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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Lukavice je strategickým rozvojovým dokumentem
obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2016 do roku 2025.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Lukavice v
souladu se zásadami regionální politiky Královéhradeckého kraje a také jako dokument
pro konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými
výhledy základní koncepční dokument obce Lukavice.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti
financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem
(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Lukavice
žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český
statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je
nutné v obci řešit. V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s
ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.
Martinů Eva, starostka obce Lukavice
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I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která
je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Lukavice (dále jen SPR) byl kladen důraz na
soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020



Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020



Národní rozvojové priority 2014-2020



Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň


Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020



Strategie rozvoje města Rychnov nad Kněžnou

3. místní úroveň


Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Rychnovsko



Sdružení SPLAV, o.s.



Euroregion Glacensis

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

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


ze statistických údajů ČSÚ;



z údajů ÚP;
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z ad hoc šetření dotazníky;



z údajů analýzy Rychnov nad Kněžnou;



z údajů analýzy Královéhradeckého kraje;



z údajů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko;



z údajů Sdružení SPLAV, o. s.;



z údajů Euroregion Glacensis;



z údajů obce Lukavice.

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

rozvoj zcela nezávislý na okolí, podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji

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

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

celků, nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj
z jiných než vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:
1. město Rychnov nad Kněžnou;
2. obce na území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko;
3. obce na území Sdružení SPLAV, o.s.;
4. Královéhradecký kraj;
5. Euroregion Glacensis.
Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry.
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Bylo by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních
větších měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní
podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z
mikroregionu, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Královéhradecký kraj
Obec Lukavice leží v Královéhradeckém kraji. Královéhradecký kraj leží v
severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s
Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří
oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak
počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec
Králové je od hlavního města Prahy vzdálena 112 km.
Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a
jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje
Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi
dvěma pohořími, a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a
Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi
nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část
území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho
přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží k povodí Labe, jen okrajová část
Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m
n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným
bodem je hladina Cidliny na území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.
Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke
změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice,
Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové,
a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi
území okresů.
9
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V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s
rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem.
Tabulka č. 1 - Základní informace o Královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj

znak kraje

vlajka kraje

Sídlo:

Hradec Králové

Zeměpisné souřadnice:

50°22′48″ s. š., 15°51′36″ v. d.

Hejtman:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Rozloha:

3 163 km²

Počet obyvatel:

551 421 (1. 1. 2016)

Hustota zalidnění:

116 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Sněžka (1603 m)

Historické země

Čechy a Slezsko

Počet okresů:

5

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:

15

Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

35

ISO 3166-2:

CZ-KR

CZ-NUTS:

CZ052

RZ:

H
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Mapa č. 1 - Administrativní členění kraje

Okres Rychnov nad Kněžnou
Okres Rychnov nad Kněžnou se rozkládá na východě Královéhradeckého kraje. Na
západě sousedí s okresem Hradec Králové, na severu s okresem Náchod. Jižní hranici má
s okresy Pardubického kraje (s okresy Pardubice a Ústí nad Orlicí). Východní hranici
okresu tvoří státní hranice s Polskem. K 31. 12. 2014 se rozlohou 982 km2 na celkové
ploše Královéhradeckého kraje podílí 20,6 %, a je tak druhým největším okresem v kraji
(za okresem Trutnov). Z hlediska počtu obyvatel je rychnovský okres nejmenším v kraji,
k 31. 12. 2014 jich zde žilo 78 926, tj. 14,3 % z celkového počtu obyvatel kraje.
Vyznačuje se nejmenší hustotou zalidnění, na 1 km2 připadá 80 obyvatel.
V sídelní struktuře zaujímá první místo okresní město Rychnov nad Kněžnou s 11 184
obyvateli.
Na základě Zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, bylo na území okresu vytvořeno sedm správních
obvodů pověřených obecních úřadů - Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Kostelec nad
Orlicí, Opočno, Rokytnice v Orlických horách, Týniště nad Orlicí a Vamberk a tři správní
11
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obvody obcí s rozšířenou působností - Rychnov nad Kněžnou, Dobruška a Kostelec nad
Orlicí. Tyto obce jsou pověřeny výkonem vybraných funkcí státní správy pro všechny
obce, které do jejich správního obvodu přísluší.

Obec Lukavice
Obec Lukavice je obec ležící v Královéhradeckém kraji, v bývalém okrese Rychnov nad
Kněžnou. Obec náleží do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Rychnov
nad Kněžnou. Obec Lukavice se nachází přibližně 5,5 km severně od Rychnova nad
Kněžnou. Katastrální území obce Lukavice leží v průměrné nadmořské výšce 378 m. n.
m
Mapa č. 2 – Umístění obce Lukavice

Podle údajů převzatých z Registru komunálních symbolů znak obce Lukavice vyobrazuje
v zeleném štítě pod šikmým stříbrným vlnitým břevnem oddělenou modrou hlavou se
stříbrnou hvězdou vpravo kosmo položená loveckou trubku, vlevo tři obilné klasy, krajní
odkloněné s listem, vše zlaté.
List vlajky obce Lukavice tvoří šikmo dělený bílý pruhem vycházejícím z první šestiny
dolního okraje listu do čtvrté šestiny horního okraje listu na modré žerďové pole a zelené
vlající pole. V modrém poli bílá šesticípá hvězda, v zeleném poli tři obilné klasy, krajní
12
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odkloněné s listem, provázené dole u bílého pruhu kosmo položenou loveckou trubkou,
vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Tabulka č. 2 – Lukavice – základní informace
Lukavice

znak obce

vlajka obce

status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0524 576492

kraj (NUTS 3):

Královéhradecký (CZ052)

okres (LAU 1):

Rychnov nad Kněžnou
(CZ0524)

obec s rozšířenou působností:

Rychnov nad Kněžnou

pověřená obec:
historická země:

Čechy

katastrální území:

Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou

katastrální výměra:

10,9 km²

počet obyvatel:

612 (2016)

zeměpisné souřadnice:

50°12′ s. š., 16°17′37″ v. d.

nadmořská výška:

470 m n. m.

PSČ:

516 03

zákl. sídelní jednotky:

1

části obce:

1

katastrální území:

1

adresa obecního úřadu:

Lukavice 190
51603 Lukavice

starosta:

Martinů Eva

oficiální web obce:

http://www.lukavice.cz/
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Z historie obce
Obec Lukavice se rozkládá v povodí řeky Kněžné a Lukavického potoka, jež bylo
součástí kolowratského a kvasinského panství. První písemná zmínka o obci pochází z
roku 1364. Katastrální území Lukavice leží v průměrné nadmořské výšce 378 m. n. m.
V II. polovině 18. a v 19. století zde probíhala hornická činnost na různých místech obce
– těžba železných rud, jejíž pozůstatky jsou dochovány do dnešních časů. V té době obec
zaznamenala nárůst osídlení trvale žijících obyvatel a rozmach zemědělské výroby.
V roce 1783 byl postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je nejvýznamnější
kulturní památkou. Ze stejné doby pochází i stavba márnice a fary.
Další významnou historickou stavbou je škola z roku 1888, kterou navštěvovalo v té době
přes 200 žáků.

2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Lukavice je součástí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko,
Sdružení SPLAV, z. s. a Euroregionu Glacensis.
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Rychnovsko
Centrem mikroregionu je město Rychnov nad Kněžnou, ležící v podhůří Orlických hor a
blízko česko-polských hranic. Rychnov nad Kněžnou je okresním městem ve východních
Čechách, protéká jím řeka Kněžná. Ve městě žije cca 11 500 obyvatel. Město Rychnov
nad Kněžnou se rozkládá na území o výměře 3 496 hektarů. Nachází se v nadmořské
výšce, která je v průměru cca 320 m. n. m.
V současnosti zahrnuje 30 obcí, z nichž co do počtu obyvatel, pracovních příležitostí a
spádového významu mají stěžejní úlohu zejména město Rychnov nad Kněžnou, město
Rokytnice v Orlických horách, město Vamberk a město Solnice. Dle statistických údajů
žije v mikroregionu cca 32 817 obyvatel na rozloze 46 347 ha. Sever a severovýchod
mikroregionu tvoří státní hranice s Polskem, a to v délce 34 km. Sídelní struktura a
osídlení regionu jsou značně nerovnoměrné.
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Sdružení SPLAV, z. s.
Sdružení SPLAV, z. s. bylo založeno v roce 2004 na území 17 obcí okresu Rychnov nad
Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Sdružuje představitele obcí, občanských sdružení,
hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, odborných institucí a dalších
subjektů spolupracujících na základě společné strategie a společných cílů - pečovat o
kulturní a hospodářský rozvoj regionu, vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při
rozvoji regionu, propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve společnosti, účastnit
se evropské spolupráce při obnově venkova.
Mapa č. 3 - Mapa územní působnosti Sdružení SPLAV, z. s. (stav k 1. 1. 2014)

Euroregion Glacensis
Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí a měst. Cílem euroregionu
- mezinárodního sdružení měst a obcí - je především podpora a realizace projektů
odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním motivem
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sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné
správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k
postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje.
Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších
právnických osob na území okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové,
Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník a Šumperk na české
straně a sdružení měst a obcí okresů Kłodzko, Ząbkowice, Wałbrzych, Strzeliń a
Dzierżoniow na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské
přeshraniční spolupráce a rozvoj příhraničních území, která jsou spjata úzkými
geografickými a historicko-politickými vazbami.
Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu
Glacensis 5. 12. 1996 v Hradci Králové.

