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Úvod 

Program rozvoje obce (PRO) je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, a je zároveň hlavním nástrojem řízení obce, v němž jsou zakotveny rozvojové priority dané samosprávy. 

Zejména v malých obcích bývá běžné, že její představitelé sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové rovině. 

Pokud nejsou uvedeny písemně, znamená to, že nejsou veřejně přístupné. Přitom právě písemná podoba struktury cílů 

a priorit napomůže k jejich snadnějšímu dosažení – jednak stanovením hierarchie a časového plánu jejich naplnění a 

současně také definováním realizačních podmínek (konkrétní činnosti, odpovědného subjektu, využitelných zdrojů 

financí apod.). Program rozvoje obce přispívá i k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky a to jak  

z vlastního rozpočtu, tak i dostupných dotačních titulů.  

 

Program rozvoje obce Paběnice nahrazuje starší a dnes již antikvované „Místních programy obnovy venkova“, dále 

zohledňuje platný územní plán obce, aktuální potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně 

zabývat a dle možností je řešit. Jeho zpracování umožňuje komplexní přístup k řešení problémů, je podkladem  

pro rozhodování orgánů obce, slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce a slouží tak k prevenci 

budoucích sporů. Dále zajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje obce a podporuje vytvoření platformy spolupráce 

různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci.  

 

K dokumentu, který vznikal v průběhu roku 2016, se měli možnost v rámci jeho veřejného projednání vyjádřit všichni 

obyvatelé. Na základě popsání situace v obci, názorů občanů (dotazníkové šetření) a diskuze pracovní skupiny jsou 

zde formulovány představy o budoucnosti obce včetně navržených konkrétních aktivit, které pomohou dané představy 

dosáhnout. Dokument obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a 

část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a potenciální cesty k jejich realizaci. Byl zpracován na desetileté 

plánovací období let 2016 – 2025.  
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A. Analytická část 

Analytická část Plánu rozvoje obce Paběnice vychází z dostupných zdrojů (zejména ze statistik ČSÚ, registrů a 

evidencí ministerstev, údajů územního plánu, z rozhovorů s představiteli obce, platných rozvojových dokumentů a 

místního šetření) včetně dotazníkového šetření provedeného v květnu 2016, kterého se účastnilo 73 osob. 

A.1 Charakteristika obce 

A.1.1 Poloha a území 

Obec Paběnice leží v jihovýchodní části bývalého kutnohorského okresu v nadmořské výšce 380 – 400 m, na úpatí 

Českomoravské vysočiny při silnici spojující město Ledeč nad Sázavou a Kutnou Horu. Obec se tedy nachází 16 km 

na jihovýchod od okresního města Kutná Hora a 10 km jihozápadně od Čáslavi. 

Obr. č. 1: Umístění obce na mapě 

Obcí protéká Paběnický potok, který pramení mezi 

Třebětínem a Vickovicemi v nadmořské výšce 

542m. Poté protéká Vickovicemi, kde přibírá vodu 

z Bludovského potoka a odtud směřuje k Plhovu, 

Újezdci a konečně k Paběnicím, podle kterých 

dostal svůj název. Na východě a severozápadě jsou 

Paběnice lemovány řadou dalších rybníků 

středověkého stáří - jmenují se Zbožňov, Luňák, 

Nedovedlo, Turkovec a Medenice.  

 

 

 

Zdroj: www.google.cz/maps 

Obec Paběnice se rozkládá na ploše 597,49 ha. K 1. 1. 2016 měla obec 183 obyvatel. Hustota zalidnění obce je 30, 65 

obyvatel/km2. Orná půda zaujímá 50,08 % plochy a vysoký stupeň zornění je charakteristický zejména pro západní 

část katastru obce. Lesy tvoří 35,01 % celkové rozlohy.  Koeficient ekologické stability v obci dosahuje hodnoty 0,74, 

což je vzhledem k poloze obce poměrně nízká hodnota. 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 vyšší než 1 znamená vyváženou 

(stabilní) krajinu. 

 

 

 

 

http://www.google.cz/maps
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Tabulka č. 1: Struktura využití půdy v obci v r. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ/PRO 

 

 

 

Graf č. 1: Struktura využití půdy v obci Paběnice v roce 2014 

 
Zdroj: ČSÚ/PRO 

 

 

 

 

 

Struktura využití půdy v obci Paběnice v roce 2014 

Celková plocha území obce  597,49 ha 

Výměra orné půdy 299,23 ha 

Výměra zahrad    8,86 ha 

Výměra ovocných sadů    1,98 ha 

Výměra trvalých travních porostů   19,96 ha 

Výměra zemědělské půdy 330,02 ha 

Výměra lesní půdy 209,17 ha 

Výměra vodních ploch   13,76 ha 

Výměra zastavěných ploch    6,75  ha 

Výměra ostatních ploch 

 

 

 

 

 

  37,79 ha 
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A.1.2  Širší územní a zájmové vztahy 

Obec Paběnice je od roku 2001 součástí Mikroregionu Zbraslavicko a sdružené obce, dobrovolného svazku 13-ti 

obcí, který vznikl za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich kooperace ři rozvoji 

venkova.  

V roce 2006 se svazek obcí stal zakládajícím členem místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s. Toto na politickém 

rozhodování nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy 

(obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci) spolupracuje na rozvoji venkova, zlepšování kvality života a životního 

prostředí ve venkovských oblastech. Prostředkem, jak toho docílit, je získávání finanční podpory z EU, ale i  

z národních programů pro svůj region metodou komunitně vedeného místního rozvoje. Ten je založen právě na 

spolupráci veškerých složek ve venkovském regionu. Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce s MAS spolupracuje 

především na rozvoji cestovního ruchu a drobného podnikání v regionu, společně podporují zachování místních tradic 

a rázu venkova. 

 

A.1.3 Historické souvislosti 

Podle Augusta Sedláčka, autora knihy „Hrady, zámky a tvrze království českého vznikl název obce Paběnice 

z latinského křestního jména Fabianus – Pabian (Paběn). První písemná zmínka o ní pochází z roku 1212 a je uložena 

v archivu pražské kapituly na Pražském hradě.  

Roku 1279 zdejší majetek drželi Vilém a Volkmar Voračičtí z Paběnic, o deset let později jsou majiteli bratři Hrabiš a 

Oldřich. Hrabiš je uváděn jako zakladatel sousední obce Hraběšín. Byl i jedním z feudálů, kteří stáli v odboji proti 

panovníkovi Janu Lucemburskému (1310-1346). Spor s opatem vilémovského kláštera mu vynesl užívání hory Oheb  

nad řekou Chrudimkou a ves Ústupky. Po jeho smrti se tento majetek opět vrátil vilémovskému klášteru. 

Jeho bratr Oldřich byl ve své době velmi významným mužem. Nejprve se stal farářem v Malíně, pak Mistrem 

doktorem dekretů a členem rady českého krále Václava II. (1281 – 1305). Ten mu roku 1302 svěřil hájení českého 

státu u papeže Bonifáce VII. v Římě. Účelem bylo získat korunu uherskou. Jako kanovník pražských kostelů a 

generální vikář byl zástupcem biskupa Jana z Dražic. Roku 1325 vstoupil do sedleckého kláštera a stal se opatem. 

Zemřel roku 1334. Hrabišovi synové Petr a Oldřich si dědictví rozdělili. Paběnice získal  Petr, ale nesídlil v nich. 

Častěji pobýval ve vsi Milovicích v kraji Prácheňském.  Po roce 1348 se rodina Voračických v Paběnicích již neuvádí.  

Ve druhé polovině 14. století mezi lety 1361 – 1363 držel obec Přibec z Paběnic, který je uváděn jako patron kostela 

v Třeboníně. Po něm vlastnili paběnickou tvrz pan Krušina, pak Jindřich z Lipé a roku 1392 se majitelem stal bohatý 

kutnohorský horník Jakeš Písecký. Ten roku 1408 koupil v Třeboníně dědinu Homolovskou zvanou také Dubenskou. 

Tvořily ji statky Vavřinův a Vančurův a patřily paběnické vrchnosti do roku 1487. Nástupcem Jakše byl horník 

Václav Frsuchar, kutnohorský hofmistr. Tvrz, někdy také označovanou jako hrad, k němuž tehdy náleželo 

příslušenství v šesti vesnicích a Paběnice, od roku 1411 městečko s trhovým právem, držel do roku 1415. V tomto 

roce prodal  celé zboží a několik dalších vesnic Beneši z Řepčic. Ten roku 1419 postoupil majetek Aleši z Malíkovic, 

který ho prodal roku 1431 Mikuláši z Nehodína. Nedlouho potom kolem roku 1435 opanoval paběnický hrad 

pověstný hejtman táborů Ondřej Keřský z Římovic, který se od roku 1440 psal také z  Paběnic. Po ukončení 

husitských válek se stal loupeživým rytířem, a proto byla proti němu vyslána zemská hotovost. Po několikadenním 

obléhání byl Keřský zajat a odevzdán spravedlnosti. Jako zemský škůdce byl v Čáslavi popraven.  
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Během 16. století se v držení Paběnic vystřídalo několik majitelů – Bohuslav a Jan z Košína, Petr a Bohuslav Janovští 

ze Suchotlesk, Slavata z Chlumu, Jan, Jetřich a Petr Lukavečtí z Lukavce a na Klukách. Tvrz v Paběnicích i městečko 

se v té době připomíná jako zpustlé. Lukavečtí z Lukavce si postavili v obci nové sídlo – zámek. Měl charakter tvrze a 

první záznam o něm je z roku 1623. Po bitvě na Bílé Hoře byl majetek Lukaveckým zkonfiskován, Paběnice byly 

tehdy odhadnuty na 6066 kop grošů míšeňských a roku 1630 je rakouský císař Ferdinand II. (1619 – 1670) daroval 

jezuitské koleji v Kutné Hoře. Ta Paběnice připojila ke křesetickému panství. V této době se paběnická tvrz už 

nepřipomíná. Jezuité měli v obci hospodářský dvůr a bývalý zámek na konci 17. století přestavěli na prostý 

jednopatrový obdélný dům s polovalbovou střechou tzv. rezidenci – správní budovu, kde bydlel člen řádu, který řídil 

statek a vybíral dávky od poddaných. U rezidence byla postavena i kaple, ta však roku 1840 shořela.   

