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Úvod
Obce jsou základními jednotkami územní samosprávy v České republice. Zákon obce vymezuje třemi
základními principy, tedy územním, občanským a právním. Smíšený model veřejné správy, který je
v České republice využíván, v praxi znamená, že na úrovni obcí je vykonávána jak státní moc
v přenesené působnosti, tak také samospráva.
Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem,
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů
vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci regionální
politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého obvodu.
Tuto povinnost obcím v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo schopno
analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém horizontu. Tyto
činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakým je strategický plán rozvoje
obce, který v delším časovém horizontu vytyčuje základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem
zpracování strategického plánu je především ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti získávání
dotací nejrůznějšího druhu a lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce.
Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení,
což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční materiál do budoucnosti. Naplnění stanovených
rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních prostředků, jimiž daná obec
disponuje.
Předkládaná analýza obce Chotutice je analytickým dokumentem, jehož cílem je identifikovat hlavní
problémy/bariéry socioekonomického rozvoje obce, stejně jako definovat, v čem spočívá její rozvojový
potenciál (silné stránky). Analýza je jedním ze vstupních dokumentů pro definování prioritních oblastí
Strategického plánu rozvoje obce Chotutice klade si za cíl předložit souhrnný profil obce, zejména
analýzu vybraných klíčových oblastí.
Obsahem samotného dokumentu je analytická část, která byla zpracována na základě veřejně
dostupných dat a informací. Základními zdroji informací pro zpracování analýzy byly zejména podklady
a údaje Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu
Středočeského kraje, ale i řady dalších institucí, tematických analýz zájmových subjektů a veřejně
dostupných údajů z webových portálů apod. Analýza současného stavu území obce byla provedená na
základě všech shromážděných dostupných podkladů. Součástí analytických prací bylo také
dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu druhé poloviny měsíce února a začátkem března
2021. Snahou zpracovatele bylo v analytické části uvést co nejaktuálnější data a v žádoucích případech
pracovat i v časových řadách. V některých případech ale musela být použita i data starší např. některá
data z ČSÚ (SLDB 2011), protože z jiných zdrojů nejsou data k dispozici. Zdroj dat je v konkrétním
případě uveden. Zpracovatel neručí za správnost a aktuálnost informačních zdrojů.
Strategická část byla vypracována na základě výstupů z komplexní analýzy obce Chotutice,
vč. dotazníkového šetření. Ze získaných informací byla sestavena SWOT analýza – formulace silných
a slabých stránek obce, jejích příležitostí a ohrožení. Rovněž byla provedena i analýza původního SRP

obce, který je zveřejněn na webu obce s aktualizací rozvojových záměrů.
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Proces strategického plánování je proces dlouhodobý, soustavný a otevřený. Ve vytvořeném plánu by
mělo docházet k trvalému a systematickému hodnocení změn vstupních podmínek i dosažených
výsledků. Úspěšný strategický plán je nutné chápat jako dohodu o budoucím rozvoji území obce.
Má-li se stát opravdu zdařilým – je nutná nejen ochota přijmout tento dokument jako rozvojový plán
území, ale neustále vynakládat úsilí ke zdokonalování a aktualizaci tak, aby nebyl pouze ideou, ale
reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu.
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A.

Návrhová část

V návrhové části je vyjádřena představa o rozvoji obce Chotutice a navržen způsob jejího dosažení
formulací strategické vize, opatřeními a podporovanými aktivitami. Popsána je také podpora realizace
programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace Strategie.
Obec Chotutice považuje podmínky pro bydlení svých občanů, zodpovědné hospodaření, svobodu
podnikání a svůj rozvoj jako základní předpoklad prosperity. Prosperita člověka začíná tam, kde se
člověk cítí dobře a Chotutice takové podmínky v rámci svých možností soustavně vytváří. Martin
Selingman1 řekl velmi trefnou moudrost, že „Duševní pohoda by se měla stát novým měřítkem
prosperity.“ Vedení obce Chotutice se k tomuto názoru hlásí s tím, že na prosperitě a tedy dobrém
pocitu života na území obce musí participovat i samotní občané.
Obec si je vědoma silných i slabých stránek plynoucích z analytické části tohoto plánu, svých možností,
jakož i svých omezení. Většinu podmínek, na nichž závisí prosperita obce, sice určuje stát, kraj
a samotná EU, ale obec Chotutice stanovením priorit bude řešit zlepšení podmínek pro bydlení, dobré
mezilidské vztahy a spokojený kulturně-společenský život občanů v rámci svých (z tohoto globálního
pohledu) skromných možností.
Strategie obce Chotutice je v souladu a navazuje na národní a nadnárodní strategické dokumenty,
včetně Strategie Středočeského kraje, Strategie MAS Podlipansko, o.p.s. a Strategie DSO Pečecký
region tak, aby bylo možné využít co nejlépe dotační tituly podporující strategické cíle obce.

1 Strategická vize
Předěl mezi analytickou částí a částí návrhovou je formulace rozvojové vize. Na základě podrobné
analýzy můžeme určit zásadní rozvojové směry obce. Vize formuluje a předurčuje stav, kterého by mělo
být v budoucnu dosaženo.
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce Chotutice na dalších 10 - 20 let;
formuluje směřování rozvoje obce dle závěrů v analytické části Strategie. Tento Strategický plán má
stanovený horizont na období 2021 – 2031. Jde o střednědobý plán a rozvojovou vizi s horizontem
10 let. Na tuto dobu jsou definovány a navrženy strategické cíle a opatření strategického plánu.
Rozvojová vize obce byla rozpracována do jednotlivých Klíčových oblastí (problémových okruhů), které
jsou pro rozvoj obce stanoveny jako prioritní (prioritní osy rozvoje).