2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Povrch okresu Rychnov nad Kněžnou tvoří v jihozápadní oblasti roviny, ve střední
pahorkatiny, které posléze přecházejí v horský masív Orlických hor. Nejnižším bodem v
okrese je místo u Týniště nad Orlicí (246 m nadmořské výšky), nejvyšším pak Velká
Deštná (nejvyšší hora Orlických hor) s 1 115 m nadmořské výšky. Tyto výškové rozdíly
se projevují i v rozdílnosti podnebí. Na jihozápadě je podnebí mírné, v oblasti Orlických
hor je podnebí drsnější.
Pro jedinečnost krajiny, zachovalost jednotlivých prvků a jejich vzájemnou vyváženost
byly v roce 1969 Orlické hory vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Do plochy 204
km2 bylo zahrnuto podhůří a hlavní hřeben od Olešnice v Orlických horách až po
Zemskou bránu. Je zde také většina maloplošných chráněných území, z nichž nejcennější
je národní přírodní rezervace Bukačka, často nazývaná botanickou zahradou Orlických
hor. Celkem jsou na území okresu dvě národní přírodní rezervace, 12 přírodních památek
a 20 přírodních rezervací.
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Povodí okresu tvoří tři hlavní řeky, Divoká Orlice, Zdobnice a Bělá s hlavními přítoky
Rokytenkou, Kněžnou, Klausou a Dědinou. Území okresu náleží do povodí řeky Labe.
Vodní plochy tvoří z celkové rozlohy okresu pouze 1,3 %.

2.3.2. Demografická charakteristika
Počet obyvatel v obci Lukavice k 31. 12. 2015 byl 612. Z toho bylo 316 mužů (51,6 %)
a 296 žen (48,4 %). Průměrný věk v obci k 31. 12. 2015 byl 40,6 let.
Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Lukavice k 31. 12. 2015
Celkem Muži
Ženy
612
316
296
Počet obyvatel
95
54
41
0-14
v tom ve
423
217
206
16-64
věku
94
45
49
65 a více
40,6
39,2
42,2
Průměrný věk (let)
První sčítání obyvatelstva z roku 1869 uvádí počet 1170 trvale bydlících. Na začátku 70.
let se počet obyvatel v obci Lukavice pohyboval nad hranicí 600 obyvatel, poté se počet
obyvatel propadl mírně pod tuto hranici. Od roku 2012 počet obyvatel opět mírně
překračuje hranici 600 obyvatel (v roce 2012 – 611 obyvatel; v roce 2013 – 609 obyvatel;
v roce 2014 a 2015 – 612 obyvatel.
Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Lukavice v letech 1971-2015
Vývoj počtu obyvatel v obci Lukavice
v letech 1971-2015
700

Počet obyvatel

600
500
400
300
200
100
0

Rok
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Celkový přírůstek obyvatel v obci Lukavice se v posledních letech pohybuje buď v mírně
kladných anebo mírně záporných hodnotách. Na těchto hodnotách se podílí přirozený i
migrační přírůstek, vyšší mírou pak migrační přírůstek. V letech 2007, 2009, 2012 byl v
obci relativně vysoký migrační přírůstek (viz tabulka Přirozený, migrační a celkový
přírůstek obyvatelstva v obci Lukavice 2005-2015, uvedené roky jsou v tabulce
zvýrazněny tučně).
Tabulka č. 4 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Lukavice
2005-2015
Přírůstek Přírůstek Přírůstek
Rok
přirozený migrační celkový
2005
5
-5
2006
8
8
2007
1
39
40
2008
1
2
3
2009
6
11
17
2010
1
3
4
2011
3
-8
-5
2012
22
22
2013
-2
-2
2014
2
1
3
2015
-2
2
-

2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury čerpá ze Strategie území správního obvodu ORP Rychnov
nad Kněžnou1. Podle tohoto dokumentu vzdělanost obyvatelstva na Rychnovsku
dosahuje spíše podprůměrných hodnot, podíl obyvatel se středoškolským a zejména
vysokoškolským vzděláním je nižší než v krajském i republikovém průměru. Přitom
investiční i neinvestiční výdaje, které obce s provozem předškolních zařízení a škol mají,
jsou velmi vysoké. Důležitá je také vzájemná propojenost mezi nabídkou vzdělání a
trhem práce. Region má sice díky existenci automobilového závodu v Kvasinách
podprůměrnou nezaměstnanost, nicméně nabídka pracovních míst je úzce vázána na

1

Název celého dokumentu: Strategie území správního obvodu ORP Rychnov nad Kněžnou v oblasti

předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a regionální
dopravy a její návaznosti na období 2015 až 2024.
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specializovaná strojírenská odvětví. Region se tak potýká s nesouladem nabídky
výchovných a vzdělávacích modulů na straně jedné a potřebami místního trhu práce na
straně druhé. Tento nepoměr je ještě vystupňován dlouhodobě nízkou atraktivitou
technických oborů, vědecké a výzkumné práce.

2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Při popisu ekonomické aktivity obyvatelstva obce Lukavice se vychází z dostupných dat
Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. Podle tohoto zdroje bylo v obci
Lukavice 601 obyvatel, což je údaj, který se liší od uvedených počtů obyvatel v jiných
částech Strategického rozvojového plánu. Důvodem odlišných údajů jsou rozdílné
statistické prameny, které jsou různě aktuální.
V obci Lukavice bylo podle těchto dat celkem 294 ekonomicky aktivních obyvatel, tj.
téměř polovina obce (48,9 %), celorepubliková hodnota ekonomicky aktivních obyvatel
v tomtéž období činila 48,7 %.
Z 294 ekonomicky aktivních obyvatel obce Lukavice bylo celkem zaměstnáno 281
obyvatel (tj. celkem 95,6 %), což je více, než činí celorepubliková hodnota. Z obce vyjíždí
za prací 31 % obyvatel, tato hodnota je vyšší než hodnota za Českou republiku.
Tabulka č. 5 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a dojížďka do zaměstnání
Z toho: zaměstnaní
Ze zaměstnaných:
vyjíždějící za prací
Ekonomicky
Celkem
mimo obec
aktivní
Počet
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
obyvatel
Lukavice 601
294
48,9 % 281
95,6 % 87
31 %
Česká
republika
celkem
10 436 560 5 080 573 48,7 % 4 580 714 90,2 % 1 137 176 24,8 %
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2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Lukavice k 31. 12. 2015 bylo evidováno 144 registrovaných podniků, 80 podniků
bylo se zjištěnou aktivitou.
Nejčastější formou podnikání v obci Lukavice k 31. 12. 2015 byly fyzické osoby
(86,8 % z celkového počtu registrovaných podniků), konkrétně pak fyzické osoby
podnikající podle živnostenského zákona (dále ŽZ). Podíl právnických osob mezi
registrovanými podniky činil 13,2 %.
Tabulka č. 6 - Podnikatelské subjekty v obci Lukavice k 31. 12. 2015
Podniky se
Registrované zjištěnou
podniky
aktivitou
144
80
Celkem
125
67
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající
podle ŽZ
105
53
Fyzické osoby podnikající
podle jiného než ŽZ
8

4

Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby

11
19

10
13

Obchodní společnosti

8

7

Akciové společnosti
Družstva

.
.