Panovník Josef II. (1780 – 1790) zrušil jezuitský řád a Paběnice připadly fisku – státnímu studijnímu fondu. Od něho 

je roku 1824 odkoupil Jan Svoboda a jeho dcera, Johanka ze Schaffrů po ovdovění odprodala zboží Paběnice knížeti 

Karlu ze Schwarzenbergu, pánu na Orlíku a na Sedlci. Jednalo se zejména o lesy kolem obce, neboť Paběničtí byli v té 

době již svobodníky. Obec byla spravována pomocí volených zastupitelů z řad občanů, a to až do roku 1960. Novou 

vládní územní reorganizací byla politicky přičleněna pod MNV Petrovice I.  

Po sametové revoluci v listopadu 1989 se obyvatelé obce rozhodli obnovit svoji samosprávu a Paběnice se staly opět 

statutární obcí spravovanou voleným zastupitelstvem. Tím Paběnice mnoho získaly, neboť se podařilo vybudovat 

obecní vodovod, byla provedena plynofikace obce, vybudováno nové moderní fotbalové hřiště a jeho zázemí, dětské 

hřiště v parku, opraveny obě kapličky a křížek na návsi, postavena další autobusová čekárna, nový veřejný rozhlas, 

zasíťováno osm stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků, odkoupen historický majetek v obci – bývalý 

chudobinec, který byl přestavěn na byty. Byla provedena komplexní pozemková úprava a vybudovány zpevněné 

(asfaltové) cesty z Paběnic k osadám Zadní a Lány. Je zpracován plán rozvoje obce, který počítá s vybudováním 

splaškové kanalizace. Tato je před dokončením. Plán rozvoje dále počítá s úpravou místních komunikací a dalším 

zvelebováním životního prostředí v Paběnicích. Po roce 1990 byly obci vráceny obecní lesy i historický majetek 

v Praze, a to dva činžovní domy. I v nich došlo během uplynulých dvaceti letech k mnoha opravám a do jejich údržby 

a vylepšení bylo investováno nemálo peněžních prostředků.  

Zdroj: OBEC PABĚNICE, Paběnice 1212 – 2012, Paběnice, 2012, Astroprint s.r.o. 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
              

Program rozvoje obce Paběnice na období 2016 - 2025 Stránka 11 
 

A.2 Obyvatelstvo 

A.2.1 Demografická situace 

Paběnice jsou obcí venkovského charakteru. K 1. 1. 2016 v obci žilo celkem 183 obyvatel, průměrný věk občanů je 

41,3 let.  

 

Tabulka č. 2: Stav obyvatel obce k 31.12.2015 

 

Stav obyvatel obce k 31.12.2015 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 183 94 89 

v tom ve věku (let) 

0-14 29 16 13 

15-64 119 64 55 

65 a více 35 14 21 

Průměrný věk (let) 41,3 39,0   43,8 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/    

 

 

Graf č. 2: Věková struktura obyvatel obce Paběnice v roce 2014 

 
 

Zdroj: ČSÚ/PRO 

 

 

 

https://www.czso.cz/
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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.  Index stáří 

v  Paběnicích dosáhl v roce 2014 výše 125,93 %. Do budoucna je tedy nezbytné počítat se zajištěním sociální péče  

pro stárnoucí obyvatelstvo. 

 

Graf č. 3: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Paběnice od roku 1910 

 

 
Zdroj: ČSÚ/PRO 

 

 

Graf č. 4: Vývoj počtu obyvatel obce Paběnice v letech 2003 – 2014 

 

 
Zdroj: ČSÚ/PRO 
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Tab. č. 3: Vývoj počtu obyvatel podle typů přírůstků za období 2004 -2015 
 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/  

 

Graf č. 5: Vztah přirozeného, migračního a celkového přírůstku 

 
 

Zdroj: https://www.czso.cz/  

 

Vývoj počtu obyvatel obce za období 2004 - 2015 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem 

za 

období 

Přirozený přírůstek -1 -1 -4 -1 2 -2 -1 -1 -2 -1 0 2 -10 

Živě narození 1 1 0 0 5 1 3 0 1 1 2 5 20 

Zemřelí 2 2 4 1 3 3 4 1 3 2 2 3 30 

Přírůstek/úbytek stěhováním -7 -1 0 4 3 2 2 7 4 -5 9 7 25 

Přistěhovalí 2 7 5 6 5 5 4 7 7 1 15 10 74 

Vystěhovalí 9 8 5 2 2 3 2 0 3 6 6 3 49 

Celkový přírůstek -8 -2 -4 3 5 0 1 6 2 -6 9 9 15 

Počet obyvatel celkem               

k 31. 12. 166 164 160 163 168 168 169 169 171 165 174  183 

 

https://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
              

Program rozvoje obce Paběnice na období 2016 - 2025 Stránka 14 
 

Závislost celkového přírůstku na migračním přírůstku je významným ukazatelem při analýze budoucího vývoje 

celkového přírůstku v obci. Migrační přírůstek se na rozdíl od přirozeného přírůstku dá kvalifikovaně odhadnout  

v závislosti na rozvojových plánech obce. Přirozený přírůstek pak doplňuje celkový obraz o situaci v obci. Pro větší 

názornost je vztah mezi těmito ukazateli od roku 2004 ještě převeden do grafu. Z něj je patrné, že hodnoty celkového 

přírůstku velmi významně kopírují hodnoty migračního přírůstku, který souvisí s rozvojovou plochou pro výstavbu 

RD zřízenou obcí. Obec má díky tomu ještě další potenciál růstu počtu obyvatel. 

Hustota zalidnění obce na základě údajů ČSÚ k 31. 12. 2015 byla 30,65 obyv./ km
2
. 

 

Graf č. 5: Věková struktura obyvatel v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ/PRO 

 

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 napovídají, že stejně jako jinde  

v okrese Kutná Hora převládalo v Paběnicích středoškolské vzdělání bez maturity. Podíl obyvatel v produktivním 

věku bez vzdělání byl vyšší než podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Tento poměr se ale na základě dostupných 

informací OÚ v souvislosti s migrací obyvatel za poslední roky mění ve prospěch vzdělanějších vrstev obyvatel. 
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A.2.2 Sociální situace 

V obci nejsou evidovány národnostní menšiny.  

Sociálně slabí občané v obci žijí, viditelné negativní projevy či problémy jak na straně dotyčných osob, tak na straně 

spoluobčanů však nejsou.  

Existuje riziko, že obec bude muset v budoucnu řešit problémy s uživateli návykových látek. V této souvislosti 

probíhá aktivní spolupráce s Policií ČR. 

Z důvodu stárnutí populace obecně je zapotřebí více se věnovat seniorům (po sociální, zdravotní i společenské 

stránce), aby nedocházelo k jejich vylučování ze společnosti. Další skupinou, které je nutné poskytovat péči, jsou 

mladé rodiny s dětmi, jejichž přítomnost, přistěhování a udržení v obci je podmínkou pro bezproblémový místní 

rozvoj. 

 

A.3 Hospodářství 

A.3.1 Ekonomická situace 

K 31. 12. 2015 působilo v obci celkem 52 podnikajících osob – ve většině případů se jedná o OSVČ. 

Tab. č. 6: Podnikatelské subjekty podle právní normy k 31.12. 2015 

Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2015 

  Registrované podniky Podniky se zjištěnou aktivitou 

Fyzické osoby 44 24 

Fyzické osoby podnikající dle 

živnostenského zákona 

38 21 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než 

živnostenského zákona 

4 1 

Zemědělští podnikatelé 2 2 

Právnické osoby 8 6 

Obchodní společnosti 3 3 

Celkem 52 30 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/  

  

 

 

 

  

https://www.czso.cz/
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Graf č. 6: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Paběnice v roce 2013 

 
Zdroj: ČSÚ/PRO 

Podle převažující činnosti je dle klasifikace CZ-NACE nejvíce zastoupen průmysl a stavebnictví (45,83 %), dále jsou 

zastoupeny subjekty (živnostníci) působící ve službách (41,67 %). Téměř 10,5% subjektů v primérní sféře je velmi 

vysokým číslem dokládajícím silnou tradici zemědělství v oblasti. 

 

A.3.2 Trh práce a dojížďka do zaměstnání 

 

Tabulka č. 7: Struktura zaměstnanosti v obci Paběnice 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: ČSÚ/PRO 

 

Oproti stavu v okrese Kutná Hora, resp. v rámci celého Středočeského kraje a ČR, je větší podíl obyvatel obce 

zaměstnaný v oboru zemědělství a lesnictví (8,33 % oproti 5,33 % v rámci okresu), naproti tomu občané zaměstnaní v  

průmyslu a stavebnictví představují nižší podíl proti průměru okresu a kraje. K průměru okresu se blíží podíl 

ekonomicky aktivních obyvatel pracujících ve službách (47,22%) oproti kraji je to však číslo o více než 7% nižší. 

  

  
Zemědělství a 

lesnictví 

Průmysl a 

stavebnictví 
Služby 

Paběnice 8,33 % 25,00 % 47,22 % 

KUTNÁ HORA 5,33 % 35,04 % 47,25 % 

Středočeský kraj 2,85 % 29,82 % 55,52 % 

ČR 2,74 % 32,23 % 53,87 % 
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Tab. č. 8: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob – územní srovnání  

k 31.12.2015 

 Uchazeči o zaměstnání v evidenci 

úřadu práce 

Podíl nezaměstnaných osob 

(%) 

Celkem Dosažitelní Celkem Muži Ženy 

Česká republika 453 118 436 547 6,24 6,12 6,35 

Středočeský kraj 48 102 46 957 5,41 5,06 5,76 

Okres Kutná Hora 3 249 3 224 6,56 5,99 7,16 

Kutná Hora 929 918 6,74 6,24 7,24 

Paběnice 15 15 13,27 13,11 13,46 
Zdroj: https://www.czso.cz/ 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nezaměstnanost je v obci poměrně velkým problémem a bude jí třeba věnovat 

zvýšenou pozornost. Většina obyvatel obce za svým zaměstnáním pravidelně vyjíždí a to především do ostatních obcí 

v rámci okresu Kutná Hora. Hlavní směr vyjížďky není, sekundárně obyvatelé Paběnic vyjíždějí za prací do Kutné 

Hory. Četnost a kvalita spojů je analyzována v samostatné kapitole Dopravní obslužnost níže. 

