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Úvod
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je
program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo na základě
popsání situace v obci, názoru občanů a diskuse pracovní skupiny formulovat představy o budoucnosti
obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout. Umožňuje tak komplexní přístup
k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i jeho
celkového potenciálu. Je také podkladem pro rozhodování orgánu obce v rozvojových záležitostech.
Tento dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2015 na období let 2015–2020. Hlavním řešitelem
za obec byl starosta Ing.Vlastimil Voříšek, další členové realizačního týmu byli místostarosta Jiří
Hořeňovský, Sylva Holubová, Mgr. David Frodl, Petr Tylšar, Karel Vohralík a Ladislav Bartoníček. V rámci
procesu tvorby PRO byla také vytvořena z reprezentantů veřejnosti pracovní skupina, která se aktivně
podílela na formování výsledné podoby tohoto dokumentu.
Dokument Program rozvoje obce Poběžovice u Holic na období let 2015–2020 byl zpracován v rámci
řešení projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Program
rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority dané obce. Zejména v malých
obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové rovině;
nejsou uvedeny písemně, tzn. přístupné všem. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů a priorit
napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit (které
priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v dokumentu definovány
realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod.). Program
rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i
dostupné dotace. Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě základní části – část
analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a
možné cesty k jejich dosažení.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Poběžovice u Holic se nacházejí v Pardubickém kraji, v jihozápadní části okresu Pardubice a spadají pod
obec s rozšířenou působností (ORP) Holice. K nejbližším městům patří katastrem sousedící Holice (1 km
jižně), Borohrádek (7 km východně), Sezemice (10 km jihozápadně). Nejbližší krajská města jsou
Pardubice (22 km jihozápadně) a Hradec Králové (21 km severozápadně).
Obec s rozlohou 1 342,52 ha leží ve výšce asi 321 m nad mořem, na návrší nad městem Holice. Obec
Poběžovice u Holic se rozkládá od jižního okraje Hradeckého lesa, severním směrem od města Holice a
západním směrem od města Borohrádek. Poběžovice obklopují malebné rozlehlé lesy. Ze západní strany
obce je výhled do Polabské nížiny.
Struktura využití půdy v obci Poběžovice u Holic v roce 2014

Pramen: ČSÚ
Podíl orné půdy v obci na její celkové rozloze činí 7,96%, ve srovnání s okolními obcemi i ORP je tento
podíl nízký. Podíl lesní půdy činí 80,02% a ve srovnání s okolními obcemi i ORP je spíše vyšší.
Hustota zalidnění obce je 18,70 obyv./km2. 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. V obci Poběžovice u Holic dosahuje koeficient
hodnoty 8,59 .
Historické souvislosti
Název obce Poběžovice vznikl, dle pověsti v kronice tak, že došlo k postavení několika domů na návrší,
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čímž poběhly z původní místa mezi potoky, v Houdkách. První obyvatelé obce se zabývali pálením
dřevěného uhlí. První úředně dochovaný písemný záznam o Poběžovicích se datuje rokem 1494. Dle
zápisu z urbáře patřily roku 1560 Poběžovice k rychtě Bělečské. První číslování domů je evidováno z roku
1770. V tomto záznamu je uvedeno 22 čísel a stav obyvatel, jako chalupník, půlsedlák nebo domkař.
Významným rodákem byl Václav Jandečka, český pedagog - herbartovec, středoškolský profesor
matematiky a autor díla „Geometrie pro vyšší gymnázium“, který se narodil v domě č.p. 28 dne 25. 8.
1820. Zemřel v Novém Bydžově dne 5.3.1898. V roce 1870 se v Poběžovicích zavedla i škola. Učilo se
v domě č.p. 9, č.p. 35 a č.p. 57. Do té doby navštěvovaly děti školu ve Vysokém Chvojně. V roce 1874 byl
odkoupen dům č.p. 18, který se přestavěl, a tak vznikla školní budova, která sloužila k výuce do roku
1966. Dnes zde sídlí obecní úřad, knihovna a obecní hostinec se sálem.
V roce 1893 byl založen Sbor dobrovolných hasičů obce Poběžovice, který je aktivní do současnosti.
Mezi lety 1923 a 1925 fungovala v obci sokolská jednota, která však byla pro malý zájem rozpuštěna. Na
základě iniciativy lesního adjunkta pana Bastla, před první světovou válkou, byl založen i kroužek
divadelních ochotníků, který ukončil svoji činnost v roce 1932.