1

Martin E. P. Seligman je americký psycholog, profesor psychologie na University of Pennsylvania, 31. nejcitovanější
psycholog 20. století. Proslul svou teorií naučené bezmocnosti, kterou rozvinul při pokusech vysvětlit fenomén deprese.
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Vize obce Chotutice:
Chotutice je samostatná obec s dlouhou tradicí, kvalitním životním prostředím
a zajímavým krajinným potenciálem. Stará se o své občany a ti jí v tom aktivně
pomáhají. Zodpovědně a transparentně hospodaří a rozvíjí se. To jí umožňuje udržovat
stávající infrastrukturu a realizovat rozvojové projekty. Obec Chotutice chce být klidným
a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a spokojený
kulturně-společenský život. Proto chce obec podporovat:





občanskou sounáležitost
komunitní a kulturně společenský život svých obyvatel
pečovat o stávající infrastrukturu, zkvalitňovat ji a rozvíjet
zlepšovat životní prostředí s vysokým podílem zeleně na území
obce i v jejím okolí
 zvyšovat dopravní dostupnost a bezpečnost
 podporovat udržitelný územní rozvoj
 spolupracovat s okolními obcemi v MAS i DSO

„Obec Chotutice je klidné, bezpečné a přívětivé místo, kde chtějí pospolu
spokojeně žít všichni její obyvatelé.“
Chotutice považuje podmínky pro bydlení svých občanů, zodpovědné hospodaření, svobodu podnikání
a svůj rozvoj jako základní předpoklad prosperity. Prosperita člověka začíná tam, kde se člověk cítí
dobře a Chotutice takové podmínky v rámci svých možností soustavně vytváří. Martin Selingman2 řekl
velmi trefnou moudrost, že „Duševní pohoda by se měla stát novým měřítkem prosperity.“ Vedení
obce Chotutice se k tomuto názoru hlásí s tím, že na prosperitě a tedy dobrém pocitu v obci musí
participovat i samotní občané.
Obec si je vědoma silných i slabých stránek plynoucích z analytické části tohoto plánu, svých možností,
jakož i svých omezení. Většinu podmínek, na nichž závisí prosperita obce, sice určuje stát, kraj
a samotná EU, ale obec Chotutice stanovením priorit bude řešit zlepšení podmínek pro bydlení, dobré
mezilidské vztahy a spokojený kulturně-společenský život občanů v rámci svých (z tohoto globálního
pohledu) skromných možností.
Návrh strategického plánu obce Chotutice obsahuje 3 základní úrovně, tj. vizi, priority (strategické cíle)
a opatření (záměry). Vize je naplňována postupnou realizací klíčových oblastí (priorit) s definovaným
strategickým cílem → priority jsou postupně naplňovány realizací specifických cílů (záměrů resp.
opatření), jak zobrazuje následující schéma:

2

Martin E. P. Seligman je americký psycholog, profesor psychologie na University of Pennsylvania, 31. nejcitovanější
psycholog 20. století. Proslul svou teorií naučené bezmocnosti, kterou rozvinul při pokusech vysvětlit fenomén deprese.
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Vize

Priorita 1

Opatření
1-10

Priorita 2

Opatření
1-7

Priorita 3

Opatření
1-2

Priorita 4

Opatření
1-7

Priorita 5

Opatření
1-9

Priorita 6

Opatření
1

Graf 1 – Strategický rozvojový plán obce Chotutice na období 2021 – 2031 – vazby mezi úrovněmi návrhové části
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Priorita 7

Opatření
1-7

2 Klíčové oblasti a komplexní strategický cíl
Ve vazbě na provedenou analýzu, z ní plynoucí SWOT analýzu a anketu s průzkumem názorů obyvatel
obce Chotutice, která se konala na konci roku 2015, v rámci Listů obce Chotutice se SPRO Chotutice
opírá o celkem pět základních klíčových oblastí (prioritních os) – viz tabulka níže. Tyto klíčové oblasti
budou v rámci SPRO Chotutice plnit roli základních prioritních os rozvoje, na něž budou navázána dílčí
prováděcí opatření, resp. záměry.
Komplexní strategický cíl
v návaznosti na vizi:

Klíčové oblasti - Prioritní osy
rozvoje:

Termín splnění komplexního
strategického cíle:
Indikátory splnění strategického
cíle:

Vytvoření prosperující obce s čistým životním prostředím,
klidným bydlením a silným zázemím v oblasti kulturněspolečenské a sportovní, posilující kombinaci moderního
životního stylu s tradičním venkovským prostředím při
zachování vyváženého územního rozvoje.
P1 - Infrastruktura
P2 – Volnočasové aktivity
P3 – Obnova kulturních památek
P4 – Životní prostředí, veřejná prostranství
P5 – Veřejné budovy a další nemovitosti
P6 – Podpora bydlení
P5 – Další činnosti obce

2031
 Indikátory výsledku – dosažitelné realizací souboru
opatření (záměrů, resp. projektů/aktivit), vedoucí
k dosažení strategického cíle v rámci celé priority.
 Indikátory výstupu – dosažitelné realizací konkrétních
opatření (záměrů, resp. projektů/aktivit), tj. vedoucí
k dosažení jednotlivých specifických cílů definovaných
u opatření.
Podrobně viz tabulka v kap. č. 5.4 Postup sledování
a vyhodnocování realizace SRP – monitoring strategie
Směrná datová základna pro vyhodnocování indikátorů
→ Sčítání lidu, domů a bytů 2021
→ Demografické údaje 2031
→ Aktuální údaje z veřejné databáze ČSÚ (2031)
→ Závěrečný účet obce Chotutice
Srovnávací datová základna
(analytická část SRP)
→ Sčítání lidu, domů a bytů 2011
→ Demografické údaje 2019
→ Údaje z veřejné databáze ČSÚ (2019)
→ Rozpočet obce Chotutice
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3 Prioritní osy rozvoje a strategické cíle
Obec Chotutice se dlouhodobě zaměří na tyto priority a z nich plynoucí strategické cíle, realizované
pomocí uvedených záměrů (opatření):
Tabulka 1 – Prioritní osy a strategická opatření (záměry) strategického plánu obce Chotutice pro období 2021 - 2031

Prioritní osa 1

Infrastruktura

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Opatření 1.4
Opatření 1.5
Opatření 1.6
Opatření 1.7
Opatření 1.8
Opatření 1.9
Opatření 1.10

Rekonstrukce chodníků
Pořízení a oprava dopravních zařízení a značení
Oprava a výstavba opěrných zdí (ul. V Zákoutí)
Dobudování zázemí technických služeb
Pořízení nového územního plánu obce
Opravy a rekonstrukce dešťové kanalizace
Oprava účelové komunikace Chotutice - Vrbčany
Oprava účelové komunikace Chotutice - Chroustov
Vybudování cyklotrasy Plaňany – Vrbčany – Chotutice – Radim
Vytvoření infrastrukturních podmínek pro další výstavbu v obci

Prioritní osa 2

Volnočasové aktivity

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Opatření 2.4
Opatření 2.5
Opatření 2.6
Opatření 2.7

Rozšíření dětského hřiště v rámci VSH
Vybudování dalších volnočasových aktivit v rámci VSH
Opravy a rekonstrukce stávajícího vybavení VSH
Vybudování volnočasových aktivit pro seniory v rámci VSH
Podpora sportovních činností se zaměřením na mládež
Rozvoj spolkové činnosti v obci
Rozvoj kulturních aktivit v obci