Podpora zaměstnanosti 

Obec nevyužívá veřejně prospěšné práce. Zato by však do budoucna měla vytvořit 1 až 2 pracovní místa v dětském 

centru, které by se mělo začít budovat od ledna roku 2017.  

 

Pokud jde o vytvoření nových pracovních míst prostřednictvím podpory podnikání, má jen omezené možnosti.  

V tomto kontextu vnímá nevyužití prostor k podnikatelské výstavbě, která se se nachází v oblasti řadu let prázdného 

zemědělského objektu patřícího firmě AGRO Podlesí se sídlem v Červených Janovicích jako jednu ze zásadních 

překážek rozvoje obce. 

 

A.3.3 Cestovní ruch 

Nejvýznamnější kulturní památkou a dominantou obce je kostel sv. Jakuba ze 17. století s ohradní zdí hřbitova. Tento 

barokní jednolodní kostel s polygonálním kněžištěm byl v pozdějších letech několikrát upravován. Dále je v obci  

ještě patrné tvrziště Paběnického hradu, který se rozkládal na místech dnešních domů č.p. 14, 15, 73 a 91. 

V nedalekém lese se nachází zajímavý zámeček, bývalé letní sídlo stavitele Dr. Ing. Eduarda Viktory. V Paběnicích je 

také několik kapliček a mlýn využitý jako restaurace. 

Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se Paběnice nacházejí mimo turisticky vyhledávané oblasti. Disponují 

přitažlivou krajinou, nicméně s nedostatečnou infrastrukturou. Okolí obce s malebným údolím Paběnického potoka, 

s rybníky a přilehlými lesy poskytuje občanům i rekreantům možnosti aktivního odpočinku. Celou obcí prochází 

cyklistická stezka číslo 0097. Charakter krajiny je vhodný především pro aktivní trávení volného času, zejména pěší 

turistiku a cykloturistiku. Jako perspektivní se potenciálně jeví i hipoturistika. Krátkodobou rekreaci lze provozovat v 

rekreačních objektech, chalupách, apod. Těžiště rekreačních aktivit regionu však bude i nadále spočívat mimo území 

obce, zejména v jedinečnosti Kutné Hory a dále v oblasti Posázaví. 

 

 

https://www.czso.cz/
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A.4 Infrastruktura 

A.4.1 Technická infrastruktura 

Vybavení obce technickou infrastrukturou je nadprůměrné. 

 Rozvod plynu: Obec Paběnice je plynofikována. Přívod zemního plynu byl vybudován v roce 2004. 

 Vodovod: V Paběnicích je zaveden veřejný vodovod. Síť obecního vodovodu slouží občanům od roku 1999. 

Voda je nakupována od obce Petrovice I, obec má zájem vybudovat vlastní zdroj.  

 Splašková kanalizace: Území obce je odkanalizované. Hlavní kanalizační síť byla dokončena v letošním 

roce, nadále se počítá pouze s napojením nových rozvojových ploch. 

 Zásobování elektrickou energií: Provozovatelem zásobovacího energetického systému je společnost ČEZ 

Distribuce, a.s. Rozvody elektrické energie jsou umístěny částečně nad zemí, částečně pod zemí. (1/3) 

 Veřejný rozhlas a veřejné osvětlení: V obci je zaveden bezdrátový veřejný rozhlas, integrovaný záchranný 

systém zde není. Veřejné osvětlení bylo kompletně vyměněno za LED svítilny v roce 2012.  

 Telekomunikace a internet: Obcí prochází dálkový telefonní kabel, další optický kabel prochází 

extravilánem obce. Oba jsou ve správě O2 Czech Republic, a.s.  Území je pokryto signálem níže uvedených 

operátorů. Všechny tři druhy signálů (O2, T-mobile, Vodafone) mají však slabší pokrytí v obci.   

 Internet v obci poskytuje společnost Tlapnet s.r.o. a jeho pokrytí je dobré, většina domácností v obci je  

vybavena počítačem a internetem. Další možnost připojení k internetu mají občane v obecní knihovně. 

Lokální vysílač k připojení na internet je na obecním úřadě.  

A.4.2 Dopravní infrastruktura 

Zastavěným územím obce prochází silnice III. třídy. Technický stav této komunikace je vyhovující, což nevylučuje 

opravu určitých úseků.  

Místní komunikace navazují na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby. Díky 

průběžně prováděným rekonstrukcím jsou ve většině případů v uspokojivém technickém stavu. V havarijním stavu se 

nacházely pouze části místních komunikací „Ve Dvoře“, ale ty byly po vybudování kanalizace již opraveny.  

Ve vzdálenosti 2 km od obce pak vede silnice II/339 Čáslav – Červené Janovice – Zruč nad Sázavou. Nejbližší 

připojení na dálnici D1 směrem na Prahu je u Zruče nad Sázavou. Na Brno pak u Ledče nad Sázavou. 

Parkování osobních aut je umožněno před objekty občanského vybavení. Jedná se o zpevněnou plochu  

před obchodem, sokolovnou, sportovním areálem a obecním úřadem. Kromě toho je možno parkovat na místních 

komunikacích. 

A.4.3 Dopravní obslužnost 

Poněvadž se v obci nenachází žádný velký ani střední podnik, vyjíždí většina zaměstnaných obyvatel za prací mimo 

obec. Stejná situace je i u dětí a mládeže, která vyjíždí z obce do mateřských, základních, středních a vysokých škol. 

Dojíždí se především do okolních obcí a měst, tedy do Červených Janovic, Kutné Hory, Čáslavi a Kolína.  

V regionu existuje fungující integrovaný dopravní systém. Veřejná hromadná doprava je zajišťována příměstskou 

autobusovou linkou Kutná Hora - Červené Janovice  - Zbýšov (dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a. s., 4 

spoje denně), Čáslav - Vodranty - Petrovice I - Štipoklasy (dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a. s., 3 spoje 

denně) a linkou Čáslav - Zruč nad Sázavou (dopravce Veolia Transport Východní Čechy, a. s., 5 spojů denně).           
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O víkendu je obec bez dopravní obsluhy. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou.  Nejbližší železniční 

stanice se nachází v Čáslavi. 

 

A.5 Vybavenost obce 

 

Paběnice se rozkládají na dvou kopcích nad údolím Paběnického potoka. Jedna část je označována jako náves, druhá 

Račana a další mimo okresní silnici Ve Dvoře. V Obci je hostinec (v bývalém mlýně), bývalá škola – dnes sídlo 

obecního úřadu, České pošty, ordinace praktického lékaře a je v ní i zrekonstruovaná tělocvična. Dále se v obci 

nachází budova sokolovny, rozsáhlý sportovně kulturní areál s moderním hřištěm, se zázemím pro sportovce a hasiče 

s parketem, jevištěm a hasičskou zbrojnicí. Na návsi se nachází park s dětským hřištěm, stojí tu křížek s opraveným 

oplocením, u něho dvě nově vysazené lípy a nová zvonice. Ulička z návsi vede ke kostelu sv. Jakuba upraveného  

v barokním slohu. U něho se rozkládá místní hřbitov. U vjezdu do bývalého jezuitského dvora stojí kaplička se sochou 

sv. Josefa. V její blízkosti se nachází budova bývalého chudobince, která byla přestavěna na 6 bytových jednotek. 

Další kapličku zasvěcenou Panně Marii najdeme u tzv. Viktorovy vily v lese, nedaleko bývalého mlýna, ve kterém je 

fungující pohostinství. Viktorovu vilu, také tzv. Zámeček, postavil v roce 1935 jako své letní sídlo mecenáš obce a její 

rodák Dr. Ing. Eduard Viktora. Jejím současným majitelem je Policie České republiky. Vila je známá tím, že v ní byl 

v letech 1957 – 1963 vězněn kardinál Josef Beran.  

 

A.5.1 Bydlení  

 

Obytná zástavba v Paběnicích je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená původními řadově řazenými 

usedlostmi s hospodářským zázemím a izolovanými rodinnými domy. V centrální části obec vlastní a pronajímá šest 

bytových jednotek umístěných v č.p. 58, (bývalý chudobinec). Tyto byty byly vybudovány v r. 2009 – 2013 a spadají 

do kategorie sociálních bytů. 

 

Tab. č. 9: Domovní a bytový fond v obci Paběnice dle SLDB 2011 

Počet domů 100 

Počet obydlených domů 51 

Podíl obydlených domů 51,00 % 

Podíl obydlených domů v ČR 83,40 % 

Počet rodinných domů 51 

Podíl rodinných domů 51,00 % 

Podíl rodinných domů v ČR 72,18 % 

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 55,36 % 

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00 % 

Zdroj: ČSU/PRO 
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Obec podporuje individuální bytovou výstavbu. V lokalitě U Hřiště se nachází 8 stavebních parcel, z toho na dvou 

jsou již zkolaudované domy, na ostatních probíhá výstavba. Nový územní plán vymezuje v rámci obce několik nových 

rozvojových ploch pro individuální bydlení, které jsou s ohledem na stávající poměrně kompaktní charakter zástavby 

situovány na okrajích obce. Je vytipováno několik lokalit pro případnou výstavbu 15 rodinných domů o celkové 

rozloze cca 2 ha.  