2. Obyvatelstvo
Obec Poběžovice u Holic se sice řadí dle počtu obyvatel mezi malé obce ve srovnání s průměrnými
obcemi ČR, ale trend demografického vývoje je v posledních pěti letech velmi příznivý a převyšuje tak
okolní obce a dokonce i města. V roce 2010 byl počet obyvatel 222, v roce 2014 již 231 obyvatel, což
znamená navýšení celkového počtu obyvatel za posledních pět let téměř o 11,9 %.
Základní data za rok 2014
Popis
Počet obyvatel

Hodnota Jednotka
251,00 počet

Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let

49,00 počet

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži

72,00 počet

Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy

69,00 počet

Počet obyvatel ve věku 60-64 muži

10,00 počet

Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy
Počet obyvatel nad 65 let
Zemřelí celkem

9,00 počet
42,00 počet
2,00 počet

Přistěhovalí celkem

16,00 počet

Vystěhovalí celkem

1,00 počet

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Poběžovice u Holic od roku 1910
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Pramen: ČSÚ
Vývoj počtu obyvatel obce Poběžovice u Holic v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ
Věková struktura obyvatel obce Poběžovice u Holic v roce 2014

Pramen: ČSÚ
Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Poběžovice u Holic

65 a více let Index
(%)
stáří

Změna
podílu
obyvatel
0-14 let
(2003-2013)

Změna
podílu
obyvatel
65+ let
(2003-2013)

19,52%

16,73%

85,71

85,37

82,53

90,05

16,44%

16,51%

103,50

96,81

87,92

169 583,00

95,40

15,07%

18,36%

121,81

96,78

83,47

Pardubický
516 372,00
kraj

99,35

15,24%

18,03%

118,32

104,21

79,04

10 538 275,00 98,02

15,19%

17,84%

117,45

100,26

78,10

Počet
obyvatel v
roce 2014

Změna počtu
obyvatel
0-14 let (%)
(2001-2011)

Poběžovice
251,00
u Holic

90,23

ORP
HOLICE

17 473,00

Okres
Pardubice

ČR
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Pramen: ČSÚ
Pohyb obyvatel v obci Poběžovice u Holic v roce 2014
Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem

7

28‰

Zemřelí celkem

2

28‰

Přirozený přírůstek

5

20‰

Přistěhovalí celkem

16

64‰

Vystěhovalí celkem

1

4‰

Saldo migrace

15

60‰

Meziroční změna počtu obyvatel 20

80‰

Pramen: ČSÚ
Pohyb obyvatel v obci Poběžovice u Holic v roce 2014
Přirozený
přírůstek v
Míra
Míra
Míra
Míra
Saldo
přepočtu
porodnosti úmrtnosti
imigrace emigrace migrace
na 1000
obyvatel