Prioritní osa 3

Obnova kulturních památek

Opatření 3.1
Opatření 3.2

Úprava centrální části obce (kaplička a okolí)
Obnova křížku za obcí

Prioritní osa 4

Životní prostředí, veřejná prostranství

Opatření 4.1
Opatření 4.2
Opatření 4.3
Opatření 4.4

Vybudování sběrného místa
Protipovodňová opatření
Rozšíření systému třídění odpadů v obci
Revitalizace veřejné zeleně

Opatření 4.5

Výsadba a údržba alejí podél účelových komunikací v okolí obce (okrasné i ovocné
stromy)

Opatření 4.6

Důsledné monitorování a dohled omezující vznik černých skládek v okolí obce

Opatření 4.7

Postupné pořízení a osazení mobiliáře na veřejná prostranství (lavičky, odpadkové
koše, stojany na kola)

Prioritní osa 5

Veřejné budovy a další nemovitosti

Opatření 5.1
Opatření 5.2
Opatření 5.3
Opatření 5.4
Opatření 5.5
Opatření 5.6
Opatření 5.7
Opatření 5.8

Zateplení zdravotního střediska a domu s pečovatelskou službou (ZS a DPS)
Úprava a rekonstrukce části kulturního domu
Demolice části bývalých skladů
Výměna otopného systému v ZS a DPS
Oprava fasády obecního úřadu
Opravy a rekonstrukce nebytových prostor
Zřízení obecní školky
Výkup pozemků pro potřeby obce
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Opatření 5.9

Oplocení obecního pozemku u víceúčelového hřiště

Prioritní osa 6

Podpora bydlení

Opatření 6.1

Opravy a rekonstrukce bytového fondu

Prioritní osa 7

Další činnosti obce

Opatření 7.1

Zřízení společného hrobového místa pro ukládání uren zesnulých bez pozůstalých

Opatření 7.2
Opatření 7.3
Opatření 7.4
Opatření 7.5
Opatření 7.6
Opatření 7.7

Vybudování společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy
Podpora a rozvoj sociálních služeb
Protidrogová prevence
Vytváření podmínek pro drobné a střední podnikání
Zkvalitnění komunikačních kanálů mezi obcí a občany
Zkvalitnění služeb na úseku státní správy

4 Realizační část priorit a strategických cílů
4.1 Priorita 1 - Infrastruktura
Zodpovědný přístup k dopravní dostupnosti, k bezpečnosti a k rozvoji infrastruktury obce je naprostou
prioritou. Obec bude usilovat o to modernizovat, rozvíjet, sanovat a obnovovat již vybudovanou
infrastrukturu, posilovat bezpečnost dopravy a rozvíjet infrastrukturu pro dopravu a zejména
infrastrukturu pro zranitelné účastníky dopravy, tj. chodce a cyklisty. Rovněž bude podporovat novou
výstavbu a posilovat rozvoj obce formou zlepšení jejího demografického vývoje. K tomuto problému
zaujímá trvale zodpovědný a udržitelný přístup tak, aby zabránila chátrání již vybudované obecní
infrastruktury a obecního majetku. Obec chce rovněž budovat i infrastrukturu novou a proto bude
usilovat o získání dotací na modernizaci, rekonstrukci a rozvoj stávající infrastruktury i na pořízení
infrastruktury nové.
Jedním z prioritních cílů je pro obec zajištění zvýšení bezpečnosti dopravy. Technický stav některých
chodníků je nepříznivý, v některých částech chybí tyto pěší trasy úplně. Pro obec je klíčové realizovat
opatření, jehož cílem je pokračovat v budování a rekonstrukcích chodníků a rovněž je i zpřístupňovat
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto chce obec pokračovat v opravách chodníků
a budování chodníků nových. V rámci zvýšení bezpečnosti dopravy chce zároveň i opravit dopravní
značení a pořídit zařízení pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
Z důvodu ochrany stávající infrastruktury a zvýšení bezpečnosti dopravy a občanů obce je jedním
z navržených opatření i pokračování již započatých oprav a výstavby opěrných zdí v obci. Navrhovaným
opatřením je výstavba opěrné zdi v ul. V Zákoutí.
Aby obec mohla kvalitně pečovat o svoje území, potřebuje k tomu i kvalitní zázemí, kde by mohla
uskladnit potřebný materiál, nářadí a zařízení pro tuto údržbu, z toho důvodu potřebuje dobudovat
zázemí technických služeb, které se o údržbu a čistotu obce starají.
Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšný, kvalitní, progresivní a dynamický rozvoj každé obce
je aktuální schválený územní plán. Územní průmět nového Strategického plánu rozvoje obce Chotutice
je jedním z podkladů pro zpracování nového územního plánu obce Chotutice resp. jeho případných
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změn. Územní průmět SRP do územního plánu identifikuje okruh problémů a témat k řešení
vyplývajících z potřeb obce a zajišťuje provázání navrhované strategie rozvoje obce a její následnou
implementaci v rámci územního plánu obce jako jednoho z instrumentů realizace navržené strategie.
Proto je dalším z navrhovaných opatření pořízení nového územního plánu obce Chotutice.
Obec se rovněž soustředí na zlepšení vzhledu obce a zkvalitnění jejího prostředí, a to formou zlepšení
odvodu dešťových vod na území obce. Z toho důvodu by chtěla postupně opravit a rekonstruovat
dešťovou kanalizaci na území obce, která odvádí dešťové vody z veřejných prostranství.
Obec Chotutice se podobně jako jiné obce potýká s nedostatkem financí na opravu všech pozemních
komunikací, které patří do správy a vlastnictví obce. Vlivem zvyšujícího se provozu a klimatických
podmínek se stav některých komunikací zhoršuje (povrchové vlastnosti a podloží). Záměrem obce je
zlepšit technický stav nejen místních, ale i účelových komunikací, jejich modernizace a zkvalitnění.
Jedná se o dlouhodobý cíl, při kterém bude obec podle svých finančních možností průběžně
rekonstruovat účelové komunikace ve vlastnictví obce, které jsou v nevyhovujícím stavu a které jsou
důležité pro současnou obslužnost i pro další rozvoj obce. Modernizace komunikací bude prováděna
podle jejich aktuální situace a potřeb. Opravy povedou ke zvýšení bezpečnosti a komfortu účastníků
dopravy, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto komunikace mohou rovněž
využívat pěší a cyklisté, protože na nich je velmi nízká frekvence dopravy.
Na území obce a v jejím okolí chybí bezpečné komunikace pro pěší i cyklisty, kterými se tito zranitelní
účastníci dopravy mohou pohodlně a bezpečně dostat do okrajových částí obce, do sousedních obcí,
za prací, do škol, na úřady apod. Obec bude proto podle svých finančních možností podporovat
výstavbu nových cyklotras a cyklostezek. Proto je cílem obce postupně vybudovat cyklotrasu, která
zvýší bezpečnost těchto zranitelných účastníků dopravy. Dalším cílem je prosazování ekologicky
šetrných způsobů přepravy, propojení a usnadnění přepravy do okrajových částí obce a do okolních
obcí a přiblížení přírodního a kulturního dědictví návštěvníkům.
Bydlení je z pozice obce považováno za soukromý statek každého jednotlivce, jehož dosažení závisí na
jeho aktivitě. Cílem obce je však soustředit se na zlepšení nepříznivého demografického vývoje,
tj. úbytku obyvatel a stárnutí populace. Proto chce připravit příznivé podmínky pro eliminaci tohoto
nepříznivého vývoje a soustředit se na další rozvoj obce formou přípravy pozemků pro bydlení. Z toho
důvodu je jedním z navržených opatření příprava takových pozemků, a to formou vybudování
infrastruktury pro novou zástavbu.
Tabulka 2 – Prioritní osa 1 – Technická vybavenost a další infrastruktura a navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 1