.
.
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Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo k 31. 12. 2015 nejvíce subjektů (z
celkového počtu registrovaných podniků se sídlem v obci Lukavice) v zemědělství,
lesnictví a rybářství 19,4 %. Druhým nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře byla
činnost v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a opravy motorových vozidel (18,1 %), a
na třetí pomyslné příčce nejčastějších činností byla činnost ve stavebnictví (16,7 %).
Souhrn ostatních zaměření tvořil 54,2 % podnikatelských činností.
Graf č. 2 - Ekonomické subjekty v obci Lukavice k 31. 12. 2015
Podnikatelské subjekty podle předmětu činnosti v obci Lukavice
k 31.12.2015
Zemědělství, lesnictví, rybářství
9
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba…
Stavebnictví
5
Ostatní činnosti
8
Průmysl celkem
5
Profesní, vědecké a technické činnosti
8
0
Peněžnictví a pojišťovnictví
6
3
Ubytování, stravování a pohostinství
6
4 6
Doprava a skladování
23
Kulturní, zábavní a rekreační činnost
22
Vzdělávání
22
Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení
0
Administrativní a podpůrné činnosti
1
11
Činnosti v oblasti nemovitostí
0

5

10

21

28
26
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24

12
12
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30

Počet
Podniky se zjištěnou aktivitou

Registrované podniky

2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel
registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel
ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti. Údaje za nezaměstnanost v obci Lukavice je v uvedena v tabulce
„Nezaměstnanost v obci Lukavice a srovnání s ČR v roce 2016“. Podíl nezaměstnaných
osob v obci Lukavice je nižší než podíl nezaměstnaných osob v České republice v daném
období.
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Tabulka č. 7 - Nezaměstnanost v obci Lukavice a srovnání s ČR v roce 2016
Podíl nezaměstnaných
osob
Dosažitelní
uchazeči
Obyvatelstvo Volná
Česká
15-64
15-64
místa Lukavice republika
Leden
11
420
7
2,6 %
6,4 %
Únor
12
420
7
2,9 %
6,3 %
Březen
9
420
6
2,1 %
6,1 %
Duben
6
420
7
1,4 %
5,7 %
Květen
3
423
9
0,7 %
5,4 %
Červen
3
423
12
0,7 %
5,2 %
Červenec
5
423
12
1,2 %
5,4 %
Srpen
8
423
12
1,9 %
5,3 %
Září
7
423
6
1,7 %
5,2 %
Okres Rychnov nad Kněžnou je okresem, kde je velké množství lidí zaměstnáno nebo
podnikatelsky napojeno na automobilový průmysl (viz podkapitola 2.3.3 Vzdělanostní
struktura).
Tabulka č. 8 - Významní zaměstnavatelé v okrese Rychnov nad Kněžnou
Název
Sídlo
Předmět činnosti
Počet
zaměstnavatele
zaměstnanců (v
okrese, rok 2014)
ŠKODA
AUTO závod
a.s., závod Kvasiny Kvasiny

Výroba osobních
automobilů.

3 242

ASSA
ABLOY Rychnov
Czech & Slovakia, nad
Kněžnou
s.r.o.

Výroba stavebních,
průmyslových zámků a
zámků pro automobilový
průmysl.

862

ESAB CZ, s.r.o., Vamberk
člen koncernu

Výroba přídavných
svařovacích materiálů a
drátů pro svařování v
ochranné atmosféře.

610

Výroba třecích materiálů,
zejména brzdového
obložení a brzdových
destiček.

599

Výroba mražených
potravinových výrobků.

142

Federal
Friction
a.s

Mogul Kostelec
Products nad Orlicí

FrostFood a.s.

Rokytnice
v
Orlických
horách
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2.5. Podmínky pro zemědělství
Současný ráz obce tvoří především zemědělská výroba. Od roku 1990 vznikají postupně
soukromě podnikající subjekty, jejichž činnost je zaměřena do oblasti služeb, obchodu a
drobné řemeslné výroby. Zemědělská půda tvoří 76 % obce (827,16 z celkové výměry
obce 1091,85 ha).
Tabulka č. 9 - Druhy pozemků v obci Lukavice
Druhy pozemků (ha)
31.12.2014 31.12.2015
Celková výměra
1091,85
1091,85
827,16
827,14
Zemědělská půda
Orná půda
506,49
506,49
Chmelnice
.
.
Vinice
.
.
Zahrada
35,87
35,86
Ovocný sad
0,04
0,04
Trvalý travní porost
284,76
284,76
264,69
264,71
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
162,47
162,47
Vodní plocha
7,9
7,9
Zastavěná plocha a
17,37
17,39
nádvoří
Ostatní plocha
76,94
76,94

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
Územím obce procházejí silnice 3. třídy III/31817 a III/31815, které spojují obec s širším
územím (zejména dopravní spojení na Kvasiny/Solnici a Rychnov nad Kněžnou).
Nejbližší železniční zastávka se nachází v Rychnově nad Kněžnou a Solnici.
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Mapa č. 4 - Dopravní infrastruktura v okolí obce Lukavice

2.6.2. Technická infrastruktura
Zdrojem pro popis technické infrastruktury je Územní plán obce Lukavice.
Zásobování pitnou vodou
Obec Lukavice je zásobována pitnou vodou vodovodem, který vlastní a provozuje obec
Lukavice. Zdrojem pitné vody jsou vrty v údolní nivě Kněžné, které jsou čerpací stanicí
čerpány do vodojemu na Hušperku o objemu 250 m3 (dno vodojemu na kótě 406,8 / 410).
Průměrná vydatnost prameniště je 1 - 2 l/s, povolený odběr je 36 000 m3/rok. Dodávka
do vodovodní sítě je 25 000 m3/rok, přičemž značnou část odběru dosud tvořil
zemědělský provoz.
Zásobní vodovodní řad PVC 110 zásobuje v současné době cca 400 obyvatel, v příštích
letech je uvažováno s napojením cca 500 obyvatel. Celková délka vodovodních řadů je v
současné době cca 5650 m, z toho výtlak PVC 90 cca 1300 m, zásobní řad PVC 110 cca
700 m, PVC 90 cca 2850 m a PE 63 cca 800 m.
návrhové období územního plánu dostatečná rezerva pro zásobování obyvatel pitnou
vodou. Kvalita vody je v souladu s hygienickými předpisy a objem akumulované vody
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ve vodojemu zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
Současný stav vodovodních řadů je vyhovující.
Odkanalizování území a čištění odpadních vod
V současné době není území odkanalizováno. V obci se nachází pouze několik
zatrubených příkopů svedených do Lukavického potoka. Odpadní vody z jednotlivých
nemovitostí jsou po předčištění převážně septiky vypouštěny do Lukavického potoka
nebo povrchových příkopů. Několik nemovitostí má jímky na vyvážení.
Vzhledem k tomu, že územím obce protéká významný tok Kněžná, je koncepčně
navrženo odkanalizování centrální a jižní části území s napojením na malou čistírnu
odpadních vod, která je umístěna v jižní části území, na obecním pozemku. Vzhledem ke
stavební i finanční náročnosti realizace tohoto řešení předpokládá Územní plán nadále
individuální způsob nakládání a likvidace odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti s
tím, že stávající nepropustné jímky na vyvážení budou rekonstruovány a nové jímky a
stávající septiky doplněné zemními filtry budou realizovány tak, aby vyhověly ČSN 75
0905. U septiků by měly výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č.
61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků budou odváženy k likvidaci na ČOV Rychnov
nad Kněžnou.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě. Dle PRVK KHK je
doporučeno zpracovat samostatný, podrobnější dokument k problematice odkanalizování
obce a čištění odpadních vod s předběžným doporučením řešit odkanalizování obce
splaškovou kanalizací s několika menšími čistírnami v hustších oblastech zástavby.
Přičemž návrh rozmístění ČOV i typ kanalizace by měl být v tomto dokumentu stanoven.
Navržena by měla být i etapizace realizace doporučených opatření. Výstavba by byla
zvažována až po roce 2015.
Z výše uvedených důvodů nebyl navržený kanalizační sběrač a čistírna odpadních vod
zařazeny v rámci územního plánu mezi veřejně prospěšné stavby a byla stanovena
podmínka zpracování podrobnějšího dokumentu odkanalizování řešeného území a čištění
odpadních vod do roku 2015.

25

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Lukavice
2016-2025

Energie a spoje:
Území obce je zásobeno elektrickou energií ze stávajícího systému VN 35 kV. Primerní
rozvodný systém tvoří vrchní odbočky z kmenové linky, kterými jsou připojeny všechny
transformační stanice VN/NN v území. V území je celkem 8 transformačních stanic, které
jsou pravidelně rozmístěny a dostatečně zásobují elektrickou energií celé řešené území.
Obec Lukavice je dostatečně plynofikována. Rozvojové lokality mají možnost napojení
na plynovod STL, který je do obce přiveden ze západní části území přes obec Kvasiny,
proto nejsou nové rozvody plynovodu STL v rámci územního plánu navrhovány.
Severní části území se dotýká hlavní rozvodná větev plynovodu VTL (podél silnice
III/31817), která nemá na návrh řešení územního plánu žádné dopady.

2.7. Bydlení v obci
Obec Lukavice má liniový charakter se zástavbou venkovského typu podél silnice 3.
třídy, která prochází celým zastavěným územím. Celým zastavěným územím také protéká
významný tok - Lukavický potok a řeka Kněžná.

2.8. Služby pro obyvatele obce
2.8.1. Školství
Zdrojem informací o školství v obci Lukavice jsou webové stránky: http://skolalukavice.eu/. Propojení a spolupráce mateřské školy se základní školou je výhodou při
bezproblémovém přechodu předškolních dětí do 1. ročníku ZŠ. Ve školním roce
2016/2017 navštěvuje základní školu 29 žáků.
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Obrázek č. 1 - Nově opravená škola v obci Lukavice

2.8.2. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Lukavice není zdravotnické zařízení. Podle Strategie rozvoje mikroregionu
Rychnovsko zdravotnická zařízení v regionu poskytují komplexní péči na přijatelné
úrovni. Působí zde jedna nemocnice – Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou,
a.s., jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
V obci není poskytovatel sociální péče, blízkým poskytovatelem jsou Sociální služby
města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.