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

28‰

28‰

20‰

64‰

4‰

60‰

80‰

ORP HOLICE 11‰

11‰

1‰

25‰

21‰

3‰

5‰

Okres
Pardubice

11‰

11‰

1‰

27‰

23‰

3‰

4‰

Pardubický
kraj

10‰

10‰

1‰

23‰

23‰

0‰

1‰

ČR

10‰

10‰

0‰

27‰

25‰

2‰

2‰

Poběžovice
u Holic

Pramen: ČSÚ
Počet obyvatel obce je ovlivněn více migrací než přirozenou měnou obyvatelstva. Z celkového počtu
přistěhovaných je 80 % tvořeno obyvateli do 40 let. Nejvíce se občané stěhují z důvodu koupě
nemovitosti nebo její nové výstavby, dále z důvodu uzavření sňatku.
Počet obyvatel k 1.1.2015 byl 252 obyvatel, z toho bylo 134 mužů a 118 žen.
Sociální situace
Celková sociální situace v obci je příznivá. V současné době v obci nejsou výrazněji zastoupeny
národnostní menšiny. Nejsou zde ani sociálně vyloučené lokality. Problémy s alkoholem, gamblerstvím a
drogami se téměř nevyskytují.
Spolková činnost
V obci funguje pouze jeden spolek – Sbor dobrovolných hasičů (SDH), který má ale silnou členskou
základnu – 25 členů. SDH je financován z rozpočtu obce. Hasiči se tradičně podílí na dění
v obci. Každoročně organizují sběr železného šrotu, podílí se na přípravě obecních zábav, pálení
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čarodějnic, pravidelně pořádají jarní brigády – úklid pozemků a další akce. Ostatní spolková a sportovní
činnost je realizovaná mimo obec.
Pouze malá část obyvatel se hlásí k víře, kdy duchovní život organizuje římskokatolická farnost.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
V Poběžovicích působí několik ekonomických subjektů. Převažují spíše menší subjekty, kteří mají méně
než 10 zaměstnanců. Pouze 1 firma má více než 40 zaměstnanců. Většinu pozemků v katastru obce
obhospodařuje soukromný subjekt a působí zde i jeden chovatel. Pěstovanými plodinami jsou kukuřice,
obilí a vojtěška. Pozemkové úpravy neproběhly, ani se nepřipravují. Žádné další služby v obci nejsou,
neboť jejich zbylé celé spektrum je velmi dostupné pro občany obce v nedalekých Holicích.
Obec nepatří mezi turistické cíle, tudíž zde cestovní ruch není významněji rozvíjen. Jediné možné
turistické atraktivity představují návštěva blízkého Arboreta a zdejších lesů. Nachází se zde penzion, ale
není zde ani stravovací zařízení nebo turistické infocentrum.
V budově Obecního úřadu je sál pro 120 osob, vedle se nachází dětské hřiště. Obcí prochází dvě
cyklotrasy.
Trh práce
Struktura zaměstnanosti obyvatel v sekundéru a terciéru zhruba odpovídá průměru ORP i kraje, velmi
málo obyvatel však pracuje v zemědělství. Největší zaměstnavatelem je firma GOLDfren SPACEK
PRODUCT CZECH REPUBLIC.
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Poběžovice u Holic v roce 2013

Pramen: ČSÚ
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4. Infrastruktura
Vodovod
V letech 1984 byly zahájeny práce na stavbě vodovodu, který byl dokončen v roce 1988. Vodovodní síť
v obci je součástí skupinového vodovodu Holice (pro Holice a okolní obce). Zdrojem vody jsou jímací
zářez a vrty HV-7 a HV-1a (s celkovou kapacitou 16 l/s). Voda je upravována v úpravně vody Studená
voda, umístěné asi 2 km severovýchodně od obce Poběžovice u Holic. Upravená voda je čerpána do
vodojemu Koudelka (s objemem 2 x 400 m³ = 800 m³), z tohoto systému je zásobována celá obec. Přes
čerpací stanici Muška je možné skupinový vodovod Holice zásobovat ze skupinového vodovodu
Pardubice. Kvalita vody vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích (biologických a mikrobiologických,
fyzikálních, chemických, organoleptických).
Plynofikace
Obec je plynofikována od roku 1997 v plném rozsahu a stav je vyhovující.
Kanalizace
V obci není kanalizace, ale o kanalizaci se uvažuje s tím, že se pořídí studie proveditelnosti. Vlastní
realizace se oddaluje vzhledem k požadovaným nákladům a nízkému zájmu občanů.
Dopravní infrastruktura
Obcí Poběžovice u Holic prochází silnice č.III/ 3057 ve směru od Holic a pokračuje směrem na
Borohrádek. Na tuto komunikace navazují místní komunikace směrem na obec Vysoké Chvojno a druhým
směrem na Koudelku - místní část Holic. Tato část komunikace je ve velmi špatném stavu. Kolem
místních komunikací vybudovány chodníky. Větší část místních komunikací vyžaduje rekonstrukci a
modernizaci.
Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost obce je na slušné úrovni, ale bylo by potřeba upravit (posunout) čas odjezdu dvou
linek.

