíněné období – 16 950 000Kč, odhadovaná
podpora – 13 185 000Kč.
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Majetek obce - veřejné budovy občanské vybavenosti

Obec bude v letech 2104 – 2020 rekonstruovat, rozšiřovat, modernizovat i
vystavovat budovy. V roce 2014 – 2015 proběhne zateplení domu služeb (fasáda
a přestěhování rozvodné skříně). Odhadovaná částka za tuto změnu je
1 000 000Kč, z čehož se předpokládá podpora z dotací, či jiných zdrojů
přibližně 800 000Kč. V roce 2015 proběhnou menší rekonstrukce, které jsou
ovšem potřebné. V domě služeb se budou rekonstruovat vnitřní prostory (jedná
se o vstup, chodbu, sociální zařízení a provozovnu). Dále se u budov v majetku
obce provede dle zákona tepelný audit. U budovy Obecního úřadu bude zřízena
protisněžná zábrana na střeše a nad vstupními dveřmi přístřešky. Nakonec dojde
v místní požární zbrojnici k výměně oken a k novému způsobu vytápění a
celkového zateplení. Dohromady jsou tyto rekonstrukce odhadnuty na
800 000Kč a obec odhaduje celkovou podporu na 300 000Kč.
V roce 2016 budou vybudovány skladové prostory v budově sportovního
areálu. Také proběhne zastřešení prostoru formou pergoly. Odhadovaná částka
– 300 000Kč, odhadovaná získaná podpora – 200 000Kč.
V roce 2017 proběhnou úpravy v budově Obecního úřadu. Dojde
k rekonstrukci vstupů do OÚ a MŠ, aby nedošlo k vytopení a následným
škodám. Odhadovaná částka – 200 000Kč, odhadovaná podpora –
150 000Kč. Dále dojde k rekonstrukci místní autobusové čekárny. Konkrétně se
bude jednat o výměnu dlouhodobě poškozených skel a bude proveden celkový
nátěr, který celkově oživí autobusovou zastávku. Odhadovaná částka –
200 000Kč, odhadovaná podpora – 0Kč.
V roce 2018 proběhne v budově Obecního úřadu rekonstrukce týkající se
sálu a chodby. Odhadovaná částka – 500 000Kč, odhadovaná podpora –
400 000Kč. Dále se ve stejném roce bude v budově Obecního úřadu
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rekonstruovat celý sklep budovy. Odhadovaná částka - 300 000Kč,
odhadovaná podpora – 60 000Kč.
V letech 2015 – 2020 proběhnou nejnákladnější projekty v oblasti budov,
které jsou v majetku obce. Obec plánuje vybudovat víceúčelovou budovu pro
sportovní a kulturní aktivity a podpořit tak celkový rozvoj obce. Odhadovaná
částka – 8 000 000Kč, odhadovaná podpora – 6 400 000Kč. Dále se v tomto
období vystaví potřebná a doposud chybějící budova pro seniory. Jde o další
výstavbu, která významně podpoří rozvoj obce. Odhadovaná částka –
6 000 000Kč, odhadovaná podpora – 4 500 000Kč. V poslední řadě se vystaví
budova a zázemí pro pracovníky obce. Odhadovaná částka – 1 000 000Kč,
odhadovaná podpora – 800 000Kč.
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Veřejná prostranství, odpočinková zóna