2.8.3. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do
tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky,
dále také lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské
vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.
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Obec Lukavice je dobře občansky vybavená, občanům je poskytována celá řada služeb.
Tabulka č. 10 - Instituce občanské vybavenosti
Instituce občanské vybavenosti Výskyt v obci
Pošta

Ano

Škola a mateřská škola

Ano

Zdravotnické zařízení

Ne

Poskytovatel sociálních služeb

Ne

Sbor dobrovolných hasičů

Ano

Sakrální stavba

Ano

Hřbitov

Ano

Víceúčelový sportovní areál

Ano

Obrázek č. 2 - Obecní úřad v obci Lukavice
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2.8.4. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Lukavice poskytuje svým občanům informace několika způsoby, a to
prostřednictvím webových stránek obce: www.lukavice.cz a úřední deskou.

2.9. Volný čas v obci
O kulturní, společenský a sportovní život obce se stará několik organizací: Sokol
Lukavice, Sbor dobrovolných hasičů Lukavice a Myslivecké sdružení Lukavice. Mezi
významné kulturní akce pravidelně se opakující patří Setkání rodáků a přátel Lukavice,
jež má téměř 20-ti letou tradici, oslavy výročí založení SDH, oslavy výročí založení MS,
každoroční pořádání školních besídek, divadel, plesů a tanečních zábav v kulturním domě
a přilehlém pohostinství.

2.10. Cestovní ruch
Obec Lukavice náleží do turistického regionu Východní Čechy a turistické oblasti Orlické
hory a Podorlicko.
Značná část této turistické oblasti se rozkládá na území Královéhradeckého kraje a menší
část zasahuje do kraje Pardubického. Hranice této oblasti je dána hřebenem Orlických
hor, které přecházejí přes Bystřické hory do polské Kladské kotliny, a linií Dobrošov,
Dobruška, Opočno, Třebechovice pod Orebem, Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová,
Jablonné nad Orlicí a Lichkov. Krajina je na jihozápadě otevřena českým nížinám
širokým údolím spojených řek Tichá a Divoká Orlice a na východě se potkává s Moravou.
Celá oblast si přes staletí osídlení zachovala původní přírodní ráz, a proto je v oblasti
vedle zámeckých a městských parků i udržovaných venkovských zahrad k nalezení také
bukový prales, chráněná krajinná oblast či přírodní parky a rezervace, jimiž procházejí
naučné stezky. Mírné kopce protkané pěšími trasami, hustou síť cyklotras a cyklostezky
vedoucí podél řek uvítají rodiny s dětmi, rekreační turisté i senioři. Adrenalinové aktivity
zde snadno objeví i milovníci napětí a sportovního vyžití.
V oblasti je mnoho zajímavých turistických cílů, souhrnně jsou popsány na
mojeorlickehory.cz.
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Mapa č. 5 - Turistické cíle v oblasti Orlických hor a Podorlicka

2.11. Památky v obci
V roce 1783 byl postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je nejvýznamnější
kulturní památkou. Ze stejné doby pochází i stavba márnice a fary. Dalšími kulturními
památkami v obci jsou: socha Kříž z r. 1799 /v horní části obce/, socha Kříž z r. 1808,
socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1824, socha sv. J. Nepomuckého z r. 1837 /cesta k
Debřecům/, socha sv. J. Nepomuckého z r. 1839 u čp. 167, socha sv. Anny z pol. 19. stol.
u čp. 204, Památník padlých obětí 1. sv. války /střed obce/.

2.12. Životní prostředí v obci
Významnou krajinnou oblastí obce je Opukový lom Lukavice s teplomilnými bylinnými
a keřovými porosty, svahovou loukou s výskytem chráněných druhů rostlin.
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III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Dotazníkový průzkum v souvislosti se zpracováním Rozvojového plánu obce proveden
metodou vyplňování standardizovaných dotazníků občany obce Lukavice.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Lukavice. Šetření bylo
dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.
Dotazník obsahoval otázky týkající se investic obce v budoucích letech, obsáhlá část
dotazníků se týkala hodnocení stávajícího stavu v obci Lukavice. Dále dotazník
obsahoval otázky týkající se zdrojů informovanosti občanů o dění v obci, hodnocení péče
o čistotu obce.
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v září 2016.

3.2. Výsledky průzkumu
Celkem bylo vyhodnoceno 79 dotazníků, z toho bylo 53,2 % žen a 46,8 % mužů.
Průměrný věk respondentů byl 51,5 let. Z hlediska vzdělání nejvíce respondentů mělo
středoškolské vzdělání (80,5 %), následovali dotazovaní s vysokoškolským vzděláním
(10,4 %) a 9,1 % respondentů mělo základní vzdělání.

Informovanost o dění v obci
Většina dotazovaných (94,9 %) považuje informace na nástěnkách, webových stránkách
a prostřednictvím veřejného rozhlasu o dění v obci za dostatečné. Jako nedostatečné tyto
zdroje informací 3,8 % a na otázku neodpovědělo 1,3 % oslovených.
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Graf č. 3 - Jste dostatečně informování o dění v obci?

Jste dostatečně informováni o dění v obci?
3,8%

1,3%

94,9%

dostatečně

nedostatečně

neodpovědělo

Čistota obce
Čistotu obce jako vyhovující vnímá více než polovina oslovených (54,1%), méně než
polovina (43,2 %) vnímá čistotu obce jako dostatečnou a jako nedostatečnou čistotu obce
hodnotí 2,7 %.

Graf č. 4 - Jak hodnotíte čistotu v obci?

Jak hodnotíte čistotu v obci?
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Hodnocení jednotlivých oblastí v obci
Velmi obsažná otázka se týkala hodnocení oblastí v obci. Respondenti výzkumu měli
danou oblast ohodnotit, zda ji vnímají jako velmi dobrou, dobrou, průměrnou, spíše
nedostatečnou nebo zcela nedostatečnou. Z hodnocení respondentů byla spočítána
průměrná „známka“. Hodnocení je uvedeno v tabulce „Jak hodnotíte následující oblasti
v obci?“.
V rámci hodnocení se na prvním místě objevila „komunikace s obecním úřadem“.
Pozitivní ohlas na komunikaci s obecním úřadem se objevil také v textové části
dotazníku: „Jsme zde již 3. roky a jsme na vesnici moc spokojeni. Výborná komunikace s
paní starostkou, když máme nějaké problémy (pes, sousedi apod.)“ „Velké poděkování
nové paní starostce paní Martinů, za její pilnou práci, kterou pro obec odvádí. „P.
starostko nemáte to lehké, fandím Vám.“
Tabulka č. 11 - Jak hodnotíte následující oblasti v obci?
Průměrná
Oblast hodnocení
známka
Komunikace s obecním úřadem
1,48
Zásobování vodou
1,69
Zásobování energiemi
1,77
Úroveň školských zařízení
2
Podpora neziskových organizací 2
Množství a kvalita veřejné zeleně 2,1
Nakládání s odpady, jejich třídění
a recyklace
2,17
Celkový vzhled v obci
2,24
Životní prostředí v okolí obce
2,27
Úroveň sportovního vyžití
2,28
Úroveň kulturního vyžití
2,3
Veřejná doprava
2,38
Individuální dopravní možnosti
2,41
Možnost bydlení
2,44
Bezpečnost v obci
2,65
Pracovní příležitosti
2,72
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Tabulka č. 12 - Jak hodnotíte následující oblasti v obci?
Průměrná
Oblast hodnocení
známka
Možnosti pro výstavbu nových
rodinných domů
2,79
Příležitosti pro podnikání
2,8
Dostupnost zdravotní péče
3,04
Možnosti nakupování
3,24
Bezbariérovost obce
3,33
Úroveň zdravotní péče
3,42
Sociální služby
4,05

Oblasti rozvoje obce Lukavice
Respondenti výzkumu se také měli možnost vyjádřit k prioritám rozvoje obce. Pro každou
z rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí každého občana.
Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1 a daná oblast
rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou, ohodnotil ji číslem
3 a oblast získala 3 body.
Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejnaléhavější opravy místních komunikací (107
bodů), bezpečnost provozu (121 bodů), podpora životního prostředí (123 bodů).
Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá podpora sportovních aktivit (142 bodů),
podpora zaměstnanosti a vznik pracovního prostředí (153 bodů), podpora kultury (154
bodů), podpora místních spolků (155 bodů), oprava veřejných budov (155 bodů).
Jako velmi významné oblasti rozvoje vnímali občané dopravní obslužnost (163 bodů),
rozvoj cestovního ruchu (164 bodů), úpravu veřejného prostranství (165 bodů), činnost
místní knihovny (168 bodů) a péči o sakrální stavby (171 bodů).
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Graf č. 5 - Oblasti rozvoje obce Lukavice
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Opravy místních komunikací a bezpečnost provozu
Velmi naléhavou oblastí rozvoje obce jsou opravy místních komunikací a bezpečnost
provozu. Tato oblast se objevila na prvním místě v číselné části dotazníku, dotazovaní
respondenti uvedli také řadu doplňujících textových připomínek.