 

A.5.2 Školství a vzdělávání 

 

Do roku 1810 v Paběnicích škola nebyla. Děti navštěvovali farní školu v Třeboníně nebo Hraběšíně. Roku 1810 se 

v obci začalo vyučovat v soukromých domech. Školní budova v Paběnicích byla vystavěna roku 1886. Výuka 

v paběnické škole přestála i léta hospodářské krize, druhou světovou válku i komunistický převrat. Počet dětí ale 

postupně ubýval. Z tohoto důvodu roku 1972 výuka v obci skončila. Budova ale nezchátrala, prošla rekonstrukcí a 

v dnešní době je plně využita.  

V současné době se v budově bývalé školy nachází jak obecní úřad, tak i pošta a lékař. Děti do škol dojíždějí 

autobusem nebo je rodiče vozí autem, nejvíce do Červených Janovic, Kutné Hory a Čáslavi. Za středním vzděláním se 

pak studenti vydávají nejčastěji do Kutné Hory a Čáslavi. 

 

A.5.3 Zdravotnictví a sociální péče 

 

V Paběnicích v budově obecního úřadu se nachází ordinace praktického lékaře. Provoz ordinace pro dospělé zajišťuje 

MUDr. Jiří Machů. Nabízí očkování proti klíšťové encefalitidě, sezónní chřipce či žloutence. Poskytuje poradenství 

při sportovních úrazech a kineziotaping. Za dalšími zdravotními službami (zubař, dětský lékař, aj.) musí obyvatelé 

dojíždět, nejčastěji do Červených Janovic, Zbraslavic, Čáslavi, Kutné Hory, popřípadě Kolína.  

 

V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Nejbližší služby sociální péče jsou dostupné v Kutné Hoře a Čáslavi. 

Nejbližší pobočka firmy poskytující terénní pečovatelskou službu se nachází ve Zbraslavicích (8 km). 

 

A.5.4 Integrovaný záchranný systém 

Obec je zapojena do integrovaného záchranného systému, sanitky a vozy HZS vyjíždějí podle potřeby z nejvhodnější 

stanice ( Zbraslavice, Kutná Hora, Čáslav) podle vzdálenosti a vytíženosti, při zachování 20- ti minutového limitu 

dojezdu. 

 

A.5.5 Spolková činnost, tradiční kulturní a sportovní akce 

V obci v současné době působí tři oficiálně registrované spolky: 

Sbor dobrovolných hasičů Paběnice 

Původní myšlenka zřídit v obci SDH vznikla roku 1888. Kromě ochrany majetku pomáhají členové sboru při 

organizaci rozmanitého dění. V současné době se věnují hasičské přípravě, hasičským soutěžím a podílejí se na 

každoročním konání obecního plesu.  
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Tělovýchovná jednota Sokol Paběnice 

 

TJ Sokol Paběnice byla založena v roce 1934 a je stále aktivní složkou kulturního dění v obci. Sokolská činnost 

v současné době je velmi pestrá. Jednota vybudovala velkou sokolovnu a moderní fotbalové hřiště. Několik jejich 

fotbalových oddílů, dobře reprezentuje obec nejen v okresních, ale i v krajských soutěžích. Pravidelně je pořádán 

volejbalový turnaj „O pohár starosty“, turnaj ve stolním tenise, fotbalový „Memoriál JUDr. Josefa Reimanna“, turnaj 

v malé kopané žen. Sokol organizuje sportovní ples a další taneční zábavy, koncertní vystoupení populárních 

hudebních skupin a interpretů a od roku 2007 byla obnovena i činnost divadelního spolku. Každoroční divadelní 

představení vždy navštíví stovky diváků ze širého okolí.  

Dále kulturní výbor při obecním zastupitelstvu organizuje každoročně obecní ples, stavění i kácení máje, dětský 

karneval, čarodějnický rej, dětský den, Mikulášskou nadílku pro děti a v posledních letech stále více navštěvovaný 

pohádkový les. Oblíbené jsou i předvánoční akce, jako vánoční trh, posezení nad dějinami obce, adventní koncerty, 

zpívání pod vánočním stromkem na návsi. Každoročně je organizován zájezd na divadelní představení v pražských 

divadlech. V budově obecního úřadu je také veřejná knihovna a je tu instalován počítač s napojením na internet. 

Každý občan ho může využívat zdarma.  

Mimo výše uvedené možnosti kulturního vyžití využívají občané kulturní akce a zařízení v okolních městech a obcích. 

Cesta životem bez bariér 

Organizace Cesta životem bez bariér vznikla v listopadu 2006 jako občanské sdružení. Novelizací občanského 

zákoníku v roce 2014 se stala zapsaným spolkem. Aktivizujícím prvkem pro vznik se stalo odmítnutí Lukáše Hnáta, 

který je od narození na vozíčku, do jediné bezbariérové školy v Čáslavi. V Kutné Hoře a okolí nebyla škola, která by 

splňovala, státem a Evropskou unií stanovené hygienické podmínky pro bezbariérovost. V ZŠ Jana Palacha však měli 

s integrací vozíčkářů zkušenosti a vedení školy se nebránilo přijímání dalších.  

 

Dva roky snahy a podávání žádostí o dotaci vedlo k úspěšnému dokončení investičního projektu „škola bez bariér“ 

v této škole, která byla slavnostně otevřena 3.12.2008. Po hlubším prozkoumání problematiky handicapovaných dětí 

na Kutnohorsku se zaměření sdružení rozšířilo nejen na otázku vzdělávání, ale i na sportovní činnost postižených. 

Cílem je uskutečnit projekty, které usnadní život v Kutné Hoře a okolí všem, kteří mají pohybové problémy, ať jsou to 

děti, dospělí či senioři. 

 

Sportovní aktivity 

 

 Neodmyslitelnou součástí aktivit „spolku“ je výuka plavání. Plavání je sport, který je z hlediska všestranného rozvoje 

pohybových dovedností a zapojení převážné většiny svalových skupin pro vozíčkáře nejvhodnější. Na plavání 

pravidelně dochází 23 dětí s handicapem, dvakrát týdně se jim věnuje tým dvanácti instruktorů. Pokroky 

v dovednostech jsou patrné u každého z nich. Velmi důležitý je však také pobyt v kolektivu a pravidelný pohyb ve 

vodě, který doplňuje rehabilitaci.  

 

Vedle plavání jsou praktikovány tréninky atletiky. Patronkou tohoto sportování se stala Jarmila Kratochvílová. 

Atletika je pro děti s handicapem možností naučit se novým dovednostem, zlepšovat se ve výkonu a hlavně být spolu.  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
              

Program rozvoje obce Paběnice na období 2016 - 2025 Stránka 22 
 

Pobytové akce 

K pravidelným pobytovým aktivitám organizace neodmyslitelně patří integrovaný tábor, sportovní soustředění, 

prázdninový pobyt pro děti s handicapem a účast na Mezinárodních hrách handicapované mládeže v Brně. Cílem 

soustředění je nejen intenzivní trénink plavání a atletiky vedený jako příprava na Hry v Brně, ale také posílení 

sounáležitosti kolektivu malých sportovců. Integrovaný tábor je nezapomenutelným zážitkem pro děti na vozíku a 

přínosem pro všechny zdravé děti, které nenásilnou formou poznávají úskalí života na vozíku, učí se nabídnout pomoc 

a hlavně poznávají, že i dítě na vozíku je bezva kamarád.  

Individuální podpora 

V oblasti individuální podpory se „spolek“ zaměřuje na podporu asistence - posláním služby osobní asistence je snaha 

zamezit sociálnímu vyloučení dětí se zdravotním postižením. Osobní asistent v maximální míře podporuje dítě v 

rozvoji schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb. Druhou oblastí podpory je  hipoterapie - jedná 

se o rehabilitační metodu, při které je pacient veden v kroku na koni. Pohybem hřbetu koně dochází k postupnému 

rozhýbání a uvolnění kloubů, páteře, trupu a svalů celého těla. Při hipoterapii se vyžaduje správný rovný sed, který 

pomáhá při koordinaci chůze a zlepšuje stabilitu jezdce.  

Neméně důležitá je podpora při nákupu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.  

 

A.6 Životní prostředí 

 

A.6.1 Krajina a příroda 

 

Paběnice se nacházejí na úpatí Českomoravské vysočiny 380 – 400 m nad mořem. Obcí protéká Paběnický potok, 

který pramení mezi Třebětínem a Vickovicemi v nadmořské výšce 542 m. Dále protéká Vickovicemi, přibírá vodu 

z Bludovického potoka, poté směřuje k Plhovu, Újezdci a Paběnicím. Délka toku je 13,2 km. Paběnický potok má 

velký spád, protéká kaňonovitým údolím, na jehož obou stranách jsou stráně porostlé habry, lískami a jehličnatými 

lesy a tvoří místy malebná zákoutí. Na východě a severozápadě je obec lemována řadou dalších rybníků, jmenují se 

Zbožňov, Luňák, Nedovedlo, Turkovec a Medenice.  

 

Lesní porosty, převážně smrkové, jsou prostoupeny listnatými a smíšenými partiemi. V současné době jsou k vidění 

smrk stepilý, borovice lesní, jedle bělokorá, modřín opadavý. Z listnatých stromů zde můžeme vidět olši, habr, břízu, 

topol osiku, jilm a další dřeviny. Z významných druhů bylin se tu vyskytují nejvíce kosatec žlutý, pryskyřník komatý, 

chrastavec, jaterník podléška, kokořík mnohokvětý, svízel lesní a další.  

 

V okolí Paběnic žijí nejčastěji ptáci - kukačka obecná, žluva hajní, strakapoud, krutihlav a další. Také zde můžeme 

vidět různé druhy lejsků, pěnic, sýkorek, hrdličku divokou, straku obecnou, sojku obecnou a další. Setkáváme se i 

s bažantem obecným, koroptví, skřivanem polním, v hojné míře se strnadem. Lidská obydlí jsou domovem pro vrabce, 

vlaštovky, jiřičky a s dalšími ptáky. Z obojživelníků tu žije skokan zelený, hnědý i skřehotavý, rosnička obecná, 

ropucha, z plazů užovka obojková. V poslední době se v Paběnickém potoce znovu objevuje rak říční.  