5. Vybavenost obce
Bydlení
V obci se nachází 89 budov s číslem popisným, 1 budova s číslem evidenčním, která slouží k individuální
rekreaci a 5 rozestavěných rodinných domů. Trvale obýváno je 64 domů. V obci se nenacházejí nájemní
byty. V posledních 10 letech bylo přiřazeno 8 čísel popisných nově postaveným rodinným domům. O
výstavbu rodinných domů je v obci zájem. Snahou obce bylo v minulých letech vytvořit plochu pro stavbu
rodinných domů, na které se postaví 8 domů. Další výstavba rodinných domů probíhá na soukromých
pozemcích spíše nekoordinovaným způsobem, které stavitelé buď již delší dobu vlastní, nebo se jim je
podařilo odkoupit od původních majitelů. V obci se nenachází žádné sociální bydlení, je však dostupné
v Holicích.
Školství a vzdělávání
Vzhledem k počtu dětí a blízkosti města se školskými zařízeními obec nezřizuje mateřskou ani základní
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školu. V základních školách jsou v Holicích děti umísťováni bez problémů, v mateřských školách však není
dostatek volných míst. Nejvíce navštěvované střední školy jsou v Holicích, Pardubicích a Hradci Králové.
Zdravotnictví
V obci nejsou žádná zdravotnická zařízení. Nejbližší lékaři jsou v Holicích, kde jsou zastoupena téměř
všechna potřebná zaměření. Nejbližší nemocnice jsou v Pardubicích a Hradci Králové. Záchranná služba
splňuje legislativně stanovenou maximální dobu dojezdu 20 minut.
Sociální péče
V obci se nenacházejí žádná zařízení sociálních služeb, občané mohou využít zařízení v Holicích, která
však mají malou kapacitu. Obec nemá komunitní plán sociálních služeb.
Kultura
Ve středu obce je umístěna budova obecního úřadu se sálem asi pro 120 lidí, který pro většinu
konaných akcí vyhovuje. Dále zde jsou i dvě místnosti pro knihovnu. V okolních městech se nacházejí
dostupná kulturní zařízení s pestrou nabídkou kulturních akcí. Kulturní památka se nachází na
křižovatce obce – křížek ze začátku 20. století.
V současnosti se v obci Poběžovice u Holic pořádá pravidelně několik významných kulturních a
sportovních akcí:
První kulturní akcí v novém roce bývá Hasičský ples, který je pořádán SDH.
Na jaře každého roku se koná dětskéký karneval. Pro děti jsou vždy připraveny soutěže, tombola a
samozřejmě vyhlášení nejlepší masky.
Pálení čarodějnic je již tradiční akcí pořádanou desítky let. K pálení ohně dochází u hřiště, kde se
tradičně hraje fotbalový zápas ženatí vs. svobodní. Pro děti jsou připraveny soutěže a opékají se buřty. V
roce 2010 se po padesáti letech obnovilo stavění májky.
Den matek je také zavedenou a dobrou tradicí. Děti připravují pásmo písniček a scének pro své
maminky a babičky, které kdysi stejným způsobem připravovaly podobná pásma pro své rodiče, tehdy
ještě na MDŽ.
Den dětí je akce určená nejmenším občanům obce a má rovněž dlouholetou tradici. Pro děti bývají
připraveny soutěže a hry.
Během roku pořádá obec poznávací zájezd pro děti a dospělé po kulturních památkách a přírodních
zajímavostech.
Druhá sobota v měsíci září je věnována hasičským závodům a posvícenské zábavě.
Kateřínská zábava je hojně navštěvovanou akcí pořádanou ve spolupráci s hasiči. Jedná se o akcí s
dlouholetou tradicí.
V prosinci je pořádaná mikulášská nadílka pro děti z obce i okolí.
Na první adventní neděli si děti připravují pásmo a rozvěcuje se vánoční strom, je to tradiční
předvánoční setkání občanů.
Sport a tělovýchova
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Obec nemá dostatečné sportovní vybavení. V centru obce se nachází areál s dětským hřištěm.
V nedalekých Holicích se nachází mnoho venkovních i krytých hřišť pro jednotlivé druhy sportu,
sportovních zařízení a zároveň i mnoho sportovních oddílů. Sportoviště lze využívat i v krajském městě.