Textové připomínky k oblasti místních komunikací a bezpečností provozu:
„U školy retardér nebo osvětlení, aby tam jezdily pomaleji auta.“; „U školy zpomalovací
retardér - bezpečnost dětí, které jdou samy ze školy.“; „Příčnice - omezení rychlostí na
50 km/h (důvody: zvěř, lidé s dětmi a psy, křižovatka - lidi neznají přednost zprava, za 2
roky bylo na Příčnici 8 havárií jen co vím, obytná zóna se nedodržuje.)“; „Chodníky po
celé vsi (vysoká rychlost aut).“;„Nadměrný provoz na obecní komunikaci ve směru
Lukavice - Kvasiny přes Příčnici, včetně nákladní dopravy.“; „Je potřeba pokračovat ve
výstavbě chodníků, zákaz dopravy na mk příčnice - pouze jako cyklostezka.“
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Graf č. 6 - Opravy místních komunikací, bezpečnost provozu podle pohlaví a věku
respondentů
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Podpora životního prostředí, veřejné prostranství
Další významnou oblastí rozvoje obce byla podpora životního prostředí. Také k této
oblasti rozvoje se v textové části objevily poznámky respondentů. Nejčastěji se
připomínky týkaly: nakládání s odpady, životního prostředí obecně a údržby veřejné
zeleně.
Textové připomínky k oblasti nakládání s odpady a životního prostředí
Nakládání s odpady:
„Špatné třídění odpadu na hřbitově.“, „Základní nedostatek různého odpadu na
kontejnéru u hřbitova, „Nevyhovující systém likvidace biodpad - kontejner by měl být na
volně přístupném místě, aby byla možná likvidace kdykoliv.“
„Nedostatečná kontrola okolí obce - černé skládky!“ „Skládka sutě a různého odpadu za
po.“
Životní prostředí
„Životní prostředí v okolí obce znehodnocuje provoz spalovny biomasiv tzv. bioplynka (je
cítit zápach, který není zdraví prospěšný a zároveň i hluk).“
36

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Lukavice
2016-2025

Údržba veřejné zeleně
„Sekání trávy po vesnici.“
Graf č. 7 - Podpora životního prostředí a úprava veřejného prostranství podle vzdělání
a pohlaví respondentů
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Shrnutí nejdůležitějších poznatků z průzkumu:
Tabulka „Pořadí oblastí rozvoj podle respondentů průzkumu“ obsahuje pořadí priorit a
oblasti priorit na základě číselného ohodnocení oblastí respondenty. Textová část
dotazníků pak umožnila doplnit další připomínky respondentů, upřesnit některá přání
dotazovaných občanů. Nejčastější připomínky textové části se týkaly místních
komunikací, bezpečnosti provozu a životního prostředí, údržby zeleně. V oblasti
hodnocení obce byla pozitivně hodnocena komunikace s obecním úřadem.
Tabulka č. 13 - Pořadí priorit občanů podle průzkumu
Pořadí
priority Oblast priority
1
Opravy místních komunikací
2
Bezpečnost provozu
3

Podpora životního prostředí

4

Podpora sportovních aktivit

5

Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst
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Tabulka č. 14 - Pořadí priorit občanů podle průzkumu
Pořadí
priority Oblast priority
6
Podpora kultury
7
Veřejné budovy
8

Podpora místních spolků

9

Dopravní obslužnost

10

Rozvoj cestovního ruchu

11

Veřejné prostranství

12

Činnost místních knihovny

13

Péče o sakrální stavby

IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Strategická vize rozvoje obce Lukavice popisuje základní strategickou orientaci obce,
deklarující čeho, chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj.
do roku 2025) dosáhnout.
Vize obce může stavět na dobré komunikaci se zástupci obce. Dalším aspektem vize obce
Lukavice může být vzrůstající počet obyvatel, podprůměrná nezaměstnanost, přírodní
krásy v povodí Kněžny vybízející k turistice a pěším procházkám. Jako významné může
být považováno dobré dopravní spojení.
Vize obce:
Vize obce Lukavice vycházející z kombinace bohaté historie obce a krásné okolní krajiny
v povodí řeky Kněžny. Obec rozvíjející svou bezpečnost dopravy a stav místních
komunikací. Obec nabízející nové možnosti bydlení v souvislosti s rozvojem infrastruktury
a občanské vybavenosti obce. Pestrý spolkový život a kultura v obci. Zelený život v obci
v kontextu rozvoje životního prostředí. Rozvíjející se místní cestovní ruch šetrný k okolní
krajině.

38

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Lukavice
2016-2025

4.1. SWOT analýza

Silné stránky










Tabulka č. 15 - SWOT analýza
Slabé stránky

Příležitosti







Výhodná polohy obce a její
dobrá dopravní dostupnost.
Dlouhá historie obce.
Mírně se navyšující počet
obyvatel.
Mateřská škola a základní škola
1.-5. ročník.
Zapojení se do Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion.
Rychnovsko, Sdružení SPLAV,
z. s. a Euroregionu Glacensis.
Komunikace s obecním
úřadem.
Podprůměrná nezaměstnanost.
Informovanost občanů o dění v
obci.



Komunikace je zatížena velkou
intenzitou dopravy, nároky na
údržbu silnic, vzrůstající potřebou
chodníků a bezpečnostních opatření
v souvislosti s bezpečností v obci.
Životní prostředí – nakládání
s odpady, údržba zeleně.

Hrozby

Potenciál pro růst počet
obyvatel v obci.
Možnosti výstavby bytů a
rodinných domů.
Využití dotačních fondů.
Zpřehlednění informací o
sociálních službách v okolí.
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Nedostatek financí.
Vysoká administrativní zátěž
(dotačního řízení, v podnikání, v
místní samosprávě).
Nízká podpora státu malých obcí.
Pracovní příležitosti jsou většinou
navázány na automobilový průmysl
a dominantní postavení závodu
ŠKODA AUTO v Kvasinách.
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4.2. Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který
odpovídá výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí
situaci. A je stanoven takto:
Obec Lukavice – Obec Lukavice umožňující obyvatelům příjemné a klidné bydlení s
důrazem na zachování svého tradičního a historického rázu obce.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím
stanoviskům:


současný profil regionu



strategická vize regionu



globální cíle regionu



SWOT analýzy



výsledky průzkumu názorů občanů



aktuální problémy obce



aktuální návrhy samosprávy obce

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


Rozvoj infrastruktury obce.



Rozvoj občanské vybavenosti.
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Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb včetně
volnočasových aktivit.



Zkvalitnění životního prostředí.



Podpora spolkového života.



Podpora udržení nízké nezaměstnanosti v obci a rozvoj podnikání.

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v
obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný
rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj
občanské vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které
jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií.
Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené
prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli),
výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a
adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a realizátorem).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních
oblastí rozvoje:
Tabulka č. 16 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Lukavice
1.1 Výstavba chodníků
PRIORITA 1.
Infrastruktura obce
1.2 Výstavba a oprava místních komunikací
1.3 Výměna autobusových zastávek
1.4 Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení
1.5 Výměna měřičů tepla v BD
1.6 Rekonstrukce rozvodů vodovodu, vybudování
nového zdroje pitné vody
1.7 Výměna vodoměrů
1.8 Vybudování kanalizace
1.9 Zpracování územní studie na výstavbu rodinných
domů, vybudování infrastruktury k rodinným domům
1.10 Digitalizace inženýrských sítí
PRIORITA 2. Občanská 2.1 Oprava obecního úřadu a obecních budov
vybavenost
2.2 Oprava, rekonstrukce školy ZŠ a MŠ
2.3 Rekonstrukce školního a dětského hřiště u ZŠ a MŠ
2.4 Vybudování dětského hřiště u BD
2.5 Oprava obecních bytů
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Tabulka č. 17 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Lukavice-pokračování
PRIORITA 2. Občanská 2.6 Koupě pozemků a rekonstrukce kulturního domu
vybavenost
2.7 Oprava fary – využití pro účely obce
2.8 Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
2.9 Podpora oprav kostela, márnice hřbitovních zdí,
oplocení pohřebiště
2.10 Výstavba domů pro seniory
2.11 Rozvoj služeb (kadeřnictví aj.)
3.1 Informační tabule
PRIORITA 3.
Turistický ruch
3.2 Orientační tabule
3.3 Propagace obce, informační brožury, letáky
3.4 Vybudování rozhledny
3.5 Napojení obce na informační systémy
3.6 Cyklostezky, turistické stezky
3.7 Umístění bezpečnostních prvků na ochranu
účastníků silničního provozu
4.1 Zkvalitňování nakládání s odpady
PRIORITA 4. Životní
prostředí
4.2 Údržba zeleně a veřejných prostranství
4.3 Revitalizace rybníku
4.4 Protipovodňová opatření
4.5 Zachování, obnova mokřadu
4.6 Účast obce v soutěži Čistá obec
PRIORITA 5. Spolkový 5.1 Lukavický zpravodaj
a komunitní život
5.2 Podpora udržování tradic obce (sraz rodáků aj.)
5.3 Konání a podpora jednorázových společenských
akcí
5.4 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a
seniorů
5.5 Podpora knihovny a mateřského centra
5.6 Účast obce v soutěži Vesnice roku
PRIORITA 6. Podpora 6.1 Podpora podnikání
zaměstnanosti a trhu
6.2 Vytváření pracovních příležitostí pro evid. občany
práce
na ÚP
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PRIORITA 1. Infrastruktura obce
Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury
v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce (chodníků) a cyklostezek.
PRIORITA 1.1: Výstavba chodníků
Popis priority 1.1 – Výstavba chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníků, jejich oprava,
rekonstrukce a vybudování chodníků. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace
v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke zlepšení celkového vzhledu obce. V rámci
tohoto opatření bude realizována II. etapa, III. etapa – dolní konec, IV. etapa – horní
konec a výstavba chodníků u ZŠ.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace

Pro výstavbu chodníků II. etapa je zpracována projektová dokumentace. Realizace této
etapy bude realizováno v roce 2017. Výstavba chodníků III. etapy dolní konec je
naplánována na roky 2018-2019. Výstavba chodníků IV. etapy – horní konec je
naplánovaná na roky 2020-2021.Výstavba chodníků u ZŠ je naplánována na rok 20172018.
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PRIORITA 1.2: Výstavba a oprava místních komunikací
Popis priority 1.2: Výstavba a oprava místních chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníků, jejich oprava,
rekonstrukce a vybudování chodníků. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace
v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke zlepšení celkového vzhledu obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace

Pro opravu a rekonstrukci místních komunikací je připravena projektová dokumentace,
oprava a rekonstrukce místních komunikací bude realizována v letech 2017-2025.
Výstavba místních komunikací je naplánována na roky 2018-2022.
PRIORITA 1.3: Výměna autobusových zastávek
Popis priority 1.3: Výměna autobusových zastávek
Cílem v rámci tohoto opatření je výměna autobusových zastávek. Význam autobusových
zastávek v obci umocňuje vysoká vyjížďka obyvatel z obce za pracovními příležitostmi.
Toto opatření přispěje k lepšímu komfortu cestujících.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik
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Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Výměna autobusových zastávek je naplánována na rok 2017-2021.
PRIORITA 1.4: Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 1.4 – Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a
soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení je naplánována na roky 2017-2026.
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PRIORITA 1.5: Výměna měřičů tepla v BD
Popis priority 1. 5: Výměna měřičů tepla v BD
Cílem v rámci tohoto opatření je výměna měřičů tepla v bytových domech. Výměnu je
nutné realizovat podle příslušného zákona a vyhlášek.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5:


Naplánování průběhu výměny měřičů tepla v bytových domech



Oznámení o výměně měřičů tepla odběratelům



Výměna měřičů tepla

Výměna měřičů tepla v BD bude realizována v roce 2017.
PRIORITA 1.6: Rekonstrukce rozvodů vodovodu, vybudování nového zdroje
pitné vody
Popis priority 1.6 – Rekonstrukce rozvodů vodovodu, vybudování nového
zdroje pitné vody
Cílem opatření je rekonstrukce rozvodů vodovodu, vybudování nového zdroje pitné vody.
Toto opatření bude sloužit pro zajištění kvalitní pitné vody, jako prevence před suchem a
nedostatkem pitné vody.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely

Rekonstrukce rozvodů vodovodu, vybudování nového zdroje pitné vody je naplánováno
na roky 2017-2026.
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PRIORITA 1.7: Výměna vodoměrů

Popis priority 1. 7: Výměra vodoměrů
Cílem v rámci tohoto opatření je výměna vodoměrů. Výměnu je nutné realizovat podle
příslušného zákona a vyhlášek.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.7:


Naplánování průběhu výměny vodoměrů



Oznámení o výměně vodoměrů odběratelům



Výměna vodoměrů

Předpokládaný rok realizace výměny vodoměrů je 2016-2025.
PRIORITA 1.8: Vybudování kanalizace
Popis priority 1. 8: Vybudování kanalizace
Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování kanalizace. Vybudování kanalizace je
chybějícím článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší
se životní prostředí v daném území. Navržená opatření budou mít také významný
pozitivní vliv na kvalitu vody v blízkých tocích.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.8:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz
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Vybudování kanalizace bude realizováno v letech 2018-2025.

PRIORITA 1.9: Zpracování územní studie na výstavbu rodinných domů,
vybudování infrastruktury k rodinným domům
Popis priority 1.9 – Zpracování územní studie na výstavbu rodinných
domů, vybudování infrastruktury k rodinným domům
Cílem v rámci tohoto opatření zpracování územní studie na výstavbu rodinných domů,
vybudování infrastruktury k rodinným domům. Realizace opatření podpoří rozvoj
bydlení v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.9:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

Studie je ve stádiu zpracování. Realizace opatření je naplánováno na roky 2016-2025.

PRIORITA 1.10: Digitalizace inženýrských sítí
Popis priority 1.10 – Digitalizace inženýrských sítí
V rámci tohoto opatření je cílem digitalizace inženýrských sítí. Realizace opatření
podpoří rozvoj bydlení v obci.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.10:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Digitalizace inženýrských sítí

Realizace opatření je naplánována v letech 2018-2023.

PRIORITA 2. Občanská vybavenost
Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat
mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly
zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci.
PRIORITA 2.1: Oprava obecního úřadu a obecních budov
Popis priority 2.1 – Oprava obecního úřadu a obecních budov:
Cílem v rámci tohoto opatření je obnova a rekonstrukce obecního úřadu a dalších
obecních budov (bývalé požární zbrojnice, požární zbrojnice). Toto opatření povede k
navrácení budovy obecního úřadu a dalších obecních budov do původního stavu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace
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Provoz

Oprava obecního úřadu je naplánována na rok 2018, opravy dalších obecních budov jsou
naplánovány na roky 2018-2025.

PRIORITA 2.2: Oprava, rekonstrukce školy ZŠ a MŠ
Popis priority 2.2 – Oprava, výstavba, rekonstrukce školy
V rámci této priority je cílem oprava, výstavba a rekonstrukce školy a mateřské školy (po
sociální zařízení školy, vytápění, tělocvična). Toto opatření povede k navrácení školy do
původního stavu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

Předpokládaná doba realizace je v letech 2016-2020.
PRIORITA 2.3: Rekonstrukce školního a dětského hřiště u ZŠ a MŠ
Popis priority 2.3 – Rekonstrukce školního a dětského hřiště u ZŠ a MŠ :
V rámci tohoto opatření je cílem oprava školního a dětského hřiště u ZŠ a MŠ. Toto
opatření povede ke zlepšení možnosti mládeže a dětí sportovat, trávit čas na čerstvém
vzduchu aktivním pohybem.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:


Zadání projektové dokumentace/studie
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Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

Strategický rozvojový plán
Lukavice
2016-2025

Pro rekonstrukci školního a dětského hřiště u ZŠ a MŠ je připravená projektová
dokumentace. Rekonstrukce je naplánovaná na roky 2017-2018.

PRIORITA 2.4: Vybudování dětského hřiště u BD
Popis priority 2.4 – Vybudování dětského hřiště u BD:
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování dětského hřiště. Toto opatření umožní
rodinám s malými dětmi vést aktivní životní styl, trávit volný čas pohybem na čerstvém
vzduchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

Předpokládána doba realizace je 2017-2018.
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PRIORITA 2.5: Oprava obecních bytů
Popis priority 2.5– Opravy obecních bytů:
V rámci této priority jsou cílem opravy obecních bytů. Toto opatření povede k rozvoji
bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci kvalitní život.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

Oprava obecních bytů je naplánována na rok 2016-2026.
PRIORITA 2.6: Koupě pozemků a rekonstrukce kulturního domu
Popis priority 2.6 – Rekonstrukce kulturního domu:
V rámci tohoto opatření je cílem rekonstrukce kulturního domu, v rámci tohoto opatření
se předpokládá koupě pozemků. Tato opatření povede k navrácení kulturního domu do
původního stavu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace
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Provoz

Rekonstrukce kulturního domu je naplánována na rok 2017-2022.
PRIORITA 2.7: Oprava fary – využití pro účely obce
Popis priority 2.7 – Oprava fary – využití pro účely obce:
V rámci tohoto opatření je cílem oprava fary – využití pro účely obce. Toto opatření
povede k obnově budovy fary.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.7:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Pro opravy fary je zpracovávána studie. Fara bude opravena v roce 2018-2025.