V této oblasti se v příštím programovém období 2014 – 2020 budou dít
změny, týkající se především lesnictví. V roce 2016 proběhne investování do
navýšení techniky, potřebné k údržbě zeleně a pořádku (musí dojít k plnění
smluv se spolky a pracovníky obce). Odhadovaná částka – 160 000Kč,
odhadovaná podpora – 32 000Kč. Dále proběhne vybavení dětského hřiště ve
volnočasovém zařízení Důl a sportovním areálu obce hracími prvky, což povede
k zatraktivnění celého areálu a větší návštěvnosti. Odhadovaná částka –
200 000Kč, odhadovaná podpora – 160 000Kč. Dále proběhne v roce 2016
výsadba stromů podél zelené plochy pro hasiče a vystaví se hluková zábrana.
Odhadovaná částka – 60 000Kč, odhadovaná podpora – 6 000Kč. V poslední
řadě v roce 2016 bude provedena obnova veřejného prostranství. Konkrétně se
bude jednat o zpevnění plochy u hasičské nádrže. Odhadovaná částka –
40 000Kč, odhadovaná podpora – 0Kč.
V roce 2017 proběhne zatrubnění vodoteče podél komunikace k místní
kapličce. Dále zatravnění a výsadba zeleně. Odhadovaná částka – 500 000Kč,
odhadovaná podpora – 350 000Kč.
V rozmezí let 2015 – 2020 se začne s těžbou dřeva (dle lesního
hospodáře) a výsadbou stromů v lese. Těžit se bude jen v lesích, které jsou
v majetku obce. Odhadovaná částka – 50 000Kč, odhadovaná podpora –
40 000Kč. V průběhu tohoto rozmezí bude muset dvakrát proběhnout
revitalizace lesních porostů – tj. vybudování zpevněného odtoku dešťových vod
a celková obnova zeleně. Odhadovaná částka – 3 000 000Kč, odhadovaná
podpora – 2 000 000Kč.

Strategický plán obce Hrdlořezy

Stránka 29

Oblast sportu a volnočasových aktivit

V roce 2015 je plánována výstavba volnočasového zařízení na středním
Dole. Toto zařízení bude tvořit klubovna a víceúčelové sportoviště, které
pokryje nároky občanů. Zároveň tento projekt přispěje k zatraktivnění obce.
Odhadovaná částka – 3 500 000Kč, odhadovaná podpora – 2 800 000Kč.
V roce 2015 až 2016 bude vybudována víceúčelová sportovní plocha jako
zázemí pro spolek Sboru Dobrovolných hasičů. Odhadovaná částka –
1 500 000Kč, odhadovaná podpora – 1 000 000Kč.
V roce 2019 je naplánována obnova antukového povrchu ve sportovním
areálu v obci. Odhadovaná částka – 200 000Kč, odhadovaná podpora – 0Kč.
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Technická vybavenost a služby, technická infrastruktura, vodohospodářské
objekty, sběr a likvidace odpadů, plynofikace

Do této oblasti spadá největší investice, kterou musí obec podstoupit.
Jedná se o splaškovou kanalizaci, která bude realizována mezi roky 2015 až
2020. Splašková kanalizace je v obci nezbytným řešením. Odhadovaná částka
– 75 000 000Kč, odhadovaná podpora – 67 500 000Kč.
V roce 2017 bude vyhotoven nový územní plán obce tak, aby splňoval vše
potřebné podle nového stavebního zákona. Odhadovaná částka – 300 000,-,
odhadovaná podpora – 210 000Kč. V roce 2017 se plánuje zřídit v obci
informační systém, který by měl pomoci ulehčit práci s informacemi a daty a
napomoci tak celé administraci. Odhadovaná částka – 150 000Kč,
odhadovaná podpora – 120 000Kč.
V rozmezí roku 2014 a 2015 budou nakupovány prostředky pro údržbu
obce (vozidlo na zimní údržbu, stroje na údržbu zeleně, včetně zahradních
traktůrků). S těmito stroji a zařízením budou pracovat výslovně zaměstnanci
z pracovní čety. Odhadovaná částka – 1 000 000Kč, odhadovaná podpora –
700 000Kč.
V roce 2019 proběhne čištění koryta Čisteckého potoka. Obec dbá o své
prostředí a dělá vše pro to, aby bylo atraktivní jak pro rezidenty obce, tak pro
nerezidenty. Odhadovaná částka – 500 000Kč, odhadovaná podpora – 0Kč.
2017 – 2019 dojde v rámci celkového přispívání k rozvoji obce, také k rozšíření
veřejného osvětlení. Odhadovaná částka – 200 000Kč, odhadovaná podpora
– 0Kč.
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2015 – 2020 bude vybudována infrastruktura ke stavebním pozemkům
obce v části Důl. Odhadovaná částka – 1 000 000Kč, odhadovaná podpora –
0Kč.
V roce 2020 dojde k opravě hasičské nádrže. Bude se jednat o preventivní
opravu, která zajistí další bezproblémové roky fungování. Odhadovaná částka
– 100 000Kč, odhadovaná podpora – 60 000Kč.
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SWOT analýza