6. Životní prostředí
Složky životního prostředí
Celková plocha území obce 1 342,59 ha. V současné době nejsou v obci problémy s životním
prostředím. Kromě ohrožení půd erozí (svažité pozemky) není životní prostředí zásadně ohroženo.
Ochrana životního prostředí
Zvláště chráněná území nejsou pro obec překážkou rozvoje. Jedná se o zvláště chráněná území
„Arboretum Vysoké Chvojno“, a dále významné krajinné prvky “Poběžovická stráň“ a „Soustava rybníků
Hluboký-Blažek“. V plánu je revitalizace veřejných ploch v obci.
Odpadové hospodářství
Svoz domovního odpadu je smluvně zajištěn firmou Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí. Svozové dny jsou
určeny podle svozového plánu jednou za 14 dní. V obci také probíhá svoz vybraného odpadu – plasty (2x
za měsíc), sklo (2x za měsíc) a papír. Dvakrát do roka se v obci koná také svoz nebezpečného odpadu.
Poplatek za odpad je v roce 2015 vybírán ve výši 400 Kč na obyvatele, který však zcela nepokrývá
náklady na svoz a likvidaci odpadů, tudíž bude v budoucnu nutné tuto problematiku řešit. Ve srovnání
s okolními obcemi je tento poplatek v současnosti nejnižší. Obec smluvně využívá sběrný dvůr města
Holice.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec díky své malé velkosti tvoří pouze základní typ obce – obec I. stupně. Díky tomu obec dále
administrativně spadá pod ORP Holice.
Všichni volení zástupci (7 zastupitelů) obce jsou neuvolnění. Obec zaměstnává pouze jednoho
zaměstnance na zkrácený úvazek (účetní obce) a nemá zřízeny žádné jiné organizace. Obec pro jiné obce
nevykonává žádné činnosti.
Hospodaření obce
V posledních deseti letech byl rozpočet obce vždy přebytkový a v průměru se pohyboval okolo 1,3 mil.
korun. Podíl běžných výdajů na celkových příjmech obce činí 50 %.
Obec je vedle toho dlouhodobě velmi aktivní při získávání dalších finančních zdrojů (zejména u
nenárokových dotací) než jen těch, které jí dle rozpočtového určení daní každoročně přichází ze státního
rozpočtu. Za posledních 10 let například obec získala více než 6 mil. korun na dotacích od různých
subjektů.
Obec vlastní budovu obecního úřadu se sálem, hasičskou zbrojnici a objekt prodejny. Jejich stav je v
současnosti vyhovující. Sál obecního úřadu a klubovna při hasičské zbrojnici jsou krátkodobě pronajímány
zejména k soukromým oslavám. Hlavní cíl obce ale je, aby vlastněné budovy sloužily zejména občanům
obce, tzn. veřejným účelům.
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Bezpečnost
Prevence kriminality není v obci řešena. Přestupková komise v obci také není zřízena, tuto činnost pro
obec vykonává, na základě veřejnoprávní smlouvy, město Holice. Nejbližší hasičský záchranný sbor a
oddělení policie se nachází v Holicích. Způsob varování a předcházení krizí je zpracován v Krizovém
řízení obce Poběžovice u Holic z roku 2014.
Vnější vztahy a vazby
Obec Poběžovice u Holic je od roku 2000 sídlem „Regionálního svazku obcí Holicka“, který byl od roku
2002 převeden na „Dobrovolný svazek obcí Holicka“ a v současnosti jej tvoří 17 členů (obce Býšt,
Dobříkov, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín,
Poběžovice u Holic, Radhošt, Trusnov, Týništko, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno). Případné společné
projekty se řeší v rámci MAS.
Dále je obec Poběžovice u Holic členem MAS Holicko. MAS Holicko je obecně prospěšná společnost,
která sdružuje venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje
venkova v kraji. Prostřednictvím této MAS může obec, podnikatelé, občanská sdružení a další subjekty
z obce Poběžovice u Holic získat dotace na své projekty.
Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2013