PRIORITA 2.8: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby
Popis priority 2.8 – Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby:
V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby.
Toto opatření povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na
území obce. V rámci tohoto opatření dojde také ke koupi pozemků.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.8:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem
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Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Strategický rozvojový plán
Lukavice
2016-2025

Tato opatření bude realizováno v letech 2018-2021.
PRIORITA 2.9: Podpora oprav kostela, márnice hřbitovních zdí, oplocení
pohřebiště
Popis priority 2.9 – Podpora oprav kostela, márnice hřbitovních zdí,
oplocení pohřebiště
V rámci tohoto opatření je cílem podpora oprav kostela, márnice hřbitovních zdí, oplocení
pohřebiště. Toto opatření povede k navrácení kostela, hřbitovní zdí a pohřebiště do
původního stavu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 9:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Předpokládaná doba realizace je v letech 2016-2025.

PRIORITA 2.10: Výstavba domů pro seniory
Popis priority 2.10 – Výstavba domů pro seniory:
Cílem tohoto opatření je výstavba domů pro seniory. To opatření přispěje zajištění péče
o obyvatele, kteří z důvodu snížené soběstačnosti, se již o sebe nemohou plně postarat.
Toto opatření je významné v souvislosti se stárnutím populace.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.10:


Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

Výstavba domu pro seniory je naplánována v letech 2023-2025.
PRIORITA 2.11: Rozvoj služeb (kadeřnictví aj.)
Popis priority 2.11 – Rozvoj služeb (kadeřnictví aj.):
Cílem tohoto opatření je rozvoj služeb (kadeřnictví aj.). Toto opatření přispěji k rozvoji
občanské vybavenosti v obci, která je jedním z faktorů ovlivňující kvalitu života v obci.
Zároveň realizace tohoto opatření přispěje také podpoře zaměstnanosti a trhu práce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.11:


Finanční podpora



Vytváření vhodného prostředí pro rozvoj služeb



Podpora propagace služeb v obci

Realizace opatření je naplánována na rok 2018-2025. Priorita má návaznost na
PRIORITU 6: Podpora zaměstnanosti a trhu práce.

PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.
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PRIORITA 3.1: Informační tabule

Popis priority 3.1 – Informační tabule:
Cílem tohoto opatření je vytvoření informačních tabulí. Toto opatření povede zvýšení
informovanosti pro obyvatele obce i návštěvníky obce. Opatření přispěje k rozvoji a
kultivaci cestovního ruchu v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:


Výběr dodavatele



Tvorba návrhu



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace informačního a orientačního systému obce

Realizace opatření je naplánována v letech 2017-2022.

PRIORITA 3.2: Orientační tabule
Popis priority 3.2 – Orientační tabule:
Cílem tohoto opatření je vytvoření orientační tabulí. Toto opatření povede zvýšení
orientace pro obyvatele obce i návštěvníky obce. Opatření přispěje k rozvoji a kultivaci
cestovního ruchu v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3. 2:


Výběr dodavatele



Tvorba návrhu



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace informačního a orientačního systému obce

Realizace opatření je naplánována v letech 2019-2022.
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PRIORITA 3.3: Propagace obce, informační brožury, letáky

Popis priority 3.3: - Propagace obce
Cílem tohoto opatření je propagace obce prostřednictvím různých forem. Propagace obce
přispěje k jeho naplnění. V rámci opatření budou vytvořeny informační brožury a letáky
o obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3:


Analýza potřeb propagace obce



Výběr dodavatele



Tvorba návrhu



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

Opatření bude realizováno v roce 2018.
PRIORITA 3.4: Vybudování rozhledny
Popis priority 3.4 – Vybudování rozhledny
Cílem tohoto opatření je vybudování rozhledny. Vybudování rozhledny přispěje k
zvýšení atraktivity obce, rozvoji turistického ruchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.4:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz
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Vybudování rozhledny bude realizováno v roce 2020.
PRIORITA 3.5: Napojení obce na informační systémy
Popis priority 3.5 - Napojení obce na informační systémy
Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit
informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.5:


Projektový záměr



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Napojení obce na informační systémy

Napojení obce na informační systémy bude realizováno v roce 2021.
PRIORITA 3.6: Cyklostezky, turistické stezky
Popis priority 3.6: Cyklostezky, turistické stezk y
Cílem tohoto opatření je rozvoj cyklostezek a turistických stezek. Toto opatření povede
k zvýšení podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními
aktivitami obyvatel obce. Cyklostezky, turistické stezky budou sloužit jako prostředek k
aktivnímu životnímu stylu obyvatel. V rámci opatření dojde k instalaci populárnězábavně-znalostních prvků podél cest, vybudování odpočívadel, odpadkových košů apod.
Toto opatření přispěje k podpoře turistického ruchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.6:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem
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Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

Lukavice
2016-2025

Rozvoj cyklostezek a turistických stezek je naplánován v letech 2024-2025.
PRIORITA 3.7: Umístění bezpečnostních prvků na ochranu účastníků
silničního provozu
Popis priority 3.7: Umístění bezpečnostních prvků na ochranu účastníků
silničního provozu
Cílem tohoto opatření je umístění bezpečnostních prvků na ochranu účastníků silničního
provozu. Opatření přispěje k ochraně a bezpečnosti účastníků silničního provozu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.7:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Realizace tohoto opatření je naplánována na rok 2018.

PRIORITA 4. Životní prostředí
Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a
výsadba zeleně v intravilánu obce.
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PRIORITA 4.1: Zkvalitňování nakládání s odpady
Popis priority 4.1: Zkvalitňování nakládání s odpady
Cílem tohoto opatření je zkvalitňování nakládání s odpady a realizace opatření přispěje
ke zvýšení efektivity třídění odpadů ke zlevnění likvidace odpadů. V rámci tohoto
opatření například bude vybudování přístřešků pro kontejnery na odpady u autobusových
zastávek, nákup kompostérů, podpora činnosti sběrného dvora na třídění odpadů.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:


Projektové práce



Výběr dodavatelů



Posouzení zastupitelstvem



Vytváření vhodného prostředí pro zkvalitňování nakládání s odpady



Zajištění zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci (např.
nákup kompostérů)



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

Nákup kompostérů je naplánováno na rok 2017. Vybudování přístřešků pro kontejnery
na odpady u autobusových zastávek bude realizováno v roce 2019-2021. Opatření týkající
se sběrného dvoru na třídění odpadů bude realizováno v roce 2020.

PRIORITA 4.2: Údržba zeleně a veřejných prostranství
Popis priority 4.2: Údržba zeleně a veřejných prostranství
Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v
obci, konkrétně např.: pořízení techniky na údržbu zeleně.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele
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Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Pořízení techniky na údržbu zeleně



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

K revitalizaci a údržbě zeleně bude docházet průběžně v letech 2016-2025, nákup
pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně a chodníků je naplánován na rok 2017.
PRIORITA 4.3: Revitalizace rybníku
Popis priority 4.3: Revitalizace rybníku
Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníku. Toto opatření povede k zadržení vody v
krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení sedimenty,
zlepšení environmentálních a estetických funkcí chráněného území.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:


Projektové práce (projektová dokumentace ve stádiu zpracování)



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře

Opatření revitalizace rybníků bude realizována v letech 2016-2018.

PRIORITA 4.4: Protipovodňová opatření
Popis priority 4.4: Protipovodňových opatření
Cílem tohoto opatření je realizace protipovodňových opatření (suchý poldr), realizace
opatření přispěje ke zmírnění průběhu případné povodně a jejích škodlivých následků.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Opatření bude realizováno v letech 2019-2020.
PRIORITA 4.5: Zachování, obnova mokřadu
Popis priority 4.5: Zachování, obnova mokřadu
Cílem opatření je zachování mokřadu jako biotopu specifického výskytem organismů
vyžadujících ke své existenci a prosperitě stálý účinek povrchové vody nebo alespoň
velmi vysoké hladiny podzemní vody. Mokřady jsou velmi důležitým prvkem v krajině,
mmj. zmírňující klimatické výkyvy, kdy abnormální sucha střídají přívalové deště a
povodně. Jsou také zásobárnou vody dotující prameny a pomalým výparem příznivě
ovlivňují mikroklima ve svém okolí.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.5:


Péče o mokřad



Osvěta ochrany mokřadu

Opatření bude realizováno v roce 2017.
PRIORITA 4.6: Účast obce v soutěži Čistá obec
Popis priority 4.6: Účast obce v soutěži Čistá obec
Cílem opatření je účast obce v soutěži Čistá obec. Opatření přispěje k motivaci obce ke
zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových odpadů.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.6:


Vytváření vhodného prostředí ke zkvalitňování nakládání s odpady



Účast v soutěži

Účast v soutěži Čistá obec navazuje na PRIORITU 4.1: Zkvalitňování nakládání
s odpady. Účast v soutěži Čistá obec bude realizována průběžně v průběhu let 2016-2025.

