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ÚVOD 
Program rozvoje obce Holany můžeme definovat jako strategický koncepční materiál, jehož 

cílem je vymezit hlavní oblasti v rámci rozvoje obce v předem vymezeném časovém horizontu. 

Program vychází z ekonomického, sociálního, demografického a společenského stavu obce.  

Má vymezit cesty, které povedou k vyšší prosperitě obce a uspokojí potřeby místních obyvatel. 

Program rozvoje bude oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení obce a také 

oporou rozhodovacích procesů, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního 

rozpočtu i dostupné dotace. 

Program rozvoje obceje rozčleněn na dvě části – analytickou a návrhovou. Analytická část 

charakterizuje situaci v obci na základě statistických dat a v závěru navrhuje východiska pro 

návrhovou část. Návrhová část navazuje na analytickou část tím, že pro zjištěná východiska, 

která vyplývají z analytické části, navrhuje nejvhodnější řešení. 
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SEZNAM ZKRATEK 
a.s. Akciová společnost  

ČOV Čistička odpadních vod  

ČR Česká republika  

ČSÚ Český statistický úřad  

EU Evropská unie  

FO Fyzická osoba 

HDP Hrubý domácí produkt  

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IOP Integrovaný operační program  

IZS Informační systém 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MŠ Mateřská škola  

NUTS LaNomenclature des Unites Territoriales Statistique  

OÚ Obecní úřad  

PO Právnická osoba 

RD Rodinný dům 

ROP Regionální operační program  

SDH Sbor dobrovolných hasičů  

SLDB Sčítání lidí domů a bytů  

s. r. o. Společnost s ručeným omezením  

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  

SO ORP Správní obvod Obec s rozšířenou působností 

SZIF Státní intervenční fond  

TJ Tělovýchovná jednota 

OCHŽP Ochrana životního prostředí 

VPP Veřejně prospěšné práce 

ZŠ Základní škola  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Program rozvoje obce Holany  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

Program rozvoje obce schválilo Zastupitelstvo městyse Holany v souladu s § 84, odst. 2, písm. 

a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

Datum schválení: 12. 6. 2017 

Číslo usnesení: 49/17 

Text usnesení: Zastupitelstvo městyse Holany schválilo Program rozvoje obce Holany na roky 

2017 až 2022 v předloženém znění. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. Území 

Městys Holany se rozkládá v jihozápadní části okresu Česká Lípa, západním směrem  

od okresního města, v pásmu s nadmořskou výškou od 262 do 370 m. Od krajského města  

je vzdálena 64 km, od ORP (Česká Lípa) 11 km, obyvatelé dojíždí nejčastěji do České Lípy, 

Doks (16 km) nebo Mladé Boleslavi (43 km). Leží na mírně zvlněném návrší na břehu  

Holanského rybníka. 

Městys se skládá z katastrálního území Holany a Loubí a z místních částí Holany, Hostíkovice, 

Loubí, Oslovice a Rybnov. 

Tabulka 1: Základní údaje o obci 

 

Název obce Holany 

Status Městys 

Okres Česká Lípa 

Kraj Liberecký 

Obec s rozšířenou působností Česká Lípa 

Historická země Čechy 

Katastrální výměra 18,76 km² 

Počet katastrálních území 2 

Zeměpisné souřadnice 50°37′5″ s. š., 14°29′35″ v. d. 

 
Nadmořská výška 

 
                                        265 m n. m. 

 

Adresa obecního úřadu Holany 43, 470 02 Česká Lípa 

Tel 487 877 524 

E-mail podatelna@holany.cz  

ID datové schránky yaabwzf 

Webové stránky http://www.holany.cz  

 

Tabulka 2: Veřejná správa  

Úřad      Město 

Stavební úřad Česká Lípa 

Finanční úřad Česká Lípa 

Matriční úřad Česká Lípa 

Úřad práce Česká Lípa, Doksy, Mimoň, Nový Bor 

Katastrální úřad Česká Lípa 

OSSZ Česká Lípa 

Živnostenský úřad Česká Lípa 

Soud a státní zastupitelství Česká Lípa 

Hygienická stanice Česká Lípa 

 

 

mailto:podatelna@holany.cz
http://www.holany.cz/
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Poloha obce v rámci Libereckého kraje  

Území Libereckého kraje pokrývá území okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa  

a Semily. Území kraje je členěno na 10 celků, která jsou spravována obcemi s rozšířenou  

působností: Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, 

Tanvald, Turnov a Železný Brod. Na území kraje se nachází 216 měst a obcí, která jsou členěna 

do 724 místních částí.  

 

 

Z hlediska struktury osídlení celkového počtu 215 obcí na území Libereckého kraje představuje 

38 obcí nesporná centra osídlení místního (subregionálního) významu. Z hlediska regionální 

(územní) působnosti lze členit nesporná střediska osídlení (střediskové obce) do pěti kategorií   

 mezoregionální centrum II. stupně (Liberec)  

 meziregionální centrum I. stupně (Česká Lípa a Jablonec nad Nisou) 

 mikroregionální centrum II. stupně (Tanvald, Jilemnice, Turnov,  

Semily, Nový Bor a Frýdlant) 

 mikroregionální centrum I. stupně (Doksy, Desná, Železný Brod, 

Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou, Český Dub a Smržovka) 

 subregionální centrum (Chrastava, Hrádek nad Nisou, Cvikov, Mimoň, 

Nové Město pod Smrkem, Harrachov, Stráž pod Ralskem, Velké  

Hamry, Dubá, Kamenický Šenov, Jablonné v Podještědí, Hejnice,  

Osečná, Jablonec nad Jizerou, Josefův Důl, Vysoké nad Jizerou,  

Zákupy, Žandov, Raspenava, Rovensko pod Troskami, Hodkovice nad 

Mohelkou a Rychnov u Jablonce nad Nisou) 

Obrázek 1: Poloha obce v rámci Libereckého kraje 
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Městys Holany není v rámci Sociálně-geografické regionalizace ČR zařazen mezi  

vybraná centra osídlení.  

Obrázek 2: Mapa struktury osídlení 

  

Zdroj: Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, 2011 
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Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA (RC) 

RC1304 Holanské rybníky Holany, Stvolínky 

RC1309 Žižkův vrch - Bažantnice Holany, Zahrádky 

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY (RK) 

RC1304 Holanské rybníky Holany, Stvolínky 

RK609 Blíževedly, Holany, Zahrádky 

KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU - energetika 

Vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon (v PUR ČR (2008) ozn. E10) 

KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Vedení VVN 110 kV, TR Babylon - hranice LK (TR Úštěk)  

Vedení VVN 110 kV, TR Babylon - hranice LK (TR Děčín)  

Vedení VVN 110 kV, TR Babylon - TR Doksy  

Vedení VVN 110 kV, TR Babylon - TR Česka Lípa Dubice  

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY (RK) 

Na území Libereckého kraje bylo vymezeno 18 obcí a jejich funkčních kooperací zahrnující 

území dále uvedených 32 obcí (v pořadí podle celkového počtu potenciálních uživatelů území 

bez vlivu jednodenní návštěvnosti: Benecko + Vítkovice + Jestřabí v Krkonoších, Albrechtice  

v Jizerských horách + Jiřetín pod Bukovou + Josefův Důl, Bedřichov + Janov nad Nisou,  

Kořenov, Lučany + Nová Ves nad Nisou, Hamr + Osečná, Mařenice + Krompach, Hrubá Skála 

+ Karlovice, Pěnčín (ŽB), Kravaře + Stvolínky + Blíževedly, Mníšek + Oldřichov v Hájích, 

Malá Skála, Zahrádky + Holany, Kryštofovo Údolí + Křižany, Světlá pod Ještědem + Proseč 

pod Ještědem, Sloup + Radvanec, Rynoltice a Lázně Libverda (kurzívou jsou označena centra  

osídleni subregionálního významu). 

VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS) 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ DOPRAVA (koridory pro umístění silnic) 

D12B silnice I/15, obchvat Zahrádky Holany, Zahrádky 
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Infrastruktura energetiky 

KORIDORY REPUBLIKOVĚHO VÝZNAMU 

PUR01 Koridor vedení VVN 400 kV – TR Chotějovice - TR Babylon Blíževedly, Holany, 

Kozly, Kravaře, Stvolínky 

 

PUR02 zdvojení stávajícího vedení VVN 400 kV, úsek hranice LK - TR Babylon Blíževedly, 

Holany, Kozly, Kravaře, Stvolínky 

 

PUR03 zdvojení stávajícího vedeni VVN 400 kV, úsek TR Babylon - TR Bezděčín,  

Brniště, Český Dub, Česká Lípa, Dubnice, Frýdštejn, Hamr na Jezeře, Hodkovice nad Mohelkou, 

Holany, Janův Důl, Kozly, Kvítkov, Osečná, Proseč pod Ještědem, Sosnová, Stráž pod Ralskem, 

Stvolínky, Světlá pod Ještědem, Zákupy, Žďárek 

 

KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

E3 vedení VVN 110 kV - TR Babylon – hranice LK (TR Úštěk) Blíževedly, Holany, Kozly, 

Kravaře, Stvolínky 

E4 vedení VVN 110 kV - TR Babylon – hranice LK (TR Děčín) Holany, Kozly, Kravaře,  

Stvolínky, Žandov 

E5A vedení VVN 110 kV - TR Babylon – TR Doksy, Holany, Chlum, Jestřebí,  

Stvolínky, Zahrádky 

E6 vedení VVN 110 kV - TR Babylon – TR Česká Lípa, Dubice, Česka Lípa, Holany, Kozly, 

Kvítkov, Stvolínky 
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Poloha obce v rámci okresu Česká Lípa  

Obrázek 3: Poloha obce v rámci okresu Česká Lípa 

 

Ze severu – Kvítkov, Kozly 

Z jihu – Heřmánky, Sušice, Lhota, Zátyní 

Z východu – Provodín, Jestřebí, Zahrádky 

Ze západu – Stvolínky, Blíževedly, Kravaře 

 

Nejbližší města – Česká Lípa, Doksy, Dubá, Zákupy 

Centrum spádového obvodu ORP (Česká Lípa) je vzdáleno 11 km a krajské město Liberec leží 

ve vzdálenosti 64 km. 
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Administrativní členění 

Městys Holany je členěn na 2 katastrální území, 5 částí obce a 4 základní sídelní jednotky  

(sídla).  