Pramen: ČSÚ

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Poběžovice u Holic v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)
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Pramen: ČSÚ
Vývoj rozpočtového hospodaření obce Poběžovice u Holic v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

Daňové příjmy

1 957

2 045

2 085

2 266

2 514

Nedaňové příjmy

209

276

473

381

409

Kapitálové příjmy

0

2

192

0

193

Neinvestiční přijaté dotace

189

271

107

91

221

Investiční přijaté dotace

0

0

0

0

0

Příjmy

2 355

2 594

2 857

2 738

3 338

Běžné výdaje

1 537

1 296

1 560

1 495

1 369

Kapitálové výdaje

13

12

0

18

126

Výdaje celkem

1 550

1 308

1 560

1 512

1 496

Saldo příjmů a výdajů

805

1 286

1 297

1 225

1 842

Podíl kapitálových výdajů

0,82%

0,93%

0,00%

1,17%

8,45%

Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 65,27% 49,95% 54,61% 54,60% 41,03%
Pramen: ČSÚ
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Velmi důležité východisko pro navrhované budoucí rozvojové aktivity v obci představují různé limity
jejího rozvoje, jejichž příčina může být velmi různorodá – od územně plánovacích dokumentů obce či
vyššího územního celku (např. kraje), přes různě lokalizované stavby v okolí obce až po konkrétní situaci
v dílčích lokalitách samotné obce.
V obci Poběžovice u Holic se vyskytuje několik takových limitů budoucího rozvoje, které mají
různou významnost.
Asi tím nejvýznamnějším se v současnosti jeví rozsah vymezených ploch pro bydlení v územním plánu
obce. Plochy pro bydlení jsou v současném územním plánu obce dimenzovány pro budoucí zvýšení počtu
obyvatel obce, ale jedná se o plochy, které nejsou ve vlastnictví obce, tak existuje významné riziko
budoucí nekoordinované zástavby v obci.
Každé území má své limity rozvoje různého rozsahu. Konkrétní přehled všech těchto limitů obce
Poběžovice u Holic je uveden v územním plánu obce. K těmto limitům je potřebné přihlížet při
formulování návrhové části PRO zejména u plánování již konkrétních rozvojových aktivit, a proto patří
mezi významná východiska budoucího rozvoje obce.
Je také důležité, aby budoucí PRO respektoval hlavní směry strategické dokumenty vyšších územních
celků – kraje a státu (např. Program rozvoje Pardubického kraje 2012–2016 nebo Strategii regionálního
rozvoje České republiky 2014–2020).