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je
standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o
nejrůznějších objektů zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak
výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika současných
vnitřních silných a slabých stránek zkoumaného objektu a možných vnějších
budoucích příležitostí a ohrožení jeho rozvoje.
Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo
alespoň omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících
příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení.
Při formulaci analytických poznatků SWOT analýzy se vycházelo
především z profilu obce a výsledků průzkumu mezi obyvateli, mládeží,
podnikateli, spolky a neziskovými organizacemi působícím ve městě.
Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, jsou
využity pro upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé
rozvojové strategie města a jako základ pro formulaci strategických cílů a
rozvojových priorit, opatření a aktivit.

Strategický plán obce Hrdlořezy

Stránka 33

Základní SWOT analýza obce
Silné stránky

Slabé stránky

 Dopravně dostupná poloha, do 10
km od Mladé Boleslavi
 Klidné prostředí pro bydlení
 Rozvojové plochy pro další
výstavbu
 Nízká míra nezaměstnanosti,
blízkost Mladé Boleslavi (Škoda
auto a. s.)
 Rozvinuté informační kanály obce
(webové
stránky,
kabelová
televize, SMS, zpravodaj)
 MŠ v obci, Sportovní hřiště,
autobusové
spojení
Mladá
Boleslav,
železniční
trať,
budování kanalizace, činnost
spolků na území obce

 Nedostatečné řešení bezpečnosti
pohybu chodců na komunikacích,
špatný stav chodníků
 Stav místních komunikací
 Nedostatečná
technická
vybavenost
(plynofikace,
kompletní kanalizační zasíťování)
 Omezené interní finanční zdroje
obce pro realizaci větších projektů
 Minimum pracovních míst v obci
 Absence obchodu s potravinami,
místní lékař

Příležitosti

Ohrožení

 Poloha v dosahu Mladé Boleslavi
(Škoda auto a. s.)
 Možnost získání zdrojů financí
z dotačních fondů pro rozvoj obce
 Napojení obce na síť cyklostezek
 Cílená propagace obce
 Zlepšení nabídky sportovních
zařízení a volnočasového vyžití v
obci
 Další rozvoj malého a středního
podnikání
 Udržení kvalitního životního
prostředí v obci, citlivá péče o
krajinu

 Omezené množství pracovních
příležitostí
zejména
pro
absolventy škol
 Stárnutí obyvatelstva obce
 Limitovaná kapacita technické
infrastruktury (el. Energie, zdroj
vody) ve vztahu k rozvoji obce
 Nekontrolovaný a živelný rozvoj
obce
 Trávení volného času obyvatel
(sport, kulturní vyžití, pracovní
příležitosti)
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Obyvatelstvo a bydlení
Silné stránky

Slabé stránky








Stabilizovaný vývoj počtu obyvatel
Kladný přirozený přírůstek
Vyšší naděje dožití u obyvatel
Dobré věkové poměry
Nízký průměrný věk obyvatel
Relativní stabilita domácností vysoký podíl úplných rodin
 Poměrně velmi dobré vybavení
domácností předměty dlouhodobé
spotřeby a technickými zařízeními
 Vysoký podíl trvale obydlených
domů
 Dostatečné zázemí pro kulturní
vyžití občanů