Technická vybavenost a další infrastruktura

Strategický cíl:

Zlepšit a zkvalitnit dopravní infrastrukturu vč. zvýšení bezpečnosti
zranitelných účastníků dopravy.
Zkvalitnit a podpořit rozvoj obce pořízením nového územního plánu.
Zlepšit kvalitu bydlení na území obce vytvořením příznivých podmínek
pro bydlení mladých rodin.
Rekonstrukce chodníků
Zlepšit podmínky pro dopravní obslužnost území obce, zvýšit bezpečnost
zranitelných účastníků dopravy, zlepšit životní prostředí a podmínky pro
bydlení obyvatel (snížení prašnosti, emisí).
Postupné rekonstrukce, opravy a výstavba chodníků na území obce,
podle stavu této infrastruktury, podle potřeb a finančních možností obce.

Opatření 1.1
Specifický cíl:

Popis opatření
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Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 1.2
Specifický a cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 1.3
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 1.4
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 1.5
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

2021 – 2022
Evropské dotační zdroje (MAS – IROP)
Národní dotační zdroje (MMR, SFDI – silnice III. třídy)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Pořízení a oprava dopravních zařízení a značení
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci.
V návaznosti na rekonstrukci komunikací v obci opravit, obnovit a doplnit
vodorovné i svislé dopravní značení a instalovat další zabezpečovací
zařízení (dopravní značky, dopravní zrcadla apod.), která přispějí ke
zvýšení bezpečnosti dopravy v obci.
2022 – 2027
Národní dotační zdroje (MMR - PORV, SFDI – silnice III. třídy)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Oprava a výstavba opěrných zdí (ul. V Zákoutí)
Vytváření podmínek pro zvýšení bezpečnosti dopravy a obyvatel obce
prostřednictvím stabilizace svahu nad silnicí v obci.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel je třeba provést opatření
pro stabilizaci svahu nad silnicí v ul. V Zákoutí, a to pomocí vybudování
opěrné zdi u této silnice.
2024
Národní dotační zdroje (MMR - PORV, SFDI – silnice III. třídy)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Dobudování zázemí technických služeb
Rekonstrukce a modernizace obecního majetku za účelem zkvalitnění
péče o veřejnou zeleň, veřejná prostranství a budovy obce.
Dokončení rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice, ze které vznikne
zázemí pro technické služby obce, jehož součástí bude i sociální
zázemí pro zaměstnance TS.
2022 – 2025
Národní dotační zdroje (MMR – PORV)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Pořízení nového územního plánu obce
Zlepšení a zkvalitnění podmínek rozvoje území obce v návaznosti na její
potřeby.
Pořízení nového územního plánu obce, který vymezí podmínky pro
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj obce a soudržnost jejích
obyvatel.
2022 – 2023
Národní dotační zdroje (MMR – Podpora územního plánování)
Krajské dotační zdroje
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Opatření 1.6
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:
Opatření 1.7
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 1.8
Specifický cíl:

Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 1.9
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Obecní rozpočet
Opravy a rekonstrukce dešťové kanalizace
Zkvalitnění životního prostředí na území obce prostřednictvím zlepšení
nakládání s vodami.
Postupné opravy poškozených a nefunkčních částí stávající dešťové
kanalizace v obci, vč. výměny a oprav vpustí, které odvodňují veřejná
prostranství a komunikace, a to podle stavu jednotlivých úseků
kanalizace (monitoring) a finančních možností obce.
2021 – 2031 – průběžná realizace po dílčích etapách
Národní dotační zdroje (MŽP)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Oprava účelové komunikace Chotutice - Vrbčany
Zlepšit podmínky pro dopravní obslužnost území obce a zlepšit životní
prostředí a podmínky pro bydlení obyvatel (snížení prašnosti, emisí).
Postupná rekonstrukce a opravy povrchu účelové komunikace
z Chotutic směrem do Vrbčan, podle stavu této komunikace, podle
potřeb a finančních možností obce.
2024 – 2031
Národní dotační zdroje (MMR – PORV. MŽP)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Oprava účelové komunikace Chotutice - Chroustov
Zlepšit podmínky pro dopravní obslužnost území obce a zlepšit životní
prostředí a podmínky pro bydlení obyvatel (snížení prašnosti, emisí,
nakládání s vodami).
Postupná rekonstrukce a opravy povrchu účelové komunikace z Chotutic
směrem do Chroustova, vč. úprav odvodnění komunikace a úprav
vodního režimu v jejím okolí, a to podle stavu této komunikace, podle
potřeb a finančních možností obce.
2021 – 2031 – průběžná realizace po dílčích etapách
Národní dotační zdroje (MMR – PORV, MŽP)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Vybudování cyklotrasy Plaňany – Vrbčany – Chotutice - Radim
Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy (cyklistů) a podpora
vhodných forem cestovního ruchu šetrných k přírodě.
Vyprojektování cyklotrasy spojující uvedené obce kolem toku řeky
Výrovky a postupné vybudování této cyklotrasy vč. jejího napojení na síť
cyklostezek a cyklotras v regionu.
2021 – 2031 – postupná realizace od zahájení přípravy až po celkovou
realizaci
Evropské dotační zdroje (IROP)
MAS, DSO
Národní dotační zdroje (MMR, SFDI)
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Opatření 1.10
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Vytvoření infrastrukturních podmínek pro další výstavbu v obci
Rozšíření rodinné výstavby – udržení mladé generace v obci
Jak vyplývá z analýzy obyvatelstva, populace v obci postupně stárne
a obyvatelé se stěhují pryč z obce. Proto by do 10-15 let mělo dojít
k zásadní obměně demografické struktury obyvatelstva. Z tohoto
důvodu je nutné připravit prostředí pro mladé rodiny s dětmi.
Z pohledu financování bude patrně nutné rozdělit realizaci tohoto
opatření na etapy. Na počátku bude nutné vybudovat inženýrské sítě
(vodu, plyn, kanalizaci, vč. přípojek pro jednotlivé stavební pozemky
a dále přístupovou komunikaci vč. veřejného osvětlení.
2022 – 2031 (po vytvoření a schválení nového ÚP)
Národní dotační zdroje (MMR - Podpora bydlení)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