Strmé lesnaté stráně, malebné partie kolem Paběnického potoka, čistý svěží vzduch, klid krajiny, v létě množství hub 

to vše láká k procházkám do lesů, strání, k rybníkům i podél potoka.  
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A.6.2 Ochrana ovzduší a vod 

 

Na katastrálním území obce neevidujeme žádnou starou ekologickou zátěž. V blízkosti Paběnic není ani žádný podnik 

provozující těžký průmysl. Hlavními zdroji emisí (tuhé znečišťující látky a oxid uhelnatý) v obci jsou doprava a 

lokální topeniště, i přesto je ale kvalita ovzduší v obci dobrá. 

 

 

 

 

Zdroj: Grafická ročenka 2014, ČHMÚ 

 

 

 

Při spalování paliv a při dalších průmyslových činnostech vznikají 

emise aerosolů, které mohou být pevné, kapalné nebo směsné. 

Souhrnně se tyto emise v české legislativě označují jako tuhé 

znečišťující látky (TZL). Z hlediska zdravotního působení TZL na 

člověka byly definovány velikostní skupiny označované jako PMX 

(Particulate Matter), které obsahují částice s aerodynamickým 

průměrem o velikosti menší než x μm. Emise TZL mají různé 

velikostní a chemické složení podle charakteru zdroje a způsobu 

vzniku. Mohou obsahovat těžké kovy a představují nosné médium 

pro VOC a PAH. Nejčastěji se při inventarizaci emisí v návaznosti 

na imisní limity rozlišuje velikostní frakce PM10 a PM2,5. 

Mezi hlavní zdroje emisí PMx v roce 2013 patřil sektor lokální 

vytápění domácností, který se podílel na znečišťování ovzduší v 

celorepublikovém měřítku látkami PM10 37,8 %. Mezi další 

významné zdroje emisí PM10 patří polní práce, kde tyto emise 

vznikají při zpracování půdy, sklizni a čištění zemědělských 

plodin. Tento sektor představoval 11,8 % emisí PM10. Z hlediska 

účinku na lidské zdraví jsou velkým rizikem emise částic 

pocházející z dopravy, především ze spalování paliv ve vznětových 

motorech, které produkují částice o velikosti jednotek až stovek nm

A.6.3 Odpadové hospodářství 

Pravidelný odvoz separovaného, komunálního a bioodpadu zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

Odvoz směsného komunálního odpadu (SKO) 1x za 14 dní, papíry, sklo, plasty – 1x za měsíc. V letním období se 

k tomu připojí kontejnery na bioodpad, které jsou vyváženy také 1x za 14 dní.   

V obci se nachází 5 separačních stanovišť, ze kterých je odpad odvážen v daných intervalech dle druhu odpadu a 

ročního období. Obec dále provozuje sběrné místo, které je přístupné veřejnosti bez časového omezení.  Lze zde 

odkládat železný šrot do připraveného kontejneru. 

Objemný a nebezpečný odpad je dvakrát ročně svážen mobilním svozem ze 3 stanovišť určených obecním úřadem. 

Respondenti se v dotazníkovém šetření vyjádřili proti zavedení obecního zákazu pálení zahradního odpadu a 51% se 

vyjádřilo, že by přivítalo navýšení počtu druhů tříděného odpadu v obci (textil, elektro, papír…), viz Příloha Výsledky 

dotazníkového šetření. 
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A.7 Správa obce 

A.7.1 Obecní úřad a kompetence obce 

Obec Paběnice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního 

zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

je územním samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným společenstvím 

občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce. Obec Paběnice je spravována zastupitelstvem 

obce. Zastupitelstvo je sedmičlenné a v jeho čele stojí starosta obce. Obec má dále zřízeny dva výbory – kontrolní a 

finanční výbor. Dále je zřízena kulturní komise. Zajišťují správu a údržbu obce, obecní zeleně, likvidaci odpadů, 

podporuje kulturní a sportovní činnost v obci. 

A.7.2 Hospodaření a majetek obce 

V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny finanční prostředky, které slouží k zabezpečení rozvoje obce, její 

infrastruktury a služeb. 

Následující tabulka obsahuje údaje o hospodaření obce za posledních 6 let.  

 

Tab. č. 9 Rozpočty obce za roky 2010 - 2015 

Rozpočty obce 2010 - 2015 
Účetní období 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Třída 1 - Daňové 

příjmy 
1 517 051 Kč 1 946 250 Kč 2 179 675 Kč 2 529 600 Kč 2 706 821 Kč 2 375 555 Kč 

Třída 2 – Nedaňové 

příjmy 
4 419 138 Kč 4 824 582 Kč 4 421 984 Kč 5 007 824 Kč 5 159 968 Kč 4 865 731 Kč 

Třída 3 – 

Kapitálové příjmy 
0 Kč 638 770 Kč 537 740 Kč 184 690 Kč 0 Kč 5 639 700 Kč 

Třída 4 – Přijaté 

transfery 
10 373 853 Kč 5 139 766 Kč 4 433 449 Kč 4 806 630 Kč 3 871 611 Kč 5 554 400 Kč 

Příjmy celkem 16 310 042 Kč 12 549 368 Kč 11 572 848 Kč 12 528 744 Kč 11 738 400 Kč 18 435 386 Kč 

Třída 5 – Běžné 

výdaje (provozní) 
7 982 831 Kč 8 661 233 Kč 8 949 039 Kč 9 841 073 Kč 10 786 288 Kč 12 719 895 Kč 

Třída 6 – 

Kapitálové výdaje 
8 410 316 Kč 3 330 034 Kč 3 863 360 Kč 1 666 458 Kč 87 296 Kč 457 289 Kč 

Výdaje celkem 16 393 147 Kč 11 991 267 Kč 12 812 399 Kč 11 507 531 Kč 10 873 584 Kč 13 177 184 Kč 

Saldo příjmů a 

výdajů 
- 83 105 Kč 558 101 Kč - 1 239 551 Kč 1 021 213 Kč 864 816 Kč 5 258 202 Kč 

Zdroj: Závěrečné účty obce Paběnice pro roky 2010 – 2015 
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Graf č. 7: Saldo příjmů a výdajů v obci Paběnice za roky 2010 - 2015 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce Paběnice pro roky 2010 – 2015 

 

 

Graf č. 8: Běžné výdaje v obci Paběnice za roky 2010 - 2015 

 
 

Zdroj: Závěrečné účty obce Paběnice pro roky 2010 - 2015 
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Graf č. 9: Daňové příjmy v obci Paběnice pro roky 2010 – 2015 

 
 

 
 

Zdroj: Závěrečné účty obce Paběnice pro roky 2010 - 2015 

 

Tab. č. 10. Obec Paběnice – přehled přijatých nenárokových dotací za období 2010 - 2015 

Obec Paběnice - přehled přijatých nenárokových dotací za období 2010 – 2015 

Rok Poskytovatel Účel Výše dotace 

2010 Středočeský kraj Komunikace stavební parcely Račana 3,5 mil. Kč 

2010 MMR Infrastruktura stavební parcely Račana 0,4 mil. Kč 

2010 MMR Rekonstrukce budovy čp.58 – chudobinec 3,3 mil. Kč 

2011 Středočeský kraj Rekonstrukce veřejného osvětlení 0,95 mil. Kč 

2012 Středočeský kraj Výměna oken a dveří OÚ 0,5 mil. Kč 

2012 Středočeský kraj Oslavy první písemné zmínky o obci 800 let 0,093 mil. Kč 

2016 MZE Kanalizace a ČOV 11,037 mil. Kč 

2016 Středočeský kraj Kanalizace a ČOV   5,8 mil. Kč 

2016 MMR Územní plán obce 0,1 mil. Kč 

Zdroj: Obecní úřad Paběnice 
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Dotace se v současném systému financování obcí dají rozdělit na dvě skupiny. Jsou to jednak nárokové dotace, 

svázané s určitou veřejnou službou, kterou daná obec vykonává, a za předem stanovených podmínek jsou obci 

poskytnuty automaticky. Druhou skupinu tvoří dotace, o které se obce musí individuálně ucházet (nenárokové dotace). 

U těchto dotací jejich získání závisí na řadě okolností (objem prostředků státu, vlastní zdroje obcí, množství 

požadavků, zadluženost obce, regionální politika státu, ale zřejmě i lobování apod.). Nenárokové dotace mají převážně 

investiční charakter a jsou poskytovány vesměs prostřednictvím státem vyhlašovaných programů a operačních 

programů EU. 

A.7.3 Bezpečnost  

Obec Paběnice nemá obecní policii, úkoly obecní policie vykonává obvodní oddělení Policie ČR ve Zbraslavicích. 

V Paběnicích působí sbor dobrovolných hasičů s aktivní výjezdovou jednotkou, hasiči vyjíždějí především 

k technickým zásahům. Dále je obec pokryta integrovaným záchranným systémem Středočeského kraje.  

Míra kriminality 

Index kriminality v obvodním oddělení Zbraslavice, kam obec Paběnice spadá, dosahoval v období prosinec 2015 

hodnoty 3,2. Index kriminality vyjadřuje počet trestných činů na 1000 obyvatel. Za rok 2015 eviduje zbraslavická 

policie 2 trestné činy v oblasti své působnosti. Z jednotlivých druhů trestných činů vykazují Zbraslavice nejvíce 

vloupání do obydlí a další trestné činy, jejichž objasňování není nijak snadné.  

Zdroj: http://mapakriminality.cz/  

 

A.8 Východiska pro návrhovou část 

A.8.1 Vazba na strategické dokumenty 

Zpracovaný Program rozvoje obce Paběnice úzce navazuje na tyto již zpracované (či ve zpracování) strategické 

dokumenty na všech úrovních zainteresovaných subjektů. Jedná se pouze o nejdůležitější dokumenty s přímou vazbou 

na konkrétní aktivity obce. Nejedná se o veškeré platné dokumenty pro období 2016-2025. 