 Nízká územní koncentrovanost
obyvatel obce
 Migračně neatraktivní oblast
 Vliv migrace na celkový počet
obyvatel
 Odchod mladých lidí z obce
 Regresivní
věková
struktura
populace
 Příliv
nových
obyvatel
bez
historických vazeb k obci

Příležitosti

Ohrožení

 Zlepšení
základních
životních
podmínek zvyšuje atraktivitu pro
trvalé bydlení
 Růst porodnosti může pomoci
stabilizovat obyvatelstvo v obci
 Podpora individuální výstavby –
příprava a zasíťování pozemků,
podpora mladých stavebníků
 Rozvoj a spolupráce jednotlivých
spolků v obci, podpora vzniku
dalších
 Rozšíření volnočasových aktivit
(kulturní, vzdělávací, sportovní) podle cílových skupin: děti, mládež,
dospělí, ženy, senioři

 Pokračující snižování počtu obyvatel
obce z důvodů stěhování.
 Zvýšení
počtu
odstěhovaných
mladých lidí.
 Zhoršování věkových poměrů –
stárnutí populace.
 Zánik spolků a zájmových sdružení
vlivem nedostatečného zázemí
 Technický stav obecních objektů
 Nedostatečná
infrastruktura
by
mohla přispět k zhoršení atraktivity
pro přísun nových obyvatel a udržení
současných rezidentů v obci
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Rozvoj podnikání a zaměstnanost
Silné stránky

Slabé stránky

 Dobré podmínky pro rozvoj
malého a středního podnikání
 Podpora podnikání v obci
 Relativně
široká
nabídka
pracovních míst v okolí (Mladá
Boleslav)
 Zázemí pro rozvoj ekonomických
aktivit, služeb i zemědělství

 Omezené příležitosti ke zvyšování
odborných způsobilostí v obci a
jejím okolí
 Vysoký
počet
občanů
se
základním vzděláním, nízký podíl
vysokoškolsky
vzdělaných
obyvatel
 Vysoká denní pracovní mobilita
obyvatel
 Nezbytná vyjížďka obyvatel za
prací

Příležitosti

Ohrožení

 Rozvoj počítačové gramotnosti a
dalších kompetencí požadovaných
na trhu práce
 Informovanost o možnostech
čerpání dotací z různých zdrojů
 Angažovanost
místních
podnikatelů na dalším rozvoji
obce, rozvoj spolupráce veřejného
a soukromého sektoru
 Další rozvoj podnikání, budování
nových podnikatelských lokalit a
příležitostí v obci

 Vnější
ekonomické
vlivy
(zdražování, daňové reformy,
pokles ekonomiky ČR)
 Změny v profesní struktuře a
požadavcích na zaměstnance
 Úbytek občanů v produktivním
věku, růst ekonomicky neaktivní
složky obyvatel
 Odliv kvalifikované pracovní síly
 Nízké
využívání
dotací
u
podnikatelských subjektů
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Rozvoj území obce a nová výstavba
Silné stránky

Slabé stránky

 Příjemné a klidné prostředí,
atraktivní poloha obce vhodná pro
rezidentní bydlení
 Vhodné podmínky pro rozvoj
nové
výstavby
(budování
celkového vybavení technickou
infrastrukturou)
 Existence volných ploch pro
případnou zástavbu i pro jiné
alternativy
 Velice dobrá dopravní dostupnost
obce (silnice, železniční trať,
autobusové spojení do Mladé
Boleslavi)
 Tradice individuálního bydlení

 Menší zájem občanů na udržování
a rozvoji vzhledu obce
 Pozemky v soukromém vlastnictví
 Příliv nových obyvatel bez
historických vazeb k obci
 Nezajištění
úplné
technické
vybavenosti a infrastruktury,
menší příliv nových obyvatel,
méně nové zástavby