4.2 Priorita 2 – Volnočasové aktivity
Kvalitní nabídka volnočasových aktivit a různých kulturně-společenských a sportovních akcí se příznivě
projeví ve vztahu obyvatel k obci, snížení sociálně-patologických jevů a odstranění stresu. Obec by měla
poskytnout obyvatelům i návštěvníkům co nejširší komplexní nabídku volnočasového vyžití při
využívání stávajícího a rozvíjení dalšího potenciálu. Je třeba vytvářet podmínky pro rozvoj aktivit
trávení volného času obyvatel obce i jejích návštěvníků bez rozdílu věku, a to především zajištěním
dostupné a kvalitní infrastruktury a zázemí pro kulturně-společenské a sportovní aktivity.
Pro obec Chotutice je nedílnou součástí a důležitou podstatou vytvářet v obci zázemí pro to, co lidi
baví, podporovat zdravý životní styl a volnočasové vyžití všech obyvatel, zejména dětí a mládeže
a seniorů v obci. V popředí zájmu této priority je proto nejen podpora spolkové činnosti, sportu
a dalších volnočasových aktivit, ale především kultura, práce s mládeží, podpora aktivního trávení
volného času pro seniory a celková podpora komunitního života v obci. K těmto aktivitám je možné
využít stávající prostory, které má obec k dispozici, a to všesportovní areál s fotbalovým hřištěm
a stávající chátrající a málo využívaný kulturní dům. Obec se proto zaměří zejména na řešení využití
a dovybavení svého stávajícího kulturního a sportovního zařízení, protože podporu kultury a sportu
obec chápe jako významný prostředek občanské soudržnosti a součást zdravého životního stylu
obyvatelstva. Proto jsou navrhována níže uvedená opatření na rozšíření, dovybavení, zkvalitnění
a nové využití těchto prostor a území. Moderní a kvalitní infrastrukturou, která přispěje ke kvalitnímu
a zdravému trávení volného času chce obec zvýšit zájem svých občanů o veřejný život a podpořit pocit
sounáležitosti s územím. Rovněž chce podporovat sport a tělovýchovu a posílit jejich pozici v životě
občanů, aby se staly nedílnou součástí jejich života a zdravého životního stylu.
Dalším z cílů obce je přispívat k podpoře lokální identity svých obyvatel a sounáležitosti s místem kde
žijí a zároveň podporovat i rozvoj cestovního ruchu. Vhodným prostředkem k dosažení tohoto cíle, je
podpora komunitního života a umožnění setkávání obyvatel napříč generacemi. Z toho důvodu je
jedním z navrhovaných opatření vytvoření klubu seniorů a komunitního centra obce.
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V obci jsou 2 spolky, které se aktivně zapojují do činností obce, a to jak sportovních, tak kulturně
-společenských a na ochranu životního prostředí. Tyto spolky chce obec dále průběžně podporovat,
aby se mohly rozvíjet a přispěly tak aktivně k občanské soudržnosti a sounáležitosti v obci. Rovněž chce
však podpořit i případný vznik spolků nových a chce pro ně zajistit i kvalitní volnočasovou
infrastrukturu.
Tabulka 3 – Prioritní osa 2 – Volnočasové aktivity a navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 2

Volnočasové aktivity

Strategický cíl:

Zlepšit kvalitu vybavenosti v oblasti kultury, sportu a dalších
volnočasových aktivit.
Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce
a podpora jejich zájmů a zejména práce s mládeží a seniory.
Rozvíjet a podporovat občanskou sounáležitost, kulturně-společenský
život, obnovovat a udržovat tradice jako jeden z významných prvků
komunitního života v obci a vytvářet pro něj příznivé podmínky.
Podporovat spolkovou činnost a tím posilovat její pozici ve smyslu
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti vyváženého
a udržitelného způsobu života v obci.
Rozšíření dětského hřiště v rámci VSH
Podporovat sport a tělovýchovu, a tím posilovat jejich pozici ve smyslu
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti zdravého
životního stylu.
Doplnění prvků dětského hřiště u VSH, vč. doplnění mobiliáře a zázemí
pro matky s dětmi.
2021 - 2022
Národní dotační zdroje (MMR, MŠMT)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Vybudování dalších volnočasových aktivit v rámci VSH
Podporovat sport a tělovýchovu, a tím posilovat jejich pozici ve smyslu
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti zdravého
životního stylu.
Vybudování dalších volnočasových aktivit pro mládež v areálu VSH.
2021 – 2031 (průběžná realizace po dílčích etapách podle finančních
možností obce a zájmu občanů)
Národní dotační zdroje (MMR, MŠMT, NSA)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Opravy a rekonstrukce stávajícího vybavení VSH
Podporovat sport a tělovýchovu, a tím posilovat jejich pozici ve smyslu
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti zdravého
životního stylu.
Postupná rekonstrukce dalších částí VSH (umělý povrch víceúčelového
hřiště, vybavení hřiště, šatny, tech. zázemí apod.)
2021 – 2031 (průběžná realizace po dílčích etapách podle finančních
možností obce a zájmu občanů)

Opatření 2.1
Specifický cíl:

Popis opatření
Doba realizace:
Možné zdroje
financování:
Opatření 2.2
Specifický cíl:

Popis opatření
Doba realizace:
Možné zdroje
financování:
Opatření 2.3
Specifický cíl:

Popis opatření
Doba realizace:
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Možné zdroje
financování:
Opatření 2.4
Specifický cíl:

Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:
Opatření 2.5
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 2.6
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:
Opatření 2.7
Specifický cíl:
Popis opatření