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

PRIORITA 5.1: Lukavický zpravodaj
Popis priority 5.1: Lukavický zpravodaj
Cílem tohoto opatření je vydávání Lukavického zpravodaje. Toto opatření přispívá
k informovanosti obyvatel i návštěvníků obce o dění v obci, k vytváření lokální identity.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:


Tvorba zpravodaje



Tisk



Distribuce

Lukavický zpravodaj bude vycházet průběžně v letech 2017-2025.
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PRIORITA 5.2: Podpora udržování tradic obce (sraz rodáků aj.)
Popis priority 5.2: Podpora udržování tradic obce (sraz rodáků aj.)
Cílem této priority je zachování, podpora a rozvoj tradic obce (sraz rodáků aj.). Toto
opatření přispěje k podpoře lokální identity obyvatel, podpoře dobrých sousedských
vztahů a propagace obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:


Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění



Zajištění průběhu volnočasových aktivit



Propagace akce



Finanční, personální, technické, provozní a organizační záležitosti

Toto opatření bude realizováno průběžně v letech 2016-2025.

PRIORITA 5.3: Konání a podpora jednorázových společenských akcí
Popis priority 5.3: Podpora jednorázových společenských akcí
Cílem je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je
podpořit soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, možnost
společenských kontaktů v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:


Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění organizačního týmu



Zajištění průběhu akce



Propagace akce
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Předpokládaná doba realizace opatření je v letech 2016-2025.
PRIORITA 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
Popis priority 5.4: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i
seniorů
Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také
seniorů. Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení
volného času a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou
tyto aktivity významné z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i
fyzického zdraví.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.4:


Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění volnočasových aktivit



Zajištění průběhu volnočasových aktivit



Propagace akce

Opatření bude realizováno průběžně v průběhu let 2016-2025.

PRIORITA 5.5: Podpora knihovny a mateřského centra
Popis priority 5.5: Podpora knihovny a mateřského centra
Cílem této priority je odpovídající podpora knihovny a mateřského centra. Toto opatření
přispěje k podpoře kultury, vzdělanosti, přístupu k informacím a informačním
technologiím obyvatel obce, dále pak podpora těchto institucí přispívá k smysluplnému a
trávení volného času, ke propojování lidí – budování lokální identity, vzniku sociálních
vazeb apod..
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.5:
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Finanční podpora



Podpora propagace činnosti knihovny a mateřského centra



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

Toto opatření bude realizováno průběžně v průběhu let 2017-2015.

PRIORITA 5.6: Účast obce v soutěži Vesnice roku
Popis priority 5.6: Účast obce v soutěži Vesnice roku
Cílem opatření je účast obce v soutěži Vesnice roku. Opatření přispěje k povzbuzení
obyvatel venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnění rozmanitosti a
pestrosti uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornění široké veřejnosti na
význam venkova.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.6 :


Tvorba textu charakteristika obce



Pořízení fotografií obce



Vyplnění a podání přihlášky

Účast obce v soutěži Vesnice roku bude probíhat v letech 2018-2025.

PRIORITA 6. Podpora zaměstnanosti a trhu práce
Strategický cíl: Cíl napomáhá k snižování míry nezaměstnanosti a vytváření pracovních
míst v obci.
PRIORITA 6.1: Podpora podnikání
Popis priority 6.1: Podpora podnikání
Cílem této priority je podpora podnikání v obci, (např. podpora projektu rozvod tepla
z místní bioplyn stanice, rozvoj služeb kadeřnictví aj.). Podpora podnikání v obci přispěje
k podpoře zaměstnanosti v obci a rozvoji trhu práce na lokální úrovni.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 6. 1:


Finanční podpora



Vytváření vhodného prostředí pro podnikání



Podpora propagace podnikatelů

Toto opatření bude realizováno v letech 2017-2022.

PRIORITA 6.2: Vytváření pracovních příležitostí pro evid. občany na ÚP
Popis priority 6.2: Podpora zaměstnanosti a trhu práce
Cílem této priority je vytváření pracovních příležitostí pro evidované občany na ÚP. Toto
opatření povede k podpoře zaměstnanosti v obci, snížení negativních jevů případné
nezaměstnanosti obyvatel obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 6.2:


Spolupráce s ÚP



Vytváření míst



Vyčleňování financí z rozpočtu obce

Toto opatření bude realizováno v letech 2016-2025.

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

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

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

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

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se
obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění
Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické
ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv projektů
na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno
Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů
či dokonce úprava celého nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je
nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané
změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,
který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a
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začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními
úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o
organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké
veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci
rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu
podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota
ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů ve společně užívaném území.

6.1. Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně
používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument
v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány
údaje k dílčímu projektu.
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6.1.1. Projektový list
Tabulka č. 18 - Karta projektů č. 1

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Lukavice

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

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k
jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o
možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře
posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtů obce,
identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a
identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat
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prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje
použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba
provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo
nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, že donor určuje pravidla
použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv na škálu
realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na
jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet
o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy
řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky
naplňovaly původní očekávání.

7.2. Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces
přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.
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Graf č. 8 -Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce
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1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na
národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových
priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně
zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly
podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze
strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci
neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR,
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tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

pověřeno Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR.

7.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016-2025,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Lukavice má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev
České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto
programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory
nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např.
www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech
financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních
projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro
určitou cílovou skupinu obyvatel v obci Lukavice.

VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý
materiál“, který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích
jednotlivých členů samosprávy obce.
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Tabulka č. 19 - Databáze projektů

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ
ANO
NE

NÁKLADY V
KČ

01

Výstavba chodníků II. etapa

Ano

2 mil. Kč

02

Výstavba chodníků III. etapa – Ano
dolní konec
Výstavba chodníků IV. etapa Ano
horní konec
Výstavba chodníků u ZŠ
Ano

6 mil. Kč

03
04
05
06
07
08
09

Výměna autobusových
zastávek
Výstavba či rekonstrukce
veřejného osvětlení
Výměna měřičů tepla v BD

Vybudování kanalizace

13

Rodinné domy – studie a
infrastruktura

14

Digitalizace inženýrských sítí

15

Oprava obecního úřadu

16

Opravy obecních budov

17

Oprava rekonstrukce budovy Ano
ZŠ a MŠ
Rekonstrukce školního a
Ano
dětského hřiště u ZŠ a MŠ
Koupě pozemků a rekonstrukce Ano
kulturního domu

250 tis. Kč

Ano

20

Oprava obecních bytů

21

Vybudování dětského hřiště u Ano
BD
Oprava fary – využití pro účely
obce

22

500 tis. Kč

Ano

12

19

6 mil. Kč

Ano

11

18

PRIORITA 1.
Infrastruktura
obce

Opravy a rekonstrukce místních Ano
komunikací
Výstavba místních komunikací Ano

Rekonstrukce rozvodů
Ano
vodovodu, vybudování nového
zdroje pitné vody
Výměna vodoměrů

10

PRIORITA

500 tis. Kč

1,5 mil. Kč
500 tis. Kč

Tabulka č. 20 - Databáze projektů – pokračování
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ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

23

24

Lukavice
2016-2025
INVESTIČNÍ
ANO
NE

Průběžná péče o historické a
drobné sakrální stavby + koupě
pozemků
Podpora oprav kostela,
márnice, hřbitovní zdi, oplocení
pohřebiště

25

Výstavba domu pro seniory

26

Rozvoj služeb (kadeřnictví aj.)

27

Informační tabule

28

Informační cedule

29

Propagace obce, informační
brožury, letáky

30

Vybudování rozhledny

31

Napojení obce na informační
systémy

32

Cyklostezky a turistické stezky

33

Umístění bezpečnostních prvků

34

Vybudování přístřešku pro
kontejnery
Pořízení techniky na údržbu
veř. zeleně a chodníků

35

Strategický rozvojový plán

36

Nákup kompostérů

37

Revitalizace a údržba zeleně

38

Sběrný dvůr na třídění odpadů

39

Revitalizace rybníku

40

Mokřad

41

Protipovodňová opatření –
suchý poldr

42

Účast v soutěži Čistá obec

43

Lukavický zpravodaj

44

Podpora a udržování tradic

NÁKLADY V

PRIORITA

KČ

PRIORITA 2.
Občanská
vybavenost

PRIORITA 3.
Turistický
ruch

PRIORITA 4.
Životní
prostředí

PRIORITA 5.
Spolkový a
komunitní
život
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Tabulka č. 21 - Databáze projektů - pokračování
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ
ANO
NE

NÁKLADY V

PRIORITA

KČ

Konání a podpora
jednorázových akcí
Podpora volnočasových aktivit
dětí, mládeže a seniorů
Podpora knihovny a
mateřského centra
Účast obce v soutěži Vesnice
roku

PRIORITA 5.
Spolkový a
komunitní
život

49

Podpora podnikání

50

Vytváření sezónní prac.
Příležitosti pro evid. občany na
ÚP

PRIORITA 6.
Podpora
zaměstnanosti
a trhu práce

45
46
47
48
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