Příležitosti

Ohrožení

 Poloha obce v blízkosti Mladé
Boleslavi, dopravní napojení obce
 Využití volných ploch pro:
výstavbu RD, volnočasové vyžití
občanů, podnikatelské účely
 Kapacitní zefektivnění využívání
současné
infrastruktury
v souvislosti s rozvojem obce a
novou výstavbou
 Dobré napojení regionu na
celostátní dálniční síť
 Zatraktivnění vzhledu obce

 Nedostatečná
koordinace
územních nároků jednotlivých
investic
 Soukromé vlastnictví volných
ploch využitelných pro rozvoj
výstavby
 Nedostatečná znalost obce a jejích
atraktivit
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Dopravní a technická vybavenost obce
Silné stránky

Slabé stránky

 Dobrá dostupnost i obslužnost (i
v zimním období)
 autobusová doprava do Mladé
Boleslavi, vlakové spojení
 Rychlostní komunikace
 Bezdrátová internetizace obce
 Dostupné telekomunikační služby
 MŠ, zájmová sdružení a spolky,
sportoviště, kulturní středisko

 Nedostatečné řešení bezpečnosti
pohybu chodců na komunikacích
 Nedostatečné možnosti parkování
na úzkých místních komunikacích
 Ztížená dopravní obslužnost na
místních komunikacích
 méně pracovních příležitostí
v obci, absence lékaře a obchodu s
potravinami
 Zhoršený stav některých místních
komunikací

Příležitosti

Ohrožení

 Modernizace a údržba současné
infrastruktury
 Využití dotací z evropských,
národních či krajských prostředků
na financování obnovy a výstavby
nových
prvků
dopravní
a
technické infrastruktury obce
 Dobré napojení regionu na
celostátní dálniční síť

 Rostoucí
automobilismus
–
nutnost budování, rekonstrukce,
údržby komunikací
 Nedostatek zdrojů na údržbu a
nutné
opravy
místních
komunikací
 Bezpečnost chodců po chodnících
 nevybudování
kompletní
kanalizační sítě a plynovodu
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Péče o životní prostředí a cestovní ruch
Silné stránky

Slabé stránky

 Kulturní
památky
v obci
(archeologická oblast)
 Čisté ovzduší bez znečištění
 Neexistence
významných
ekologických zátěží
 Kvalitní svoz komunálního a
nebezpečného odpadu (třídění)

 Nižší kvalita čistoty vzduchu
v topné sezóně (pálení tuhých
paliv)
 Mizivé využití alternativních
zdrojů energií
 Nedostatečná ekologická osvěta
 Méně atraktivní místa pro turisty

Příležitosti

Ohrožení

 Vybudování
kompletní
kanalizační sítě, plynofikace celé
obce
 Další rozvoj otázky nakládání
s odpady
 Výsadba zeleně, stromů (veřejná
prostranství, podél komunikací)
 Obnova polních cest, ochrana
biokoridorů
 Využití
obnovitelných
a
alternativních zdrojů energie
 Růst zájmu obyvatel o ochranu
životního prostředí a krajiny
 Ekologická
osvěta
obyvatel
(především dětí)

 Plynofikace - zvýšení nákladů na
vytápění zemním plynem
 Znečišťování kvality vzduchu
 Nárůst automobilového provozu a
následné
zhoršení
kvality
životního prostředí v obci
 Nedostatečné turistické vyžití
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Využití fondů ČR a EU pro rozvojové záměry obce
Silné stránky

Slabé stránky

 Zkušenosti z oblasti čerpání
prostředků z fondů ČR a EU.
 Zájem o dotace ze strany
podnikatelských
subjektů.
 Možnost
čerpat
finanční
prostředky z OP
 Široké zaměření fondů EU pro
programové období 2014 - 2020

 Finanční
náročnost
přípravy
nezbytných
stavebně technických podkladů
pro přípravu projektů.
 Administrativní, časová a finanční
náročnost přípravy projektu.
 Omezené finanční prostředky z
fondů
EU
zaměřené
na
zkvalitnění občanské
vybavenosti.
 Nezkušenost
subjektů
(podnikatelé, neziskové subjekty)
v oblasti využívání prostředků z
EU a ČR.