Národní dotační zdroje (MMR, MŠMT, NSA)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Vybudování volnočasových aktivit pro seniory v rámci VSH a MLK
Podporovat sport a tělovýchovu, a tím posilovat jejich pozici ve smyslu
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti zdravého
životního stylu.
Dobudování a dovybavení areálu VSH cvičebními a relaxačními prvky
pro aktivní pohyb seniorů.
Rovněž obec připravuje vybudování klubu seniorů v místní knihovně
na OÚ, vč. pořízení vhodného vybavení.
2022 – 2023
Národní dotační zdroje (MMR)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Podpora sportovních činností se zaměřením na mládež
Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce
a podpora jejich zájmů a zejména práce s mládeží.
Obec bude podporovat činnost stávajících spolků, zejména
dlouhodobých i jednorázových akcí, pořádaných různými subjekty
pro rozvoj sportovní činnosti mládeže (např. příměstské tábory).
2021 – 2031 (průběžná každoroční realizace)
Evropské dotační zdroje (OP Zaměstnanost)
Národní dotační zdroje (MMR, MŠMT)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Rozvoj spolkové činnosti v obci
Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce
a podpora jejich zájmů.
Obec připravuje vybudování komunitního centra v prostorách stávajícího
kulturního domu (dále jen KD). Obec bude podporovat nové
inicializované aktivity stávajících spolků a případný vznik spolků nových.
Bude rovněž rozšiřovat nabídku veškerých zájmových akcí a aktivit
v území, a to podporou dlouhodobých i jednorázových akcí, pořádaných
různými subjekty pro rozvoj spolkové činnosti v obci (AFK, Kuňky, SPOZ,
senioři apod.).
2021 – 2031 (průběžná každoroční realizace)
Národní dotační zdroje (MMR, MŠMT, MK)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Rozvoj kulturních aktivit v obci
Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce
a podpora jejich zájmů.
Obec připravuje vybudování komunitního centra v prostorách stávajícího
kulturního domu (dále jen KD). Opatření je rovněž zaměřeno
na dostatečnou nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí
a zájmových činností místních obyvatel. Budou proto podporovány
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Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

dlouhodobé i jednorázové akce, pořádané různými subjekty pro rozvoj
kulturní činnosti v obci včetně jejich spolupořádání (karneval, MLK,
zájezdová činnost apod.).
2021 – 2031 (průběžná každoroční realizace)
Národní dotační zdroje (MMR, MŠMT, MK)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

4.3 Priorita 3 – Obnova kulturních památek
Obec Chotutice je obklopena zelení. Jedná se o ekologicky cenné území s vysokou ochranou přírody
v jejím okolí (NPR Chroustov apod.). Kvalitní životní prostředí bez výrazného zatížení a znečištění
a kulturní krajina v okolí činí obec atraktivním místem pro život jejích obyvatel. V tomto směru lze tento
potenciál vhodně využít i pro rozvoj různých forem cestovního ruchu (dále jen CR) a trávení volného
času.
Nedílnou součástí kvalitního života na území obce je i revitalizace majetku obce a obnova kulturních
památek. Na území obce jsou významné drobné památky, které jsou sakrálního i obdobného
kulturního charakteru (nejsou to zapsané kulturní památky). Tyto památky jsou jednak kulturním
dědictvím předků, místní atraktivitou, ale i nezaměnitelnou součásti centra obce a kulturní krajiny
v jejím okolí, jsou nedílnou součástí obytného území, ale jsou i v sousedství pěších stezek a cyklotras.
Jedná se zejména o kapličku na hlavní návsi, která tvoří významnou dominantu obce a dále o Křížek
nad obcí, který je dobře viditelný hned při vjezdu do obce a tvoří tak rovněž jakousi dominantu
a nedílnou součást historie a charakteru obce. Bohužel tyto drobné památky chátrají a i jejich
bezprostřední okolí je mnohdy zanedbané.
Hlavním cílem navrhovaných opatření (záměrů) obce je provést rekonstrukci těchto drobných
kulturních památek a usilovat tak o jejich dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo k jejich
znehodnocení a co nejvíce se prodloužila jejich životnost a uživatelnost. Rekonstruované a opravené
památky, vč. jejich upraveného okolí by bylo vhodné začlenit i do kulturně společenského života obce,
aby se zase staly nedílnou součástí tradic a života jejích obyvatel. Jejich atraktivitu lze využít i pro
podporu CR, a to např. prostřednictvím vytvoření odpočinkových míst.
Tabulka 4 – Prioritní osa 3 – Obnova kulturních památek a navrhovaná opatření

Priorita 3

Obnova kulturních památek

Strategický cíl:

Podpora zachování a oživení kulturního dědictví a podpora cestovního
ruchu.
Chránit, regenerovat, respektovat a zachovat architektonickou
hodnotu území obce.
Obnova a rozvoj turisticky zajímavých míst a lokalit, které mají
potenciál být přitažlivými pro potenciální návštěvníky obce a jejího
okolí.
Úprava centrální části obce (kaplička a okolí)
Zachování kulturního dědictví a podpora CR.
Bude upravena, zrekonstruována a revitalizována celá centrální část obce
okolo kapličky (úprava a revitalizace zeleně, úprava okolních komunikací
a ploch, údržba objektu kapličky apod.).

Opatření 3.1
Specifický cíl:
Popis opatření
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Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 3.2
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

2022 – 2024
Národní dotační zdroje (MMR)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Obnova křížku za obcí
Zachování kulturního dědictví a podpora CR.
Bude restaurován křížek nad obcí a upravena a revitalizována plocha
okolo něj (restaurování křížku vč. podstavce, úprava jeho okolí,
revitalizace zeleně apod.).
2022 – 2024
Národní dotační zdroje (MMR)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