Hostíkovice 

Hostíkovice se nachází asi 2,5 km na severozápad od Holan.  

Hostíkovice leží v katastrálním území Holany o výměře 15,97 km2. 

Jižně od obce se u Holanského rybníka za silnicí 15 nalézají zbytky 

dvou středověkých hrádků, Hrad u Hostíkovic (známější jako tvrz 

Milčany) a zřícenina hrádku Vítkovec. Oba jsou zapsány mezi  

kulturní památky. V obci je památkově chráněný kostel Nejsvětější 

Trojice, původně zasvěcený svaté Kateřině. Zhruba 400 metrů severozápadně od kostela je zčásti 

zřícený podzemní lom.  

Loubí 

Loubí se nachází asi 2,5 km na jih od Holan. Loubí leží  

v katastrálním území Loubí pod Vlhoštěm o rozloze 

2,79 km2. Ve vsi je zachováno mnoho dřevěných  

i zděných staveb lidové architektury. Přes Loubí vede 

místní komunikace od Holan do Dřevčic na jihu.  

Po ní je vyznačena cyklotrasa 214. Místní část Loubí je na 

území CHKO Kokořínsko. Po jižním okraji Loubí, v Loubském dole, teče Heřmanecký potok. 

Oslovice 

Oslovice se nachází  asi 2,5 km na sever od Holan. Prochází zde silnice I/15. Oslovice leží  

v katastrálním území Holany o výměře 15,97 km2. 
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Rybnov 

Rybnov se nachází nedaleko od Holan, rovněž na břehu velkého 

Holanského rybníka.  Rybnov leží v katastrálním území  

Holany o výměře 15,97 km2. Poblíž rybníka byl postaven  

v letech 1437 až 1438 hrad Rybnov, který o 100 let později 

přestala vrchnost užívat. Holanský rybník je nejstarší součástí 

velké soustavy Holanských rybníků. V Rybnově odtéká  

tunelem pod silnicí Bobří potok a na konci vsi jsou vybudovány přepady. Poblíž této místní části 

ze severu jsou další menší rybníky - Nohavice, Kravský a na východě Milčanský rybník.  

Přes původně samostatnou vesnici vede červeně značená turistická trasa od Holan směrem  

na západ do Stvolínek, z větší části po březích několika Holanských rybníků. Přes Rybnov vede 

také cyklotrasa 211 od Holan na Kozly, která se u vsi křižuje s jinou cyklotrasou  

3098 od Stvolínek do Zahrádek.  
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Historické souvislosti 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352 na seznamu farních obcí pod děkanátem  

v České Lípě a řadí se tak k nejstarším slovanským sídlům kraje. V roce 1405 byly Holany 

městečkem s hrdelním právem a městským znakem, na němž byla stříbrná zeď s cimbuřím  

a dvěma věžemi, mezi nimiž je bříza. Během 15. století se obec dostala, tehdy jako součást 

rybnovského zboží do držení Vartemberků, stejně jako rozsáhlá území kolem České Lípy.  

Scelené statky byly v 16. století uváděny jako novozámecké zboží, jehož centrum bylo na nově 

vybudovaném zámku v Zahrádkách. V roce 1455 byl poblíž Milčanského rybníka postaven hrad, 

dnes zřícenina Vítkovec. Výhodná poloha z obce vytvořila středisko trhů. Tuto pozici však 

ztratila v 19. století po stavbě silnic v jiných částech krajiny. Městečko poničil dvakrát požár, 

roku 1545 a hlavně v roce 1863, kdy shořelo 27 domů. Ve 14. století byl v obci postaven kostel, 

přestavěný v barokním slohu na kostel sv. Maří Magdaleny. V roce 1680 vedl zdejší rychtář, 

otec osmi dětí Michal Tietze selské povstání, za což byl roku 1680 popraven. Zdejší soustava 

rybníků vznikla postupně v 16. až 17. století. 

Dne 28. srpna 1938 se zde konala antifašistická slavnost sbratření Čechů a Němců, kterou  

dodnes připomíná pamětní deska na shromaždišti. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status 

městyse. 

Obrázek 4: Historická fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.holany.cz/ 
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Symboly obce 

Na modrém poli stříbrná zeď s cimbuřím, z ní vystupují dvě stříbrné věžičky, 

každá se dvěma obdélníkovými okny nad sebou a červenou špičatou střechou  

se zlatou makovicí. Uprostřed vyrůstá bříza v přírodních barvách. 

 

V modrém štítě stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím a se dvěma věžemi, 

každá se dvěma černými okny pod sebou a červenou stanovou střechou  

se zlatou makovicí. Uprostřed vyrůstá bříza přirozené barvy. 
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2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Městys měl k 1. 1. 2016 celkem 518 obyvatel, průměrně se rodí 5 děti/rok (průměr za posledních 

15 let). Naopak průměrné úmrtí v obci je 5 osob/rok.  Ročně se přistěhuje průměrně 19 lidí  

a naopak 14 se jich vystěhuje. Průměrný věk obyvatelstva k 1. 1. 2016 byl 39,4 let. 

Graf 1: Růst obyvatelstva 

Zdroj: ČSÚ – systém MPPO 

 

Tabulka 3: Přírůstky v obci za posledních 16 let 

 Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Celkový přírůstek 
2000 -2 19 17 

2001 -5 7 2 

2002 1 7 8 

2003 -4 -5 -9 

2004 4 1 5 

2005 -1 -7 -8 

2006 --- 16 16 

2007 4 9 13 

2008 -6 12 6 

2009 2 2 4 

2010 5 9 14 

2011 3 6 9 

2012 6 -13 -7 

2013 1 -2 -1 

2014 -5 9 4 

2015 -1 8 7 

2016 4 -1 3 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf 2: Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob 

Zdroj: ČSÚ – systém MPPO 

Graf 3: Počet narozených a zemřelých osob 

 

Zdroj: ČSÚ – systém MPPO 

Věkové poměry v území vyjadřuje index stáří, tedy poměr mezi počtem obyvatel ve věku  

65 a více let a počtem obyvatel ve věku 0–14 let, který vypovídá o tom, zdali na daném území 

dochází ke stárnutí obyvatelstva. 

V krátkodobém horizontu zůstává poměr mezi věkovými skupinami obyvatelstva stabilní, v obci 

se neprojevuje stárnutí obyvatelstva. Nejmladší věková složka trvale převládá nad tou nejstarší.  
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Tabulka 4: Věková struktura obyvatel obce k 31. 12. 2016  

Zdroj: vlastní zpracování 

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze SLDB z roku 2011 napovídají, že stejně jako 

v jiných obcích ORP Česká Lípa převládá středoškolské vzdělání bez maturity 44,27 %. Podíl  

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel činí zhruba 4,13 %. Zjištěnou vzdělanostní strukturu  

ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 5: Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání k roku 2013 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let Celkem Muži Ženy 

436 222 214 
 

Bez vzdělání 4 2 2 

Základní vč. neukončeného 117 46 71 

Střední vč. vyučení bez maturity 193 113 80 

Úplné střední s maturitou 67 30 37 

Nástavbové studium 6 4 2 

Vyšší odborné vzdělání 5 2 3 

Vysokoškolské 18 10 8 

Zdroj: vdb.czso.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom ve věku (let) 
 

Průměrný věk 
0-14 15-64 65 a více 

2016 515 94 356 65 39,4 



 Program rozvoje obce Holany  19 

Sociální situace 

V městysi nejsou žádné sociálně vyloučené lokality a ani se nepotýká s uživateli návykových 

látek. 

 Národnosti žijící v obci 

V městysi Holany žilo celkem k roku 2011 512 obyvatel. V tomto roce proběhlo sčítání lidu. 

V Holanech žilo 351 obyvatel české národnosti, 6 osob slovenské, 1 osoba německé a 3 osoby 

ukrajinské národnosti. 151 obyvatel neuvedlo svojí národnost. 

 Náboženství v obci 

Ze všech žijících obyvatel se k náboženské víře nehlásí 222 osob. Pouze 11 osob uvedlo  

náboženskou víru, z toho 9 osob je v církvi římskokatolické. Zbývajících 279 obyvatel  

své náboženství neuvedlo.  

 Výskyt sociálně slabých obyvatel, sociálně vyloučených lokalit a sociopatologických jevů 

Městys nemá k dispozici oficiální přehled o existenci sociálně slabých obyvatel, dle místního 

šetření se v obci nevyskytují, stejně tak nejsou v obci sociálně vyloučené lokality ani se zde 

nevyskytují sociopatologické jevy. 