 

Nejdůležitější dokumenty s úzkou regionální územní vazbou: 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov, z.s. (Lípa pro venkov i 

město) na období 2014 – 2020 

 Dokumenty vzniklé z projektů - Místní akční plán ORP Kutná Hora, ORP Čáslav 2015 - 2017 

 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 - 2020 

 Program rozvoje cestovního ruchu 2015 – 2020 

 Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2009 - 2012 

 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji a jeho aktualizace (poslední rok 2007) 

 Aktualizace Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (2008) 

 Územní energetická koncepce Středočeského kraje, vydal Středočeský kraj, 2004 – 2010 

 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 - 2020 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje do roku 2015, včetně jeho schválených změn, vydal 

Středočeský kraj, odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, 2004-2011 

 

http://mapakriminality.cz/
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 Program snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 

Středočeského kraje – nařízení 3/2008 Středočeského kraje ze dne 25. června 2008, vydal Středočeský kraj 

 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje a jeho vyhodnocení, vydal Středočeský kraj, 2004 – 2010 

 Povodňový plán Středočeského kraje, vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství, 2004 a následující pravidelné aktualizace, poslední v roce 2009 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje do roku 2015, včetně jeho schválených změn, vydal 

Středočeský kraj, odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, 2004-2011 

 

Nejdůležitější dokumenty s celorepublikovou a evropskou územní vazbou: 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 

 Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 

 Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016 

 Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013-2014 s výhledem na roky 2015-2020 

 Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 

 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 

 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 – 2020 

 

A.8.2 SWOT analýza 

Na základě níže provedené SWOT analýzy byly stanoveny prioritní témata a cíle pro návrhovou část. Pracovní 

skupina však vnímala veškeré podněty jako podstatné, a proto by při formulaci návrhové části měly být v dlouhodobé 

perspektivě zohledněny všechny definované náměty.  

V souvislosti s využitím výstupů SWOT analýzy je nutno zohlednit faktory, které obec může jen obtížně ovlivnit-  

např. geografická poloha obce, stav komunikací, na které je obec napojena a které nejsou v jejím vlastnictví, nebo 

nízká dopravní dostupnost veřejnou dopravou. 

Silné stránky 

 čisté životní prostředí, zachovalá příroda, žádné staré ekologické zátěže 

 vzhled obce 

 výrazná zalesněnost katastrálního území obce, část lesů v majetku obce 

 klidné prostředí pro rodinný život v zázemí okresního města 

 rozvojové pozemky pro výstavbu RD 

 nízká kriminalita 

 dobré ekonomické hospodaření obce 

 aktivní spolková činnost 

 akce pro veřejnost pořádané obcí 

 bezproblémová komunikace obecního úřadu s občany 

 dobrá informovanost občanů o dění v obci 

 pospolitost obyvatel v obci 

 členství v Mikroregionu Zbraslavicko a sdružené obce 
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 členství v MAS Lípa pro venkov, z.s. 

 postupné zvyšování počtu obyvatel 

 optimální zajištění sběru komunálního odpadu 

 absence problémových skupin obyvatel 

 dostatečná technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn) 

Slabé stránky 

 nízký přirozený přírůstek obyvatelstva 

 vysoká vyjížďka za prací 

 omezené možnosti podpory podnikání (malá velikost obce a jejího rozpočtu) 

 nedostatečná dopravní obslužnost 

 problematičtější dostupnost úřadů, služeb, vzdělávacích a sociálních institucí pro občany bez dopravního 

prostředku 

 špatný stav některých místních komunikací 

 výskyt opuštěných hospodářských staveb 

 vzdálenost hospodářských center 

 špatné napojení na železniční síť 

 špatná dostupnost sociálních služeb a péče 

Příležitosti 

 zvýšení počtu ekonomicky stabilních obyvatel (nové RD) – zkvalitnění místní komunity, zvýšení daňových 

výnosů obce 

 příprava nových parcel pro stavbu rodinných domů 

 stěhování mladých rodin do obce na základě zdravého životního stylu v dosahu města 

 zatraktivnění jádra obce a okolí (zvýšení počtu návštěvníků/obyvatel), 

 využití marketingu v souvislosti s existencí husté sítě cyklotras  

 podpora lokálních producentů ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov z.s. – regionální značka „Kutnohorsko“ 

 nárůst návštěvníků podpoří rozvoj nabídky služeb v cestovním ruchu, která bude přínosem i pro obyvatele 

(obchod, pohostinství, ubytovací kapacity…) 

 maximální zhodnocení obecního majetku (pronájem bytů pro malé a střední podnikání) 

 max. využití zájmu občanů zapojit se do rozvoje obce (dobrovolná práce) 

 postupné dobudování infrastruktury za únosných podmínek 

 max. využití dotačních titulů 

 rozvoj místních tradic a zvyků 

 rozšíření členské základny místních spolků,  

 spolupráce s MAS Lípa pro venkov z. s. 

 spolupráce obcí v rámci mikroregionu Zbraslavicko a sdružené obce 
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Hrozby 

 nárůst poplatků za provoz obce (energie, údržba nemovitého i movitého majetku, likvidace odpadů) 

 nárůst byrokratických a legislativních překážek pro efektivní výkon správy obce 

 ekonomické nezhodnocení obecních objektů, nárůst nákladů na údržbu bez příjmů z pronájmu 

 upadající zájem občanů o zajištění funkčnosti obce a o veřejný život (štěpení komunity obyvatelé x chalupáři) 

 narůstající potřeby občanů v oblasti sociálních služeb  

 zhoršení dopravní obslužnosti 

 v důsledku nízkého (nulového) přirozeného přírůstku obyvatel vylidňování a stárnutí obce 

 migrace mladých lidí začínajících žít samostatně 

 možné problémy s nepřizpůsobivými obyvateli 

 rostoucí dopravní zatížení 
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B. Návrhová část 

B.1 Strategická vize 

Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucnosti obce, jak se bude obec měnit a rozvíjet. Strategická vize obce je 

definována zejména na základně výsledků a závěrů předchozích bodů analytické části a také na základě jednání 

pracovní skupiny. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto Programu rozvoje obce a následně na něj 

navazujících dokumentů stejného charakteru.  

Vize obce Paběnice 

Paběnice vidíme v roce 2025 jako živou obec, jejíž silnou stránkou je přetrvávající spojení s přírodou. Obec nabízí 

svým obyvatelům bohaté příležitosti ke sportovnímu i kulturnímu vyžití a všestrannou občanskou vybavenost. 

Vyznačuje se pospolitostí občanů a láká k přistěhování i nové obyvatele s kladným vztahem k zdravému životnímu 

stylu. 

 

B.2 Cíle a opatření 

Cíle = konkretizace vize obce na konkrétní cíle, kterých má být dosaženo ve stanoveném termínu.  

Opatření, aktivity = konkrétní projekty a úkoly, které povedou k naplnění stanovených cílů. 

 

Cíle představují popis budoucího stavu v jednotlivých dílčích oblastech řešeného problému. Obec Paběnice si 

nastavila své cíle dle plánů zastupitelstva, podnětů veřejnosti z dotazníkového šetření a dle jednání s podnikatelskými 

subjekty v obci. Na základě sesbíraných podnětů bylo vytvořeno 6 priorit. Ke komplexnímu rozvoji obce je třeba z 

určité části naplňovat všechny vyjmenované priority. 

 

 

Jednotlivé cíle, priority: 

 PRIORITA 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury a bezpečnosti  

 PRIORITA 2 - Rozvoj sociálních služeb  

 PRIORITA 3 - Občanská vybavenost a velikost obce  

 PRIORITA 4 - Podpora kultury a sportu  

 PRIORITA 5 - Veřejná zeleň  

 PRIORITA 6 - Památky, cestovní ruch a propagace obce  
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Cíle, opatření a aktivity: 

 

Rozvoj dopravní infrastruktury a bezpečnosti 

 

 Místní komunikace 

o Rekonstrukce místní komunikace „Ve Dvoře“ 

o Rekonstrukce místní komunikace okolo hřbitova 

 Lesní cesty 

o Obnova lesní cesty „Na Vojtěše“ 

 Obnova a doplnění dopravního značení 

o Zajištění dopravního značení (příčný práh, dopravní značky, zrcadla) 

 

 

Rozvoj sociálních služeb 

 

 Sociální služby 

o Zajištění rozvozu obědů firmy Agro Podlesí, Firma Hůrka  

o Zajištění terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené 

o Zlepšení informovanosti občanů o sociálních službách – web obce, nástěnky 

o Služby a aktivity pro matky na mateřské dovolené  

 Dětské centrum 

o Vybudování dětského centra 

 

 

Občanská vybavenost a velikost obce 

 

 Tlak na trvalé obydlení rekreačních objektů 

o Zvýhodnění trvale bydlících obyvatel 

 Kanalizace 

o Doplnění tlakové kanalizace 

 Podzemní vody 

o Provedení sondáže podzemních vod 

o Vybudování vrtu 

 Obecní úřad 

o Rekonstrukce – nová fasáda 

 Nová obytná zóna  

o nákup pozemků v zónách dle územního plánu  

o příprava a zasíťování parcel 
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Podpora kultury a sportu 

 

 Podpora místní spolkové činnosti  

o Nákup stříkačky pro hasiče 

o Finanční podpora spolkové činnosti 

o Zvýšení informovanosti občanů o volnočasových možnostech v okolí 

 Dětské herní prvky 

o Oprava a údržba prostranství hřišť a dětských „plácků“ 

o Zřízení nových dětských „plácků“ 

 Sokolovna 

o Stavební úpravy - bezbariérové toalety 

 Rozšíření volnočasových aktivit  

o Zájezdy za kulturou 

 

 

Veřejná zeleň 

 

 Výsadba a údržba stávajících veřejných ploch 

o Pořízení techniky na údržbu zeleně 

 Revitalizace a obnova vodních ploch 

o Vybudování požární nádrže „Na Račanech“ 

o Vybudování požární nádrže „Ve Dvoře“ 

o Vyčištění a častější údržba potoka  

 Aleje 

o Obnova ovocných alejí „cesta Zadní“ 

o Obnova ovocných alejí „cesta Lány“ 

o Obnova ovocných alejí „ cesta k Vojtěším“ 

 Odpočinková místa 

o Zřízení nového odpočinkového místa u příjezdové cesty od Červených Janovic – „Na Klínku“ 