4.4 Priorita 4 - Životní prostředí, veřejná prostranství
Ochrana přírody a krajiny bývá spojována se zachováním přírodního rázu a vyváženosti jednotlivých
krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti. Zlepšení celkového
vzhledu obce včetně veřejných prostranství a obecního majetku zvýší atraktivitu obce a oživí její
centrum. Péče o celkový vzhled obce patří k důležitým faktorům ovlivňujícím image obce a její
prezentaci navenek. Kvalitní veřejné prostory a obytné zázemí jsou predispozice vedoucí ke
spokojenosti obyvatel s podmínkami bydlení a života v obci.
Udržení kvalitního životního a přírodního prostředí je proto jednou z dalších priorit obce a nezbytným
předpokladem pro trvalou udržitelnost jejího rozvoje. Obec Chotutice je obklopena zelení. Dobrá
kvalita životního prostředí bez výrazného zatížení a znečištění činí obec atraktivním místem pro život
jejích obyvatel. Životní prostředí výrazným způsobem ovlivňuje způsob života všech obyvatel
i návštěvníků území.
Třídění a nakládání s odpadem je jedním z hlavních cílů pro ekologicky vyvážené životní prostředí
v obci. Obec Chotutice má poměrně kvalitně řešené odpadové hospodářství. Po obci jsou umístěné
kontejnery na tříděný odpad, které občané hojně využívají. Ne všechen odpad je však možné vytřídit
do těchto kontejnerů. Aby nevznikaly černé skládky v okolí obce je potřeba zajistit pro občany funkční
sběrné místo, kde by bylo možné odložit různé druhy odpadu, který není možné vytřídit do kontejnerů
v obci nebo uložit do popelnice. Rovněž rozšíření systému třídění odpadu je dalším rozvojovým
záměrem obce.
Pro zachování kvalitního životního prostředí v okolí obce je nutná prevence a vytváření podmínek pro
údržbu a zachování neporušeného vzhledu krajiny. Obec rovněž v navrhovaných opatřeních klade
důraz na zachování funkčně vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, a to nejen na území obce, ale
i v jejím okolí. Péče o krajinu jde ruku v ruce i s péčí o majetek obce. V této souvislosti jsou navrhována
protipovodňová opatření, která zabránění škodám na majetku obce i občanů v souvislosti
s povodněmi, kterými je území obce ohroženo.
Dalším cílem navrhovaných opatření pro zkvalitnění a zachování čistého životního prostředí, je
zkvalitnit celkový vzhled obce Chotutice, se zaměřením na veřejná prostranství. Kvalitní veřejné
prostory s udržovanou zelení v jeho obytném zázemí jsou predispozice vedoucí ke spokojenosti
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obyvatel obce. Zanedbaná veřejná prostranství totiž vedou ke snižování atraktivity obce a k celkovému
poklesu kvality životního prostoru pro obyvatele i návštěvníky. Revitalizacemi veřejných prostranství
v obci a výsadbou zeleně se zvýší atraktivnost obce a návštěvnost těchto prostranství místními
obyvateli, ale i návštěvníky. Záměrem obce proto je revitalizace a zatraktivnění některých veřejných
prostranství. Součástí bude i výsadba nové a údržba stávající obecní veřejné zeleně, doplněná
i o kvalitní mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Takto revitalizovaná a doplněná veřejná prostranství se
vznikem odpočinkových míst s lavičkami zároveň umožnění setkávání obyvatel obce napříč
generacemi.
Obec rovněž v navrhovaných opatřeních klade důraz na zachování funkčně vyvážené a ekologicky
stabilní krajiny, a to nejen na samotném území obce, ale i v jejím okolí. V této souvislosti je navrhováno
opatření na údržbu a výsadbu alejí a stromořadí podél účelových komunikací v okolí obce ve volné
krajině.
Kvalitně udržované okolí obce a kvalitně řešené odpadové hospodářství bude zároveň i prevencí vzniku
černých skládek v okolí obce, které se v poslední době několikrát objevily. Obec bude důsledněji
dohlížet i na své okolí a s pomocí občanů jej bude monitorovat, aby vznik černých skládek omezila.
Rovněž se bude důsledně podílet na vypátrání viníků, kteří by takovou skládku založili.
Tabulka 5 – Prioritní osa 4 – Životní prostředí, veřejná prostranství a navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 4

Životní prostředí, veřejná prostranství

Strategický cíl:

Podpora zdravého a trvale udržitelného životního prostředí na území
obce a v jejím okolí.
Zkvalitnění nakládání s odpady.
Zatraktivnění vzhledu obce pro obyvatele i návštěvníky formou
revitalizace a péče o veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí,
stabilizované a neporušené krajiny.

Opatření 4.1
Specifický cíl:

Vybudování sběrného místa
Zlepšení životního prostředí prostřednictvím zkvalitnění nakládání
s odpady.
Vybudování funkčního sběrného místa pro ukládání různého druhu
odpadu v obci (zpracování projektu sběrného místa, zpevnění plochy
po demolici bývalých skladů, oplocení prostoru a vybavení kontejnery
a zázemím pro obsluhu).
2024 – 2026 (v návaznosti na opatření č. 5.3 níže)
Evropské dotační zdroje (OPŽP)
Národní dotační zdroje (MŽP, MMR)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Protipovodňová opatření
Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí,
stabilizované a neporušené krajiny, ochrana majetku a zvýšení
bezpečnosti obyvatel prostřednictvím realizace protipovodňových
opatření.

Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 4.2
Specifický cíl:
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Popis opatření

Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 4.3
Specifický cíl:
Popis opatření:
Doba realizace:
Možné zdroje
financování:

Opatření 4.4
Specifický cíl:
Popis opatření
Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 4.5
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

Z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel obce a na ochranu majetku je
třeba provést protipovodňová opatření, která budou sloužit jak
k zadržení možného přívalu vody, tak k jejímu bezpečnému odvodu
mimo obec.
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MŽP, MMR, MV)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Rozšíření systému třídění odpadů v obci
Zlepšení životního prostředí prostřednictvím zkvalitnění nakládání
s odpady.
Přidání dalších nádob pro stávající tříděný odpad na další vhodná místa
v obci a přidání nádob pro nové druhy tříděného odpadu.
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MŽP)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Revitalizace veřejné zeleně
Zkvalitnění péče o veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Postupná revitalizace zeleně na dalších místech v obci a v jejím nejbližším
okolí, a to podle potřeb a finančních možností obce.
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MŽP)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Výsadba a údržba alejí podél účelových komunikací v okolí obce
(okrasné i ovocné stromy)
Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí
a péče o vzhled krajiny.
Postupná údržba stávajících alejí a stromořadí a výsadba nových (ovocné
i okrasné stromy) podél účelových komunikací na území obce
a v jejím okolí.
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Evropské dotační zdroje (OPŽP)
Národní dotační zdroje (MŽP)
MAS, DSO
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
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Opatření 4.6
Specifický cíl:
Popis opatření
Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 4.7
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

Důsledné monitorování a dohled omezující vznik černých skládek
v okolí obce
Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí
a péče o vzhled krajiny.
Prevence a monitoring vzniku černých skládek v okolí obce
2021 – 2031 (průběžná realizace)
Národní dotační zdroje (MMR)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Postupné pořízení a osazení mobiliáře na veřejná prostranství (lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola)
Zkvalitnění veřejných prostranství, podpora komunitního života
a zlepšení životního prostředí na území obce.
Postupné dovybavení veřejných prostranství v obci mobiliářem (lavičky,
stoly s lavicemi, odpadkové koše, stojany na kola, dětská houpadla
apod.).
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MMR)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