Spolková činnost 

V městysi nefungují žádné spolky. Městys vydává svůj Občasník.  

Obrázek 5: Turistická známka 
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Obrázek 6: Turistická vizitka                                                     Obrázek 7:  Turistická vizitka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna a internet 

Místní knihovna je knihovnou základní a funguje od roku 1950. Počet knihovních svazků  

ke konci roku 2007 činil 7 182 knih. V knihovně se průběžně doplňuje knihovní fond novými 

svazky. Knihovní svazky se postupně převádí do elektronické databáze knihovního systému 

Clavius. Knihovna dále poskytuje meziknihovní služby, reprografické a jiné kopírovací služby  

a návštěvníkům i uživatelům knihovny jsou k dispozici 2 počítače s připojením na internet 

zdarma. Tato služba byla zavedena v rámci projektu  Internetizace knihoven. 

Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem zájemcům  

o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany (kancelář 

OÚ, zasedání zastupitelstev, veřejné schůze, kulturní akce …) jsou informace sdělovány:  

 na fyzické a elektronické úřední desce  

 na webových stránkách obce  

 v obecním Občasníku (vydávaném čtvrtletně)  

 formou SMS zpráv 

 

KLADY ZÁPORY 

 Atraktivní poloha z hlediska CR 

 Nízký průměrný věk obyvatelstva 

 Kladný celkový přírůstek obyvatel 

 Kladná hodnota indexu stáří 
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3. Hospodářství 

Ekonomická situace (zemědělství, průmysl, služby, cestovní ruch…) 

Na území městyse je provozováno pohostinství, restaurace Na rynku, prodejna potravin,  

zednické práce Jelínek, autoopravna Kadleček, rekreační zařízení AVIA Praha, rekreační  

zařízení JACHTA, kemp Milčany městyse Holany. V městysi Holany jsou umístěny  

i provozovny fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů: Autodoprava Čulík  

– spediční a zasilatelská činnost, Protea Leskauer – aranžování sušených květin, Zemědělská 

výroba JIZERKA a.s. a Spediční firma  Kazmíř. 

Tabulka 6: Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců 

Registrované subjekty celkem  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Ekonomické subjekty celkem 79 78 76 84 87 87 --- 

Neuvedeno 57 54 55 59 57 56 --- 

Bez zaměstnanců 16 20 17 19 24 26 24 

1 - 5 zaměstnanců 4 2 1 3 3 2 3 

6 - 9 zaměstnanců 1 1 2 2 2 2 3 

10 - 19 zaměstnanců 1 1 1 1 1 1 1 

Zdroj:vdb.czso.cz/ 

Tabulka 7: Hospodářská činnost rok 2016 

 
Registrované podniky 

Podniky se zjištěnou 

aktivitou 

Počet podnikatelských subjektů celkem 92 33 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 9 2 

B-E Průmysl celkem 11 6 

F Stavebnictví 14 4 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrž-

ba motorových vozidel 
14 4 

H Doprava a skladování 2 . 

I Ubytování, stravování a pohostinství 14 4 

J Informační a komunikační činnosti 1 1 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 5 1 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 2 . 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 6 5 

N Administrativní a podpůrné činnosti 1 . 

O Veřejná správa a obrana;povinné sociální zabezpečení 1 1 

P Vzdělávání 1 1 

Q Zdravotní a sociální péče 1 1 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 . 

S Ostatní činnosti 5 2 

X nezařazeno . . 

Zdroj:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzmi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__56

1584#w 
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Graf 4: Podnikatelské subjekty podle odvětví (2016) 

 

Cestovní ruch 

Městys Holany je součástí Krajinné památkové zóny Zahrádecko, vyhlášené 1. 7. 1996. Holany 

leží na břehu Holanského rybníka, který je součástí komplexu Holanských rybníků. Bylo jich 

původně 23. U jednoho z nich, Milčanského bylo veřejné tábořiště Holany. Dnes je na březích 

Milčanského rybníka a v okolí mnoho privatizovaných kempů a rekreačních zařízení s možností 

koupání. Do Holan vedou turisticky značené cesty, červená kolem rybníků, zelená na jih směr 

Dřevčice a modrá od severu ze Zahrádek pokračující na Kokořínsko. Vedla tudy cyklotrasa 

3086, dnes je před Milčanským rybníkem křižovatka cyklotras. K jižní straně městyse přiléhá 

okraj CHKO Kokořínsko.  
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Rekreace 

 

Kemp Milčany - http://www.holany.cz/kempmilcany/ 

Kemp se nachází na břehu Milčanského rybníka  

1,5 km od silnice z České Lípy na Zahrádky  

a 2,5 km od centra Holan. V kempu je osm  

čtyřlůžkových chatek, dostatek místa pro karavany  

a stany. Dále samostatné sociální zařízení včetně 

sprch, občerstvení, stolní tenis, lodičky, trampolína 

a další volnočasové aktivity. Jedná se o překrásné 

prostředí pro cykloturistiku nebo jen tak  

na procházku v okolí mnohočetné rybniční soustavy. Nedaleko Holan vystupuje z Milčanského 

rybníka asi sedm metrů vysoká pískovcová skála, která je dnes porostlá borovicemi.  

Na ní stávala středověká tvrz MILČANY. Název odpovídá srbskému kmeni z Horní Lužice. 

 

Rekreační areál „JACHTA“ Holany - http://www.jachtaholany.cz/ 

Tento rekreační areál se nachází na břehu  

Milčanského rybníka. Provoz areálu  

je od května do září. Nachází se zde 3 chaty  

- 10lůžkové a 4 chaty - 16lůžkové, celková 

kapacita je 94 lůžek. Je zde také místo  

pro karavany a stany. Sociální zařízení je zde 

samostatné. Funguje zde restaurace s letní 

terasou, stravování (plná penze, polopenze nebo 

snídaně). Mezi další služby a vybavení patří stolní tenis, hřiště na fotbal a volejbal, ruské  

kuželky, vlastní pláž, lodičky, kánoe, trampolína, dětské hřiště, klubovna s TV, volné připojení  

k internetu, půjčovna kol pro ubytované. 
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 Rekreační areál „AERO“ Holany, - http://www.rsaero.cz 

Tento rekreační areál se nachází na břehu  

Milčanského rybníka. Jeho provoz je celoroční. 

Nachází se zde 6 chat o dvou místnostech až pro  

6 osob se sprchou a WC. Místní penzion  

má kapacitu 61 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových 

pokojích se sociálním zařízením na podlaží.   

Celková kapacita je 97 lůžek.  

  

Penzion „RÁJ“ Litice - http://www.penzion-raj.cz/ 

Penzion je situován do krásného prostředí pod  

kopcem Vlhošť, 2 km od městyse Holany. Areálem 

protéká potok, koupání v bazénu nebo v rybnících 

městyse Holany. Provoz penzionu je celoroční.  

Kapacita činí 60 lůžek v pokojích zděné budovy,  

na pokojích se nachází také sociální zařízení. Mezi 

vybavení penzionu patří i bazén v areálu a parkoviště.  

 

 Penzion „U RYCHTÁŘKY“  Holany - http://www.penzionurychtarky.cz/cz/ 

Penzion se nachází přímo v městysi Holany.  

Jeho penzionu je celoroční. Kapacita činí 32 lůžek 

a 3 přistýlky. Pokoje jsou po 2 až 4 lůžkách  

se sociálním zařízením a kuchyňkou. Mezi  

vybavení penzionu patří společenská místnost, 

kulečník, fotbálek, šipky, ping pong, dětské hřiště, 

zahradní gril, pétanque. 
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Obrázek 8: Cyklomapa 

 

Tabulka 8: Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 

 2013 2014 2015 2016 

Počet zařízení 3 3 3 3 

Pokoje 50 50 50 . 

Lůžka 210 210 210 . 

Hosté 1748 1107 1788 1 995 

- Z toho nerezidenti 97 80 119 . 

Přenocování 4147 3222 4893 5 389 

- Z toho nerezidenti 323 293 337 . 

Průměrný počet přenocování 

(noci) 

2,4 2,9 2,7 2,8 

Zdroj:vdb.czso.cz/ 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.cykloserver.cz/   

http://www.cykloserver.cz/
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Obrázek 9: Turistická mapa 

Zdroj: http://www.cykloserver.cz/ 

Trh práce 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti je v městysi průměrná. V roce 2011 byla nezaměstnanost nejvyšší 22,8%.   

V roce 2014 bylo evidováno 24 uchazečů o zaměstnání, z toho 3 osoby evidované už déle než  

12 měsíců. K březnu roku 2017 byla míra nezaměstnanosti v obci 5,1 %. V Holanech  

je minimum pracovních příležitostí. 

Graf 5: Vývoj nezaměstnanosti % 

 

Zdroj: vdb.czso.cz 
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Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

V roce 2011 žilo v obci podle údajů SLDB 247 ekonomicky aktivních obyvatel, což činilo  

48,24 % obyvatelstva. Z toho 196 osob bylo zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných, 

51 bylo nezaměstnaných. V obci žilo 51 studentů a učňů a 107 důchodců. 