Příležitosti

Ohrožení

 Zvýšení
informovanosti
o
možnostech
financování rozvojových záměrů
pro
podnikatelskou a neziskovou sféru
 Využívání poradenství odborných
agentur a firem
 Využívání
služeb
dotačního
managementu
 Konzultace záměrů s gestory
jednotlivých programů OP fondů
EU
 Projektová příprava vhodných
záměrů, příprava projektů
 Partnerství
obce
s
podnikatelskými
subjekty
a
neziskovými organizacemi

 Dodržení podmínek pro příjemce
dotace
z programů ČR a EU
 Projekty mohou být ohroženy po
stránce
technické
a
majetkoprávní.
 Nadměrná složitost žádostí
 Nedostatečné finanční prostředky
na spoluúčast u větších projektů
financovaných z fondů EU
 Náročnost následné administrace
projektů
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Harmonogram
Obec určila strategická místa, ve kterých budou realizovány projekty.
Jedná se o místa, která byla vybrána jako oblasti s určitým potenciálem, který
povede k dynamickému rozvoji.
Zároveň byla také vybrána místa, která byla shledána jako kritická místa,
kde investice a projekty jsou nezbytné, z důvodu ohrožení dynamického růstu.
Je zde nutná realizace těchto projektů. Realizací obec předejde kritickým
situacím v rozvoji, které by nastaly a zároveň tato místa přispějí k dynamickému
rozvoji obce.

Projekty, které budou obcí realizovány, byly rozděleny do několika
kategorií:
1. Komunikace a ostatní vybavenost
Opravy místních komunikací, parkovacích ploch, tvorba nových parkovacích
ploch, rekonstrukce a vybudování chodníků a také bezpečností opatření na
ochranu všech účastníků provozu.
2. Veřejné budovy (majetek obce)
Celkové opravy těchto budov, rekonstrukce a přestavby. Jedná se převážně o
dům služeb, obecní úřad, autobusové zastávky, dům pro seniory, budovy
spojené se sportovním vyžitím v obci.
3. Veřejné prostory, odpočinkové oblasti, veřejná prostranství
Zde jde především o údržbu těchto ploch, revitalizaci krajiny, údržbu lesů,
dětských hřišť, parků.
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4. Sportoviště a místa pro volnočasové aktivity
Budova dobrovolných hasičů, údržba sportovišť, budovy pro spolky a sdružení
působící v obci.
5. Technická vybavenost obce
Plynofikace, splašková kanalizace, vodní plochy, veřejné osvětlení,
infrastruktura stavebních pozemků
6. Územní plán obce a informační systém
Tvorba nového územního plánu, vycházejícího z nového stavebního zákona,
informační systém obce.

Následující stránky strategického plánu obsahují tabulky s rozpisy prací,
předpokládanými cenami, podílem vlastních zdrojů a cizích zdrojů, časový
horizont, ve kterém budou projekty uskutečněny.
Podrobně jsou zde rozepsány předchozí oblasti.
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Popis