SWOT analýza
Silné stránky
●
●
●
●

Obec v atraktivní přírodní krajině
Klidné prostředí
Blízkost větších měst.
Výstavba rodinných domů

Slabé stránky
●
●
●
●

Nedostatek sportovišť
Absence chodníků v obci
Špatný stav některých místních komunikací
Absence ČOV a kanalizace

Příležitosti
●
●
●

Rekonstrukce místních komunikací
Výstavba chodníků
Využívání dotačních titulů

Hrozby
●
●
●

Stárnutí obyvatelstva
Snížení nebo zúžení finanční podpory z EU, od státu či Pardubického kraje
Dlouhodobé pokračování ekonomické recese
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat.
Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje a zároveň představuje cílový stav obce.
Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické
části (části A.1 + A.2) a také na základě jednání pracovní skupiny. Naplnění vize bude dosaženo realizací
tohoto Programu rozvoje obce a následně na něj navazujících dokumentů stejného charakteru.
STRATEGICKÁ VIZE OBCE POBĚŽOVICE U HOLIC JE DEFINOVÁNA TAKTO:
Obec Poběžovice u Holic je klidným místem pro bydlení v blízkosti města Holice, které má dostupné
služby i pro naše obyvatele. Obec nabízí klidný život pro obyvatel a průběžně zajišťuje obnovu a uchování
okolní přírody pro další generace.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „1. Péče o rozvoj obecního majetku a veřejného prostranství”
Zvýšit kvalitu majetku obce (sportoviště, chodníky)
Opatření: „Opatření 1.1”
Výstavba a rekonstrukce místních komunikací

„1.1.1 Rekonstrukce místní komunikace II.etapa”

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2016 zastupitelstvo

6500

Vlastní +
externí

2016 - 2017 zastupitelstvo

1000

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2017 zastupitelstvo

150

Vlastní

2016 - 2016 zastupitelstvo

400

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2018 - 2020 zastupitelstvo

120

Vlastní

2016 - 2018 zastupitelstvo

3

Vlastní +
externí

2017 - 2018 zastupitelstvo

100

Vlastní

Od - do

Odpovědnost

Oprava místní komunikace v délce 1,7 km
„1.1.2 Zpracovat projekt a realizovat výstavbu místní komunikace na
p.č.310/17”
Místní komunikace v nové zástavbě
Opatření: „Opatření 1.2”
Zpracování projektu a výstavba hlavního vodovodního řádu a odvodnění křižovatky

„1.2.1 Zpracování projektu a výstavba hl. vodovodního řádu na
p.č.310/17”
Hlavní vodovodní řád k nové zástavbě
„1.2.2 Realizace odvodnění křižovatky”
Realizace zatrubnění odvodnění křižovatky
Opatření: „Opatření 1.3”
Dostavba chodníků, úprava bývalé prodejny a rekonstrukce osvětlení

„1.3.1 Zpracování projektu a výstavba chodníků k zastávkám”
Nový chodník k autobusové zastávce
„1.3.2 Zpracování projektu a rekonstrukce osvětlení”

Od - do

Od - do

Odpovědnost

Odpovědnost

Postupná rekonstrukce osvětlení v obci
„1.3.2 Úprava objektu bývalého obchodu”
Přestavba na víceúčelový společenský a kulturní objekt.
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Opatření: „Opatření 1.4”

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2016 - 2016 zastupitelstvo

80

Vlastní

2018 - 2020 zastupitelstvo

2000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

10

Vlastní

Od - do

Rekonstrukce a zkvalitnění sportovišť

„1.4.1 Doplnění a oprava dětského hřiště”
Doplnění hřiště o dvě nové atrakce a údržba
„1.4.2 Zpracovat projekt víceúčelového sportovního areálu”

Odpovědnost

Vybudování nového sportovního areálu

Cíl: „2. Životní prostředí”
Vytvořit kvalitnější prostředí pro život obyvatel
Opatření: „2.1 Podpora péče o životní prostředí”