Tabulka 9: Ekonomická situace v obci k roku 2011 

Zdroj: vdb.czso.cz 

Dojížďka do zaměstnání 

V městysi je minimální nabídka pracovních příležitostí. Občané jsou tudíž nuceni za svou prací 

dojíždět. V roce 2011 vyjíždělo za prací 32,79% obyvatelstva, tj. 81 občanů z 247 ekonomicky 

aktivních. 60 obyvatel dojíždí do jiné obce okresu, 2 do jiného okresu kraje, 14 osob do jiného 

kraje a jedna osoba do zahraničí. 

Pro srovnání v roce 2001 dojíždělo za prací 78,40 % z ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce činilo cca 52,08 %, z toho zaměstnaných bylo  

221 občanů (88,40 %). (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné z www.czso.cz) 

Městys Holany spadá pod Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Česká Lípa, sídlící v ulicích 

Paní Zdislavy 419 a Děčínská 389. 

 

 

 

 

KLADY ZÁPORY 

 Dostatečné ubytovací kapacity pro  

turisty 

 Nízká míra nezaměstnanosti 

 Málo pracovních příležitostí v obci 

 

 Celkem Ženy Muži 

Ekonomicky aktivní 247 107 140 

Zaměstnaní 196 79 117 

Nezaměstnaní 51 28 23 

Ekonomicky neaktivní 234 134 100 

- z toho studenti 51 28 23 

- z toho důchodci 107 62 45 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 39 14 25 
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4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Zásobování elektrickou energií 

V roce 1994 byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie ve střední části městyse 

(kolem náměstí) a v roce 1995 bylo ve 13 rodinných domech a 3 obecních nemovitostech  

instalováno elektrické přímotopné vytápění. V důsledku neustálého zvyšování cen elektrické 

energie se vlastníci nemovitostí vracejí zpět ke klasickému lokálnímu vytápění. 

V roce 2002 byla provedena rekonstrukce rozvodů NN v městysi kolem Holanského rybníka, 

vrchní vedení bylo přeloženo do země a současně s tím bylo zakabelováno i vedení veřejného 

osvětlení. Městys Holany hledá možnosti zajištění vytápění nemovitostí v městysi jiným  

ekologickým způsobem (alternativní zdroje vytápění), který by neznečišťoval životní prostředí. 

Zásobování pitnou vodou 

V městysi jsou vybudovány vodovodní řady, na které je přípojkami napojena větší část  

nemovitostí. V osadě Loubí byl v roce 1921 vybudován vodojem z dřevěného rozvodu vody, 

který bude nutno v příštích letech rekonstruovat. V osadách Hostíkovice a Oslovice je pitná voda 

zajišťována odběrem ze soukromých studní.  

V letech 1995 a 1996 vybudoval městys Holany nákladem 600.000,- Kč v rekreační chatové 

oblasti vlastní zdroj pitné vody, který zásobuje nejen obecní kemp u Milčanského rybníka,  

ale slouží i pro potřeby vlastníků rekreačních chat. 

Oblast Holan se vyznačuje velkým množstvím vodních ploch (rybníků), které jsou částečně 

rybochovné a z části slouží k rekreačním účelům. Hlavní vodotečí je Bobří potok s přítoky 

Litického, Dolanského a Hostíkovického potoka. 

Kanalizace a čistění odpadních vod 

Městys je odkanalizován soustavou splaškové kanalizace. Stoková síť odvádí splaškové vody 

téměř ze všech trvale obydlených objektů na obecní čistírnu odpadních vod. 

Likvidace splaškových vod z rekreačních objektů je zajišťována převážně nepropustnými 

jímkami na vyvážení, nebo malými domovními čistírnami. 

Likvidace komunálního odpadu 

Svoz a likvidaci odpadu provádí pro městys oprávněná firma na základě smlouvy. Městys  

zajišťuje 2x ročně svoz a likvidaci velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro všechny části 

městyse Holany. Městys zajišťuje i sběr separovaného odpadu prostřednictvím 3 sad nádob  

na separovaný sběr.  
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Telekomunikace 

Ke konci roku 1994 byla provedena kabelizace telefonních rozvodů v městysi, v roce 1997 byla 

dokončena rekonstrukce digitální telefonní ústředny v Zahrádkách, což přispělo k rozšíření 

domovních stanic v městysi i osadách. V současné době nejsou problémy s připojením nových 

stanic. 

V městysi Holany nemá Česká pošta svou pobočku, tyto služby zajišťuje pro městys Holany 

pobočka v Zahrádkách. 

Dopravní infrastruktura 

Silniční síť 

Městysem prochází silnice III/2601 Česká Lípa – Dubá a silnice III/2606 Holany – Blíževedly. 

Místní komunikace v délce cca 40 km. Jejich kvalita je zčásti špatná. Silniční síť je na území 

městyse stabilizována a nevyžaduje další rozšíření. 

V současné době je nevyhovující místní komunikace do osady Loubí a Babylon. Dále je třeba 

vybudovat vhodné parkovací plochy ve středu městyse, u bytových domů, u místního hřbitova  

a dořešit sjezd ze silnice I/15 do osady Hostíkovice. 

Obrázek 10: Silniční síť SO ORP Česká Lípa 
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Železniční trať 

Městys Holany není napojen na železniční síť. Nejbližší železniční zastávka je v obci Zahrádky, 

vzdálená 3 km, na trati 087 z České Lípy do Lovosic. 

Turistické trasy 

Cyklistika - Holany ( modrá) - úpatí kopce Vlhošť s jedinečným výhledem na Dokskou  

pahorkatinu, Ještědský hřeben a Lužické hory s Luží a Hvozdem - Vlhošťský důl - Hvězda  

- Krápník - Tisícový kámen - Martinská stěna - Čap - Pavlíčky - Dubová Hora - Dubá  (22 km) 

Holany (červená) - Rybnov - Milčanský rybník - Vítkovec - Ovčí Můstek - Hrázský rybník  

- Dolanský rybník - Stvolínky - Ronov (553 m n.m.) se zříceninou hradu a nádherným výhledem 

- sestup do obce Kravaře - návštěva Vísecké rychty s expozicí lidového nábytku  

a architektury  (12 km) 

Holany (zelená) - Sádky se zbytky tvrzí Jiljov - Bažantnice - Valdštejnova lipová alej - Nový 

zámek - Karba u Zahrádek - údolí Peklo s Robečským potokem - Dubice - Česká Lípa (9 km). 

Mezinárodní cyklotrasa č. 211 Berlín - Praha 

Koncem roku 2002 byla vyznačena část trasy přes území obce Holany - je napojena za obcí 

Kozly a pokračuje na Hostíkovice, rekreační oblastí u Milčanského rybníka, přes obec Holany  

a osadu Loubí a dále na Dřevčice,  Dubou, Doksy. 

Dopravní obslužnost 

Dle nejpoužívanějšího českého internetového vyhledavače v jízdních řádech www.idos.cz  

je stávající autobusové spojení s okresním městem Česká Lípa a s městem Dubá vyhovující za 

předpokladu, že nedojde k dalšímu omezování spojů. 

V sobotu, neděli a státem uznané svátky nemá městys žádné autobusové spojení, na zajištění 

vlastní linky nemá finanční prostředky. 

 

 

 

 

 

 

http://www.idos.cz/
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Dostupnost spádových sídel a krajského města 

Tabulka 10: Vzdálenost od důležitých center v km 

Česká Lípa 11,1 km 
Liberec 64 km 

Litoměřice 31 km 

Ústí nad Labem                       42 km 

Praha 84 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLADY ZÁPORY 

 Nový vodovod 

 Nová kanalizace 

 Nutnost ekologického způsobu vytápění 

 Nutnost opravy většiny místních  

komunikací 

 Špatná dopravní obslužnost o víkendu 
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5. Vybavenost 

Bydlení 

Městys Holany vzhledem ke své velikosti patří k velmi malým obcím ve struktuře osídlení a není 

proto možné, aby zajišťoval široké spektrum zařízení občanské vybavenosti přímo na svém 

území. Řešené území má celkem příznivou polohu vůči významným centrům občanské  

vybavenosti a služeb v okrese Česká Lípa. 

Městys Holany dokončil 1. etapu výstavby v nové lokalitě. V květnu 2011 byl vydán kolaudační 

souhlas na stavbu „Infrastruktura lokality rodinných domů městyse Holany“. Je tak již hotová 

kompletní infrastruktura potřebná pro výstavbu a kolaudaci nových rodinných domů.  Jedná  

se o vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, čerpací stanici odpadních vod, přípojku  

nízkého napětí, veřejné osvětlení a provizorní cestu. 

Kdo by měl zájem o stavební pozemek v této krásné lokalitě v městysi Holany, zaplatí  

za m2 400 Kč. 

K 3. 2. 2014 byly k dispozici již pouze dva pozemky určené k okamžité výstavbě. Jednalo  

se o pozemek 820/2 o výměře 1251 m² a pozemek 195/20 o výměře 974 m². Pozemky 195/26, 

195/25, 195/24, 195/23,195/22, 195/29, 195/28, 195/27 a 195/12 budou v prodeji až po roce 

2015. Všechny pozemky jsou plně zasíťované. 

V roce 2016 byly v městysi volné pozemky k výstavbě RD 820/2, 195/22, 195/23, 195/24, 

195/27, 195/29. Na pozemcích 195/25/a 195/26 bude výstavba možná až po roce 2019.  

V lokalitě je již postaveno a trvale obýváno několik domů. Celá ulice je osvětlena a v zimě 

udržována. 