Rok
Investiční
realizace náročnost

Vlastní zdroje Zdroje z dotací/cizí
zdroje

Komunikace a související vybavenost
Místní komunikace v nové zástavbě za humny (Stodolní) stavební povolení vydáno.
Místní komun. příjezdová k nové zástavbě (k Stodolní, za vodojemem,Drážka a aut.servis)
Místní komunikace - příjezd k sportovnímu areálu nová zástavba (v Drážkách)
Místní komunikace přední důl, nad ulicí (na Žiškové),domy (Kopalová,Štěpař, Palečkovi atd.)
Místní komunikace zadní Důl - (od mostu na zadní důl nová výstavba rozvoj obce)
Místní komunikace - zadní příjezd k sport.areálu a rod.domu A.Dlouhého
Místní komunikace střední důl příjezd k rodinným domům a zahradám ( p.č. 168/8)
Parkoviště vybudování u sportovní areálu horní část obce
Parkoviště vybudování u volnočasového zařízení na Důle
Parkoviště vybudování u veřejných prostor Obecní úřad a Mateřská Škola
Parkoviště vybudování v kopci (Břízkách)
Parkoviště vybudování u veřejných prostor důmu služeb
Chodník horní část obce náves dokončení výstavby dle staveb. povol. a příjezdy k domům
Chodník horní část obce dokončení propojení od rest.Fišerů do nové zástavby III/0386
Chodníky na předním dole po obou stranách příchod silnici III/0386, a na (Žižkov)
Chodníky ze středního dolu na zadní Důl rozvoj obce
Bezpečnostní opatření měřič rychlosti a nové silniční označení na silnici III/0386 do kopce
Bezpečnostní opatření na místních komunikacích nové značky a vodorovní značení
Bezpečnostní opatření osázení spomalovacích pruhů Farářka, v Drážkách a volno čas Důl
Mostky na dole dokončení oprav
Označení příjezdu do obce vstupní cedule (uvítání do obce) + světelné reflexní označení
Náklady

2016 - 2019
2015 - 2020
2014 - 2015
2015 - 2016
2015 - 2020
2017
2016
2017
2015
2015
2015
2015
2015
2018
2015
2015 - 2020
2018
2016
2015 - 2020
2016
2017

4 000 000,00 Kč
6 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
250 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
60 000,00 Kč
200 000,00 Kč
900 000,00 Kč
500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
90 000,00 Kč
21 250 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
240 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
350 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
60 000,00 Kč
24 000,00 Kč
80 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100 000,00 kč
100 000,00 Kč
225 000,00 Kč
160 000,00 Kč
160 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 349 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč
4 800 000,00 Kč
400 000,00 Kč
60 000,00 Kč
4 000 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
120 000,00 Kč
90 000,00 Kč
36 000,00 Kč
120 000,00 Kč
700 000,00 Kč
400 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 275 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0,00 Kč
70 000,00 Kč
15 801 000,00 Kč

2014 - 2015
2015
2015
2018
2018
2015
2017
2015
2015 - 2020
2015 - 2020
2015 - 2020
2017
2016

1 000 000,00 Kč
250 000,00 Kč
150 000,00 Kč
500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč
6 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
18 300 000,00 Kč

200 000,00 Kč
250 000,00 Kč
150 000,00 Kč
100 000,00 Kč
240 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 600 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
4 690 000,00 Kč

800 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
400 000,00 Kč
60 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
6 400 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč
800 000,00 Kč
0,00 Kč
200 000,00 Kč
13 610 000,00 Kč

2016
2016
2015 - 2020
2016
2016
2015 - 2020
2015 - 2020
2017

160 000,00 Kč
200 000,00 Kč
50 000,00 Kč
60 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
4 010 000,00 Kč

128 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
54 000,00 Kč
40 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
150 000,00 Kč
1 422 000,00 Kč

32 000,00 Kč
160 000,00 Kč
40 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
350 000,00 Kč
2 588 000,00 Kč

2015 - 2016
2015
2019

1 500 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
5 200 000,00 Kč

500 000,00 Kč
700 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 400 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč
2 800 000,00 Kč
0,00 Kč
3 800 000,00 Kč

2015 - 2020
2017
2014 - 2015
2019
2017
2015 - 2020
2020
2017 - 2019

75 000 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč
150 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
78 250 000,00 Kč

7 500 000,00 Kč
90 000,00 Kč
300 000,00 Kč
500 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
40 000,00 Kč
200 000,00 Kč
9 660 000,00 Kč

67 500 000,00 Kč
210 000,00 Kč
700 000,00 Kč
0,00 Kč
120 000,00 Kč
0,00 Kč
60 000,00 Kč
0,00 Kč
68 590 000,00 Kč