 

 

Památky, cestovní ruch a propagace obce 

 

 Církevní památky 

o Oprava hřbitovní zdi 

o Rekonstrukce fasády 

o Pořízení vnitřního vybavení (lavice) 

o Údržba a rekonstrukce kapličky „U Viktorovy vily“ 

o Údržba a rekonstrukce kapličky „Ve Dvoře“ 

o Údržba a rekonstrukce křížku 

 Zlepšení turistické infrastruktury  

o Instalace nových prvků a zajímavostí – sportovní prvky 

o Aktivity za účelem propagace a zviditelnění obce – např. natočení propagačního videa 
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Tab. č. 11: Přehled cílů a opatření návrhové části PRO Paběnice 
 

 
Cíl Opatření Aktivity 

1. 
Rozvoj dopravní infrastruktury 

a bezpečnosti 

Místní komunikace 
Rekonstrukce místní komunikace „Ve Dvoře“ 

Rekonstrukce místní komunikace okolo hřbitova 

Lesní cesty Obnova lesní cesty „Na Vojtěše“ 

Obnova a doplnění dopravního 

značení 

Zajištění dopravního značení (příčný práh, dopravní značky, 

zrcadla) 

2. Rozvoj sociálních služeb 
Sociální služby 

Zajištění rozvozu obědů prostřednictvím firmy Agro Podlesí, 

Firma - Hůrka 

Zajištění terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotně 

postižené 

Zlepšení informovanosti občanů o sociálních službách – web 

obce nástěnky 

Služby a aktivity pro matky na mateřské dovolené  

Dětské centrum Vybudování dětského centra 

3. 
Občanská vybavenost a velikost 

obce 

Tlak na trvalé obydlení 

rekreačních objektů  
Zvýhodnění trvale bydlících obyvatel 

Kanalizace Doplnění tlakové kanalizace 

Podzemní vody 
Provedení sondáže podzemních vod  

Vybudování vrtu 

Obecní úřad Rekonstrukce – nová fasáda 

Nová obytná zóna 
Nákup pozemků v zónách dle územního plánu  

Příprava a zasíťování parcel 

4. Podpora kultury a sportu 

Podpora místní spolkové 

činnosti 

Nákup stříkačky pro hasiče 

Finanční podpora spolkové činnosti 

Zvýšení informovanosti občanů o volnočasových možnostech 

v okolí 

Dětské herní prvky 
Oprava a údržba prostranství hřišť a dětských „plácků“ 

Zřízení nových dětských „plácků“ 

Sokolovna Stavební úpravy – bezbariérové toalety 

Rozšíření volnočasových aktivit Zájezdy za kulturou 

5. Veřejná zeleň 

Výsadba a údržba stávajících 

veřejných ploch 
Pořízení techniky na údržbu zeleně 

Revitalizace a obnova vodních 

ploch 

Vybudování požární nádrže „Na Račanech“ 

Vybudování požární nádrže „Ve Dvoře“ 

Vyčištění a častější údržba potoka   

Aleje 

Obnova ovocných alejí „cesta Zadní“ 

Obnova ovocných alejí „cesta Lány“ 

Obnova ovocných alejí „cesta k Vojtěším“ 

Odpočinková místa 
Zřízení nového odpočinkového místa u příjezdové cesty od 

Červených Janovic  - „Na Klínku“ 

6. 
Památky, cestovní ruch a 

propagace obce 

Církevní památky 

Oprava hřbitovní zdi 

Rekonstrukce fasády 

Pořízení vnitřního vybavení (lavice) 

Údržba a rekonstrukce kapličky „U Viktorovy vily“  

Údržba a rekonstrukce kapličky „Ve Dvoře“ 

Údržba a rekonstrukce křížku 

Zlepšení turistické infrastruktury 

Instalace nových prvků a zajímavostí – sportovní prvky 

Aktivity za účelem propagace a zviditelnění obce – např. 

natočení propagačního videa 

Zdroj: Závěrečná zpráva – Výsledky dotazníkového šetření, PRO Paběnice 
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Cíl 1: Rozvoj dopravní infrastruktury a bezpečnosti 

 

Opatření – Místní komunikace 
 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Rekonstrukce místní komunikace okolo hřbitova     2018     0,2 mil. dotace vl. zdroje         2    Starosta obce 

Rekonstrukce místní komunikace „Ve Dvoře“ 2020 0,7 mil. dotace vl. zdroje 3 Starosta obce 

 

Opatření – Lesní cesty 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Obnova lesní cesty „Na Vojtěše“ 2018 4 mil. dotace, vl. zdroje 1 Starosta obce 

 

Opatření – Obnova a doplnění dopravního značení 
 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Zajištění dopravního značení (příčný práh, 

dopravní značky, zrcadla) 
2018 0,2 mil. dotace, vl. zdroje 1 Starosta obce 

 

 

 

Cíl 2: Rozvoj sociálních služeb 

 

Opatření – Sociální služby 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Zajištění rozvozu obědů firmy Agro Podlesí, Firma 

Hůrka 
2017 21 900, vl. zdroje 2 Starosta obce 

Zlepšení informovanosti občanů o sociálních 

službách – web obce, nástěnky 
2017 0,03 mil. vl. zdroje 1 

Místostarosta 

obce 

Služby a aktivity pro matky na mateřské dovolené  2017-18 0,5 mil. dotace vl. zdroje         1 Kultura obec 

Zajištění terénních sociálních služeb pro seniory a 

zdravotně postižené 
2018 

30 000, spoluúčast, vl. 

zdroje 
1 Starosta obce 

 

Opatření – Dětské centrum 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Vybudování dětského centra 2017 4 mil. dotace, vl. zdroje  1 Starosta obce 
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Cíl 3: Občanská vybavenost a velikost obce 

 

Opatření – Tlak na trvalé obydlení rekreačních objektů 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Zvýhodnění trvale bydlících obyvatel 2018 0,1 mil. vl. zdroje  2 Obecní úřad 

  

Opatření – Kanalizace 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Doplnění tlakové kanalizace 2017 3,2 mil. dotace, vl. zdroje 1 Starosta obce 

 

Opatření – Podzemní vody 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Provedení sondáže podzemních vod 2017 0,1 mil. vl. zdroje 2 Starosta obce 

Vybudování vrtu 2018 0,5 mil. dotace, vl. zdroje         2    Starosta obce 

 

Opatření – Obecní úřad 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Rekonstrukce – nová fasáda 2019 0,3 mil. dotace, vl. zdroje 3 Starosta obce 

 

Opatření – Nová obytná zóna 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Příprava pozemků v zónách dle územního plánu  2020 0,5 mil. dotace, vl. zdroje 2 Starosta obce 

Zasíťování parcel     2022 2 mil. dotace, vl. zdroje         2    Starosta obce 

 

 

Cíl 4: Podpora kultury a sportu 

 

Opatření – Podpora místní spolkové činnosti 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Zvýšení informovanosti občanů o volnočasových 

možnostech v okolí 
2017 0,02 mil. vl. zdroje 1 

Místostarosta 

obce 

Nákup stříkačky pro hasiče 2020 0,1 mil. dotace, vl. zdroje 2 Starosta obce 

Finanční podpora spolkové činnosti 2017-25 0,1 mil. každý rok vl. zdroje 1 
Místostarosta 

obce 
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Opatření – Dětské herní prvky 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Zřízení nových dětských „plácků“ 2019 0,05 mil. dotace, vl. zdroje 2 
Místostarosta 

obce 

Oprava a údržba prostranství hřišť a dětských 

„plácků“ 
2018- 25 

0,02 mil. každý rok vl. 

zdroje 3 
Místostarosta 

obce 

 

Opatření – Sokolovna 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Stavební úpravy - bezbariérové toalety 2018 1 mil. dotace, vl. zdroje 2 
Předseda Sokola 

Paběnice 

 

Opatření – Rozšíření volnočasových aktivit 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Zájezdy za kulturou 2017-25 0,015 mil. ročně vl. zdroje 2 Kultura obec 

 

 

Cíl 5: Veřejná zeleň 

 

Opatření – Výsadba a údržba stávajících veřejných ploch 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Pořízení techniky na údržbu zeleně 2021 0,3 mil. dotace, vl. zdroje 3 Starosta obce 

 

Opatření – Revitalizace a obnova vodních ploch 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Oprava požární nádrže „Na Račanech“ 2021 0,8 mil. dotace, vl. zdroje 1 Starosta obce 

Oprava požární nádrže „Ve Dvoře“ 2023 0,5 mil. dotace, vl. zdroje         3 Starosta obce 

Vyčištění a častější údržba potoka      2024 0,2 mil. dotace, vl. zdroje         3 Starosta obce 

 

Opatření – Aleje 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Obnova ovocných alejí „ cesta k Vojtěším“     2018 0,05 mil. vl. zdroje         2    Starosta obce 

Obnova ovocných alejí „cesta Zadní“ 2024 0,03 mil. vl. zdroje 3 Starosta obce 

Obnova ovocných alejí „cesta Lány“     2024 0,03 mil. vl. zdroje         3    Starosta obce 
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Opatření – Odpočinková místa 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Zřízení nového odpočinkového místa u příjezdové 

cesty od Červených Janovic „Na Klínku“ 
2018 0,05 mil. dotace, vl. zdroje 3 Starosta obce 

 

 

 

Cíl 6: Památky, cestovní ruch a propagace obce 

 

Opatření – Církevní památky 

 

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Údržba a rekonstrukce kapličky „Ve Dvoře“ 2017 0,04 mil. dotace, vl. zdroje         1 Starosta obce 

Oprava hřbitovní zdi 2018 0,3 mil. dotace, vl. zdroje 2 Starosta obce 

Rekonstrukce fasády kostele sv. Jakuba 2020 0,3 mil. dotace, vl. zdroje 2 
Farnost 