V obci se nenachází žádné sociální bydlení.  

Tabulka 11: Počet dokončených bytů za posledních 10 let 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6 2 1 1 -- 3 3 -- 3 3 4 

Zdroj: vdb.czso.cz 
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Tabulka 12: Domovní fond 

 Celkem 
Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Ostatní 

budovy 

Domy úhrnem 194 171 14 9 

Domy obydlené 135 112 14 9 

Z toho podle 

vlastnictví 

domu 

FO 99 95 4 -- 
Obec, stát 1 1 -- -- 

Bytové družstvo 5 -- 5 -- 

Spoluvlastnictví í vlastníků bytů 8 6 2 -- 

Z toho podle 

období vý-

stavby nebo 

rekonstrukce 

domu 

1919 a dříve 46 43 3 -- 

1920 – 1970 12 12 -- -- 

1971 – 1980 13 8 5 -- 

1981 – 1990 20 14 6 -- 

1991 - 2000 13 13 -- -- 

2001 - 2011 13 13 -- -- 

Zdroj: ČSÚ – systém MPPO 

 

Tabulka 13: Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností 

 Celkem Rodinné 

domy 

Bytové domy Ostatní 

budovy 
Obydlené byty celkem 184 127 46 11 

Z toho právní 

důvod užívání 

bytů 

Ve vlastním domě 104 99 5 -- 

V osobním vlastnictví 7 -- 7 -- 

Nájemní 10 3 7 -- 

Družstevní 21 -- 21 -- 

Z toho 

s počtem 

obytných 

místností 

1 2 -- 2 -- 

2 6 4 2 -- 

3 31 18 13 -- 

4 50 31 19 -- 

5 a více 55 54 1 -- 

Školství a vzdělávání 

 

Městys je zřizovatelem Základní školy Holany,  

příspěvková organizace, která se skládá ze základní 

dvoutřídní školy, mateřské školy, školní družiny  

a je vybavena školní jídelnou, do které jsou obědy 

dováženy. Stavba byla v roce 2001 rekonstruována  

a nyní je vybavena na dobré úrovni.  

Ke škole patří školní dvůr a zahrada, které vyžadují opravy 

a údržbu. Do vyšších tříd dojíždí žáci do Dubé nebo do České Lípy. Na základě posledního 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 dojíždělo z městyse celkem 25 dětí do okolních měst a obcí. 

Obrázek 11: Budova Základní školy 
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Kapacita školy: 

MŠ 25 -  je v současné době plně obsazena tj. 100% 

ZŠ 35 – naplněnost je nyní 22 žáků, tj. 62,85% 

ŠD 25 – naplněnost je 22 dětí tj. 88 %  

Zdravotnictví 

Protože v městysi Holany není vybudováno zdravotní středisko, umožnila obec v budově  

obecního úřadu provoz ordinace obvodního lékaře pro občany městyse, která je provozována  

2x měsíčně a jejíž provoz hradí obec ze svého rozpočtu. Pro ordinaci lékaře je nutno najít jiné 

vhodné prostory. 

Sociální péče 

V obci není Domov seniorů, DPS, LDN, terénní sociální služby ani dětský domov. V současné 

době obyvatelé nevyžívají sociální služby v jiné obci či městě a ani do obce nezajíždí žádný 

terénní pracovník. Je to z toho důvodu, že není poptávka za strany obyvatel po těchto službách, 

což je dáno zejména věkem místních obyvatel.   

Nejbližší domov důchodců a domov s pečovatelskou službou existuje v České Lípě. V České 

Lípě je speciální MŠ a ZŠ a 2 zvláštní školy, v Mimoni existuje zvláštní škola. Nejbližší dětský  

domov a dům pro matky s dětmi v tísni (dům Jonáš) je rovněž v České Lípě, dětský výchovný 

ústav v Hamru na Jezeře. Ústavy sociální péče jsou v České Lípě a Jestřebí. Občansko – romské 

sdružení Bachtale sídlí v Mimoni.  

Většina zařízení sociální péče, která mohou sloužit i pro občany Holan je umístěna v České Lípě. 

Jde např. o poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, pedagogicko – psychologickou poradnu, 

svazy a sdružení různě zdravotně postižených občanů.  

Kultura 

Městys vlastní budovu čp. 11, ve které je umístěna knihovna. V patře objektu je malý sál, který 

je příležitostně využíván např. pro prodejní výstavy ovoce, zeleniny a květin místních  

zahrádkářů. Pro ostatní prostory budovy se hledá vhodné využití se zaměřením na drobné  

podnikání a cestovní ruch. Ve vlastnictví městyse je i společenský sál a pohostinství.  

Společenský sál městys pronajal a je využíván k pořádání diskoték. Celá stavba sálu,  

pohostinství a tělocvičny vyžaduje rekonstrukci střešní konstrukce. 
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Kulturní památky, historické památky, zajímavosti v obci 

Z nejcennějších kulturních památek se na území městyse nachází kostel sv. Marie Magdaleny, 

který je zapsán ve jmenném seznamu nemovitých kulturních památek, spolu s pomníkem, 

ohradní zdí a schodištěm s balustrádou. V tomto seznamu je dále zapsána zřícenina hradu  

Vítkovec v Holanech, zřícenina tvrze Jiljov v Holanech, chalupa čp. 77 v Holanech, chalupa  

čp. 33 v Holanech, chalupa čp. 3 v Holanech – Rybnov, zámek Vřísek, fara čp. 42 v Holanech, 

tvrziště v Holanech, kostel Nejsvětější Trojice s ohradní zdí a studánkou v Hostíkovicích,  

tvrziště Milčany v Hostíkovicích, dům čp. 3 v Loubí, chalupa čp. 46 s výměnkem a bránou 

v Loubí, dům čp. 1 s ohradní zdí a bránou v Loubí a dům čp. 12 v Loubí. 

 

Kulturní a sportovní akce  

Městys pořádá tyto akce – dětský den, maškarní bál, stavění máje a pálení čarodějnic,  

návštěvnost 50 - 80 osob, setkání seniorů 50 osob a letní slavnosti, kde je návštěvnost cca 800 

osob. 

Sport a tělovýchova 

Součástí společenského sálu a pohostinství je tělocvična, která slouží nejen základní škole pro 

běžnou výuku, ale i ostatním zájemcům o sport. 

Městys vlastní fotbalové hřiště, u něhož byla v minulosti vybudována stavba sportovních kabin 

včetně sauny a zázemí, která se nevyužívá. 

Obrázek 12: Kulturní památky 
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TJ DYNAMO Holany využívá ke své činnosti sportovní kabiny, zbývající část stavby je po 

různých pokusech bez využití. Stavba vyžaduje rekonstrukci střešní krytiny, vybudování nových 

žlabů a svodů dešťové vody, opravu oken, dveří, venkovního zastřešeného prostoru apod. 

Rekonstrukci vyžaduje i vlastní fotbalové hřiště a prostor pro diváky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLADY ZÁPORY 

 Lokality k výstavbě RD 

 Mateřská škola i 1. stupeň ZŠ v místě 

 Řada kulturních památek 

 Nutné opravy budov a prostor (zejména 

střešní krytiny), ve vlastnictví obce (pohos-

tinství, sál, tělocvična, sportovní kabiny, 

školní dvůr a zahrada, hřiště… 
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6. Životní prostředí 

Složky životního prostředí 

Ochrana životního prostředí 

V současné době již rybníky nejsou znečišťovány splaškovými vodami, protože je v městysi 

vybudována ČOV a většina nemovitostí je napojena na obecní kanalizační systém. 

Ovšem ke znečišťování životního prostředí dochází v souvislosti s vytápěním nemovitostí  

na tuhá paliva, ke kterému se vrací majitelé nemovitostí po úpravách cen za elektrickou energii. 

Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství je řešeno smlouvou s oprávněnou firmou. Způsob likvidace odpadu  

– popelnice, kontejnery na separovaný odpad (sklo, papír, plasty), ambulantní svoz  

nebezpečného odpadu 

Půda 

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, 

zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). 

Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota nižší než 1 znamená  

nevyváženou (nestabilní) krajinu. V obci Holany dosahuje koeficient hodnoty 1,43.  

 

Tabulka 14: Výměry půdy v obci pro rok 2016 

Celková 

výměra 

Zemědělská 

půda 

Orná 

půda 
Zahrady 

Ovocné 

sady 

Travní 

porosty 

Lesní 

pozemky 

Vodní 

plochy  

 

Zastavěné 

plochy 

Ostatní 

plochy  

 
1 877ha 1037ha 665 ha 12 ha 0,61ha 359 ha 602ha 132ha 16 ha 90 ha 

 

Graf 6:Druhy pozemků (ha) 
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KLADY ZÁPORY 

 Vybudovaná kanalizace v obci  Časté vytápění nemovitostí na tuhá paliva 
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7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Ve vedení městyse stojí starostka, místostarosta a devítičlenné zastupitelstvo. V městysi funguje 

Finanční výbor, který provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. 

Kontrolní výbor, který kontroluje  plnění usnesení  zastupitelstva obce a Kulturní komise. 

Počet zaměstnanců městyse: stálí zaměstnanci 2 a sezonní zaměstnanci na VPP 5. 

 

Důvod a způsob založení 

Městys Holany má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích,  

v plném znění.  