„2.1.1 Péče o čisté ovzduší”
Osvěta - výměna starých kotlů a údržba komínů

„2.1.2 Údržba lesů”
Pěstební činnost a péče o lesní porost a cesty
„2.1.3 Údržba travnatých ploch”
Sekání, nákup a údržba techniky

Od - do

Odpovědnost

2015 - 2020 zastupitelstvo

2015 - 2020

obec

100

Vlastní

2015 - 2020

obec

250

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

50

Vlastní

Cíl: „3. Vytvořit podmínky pro klidné bydlení”
Kvalitní krajina se zdravím životním prostředí
Opatření: „3.1 Snížení negativního vlivu dopravy”
Omezení nákladní dopravy

„3.1.1 Omezení nákladní dopravy”
Omezení nákladní dopravy

Od - do

2016 - 2018 zastupitelstvo

Cíl: „4. Udržet kvalitu infrastruktury”
V souvislosti s výstavbou v obci přispívat k zlepšování stavu veřejného prostranství a obecních budov a
zařízení
Opatření: „Opatření 4.1”
Údržba, rekonstrukce a budování infrastruktury

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„4.1.1 Údržba místních komunikací”
Opravy, zimní údržba

2015 - 2020 zastupitelstvo

1000

Vlastní

„4.1.2 Kontejnerová plocha”
Vybudování plochy pro kontejnery

2018 - 2019 zastupitelstvo

40

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

220

Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 4.2”
Zpracování studie a projektu kanalizace

„4.2.1 Zpracování studie a projektu kanalizace”

Od - do

Odpovědnost

2019 - 2020 zastupitelstvo

Zpracování studie a projektu

Cíl: „5. Rozvinout společenský život”
Rozvinout současný rozsah společenského života, obnovit tradiční zvyky a zapojit více občanů
Opatření: „Opatření 5.1”
Podpora a budování volnočasových aktivit v obci
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Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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„5.1.1 Podpora práce s dětmi”
Podpora zavedení nových aktivit pro děti

2015 - 2020 zastupitelstvo

200

Vlastní

„5.1.2 Podpora nových společenských akcí”
Umožnit zavedení nových společenských akcí

2015 - 2020 zastupitelstvo

300

Vlastní

společenských
ak

300

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

100

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2015 - 2020 zastupitelstvo

500

Vlastní +
externí

2015 - 2020 zastupitelstvo

0

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

40

Vlastní

„5.1.3”

2015 - 2020

Podpora a udržení stávajících společenských akcí

Cíl: „6. Zintenzivnit vztahy”
Zintenzivnit vnitřní a vnější vztahy obce
Opatření: „Opatření 6.1”
Rozvíjet informovanost v obci

„6.1.1 Informovanost obyvatel”
Informace webová, informace do domácnosti, informace SMS
Opatření: „Opatření 6.2”
Podpora rozvoje jednotlivých subjektů v obci

„6.2.1 Finanční podpora SDH”

Od - do

2015 - 2020 zastupitelstvo

Od - do

Odpovědnost

Podpora JSDH a spolku SDH
„6.2.2 Informace o dotacích”
Informace z MAS o dotačních možnostech
Opatření: „Opatření 6.3”
Podpořit aktivnější spolupráci s okolím

„6.3.1 Podpořit aktivní spolupráci s okolím”
Spolupráce v rámci DSOH a MAS
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B.3 Podpora realizace programu
Způsob realizace PRO
V Programu rozvoje obce Poběžovice u Holic na období 2015 – 2020 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.
Monitoring realizace PRO
Monitoring realizace PRO provádí zastupitelstvo obce Poběžovice u Holic 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 Poběžovice u Holic. Shromážděné informace budou součástí zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce.
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 Poběžovice u Holic souběžně se schvalováním ročního rozpočtu.
Způsob financování PRO
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je úspěšnost obce ve vyhlášených dotačních
výzvách. 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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