Budovy v majetku obce
Dům služeb zateplení domu služeb, fasáda a přestěhování rozvodné skříně
Dům služeb rekonstrukce vnitřních prostorů (vstup,chodba, toalety a provozovny)
Budovy v majetku obce provést tepelný audit dle zákona,
Budova obecního úřadu rekonstrukce sálu a chodby
Budova Obecního úřadu rekonstrukce sklepa budovy obecního úřadu
Budova obecního úřadu zhotovení protisněžné zábrany na střeše a vstupní dveře přístřešky
Budova obecního ůřadu vstupy do OÚ a MŠ odvodnění zamezení vytopení a škodám
Budova požární zbrojnice výměna oken a nový způsob vytápění, zateplení
Víceúčelová budova pro sportovní a kulturní aktivity rozvoj obce
Budova pro seniory - výstavba nového rozvoj obce
Budova a zázemí pro pracovnky obce ( technické čety)
Autobusové čekárny rekonstrukce- výměna poškozených skel a provedení nátěru
Budova sportovního areálu vybudování skladových prostor a zastřešení prostoru (pergola)
Náklady

Veřejná zeleň a prostranství
Navýšení techniky na údržbu zeleně a pořádku plnění smluv se spolky a pracovníky obce
Dětská hřiště nové dětské herní prvky - volnočasové zařízení Důl a sportovní areál obce
Lesy v majetku obce dle lesního hospodáře provádět těžbu a výsadba stromů v lese
Výsadba stromů podél zelené plochy pro hasiče, nová zástavba hluková zábrana
Obnova veřejného prostranství zpevněná plocha u požární nádrže
Revitalizace les. por.p.č.
vybudování zpevněného odtoku deštových vod,obnova zeleně
Revitalizace les. por.p.č.
vybudování zpevněného odtoku deštových vod,obnova zeleně
Zatrubnění vodoteče podél komunikace ke kapličce,zatravnění a výsadba zeleně
Náklady

Oblast sportu a volného času
Vybudování zázemí pro spolek Sboru Dobrovolných hasičů víceúčelová sportovní plocha
Volnočasové zařízení na středním Dole klubovna a víceúčelové sportoviště
Obnova antukového povrchu - sportovní reál
Náklady

Ostatní
Splašková komunikace
Územní plán obce dle nového stavebního zákona
Technika pro pracovní četu - vozidlo na zimní údržbu, na péči o zeleň
Čištění koryta Čisteckého potoka
Informační systém v obci
Infrastruktura ke stavebním pozemkům obce v části Důl
Oprava hasičské nádrže
Rozšíření veřejného osvětlení dle rozvoje obce
Náklady
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Závěrečné slovo

Strategický plán je klíčovým dokumentem naší obce, který povede
k dynamickému rozvoji. Projekty budou postupně realizovány. Jsou závislé na
finančních prostředcích obce. Obec chce svou rozvojovou politiku stavět
z veliké části na dotačních titulech. Na projekty, které jsou strategicky
naplánované ve strategickém plánu, chce obec v co nejvyšší míře využít
dotačních titulů a získat co nejvíce finančních prostředků.
Dotační politika je klíčová pro rozvoj obcí a měst. Obec Hrdlořezy si je
vědoma tohoto potenciálů a strategické plánování obce souvisí úzce s dotační
politikou.
Celkově pro období 2014 - 2020 chce obec realizovat projekty v celkové
hodnotě 127 010 000 Kč. Předpokládaný podíl vlastních zdrojů obce je
22 521 000 Kč. Předpokládaný podíl cizích zdrojů (dotační tituly, grantová
politika je odhadován na 104 489 000 Kč. Z procentuálního hlediska se jedná o
82 % z cizích zdrojů a 18 % z vlastních zdrojů. Obec by dané projekty nebyla
schopná financovat z vlastních zdrojů. Dotační politika a strategické plánování
přispějí k realizaci těchto projektů a rozvoji obce.
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Tento strategický dokument pro období 2014 - 2020 byl schválen na zasedání
zastupitelstva.

dne:
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