Strategické dokumenty obce 

Územní plán, Program obnovy venkova 

Limity územního plánu 

CHKO Kokořínsko, Krajinná památková zóna Zahrádecko 

Hospodaření a majetek obce 

Finanční majetek městyse činí 488 489,- Kč 

Nemovitým majetkem jsou budovy čp. 43- úřad městyse včetně skladů, čp. 11 - knihovna  

a kulturní sál, čp. 24-  společenský sál s restaurací a tělocvičnou, čp. 134 - požární zbrojnice,  

čp. 11 - nebytové prostory, skladové prostory, čp. 122 -  sportovní kabiny, čp. 93 - budova 

bývalé MŠ, nebytové prostory, čp. 45 – základní a mateřská škola, čp. 155 - budova kiosku  

a čp. 156 – sociální zařízení a pozemky. Část pozemků tvoří lesní pozemky, část pozemků  

je určena k výstavbě RD a část pozemků jsou pronajímána na honitbu a na zahrádkaření. 

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku. Některé budovy jsou pronajímány dlouhodobě  

a některé s krátkodobým pronájmem. Roční zisk z pronájmu nemovitého majetku tj. budov  

a pozemků je 273 932,- Kč. Provozní náklady převyšují příjmy, jedná se o náklady za elektřinu, 

vodu, nákup uhlí a drobné opravy. V roce 2014 bylo provedeno kompletní zateplení  

společenského sálu včetně výměny oken, část byla hrazena z poskytnuté dotace. V průběhu roku 

2015 byla provedena oprava střechy na budově skladů.  
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Tabulka 15: Hospodaření obce v letech 2008 – 2017 

Zdroj: http://www.holany.cz/ 

 

Graf 7: Hospodaření obce 2008 - 2017 

 

 

Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.  

Mezi hlavní příjmy patří Daň z příjmů FO ze závislé činnosti, Daň z příjmů  

FO ze samostatné činnosti, Daň z příjmů FO- srážková daň, Daň z příjmů PO, Daň z příjmů  

PO - odvod za městys, Převod daně DPH.  

Dále jsou od občanů vybírány poplatky ze psů, za svoz komunálního odpadu, poplatek  

za rekreační pobyt, za pronájem veřejných prostranství, za ubytovací kapacity, za převod odvodu 

z VHP , správní poplatky, převod daně z nemovitosti, poplatek za prodej, těžbu dřeva, atd. 

Dále se příjmy skládají z různých pronájmů, bytového i nebytového hospodářství, příspěvků 

nebo dotací.  
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Příjmy Výdaje

 Příjmy Výdaje 
2008 11.140.000,- 11.140.000,- 

2009 16.215.370,- 16.215.370,- 

2010 11.847.300,- 11.847.300,- 

2011 10.394.250,- 10.394.250,- 

2012 8.074.550,- 8.074.550,- 

2013 9.217.450,- 9.217.450,- 

2014 7.609.850,- 7.609.850,- 

2015 7.644.850,- 7.644.850,- 

2016 8.398.571,- 8.398.571,- 

2017 9.268.050,- 9.268.050,- 
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Městys také vynakládá své finanční prostředky na služby pro své občany. Jedná se například  

o ošetření a pobyt psů a koček v útulcích, dohody o práci, pěstební činnost, kiosek, úpravy 

chodníků, odvodňovací kanálky Rybnov, RD, místní komunikace, dopravní obslužnost, svoz 

komunálního odpadu, svoz BIO odpadu, hasiči, VPP, Základní škola, knihovna, finanční  

příspěvky na kulturní akce, pohřebnictví, údržba obecního majetku, atd. 

Tabulka 16: Přijaté dotace 2010 - 2015 

Účel dotace Získaná částka 

2010 

Hasiči – na vybavení a akceschopnost 92 762 Kč 

Hospodaření v lesích 42 800 Kč 

     2011 

Inventarizace knihoven, rozšíření knihovního systému 26 000 Kč 

Hasiči 13 820 Kč 

 2012 

Hospodaření v lesích 162 440 Kč 

Hasiči 32 140 Kč 

Bezdrátový veřejný rozhlas 162 178 Kč 

2013 

Dětské hřiště 209 974 Kč 

Hasiči 109 967 Kč 

2014 

Hasiči 53 014 Kč 

Zpracování lesního hospodářského plánu 37 767 Kč 

Zateplení kulturního domu 1 627 737,96 Kč 

2015 

Hospodaření v lesích 73 200 Kč 

Hasiči 55 600 Kč 

 

Tabulka 17: Celková částka získaných dotací 

ROK získaná částka 

2010 135.562 Kč 
2011 29.820 Kč 
2012 356.758 Kč 
2013 319.941 Kč 
2014 1.718.518,96 Kč 
2015 128.800 Kč 
CELKEM 2.689.399,96 Kč 
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Bezpečnost 

Míra kriminality 

Index kriminality v obvodním oddělení Doksy, kam městys Holany spadá, dosahoval v měsíci 

březen 2017 hodnoty 21,2. Index kriminality vyjadřuje počet trestných činů na 1000 obyvatel.  

Toto obvodní oddělení zahrnuje území při rozloze 300 Km2 s počtem 10 835 obyvatel. 

Za období od března 2016 do března 2017, eviduje toto oddělení index kriminality 288, přičemž 

bylo zjištěno 312 trestných činů v oblasti své působnosti, z toho 48 % bylo objasněných. 

Z jednotlivých druhů trestných činů vykazují nejvyšších hodnot majetkové činy.  

Celkovou úroveň kriminality lze obtížně kvantifikovat (data jsou publikována souhrnně za celý 

spádový obvod OO PČR Doksy). Trestní činnosti za obvodní oddělení znázorňuje následující 

tabulka. 

V obci není problém s kriminalitou. Holany jsou zapojeny do IZS. Nejsou zde žádné sociálně 

vyloučené lokality. Hasičská záchranná služba a Policie ČR vyjíždí z Doks (doba dojezdu  

do obce – 10 min.). Obec je ohrožená živelnými pohromami.  

Tabulka 18: Trestné činy - obvodní  oddělení Policie ČR pro obvodní oddělení Doksy, březen 2016 – březen 2017 

OBEC Zjištěno TČ Objasněno TČ % Trestné činy Poměr 

Holany 312 149 48 Vraždy 0 

 

Násilné činy 26 

Mravnostní činy 6 

Krádeže vloupáním 30 

Krádeže prosté 100 

Majetkové činy 163 

Ostatní činy 50 

Zbývající činy 47 

Hospodářské činy 20 

      Zdroj: http://www.mapakriminality.cz/ 
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Vnější vztahy a vazby 

Městys je členem několika sdružení a svazku, kam pravidelně posílá členský příspěvek. Členský 

příspěvek ve výši 3 200 Kč za rok odvádí obec Svazu měst a obcí, 2 600 Kč Svazku obcí Peklo, 

700 Kč SOLK Libereckého kraje a 2 500 Kč Euroregionu NISA.  

 

 LAG Podralsko z. s. 

 
 

 

Občanské sdružení (nyní zapsaný spolek) LAG Podralsko vzniklo 31. května 2004. Hlavním 

úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy Evropské 

unie LEADER.  

LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení venkovského prostoru,  

je postavená na těchto znacích: Každý region má svoje specifika, která mohou být při správném 

využití jeho šancemi. Nejlepší znalost regionu mají ti, kteří v něm bydlí a působí. 

 

 

Svazek obcí Peklo 

 

 

Svazek obcí Peklo byl založen 23. května 2002. Sídlo svazku je v Zahrádkách. Svůj název 

převzal svazek obcí Peklo od názvu kaňonovitého údolí Robečského potoka. V současné době  

je ve svazku obcí Peklo zapojeno 13 obcí.   

 

 Sdružení obci Libereckého kraje  

 

Sdružení obcí Libereckého kraje bylo založeno počátkem roku 1996. Postupně se členy sdružení 

stalo na 40 obcí a měst z okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a Děčín. 

Prvotní cíle - koordinace postupů a prosazování zájmů zakladatelů při privatizačních procesech, 

zastupování zájmů zakladatelů vůči různým institucím, výměna názorů a zkušeností mezi  

představiteli obcí, projekty zaměřené na prezentaci obcí a regionu, … 
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Svaz měst a obcí ČR 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. 

Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Činnost 

Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, 

kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době 

Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů 

obyvatel ČR. 

Městys Holany nemá navázanou spolupráci s žádnou obcí ani regionem v České republice ani 

v zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLADY     ZÁPORY 

 Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet 

 Členství v řadě spolků a svazku obcí 

 Bezpečná obec 

 Provozní náklady pronajímaných budov  

převyšují příjmy obce z těchto budov 
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A. 2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

 
Zachyceny jsou základní (klíčové) podněty pro návrhovou část. 

 Silné stránky rozvoje obce (pozitiva, rozvojové faktory) 

 Slabé stránky (negativa, problémy) 

Výroky jsou seřazeny od nejvíce závažných až po nejméně závažné. 