Třebonín 

Údržba a rekonstrukce kapličky  

„U Viktorovy vily“ 
2020 0,03 mil. dotace, vl. zdroje 3 Starosta obce 

Údržba a rekonstrukce křížku     2023              0,03 mil. dotace, vl. zdroje         3 Starosta obce 

Pořízení vnitřního vybavení (lavice) 2025 0,8 mil. dotace, vl. zdroje 3 
Farnost 

Třebonín 

 

Opatření – Zlepšení turistické infrastruktury 

  

Aktivita 
Období 

realizace 

Odhadované finanční 

náklady (zdroje 

financování) 

Důležitost 
1 – vysoká 

2 – střední 

3 - nízká 

Zodpovědnost 

za řešení 

Aktivity za účelem propagace a zviditelnění obce – 

např. natočení propagačního videa 
2017-25 

0,02 mil. každý rok, vl. 

zdroje 
2 

Místostarosta 

obce 

Instalace nových prvků a zajímavostí –  

sportovní prvky 
2020-25 0,08 mil. dotace, vl. zdroje 3 

Místostarosta 

obce 
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B.3 Podpora realizace programu 

V rámci předchozích částí tohoto dokumentu byly vedle obecného směru rozvoje obce stanoveny i konkrétní aktivity 

směřující k naplnění požadovaných cílů. Pro úspěšnou implementaci zpracovaného PRO je však neméně důležité 

ujasnit, jakým způsobem bude probíhat samotná realizace navrhovaných záměrů. S ohledem na úspěšné dosažení 

všech zamýšlených cílů je nutné zapojit všechny aktéry rozvoje obce (soukromý sektor, neziskový sektor, veřejnost 

atp.). 

B.3.1 Personální zajištění realizace programu rozvoje obce 

Prvním krokem směrem k uskutečnění zvolených cílů a priorit je stanovit subjekty a osoby odpovědné nejen za řízení 

realizace, ale i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit. S ohledem na velikost obce není nutné zřizovat nové 

orgány či instituce. Proto je zvoleno následující implementační schéma: 

1/ Řídící skupina 

Jméno Organizace/firma/funkce 

Václav Kunášek Starosta obce 

Petr Dvořák Místostarosta obce 

Miloslav Bohatý Zastupitel 

Mgr. Petra Hnátová Zastupitel 

Petr Vyhnanovský Zastupitel 

 

Řídící skupina naváže na původní pracovní skupinu, zřízenou pro účely přípravy tohoto strategického dokumentu.  

Za plnění vize a programových cílů odpovídá starosta. 

Úkolem řídící skupiny bude především na základě podkladů od výkonné a kontrolní skupiny usměrňovat realizaci 

programu rozvoje obce – iniciovat realizaci rozvojových opatření a aktivit, vyhledávání a zajišťování zdrojů jejich 

financování, projednání podnětů vztahujících se k realizaci opatření a aktivit, schvalování zpráv o realizaci, 

projednávání změn, aktualizací a revizí dokumentu, delegování jednotlivých činností a pravomocí na odpovědné 

osoby aj.  

 

Zástupci řídící skupiny se budou scházet dle aktuální potřeby – minimálně čtyřikrát do roka (v období přípravy 

rozpočtu na následující rok). Informace o konání setkání řídící skupiny, stejně jako výsledky jednání (zejména 

schválené znění zpráv o průběhu realizace programu rozvoje obce a aktuální verze tohoto dokumentu) budou 

zveřejněny na internetových stránkách obce. Řídící skupina se může scházet a vykonávat svoji činnost v rámci běžné 

agenty obce či při jednání zastupitelstva obce. 
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2/ Výkonná a kontrolní skupina 

Jméno Funkce Činnosti spojené s realizací PRO 

Václav Kunášek Starosta obce Koordinace všech činností 

Andrea Procházková Účetní  Finanční podklady 

Tereza Víšková Zastupitel Kontrolní výbor 

Ilona Podaná Zastupitel  Finanční výbor 

 

Výkonná skupina bude zabezpečovat veškeré činnosti potřebné ke zdárné realizaci programu rozvoje obce – zejména 

činnosti zaměřené na podporu fungování řídící skupiny (svolávání, příprava podkladů aj.), evidence podnětů 

vztahujících se k jeho doplnění či aktualizaci, zveřejňování aktuálních informací a dokumentů na webových stránkách 

obce a v neposlední řadě činnosti spojené s realizací jednotlivých rozvojových aktivit. Činnost výkonné skupiny v 

rámci výkonu funkce obecního zastupitelstva bude průběžně sledována kontrolním výborem v rámci jeho běžných 

schůzek. Podklady pro jednání kontrolního výboru (zastupitelstva obce) ve věcech realizace tohoto PRO zajistí 

starosta obce. 

 

B.3.2 Monitorování průběhu realizace programu rozvoje obce 

Pro optimální plnění rozvojových cílů je nezbytné pozorně sledovat dílčí dosažené úspěchy – průběžně hodnotit 

naplňování rozvojových aktivit a plnění indikátorů.  

Základním nástrojem monitoringu je zpráva o průběhu realizace programu obce, která bude zpracována jednou ročně 

v návaznosti na sestavení ročního rozpočtu obce a projednána výkonnou a kontrolní i řídící skupinou (v rámci 

obecního zastupitelstva). Součástí této zprávy bude přehled o aktivitách realizovaných v minulém roce, přehled o 

plnění indikátorů, zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace a případné návrhy změn samotného 

dokumentu.  

 

V roce 2025 bude navíc vypracováno komplexní zhodnocení programu rozvoje obce, které bude základním zdrojem 

informací pro návazný strategický rozvojový dokument. 
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B.3.3 Aktualizace programu rozvoje obce 

PRO bude průběžně revidován, případně aktualizován v návaznosti na průběh realizace dílčích cílů. Podnětem k 

aktualizaci programu může být podstatná změna vnějších podmínek, naplnění jeho části, či nezbytnost stanovení 

nových cílů. Neměla by však být vyvolána změnou politické reprezentace obce. 

Změny PRO budou prováděny přímo do dokumentu a výsledkem bude dokument s označením data, ke kterému se 

vztahuje. Dokument musí v úvodu obsahovat seznam revizí. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny 

zastupitelstvem obce. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na internetových stránkách obce. 

Aktualizace celého dokumentu bude realizována nejpozději v roce 2025 formou zpracování návazného dokumentu.  

 

B.3.4 Financování realizace programu rozvoje obce 

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je obecní rozpočet.  

U řady aktivit se předpokládá také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů. Jedná se především o dotace a 

granty poskytované na národní a krajské úrovni prostřednictvím ministerstev (MMR, MZe, MF, MV, MŽP, MŠMT, 

MK), státních fondů (SFDI, SFŽP, SFRB, RRF), Středočeského kraje nebo různých nadací (Partnerství, Via, ČEZ, 

Agrofert, Proměny aj.) a dále také dotační zdroje EU, prostřednictvím jednotlivých operačních programů 2014-

2020 (www.strukturalni-fondy.cz): 

 Integrovaný regionální operační program (IROP) – zvýšení konkurenceschopnosti v území, zkvalitnění 

veřejných služeb v území, posílení institucionální kapacity veřejné správy 

 OP Doprava (OPD) – infrastruktura pro železniční a jinou udržitelnou dopravu, silniční infrastruktura v síti 

TEN-T, silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 

 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPIK) – rozvoj podnikání a podpora výzkumu, vývoje 

a inovací, rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace 

podnikání, udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice, rozvoj vysokorychlostních 

přístupových sítí k internetu a podpora moderních a inovačních a komunikačních technologií 

 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) – posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum, rozvoj 

prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, rozvoj vysokých škol, rozvoj 

celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání 

 OP Zaměstnanost (OPZAM) – podpora zaměstnanosti a adaptivity pracovní síly, sociální začleňování a boj s 

chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce, efektivní veřejná správa 

 OP Životní prostředí (OPŽP) – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality 

ovzduší v sídlech, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, ochrana a péče o přírodu a krajinu, 

energetické úspory 

 Program rozvoje venkova (PRV) – hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů 

závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro 

konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo 

krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském 

prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně 

vedený místní rozvoj, který přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území 

a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.  
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Další finanční zdroje: 

SCLLD – strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Lípa pro venkov z.s. - přerozdělování prostředků 

žadatelům do území bude probíhat dle pravidel výše uvedených operačních programů. MAS Lípa pro venkov z. s. 

bude moci přispívat pouze v rámci některých OP a pouze některých konkrétních opatření dle jednotlivých 

vypisovaných výzev: 

- Integrovaný regionální operační program (IROP) 

- Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

- Program rozvoje venkova (PRV) 

- Operační program Výzkum, vývoj a  vzdělávání (OP VVV) 

 

Předpokládané zdroje financování jednotlivých aktivit jsou popsány přímo na kartách aktivit. Dle vývoje situace 

budou upřesňovány. 

Obec samostatně/obec prostřednictvím svazku obcí může žádat dle jednotlivých projektů a opatření operačních 

programů: 

1. samostatně přímo z OP (doporučení: v případě projektů cca nad 2 mil.Kč) 

2. prostřednictvím MAS Lípa pro venkov z. s. (doporučení: v případě projektů cca od 0,5 do 2 mil.Kč) 

3. prostřednictvím dotačních titulů Středočeského kraje (doporučení: v případě projektů do cca 0,5 mil Kč).  

 

O aktuálním stavu dotačních programů jsou představitelé obce průběžně informováni prostřednictvím svazku obcí 

Mikroregionu Zbraslavicko a sdružené obce  a pracovníků MAS. 

 

B.3.5 Dokumenty a plány 

V rámci efektivního plánování a následné realizace je nezbytné zpracování podkladových projektových záměrů, studií 

a projektových dokumentací. 

Níže uvedené jsou dokumentace, které budou zpracované dle aktuálních potřeb: 

- Pasport místních komunikací (do 2017) 

- Nový územní plán (2014 – 2017) 

- Dokumentace k náhradnímu vodovodnímu zdroji (2017) - včetně přivaděče 
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B.4 Seznam příloh 

Příloha č. 1 Výsledky dotazníkového šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 