 

Tabulka 19: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 Atraktivní poloha z hlediska CR 

 Nízký průměrný věk obyvatelstva 

 Dostatečné ubytovací kapacity pro  

 turisty 

 Nízká míra nezaměstnanosti 

 Nový vodovod 

 Vybudovaná kanalizace v obci Lokality k 

výstavbě RD 

 Mateřská škola i 1. stupeň ZŠ v místě 

 Řada kulturních památek 

 

 Kladný celkový přírůstek obyvatel 

 Kladná hodnota indexu stáří 

 Málo pracovních příležitostí v obci 

 Časté vytápění nemovitostí na tuhá paliva 

 Nutnost opravy většiny místních  

 komunikací 

 Špatná dopravní obslužnost o víkendu 

 Nutné opravy budov a prostor (zejména 

střešní krytiny), ve vlastnictví obce (po-

hostinství, sál, tělocvična, sportovní ka-

biny, školní dvůr a zahrada, hřiště… 

PŘÍLEŽITOSTI 

(výhled do budoucna) 

HROZBY 

(výhled do budoucna) 

 Rozvoj cestovního ruchu 

 Zvýšení počtu obyvatel vzhledem k pro-

bíhající i plánované výstavbě v obci 

 

 Stěhování obyvatel vzhledem k nedostat-

ku pracovních příležitostí v místě 

 Obsazenost MŠ a ZŠ vzhledem k zaměst-

nání rodičů mimo obec 

 Zhoršující se životní prostředí kvůli ne-

vyřešení topení na tuhá paliva v řadě ne-

movitostí 
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Jako pomoc pro zpracovávání Programu rozvoje obce, městys Holany vytvořil dotazníkové 

šetření, které bylo určeno pro obyvatele městyse. Obyvatelům bylo rozdáno 423 anketních lístků, 

informace o probíhajícím šetření byla zveřejněna v Občasníku i na webových stránkách městyse. 

Přesto se šetření zúčastnilo pouze 47 občanů, tj. 11% z oslovených respondentů. Občané měli 

možnost odpovědět na 6 otázek, týkajících se místního života. 

 

1) Co se Vám v obci nejvíc líbí? 

a) Blízkost přírody - 43 

b) Klidný život – 23  

c) Příznivé Životní prostředí - 17 

d) Vzhled obce – 12 

 

2) Co se Vám v obci nelíbí? 

a) Nezájem lidí o obec – 13 

b) Nevyhovující veřejná doprava – 11 

c) Nedostatek pracovních příležitostí – 11 

d) Nepořádek v obci – 10 

Dále následovaly špatné mezilidské vztahy, špatná dostupnost služeb, nedostatečný kulturní 

život, atd. 

 

3) Myslíte si, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským  

kontaktům? 

a) ne – 22 

b) nedovedu posoudit - 9 

c) ano – 11 

 

4)  Jste ochoten/na udělat něco pro rozvoj své obce? 

a) ano – 21 

b) ne – 4 
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5) Pokuste se zhodnotit níže uvedené oblasti v obci: 

 Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Je mi to 

lhostejné 

Bydlení 10 17 1 1 0 

Školství 6 14 6 6 2 

Zdravotnictví 6 6 11 5 4 

Veřejná doprava 3 5 8 9 5 

Kultura a společenský život 1 17 5 8 1 

Sportovní využití 2 10 8 6 3 

Životní prostředí 10 14 8 7 0 

Péče obce i prostředí 8 13 8 7 0 

Podmínka pro podnikání 0 3 10 5 10 

Rozvoj obce 2 15 10 5 0 

Informovanost o dění v obci 10 11 8 7 0 

 

Většina účastníků šetření je nejvíce spokojena s bydlením a životním prostředím v obci, péčí 

obce o životní prostředí a informovaností o dění v obci.  

6) Městys má v současné době v majetku několik budov. Městys má v plánu budovy efek-

tivně spravovat a využít. Obyvatelé měli možnost vyjádřit svůj názor na plánované vyu-

žití stávajících budov městyse. 

Číslo popisné Současný stav Plánovaný stav Souhlasím Nesouhlasím 

1 Nevyužíván 2 byty 27 13 

11 Knihovna, malý sál, 

zázemí VPP 

Prodej 30 11 

24 Sál tělocvična, 

restaurace 

Sál, tělocvična, 

restaurace 

33 4 

43 Úřad městyse + 

stodola vzadu 

Prodej 22 17 

45 MŠ a ZŠ Úřad, knihovna, 

lékař, zázemí VPP 

20 9 

80 Garáž, sklady, 

nebytové prostory 

Garáž, sklady, 

nebytové prostory 

31 4 

93 Nevyužíván ZŠ a MŠ + dětské 

hřiště 

30 12 

122 Sportovní kabiny Sportovní kabiny + 

posilovna 

35 1 

134 Hasičárna Hasičárna 30 1 

0155 Kiosek Kiosek 37 0 

0156 Sociálky kempu Sociálky kempu 37 0 

Bez čp. Dílna u kostela Prodej 30 7 

 

Většina respondentů zaujímá souhlasné stanovisko k využití budov v souladu s plánem městyse.  
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

B. 1 STRATEGICKÁ VIZE 

Strategická vize rozvoje obce Holany je základní strategickou orientací deklarující čeho chce 

obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (do roku 2022) dosáhnout. Přijatá 

vize městyse Holany zní: 

Městys Holany bude usilovat o zlepšení kvality života v obci a především o rozvoj infrastruktury, 

kultury a volnočasových aktivit obyvatel všech věkových kategorií 

 

 

B. 2 PROGRAMOVÉ CÍLE 

PROGRAMOVÝ CÍL 1: 

Rozvinutá technická infrastruktura 

PROGRAMOVÝ CÍL 2: 

Rozvinutá základní občanská vybavenost a kultura 

 

B. 3 OPATŘENÍ 

Opatření 1.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 

Opatření 2.1: Rekonstrukce budov ve vlastnictví obce 

Opatření 2.2: Rozvoj volnočasových aktivit a kultury 
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B. 4 ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

PROGRAMOVÝ CÍL 1: Rozvinutá technická infrastruktura  

Opatření 1.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 

Aktivity:  

1.1.1 Výstavba chodníků 

Záměrem této aktivity je výstavba chodníku ulice RD jih. Tento záměr je naplánován na rok 

2017 s odhadovanými náklady 850 000 Kč.   

1.1.2 Výstavba chodníků a komunikace 

V rámci této aktivity proběhne dobudování cesty v lokalitě za bývalou Mateřskou školou. Tento 

záměr bude realizován v rozmezí let 2020 – 2022 za cca 9 500 000 Kč. 

Stupeň rozpracovanosti k 1. 5. 2017: Na tyto záměry je uděleno stavební povolení 

1.1.3 Výstavba chodníků 

Dále bude v letech 2020 – 2022 vybudován chodník podél hlavní cesty. Odhadované náklady 

činí 3 000 000 Kč. 

1.1.4 Oprava místních mostů 

V letech 2018 – 2022 je plánována oprava místních mostů. 

Stupeň rozpracovanosti k 1. 1. 2017:  Záměr 
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PROGRAMOVÝ CÍL 2: Rozvinutá základní občanská vybavenost a kultura 

Opatření 2.1: Rekonstrukce budov ve vlastnictví obce 

Aktivity: 

2.1.1 Požární zbrojnice 

V letech 2019 – 2020 proběhne rekonstrukce místní požární zbrojnice. Odhadované náklady činí 

200 000 Kč. 

Stupeň rozpracovanosti k 1. 1. 2017: Záměr 

2.1.2 Přestavba domu č.p. 1 

V městysi proběhne přestavba domu č.p. 1 na dva byty. Tento záměr proběhne v letech 2018  

– 2019 za zhruba 1 250 000 Kč. 

2.1.3 Přestavba bývalé budovy MŠ č.p. 93 

V letech 2018 – 2019 proběhne přestavba bývalé budovy Mateřské školy č.p. 93 na novou  

Základní a Mateřskou školu. Odhadované náklady činí 7 000 000 Kč. 

Stupeň rozpracovanosti k 1. 1. 2017: Pro tyto záměry je již zpracována studie 

2.1.4 Přestavba domu č.p. 45 

Mezi lety 2019 – 2025 má městys v plánu přestavbu domu č.p. 45. Tento objekt nyní slouží jako 

Základní a Mateřská škola. Objekt bude přestavěn na víceúčelovou budovu, v níž se bude  

nacházet mimo jiné úřad, knihovna, lékař, atd. Odhadované náklady činí 7 000 000 Kč. 

Stupeň rozpracovanosti k 1. 1. 2017: Záměr 

Opatření 2.2: Oprava kulturních památek 

Aktivity: 

2.2.1 Sakrální památky 

V městysi proběhnou opravy všech sakrálních památek za 200 000 Kč. Tento záměr bude  

realizován v letech 2018 - 2022. 

Stupeň rozpracovanosti k 1. 1. 2017: Záměr 

 2.2.2 Úprava místního hřbitova a márnice 

V městysi proběhne oprava a úprava místního hřbitova včetně márnice za zhruba 450 000 Kč.  

Stupeň rozpracovanosti k 1. 1. 2017: Záměr 
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B. 5 REKAPITULACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI 

Pozn.: Jedná se o akce, které obec plánuje realizovat v letech 2017-2022 (v návaznosti  

na finanční situaci a úspěšnost při čerpání dotačních prostředků). 

Programový cíl 1: Rozvinutá technická infrastruktura  

Tabulka 20: Indikátory naplnění cíle 1 

Opatření Aktivita 

1.1 Kvalitní dopravní infrastruktura 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Výstavba chodníků a komunikace 

1.1.4 Oprava mostů 

 

Programový cíl 2: Rozvinutá základní občanská vybavenost a kultura 

Tabulka 21: Indikátory naplnění cíle 2 

Opatření Aktivita 

2.1 Rekonstrukce budov ve vlastnictví obce 2.1.1 Požární zbrojnice 

2.1.2 Přestavba domu č.p. 1 

2.1.3 Přestavba bývalé budovy MŠ č.p. 93 

2.1.4 Přestavba domu č.p. 45 

Opatření Aktivita 

2.2 Oprava kulturních památek 

2.2.1 Sakrální památky 

2.2.2 Úprava místního hřbitova a márnice 
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B. 6 ZÁSOBNÍK AKTIVIT 

Pozn.: Jedná se o akce, které budou s největší pravděpodobností financovány po roce 2022.  

O zařazení těchto akcí k dřívějšímu financování bude rozhodovat momentální finanční situace 

obce. 

Programový cíl 2: Rozvinutá základní občanská vybavenost a kultura 

Opatření 2.1: Rekonstrukce budov ve vlastnictví obce 

Aktivita 2.1.4: Přestavba domu č. p. 45.  

Tento objekt nyní slouží jako Základní a Mateřská škola. Objekt bude přestavěn na víceúčelovou budovu, 

v níž se bude nacházet mimo jiné úřad, knihovna, lékař, atd. Odhadované náklady činí 7 000 000 Kč, 

přestavba zřejmě zasáhne i do období po roce 2022. 
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B. 7 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

B. 7.1 Způsob realizace PRO 

V Programu rozvoje obce Holany na období 2017-2022 byly vymezeny nejen programové cíle, 

ale i určité aktivity včetně předpokládaných termínů realizace a nákladů. Cílem dokumentu je, 

aby byl „živý“, sloužil k rozvoji obce a pomohl při čerpání dotací. Schválením Programu rozvoje 

obce byla ukončena zpracovatelská fáze. Případné změny v průběhu realizace aktivit projedná  

a schválí zastupitelstvo obce. Jednotlivé aktivity budou realizovány prostřednictvím konkrétních 

projektů. 

B. 7.2 Monitoring realizace PRO 

Monitoring realizace PRO provádí zastupitelstvo obce Holany na základě zjištění pracovní 

skupiny na svých pravidelných veřejných zasedáních. K monitoringu budou zejména  

shromažďovány informace o průběhu realizace dílčích aktivit jednotlivých opatření  

a programových cílů. Každoročně bude vyhodnocen Akční plán obce Holany. Shromážděné 

informace budou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. 

B. 7.3.  Způsob aktualizace PRO 

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné revidovat, případně aktualizovat dle 

průběhu realizace jeho dílčích částí. Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 

2020. Dílčí revize dokumentu budou probíhat v případě potřeby, minimálně ke konci každého 

kalendářního roku. Změny PRO budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude  

dokument s označením data, ke kterému se váže aktualizovaná verze. Aktualizace PRO a jeho 

změny budou schváleny zastupitelstvem obce Holany souběžně se schvalováním ročního  

rozpočtu. 

B. 7.4 Způsob financování PRO 

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. Předpokládá  

se také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU). V průběhu  

naplňování PRO bude docházet k zpřesňování informací o možnostech finančních zdrojů  

na jednotlivé rozvojové aktivity, které budou součástí Akčního plánu. 
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B. 8 AKČNÍ PLÁN 

Programový cíl 1: Rozvinutá technická infrastruktura 
 

Tabulka 22: Akční plán Programového cíle 1 

Opatření Aktivita Časový harmo-

nogram 

Předběžný rozpočet 

projektu 

Stav připravenosti 

1.1 Kvalitní  

dopravní  

infrastruktura 

1.1.1 Výstavba  

chodníků – RD Jih 

2017  850 000 Kč Stavební povolení 

 1.1.2 Výstavba  

chodníků a komunikace 

lokalita za bývalou MŠ 

2020 - 2022 9 500 000 Kč Stavební povolení 

 1.1.3 Výstavba  

chodníků – podél 

hlavní cesty 

2020 - 2022 3 000 000 Kč záměr 

 1.1.4 Oprava místních 

mostů 

2018 - 2022 Dosud nevyčísleno záměr 

 

 

Programový cíl 2: Rozvinutá základní občanská vybavenost a kultura 

 
Tabulka 23: Akční plán Programového cíle 2 

Opatření Aktivita Časový harmo-

nogram 

Předběžný rozpočet 

projektu 

Stav připravenosti 

2.1 Rekonstrukce 

budov ve vlastnictví 

obce 

2.1.1 Požární zbrojnice 2019 - 2025 200 000 Kč Záměr 

 2.1.2 Přestavba domu 

č.p. 1 

2018 - 2019 1 250 000 Kč Studie 

 2.1.3 Přestavba bývalé 

budovy MŠ č.p. 93 

2018 - 2019 7 000 000 Kč Studie 

 2.1.4 Přestavba domu 

č.p. 45 

2019 - 2025 7 000 000 Kč Záměr 

2.2 Oprava kultur-

ních památek 

2.2.1 Sakrální památky 2018 - 2022 200 000 Kč Záměr 

 2.2.2 Úprava místního 

hřbitova a márnice 

2018 - 2022 450 000 Kč Záměr 
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B. 9 KATALOG PLÁNOVANÝCH AKCÍ 

V následujících tabulkách jsou uspořádány předpokládané akce v jednotlivých letech dle jejich 

konkrétnějšího názvu. Většina finančně náročných akcí bude realizována pouze v případě získání 

finančních prostředků z vhodných dotačních titulů. Počet akcí realizovaných v jednotlivých 

letech bude závislý na množství dostupných finančních prostředků. 

Tabulka 24: Plánované akce 2017 

Rok 2017 

Název akce aktivita Celkové náklady 
předpokládané nákla-

dy z rozpočtu obce v 

daném roce 

Výstavba chodníků – RD Jih 1.1.1  850 000 Kč  

    

 

Tabulka 25: Plánované akce 2018 

Rok 2018 

Název akce aktivita Celkové náklady 
předpokládané nákla-

dy z rozpočtu obce v 

daném roce 

Oprava místních mostů 1.1.4 Dosud nevyčísleno  

Přestavba domu č.p. 1 2.1.2 1 250 000 Kč  

Přestavba bývalé budovy MŠ č.p. 93 2.1.3 7 000 000 Kč  

Sakrální památky 2.2.1    200 000 Kč  

Úprava místního hřbitova a márnice 2.2.2    450 000 Kč  

 

Tabulka 26: Plánované akce 2019 

Rok 2019 

Název akce aktivita Celkové náklady 
předpokládané nákla-

dy z rozpočtu obce v 

daném roce 
Oprava místních mostů 1.1.4 Dosud nevyčísleno  

Přestavba domu č.p. 1 2.1.2 1 250 000 Kč  

Přestavba bývalé budovy MŠ č.p. 93 2.1.3 7 000 000 Kč  

Sakrální památky 2.2.1    200 000 Kč  

Úprava místního hřbitova a márnice 2.2.2    450 000 Kč  

Přestavba domu č.p. 45  2.1.4 7 000 000 Kč  

Požární zbrojnice 2.1.1    200 000 Kč  
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Tabulka 27: Plánované akce 2020 

Rok 2020 

Název akce aktivita Celkové náklady 
předpokládané nákla-

dy z rozpočtu obce v 

daném roce 

Oprava místních mostů 1.1.4 Dosud nevyčísleno  

Výstavba chodníků a komunikace lokalita za 

bývalou MŠ 

1.1.2 9 500 000 Kč  

Výstavba chodníků – podél hlavní cesty 1.1.3 3 000 000 Kč  

Sakrální památky 2.2.1    200 000 Kč  

Úprava místního hřbitova a márnice 2.2.2    450 000 Kč  

Přestavba domu č.p. 45 2.1.4 7 000 000 Kč  

Požární zbrojnice 2.1.1    200 000 Kč  

 

Dále je uveden zásobník projektů, který zahrnuje: 

• zbylé etapy akcí rozpracovaných v letech 2017-2022, 

• nové akce, které ještě nebyly v letech 2017-2022 zařazeny. 

 

Tabulka 28: Zásobník projektů 

Zásobník projektů 

Název akce aktivita Celkové náklady 
předpokládané nákla-

dy z rozpočtu obce v 

daném roce 

Oprava místních mostů 1.1.4 Dosud nevyčísleno  

Výstavba chodníků a komunikace lokalita za 

bývalou MŠ 

1.1.2 9 500 000 Kč  

Výstavba chodníků – podél hlavní cesty 1.1.3 3 000 000 Kč  

Sakrální památky 2.2.1    200 000 Kč  

Úprava místního hřbitova a márnice 2.2.2    450 000 Kč  

Přestavba domu č.p. 45 2.1.4 7 000 000 Kč  

Požární zbrojnice 2.1.1    200 000 Kč  
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http://www.holany.cz/kempmilcany/ 
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http://www.rsaero.cz 

http://www.penzion-raj.cz/ 

http://www.penzionurychtarky.cz/cz/ 

http://www.cykloserver.cz/  

https://portal.mpsv.cz/upcr 

http://www.lagpodralsko.com/ 

Územní plán Holany 

Program obnovy venkova Holany 

http://www.mapakriminality.cz/ 

http://www.sdruzenipeklo.eu/ 

http://www.solk.cz/ 

http://www.smocr.cz/ 

http://www.info.mfcr.cz/ 

http://www.povodnovyportal.cz/ 

http://www.info.mfcr.cz/  
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