4.5 Priorita 5 – Veřejné budovy a další nemovitosti
Zodpovědný přístup ke stavu veřejných budov a k dalšímu majetku obce Chotutice je další důležitou
prioritou rozvoje obce. Obec Chotutice potřebuje zajistit dobrý stav svého movitého i nemovitého
majetku, a to s péčí řádného hospodáře. K tomuto problému zaujímá trvale zodpovědný a udržitelný
přístup tak, aby zabránila chátrání již vybudované obecní infrastruktury a dalšího majetku obce. Z toho
důvodu bude svůj movitý i nemovitý majetek, zejména veřejné budovy, postupně modernizovat,
rozvíjet, sanovat a obnovovat, čímž zajistí co nejdelší uživatelnost tohoto majetku. Pro naplnění této
priority musí obec koncepčně řešit investice do objektů ve svém vlastnictví. Obec bude proto usilovat
o získání dotací na modernizaci, rekonstrukci a rozvoj této infrastruktury. Obec bude proto usilovat
o získání dotací na modernizaci, rekonstrukci a rozvoj této infrastruktury.
Navrženými opatřeními chce obec zejména zlevnit a zhospodárnit provoz budov ve svém vlastnictví.
Bude proto pokračovat v opravách a obnově svého majetku, a to podle svých finančních možností tak,
aby mohl být co nejefektivněji provozován s minimálními náklady. Bude podporovat modernizaci,
obnovu a rekonstrukci budov občanské vybavenosti, včetně zlepšení jejich tepelně technických
parametrů. Zvlášť se bude soustředit na investice z pohledu energetických úspor a hledání zdrojů
k zateplení budov za účelem snižovat provozní náklady, energetickou náročnost budov a šetřit životní
prostředí.
Protože obec chce podporovat a rozvíjet kulturně společenský život, k tomu potřebuje kvalitní
vybavení. Jelikož má ve svém vlastnictví budovu kulturního domu, chce ji postupně účelně opravit
a zajistit její další co nejúčelnější využívání, aby sloužila co nejširšímu spektru občanů a nebyla
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využívána jen pro několik akcí v roce. Proto hodlá z kulturního domu vytvořit komunitní centrum, které
umožní setkávání napříč generacemi a zajistí prostory pro různé volnočasové vyžití obyvatel obce.
Obec vlastní některé chátrající nebytové budovy, které provozuje a dle svých možností udržuje, ale
které jsou jen příležitostně využívané (obchod, bývalá hasičská zbrojnice). Tyto budovy chce obec
postupně opravit, čímž prodlouží jejich uživatelnost a zlevní provozní náklady, ale chce je novy
smysluplně využívat pro potřeby obce.
Protože obec vlastní i některé již velmi zchátralé budovy, jejichž oprava by byla nehospodárná a navíc
nepotřebná, hodlá tento zchátralý a nepotřebný majetek s co nejnižšími náklady odstranit a uvolněné
místo využít pro svůj další rozvoj.
Další z navrhovaných opatření obce je zajištění předškolního vzdělávání. Z dotazníkového šetření
vyplývá, že obyvatelé obce, zejména mladé rodiny postrádají v obci takové zařízení, které bylo před
časem zrušeno. Nyní musí předškolní děti využívat MŠ v sousední obci, která má omezenou kapacitu,
takže občas není možné všechny děti z Chotutic, jejichž rodiče by měli o jejich umístění zájem, přijmout.
Rodiče tak tuto situaci musí složitě řešit náhradními způsoby (jiná obec, chůvy, prarodiče apod.). Obec
by proto chtěly pomoci zejména mladým rodinám a zajistit podporu předškolního vzdělávání přímo
v obci. Tuto situaci však bude možné řešit až z ohledem na finanční možnosti obce a demografický
vývoj v obci.
Aby se obec mohla rozvíjet, potřebuje pro tento rozvoj vlastní prostor. Z toho důvodu je dalším cílem
obce výkup pozemků, které bude moci pro své potřeby využít. Jedná se zejména o pozemky pro
budování infrastruktury apod.
Dalším důležitým cílem je posílení ochrany majetku obce a předcházení jeho poškozování, a to zejména
prevencí (oplocení apod.).
Tabulka 6 – Prioritní osa 5 – Veřejné budovy a další nemovitosti a navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 5

Veřejné budovy a další nemovitosti

Strategický cíl:

Optimalizace obecního nemovitého majetku, nový podnět pro jeho
kvalitní a smysluplné využití.
Zatraktivnění vzhledu obce pro obyvatele i návštěvníky/turisty.
Snižování provozních nákladů formami šetrnými k životnímu prostředí.
Zlepšení údržby obecního majetku, energeticky úsporná řešení
a zlevnění provozu obecních budov.
Zajištění předškolního vzdělávání v obci.
Podpora rozvoje infrastruktury, ochrana obecního majetku.
Zateplení zdravotního střediska a domu s pečovatelskou službou
(ZS a DPS)

Opatření 5.1
Specifický cíl:

Energetické úspory za účelem snížení provozních nákladů, zlepšení
energetické náročnosti budovy s cílem ochrany životního prostředí.

Popis opatření

Zateplení obálky budovy DPS, v jehož prostorách je i zdravotní středisko.

Doba realizace:
Zdroje financování:

2023 – 2026
Evropské dotační zdroje (OPŽP)
Národní dotační zdroje (MŽP)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
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Opatření 5.2
Specifický cíl:

Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 5.3
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:
Opatření 5.4
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:
Opatření 5.5
Specifický cíl:
Popis opatření
Doba realizace:
Zdroje financování:
Opatření 5.6
Specifický cíl:
Popis opatření

Úprava a rekonstrukce části kulturního domu
Optimalizace obecního nemovitého majetku, nový podnět pro jeho
kvalitní a smysluplné využití. Podpora kulturně společenského
a komunitního života obyvatel obce.
Obec chce v kulturním domě zřídit komunitní centrum z toho důvodu je
nutné provést opravy a sanace poruch budovy (oprava prasklé zdi v zadní
části KD, oprava oplechování střechy apod.). Dále bude nutné provést
i některé drobné stavební úpravy uvnitř budovy, kterými bude dosaženo
požadovaných parametrů pro zřízení komunitního centra. Součástí
zřízení komunitního centra je i pořízení potřebného vybavení.
2027 - 2031
Evropské dotační zdroje (IROP)
Národní dotační zdroje (MMR)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Demolice části bývalých skladů
Podpora rozvoje infrastruktury, úspora provozních nákladů, ochrana
životního prostředí.
Demolice bývalých skladových prostor obce, které jsou v dezolátním
stavu. Uvolněný prostor bude využit pro zřízení sběrného místa, čímž se
zlepší a zkvalitní odpadové hospodářství obce.
2026 – 2031 (v návaznosti bude vybudováno sběrné místo)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Výměna otopného systému v ZS a DPS
Optimalizace obecního majetku za účelem snížení provozních nákladů,
zlepšení provozu budovy s cílem ochrany životního prostředí.
Výměna současných akumulačních kamen za centrální plynové vytápění
(pořízení 2 ks kotlů a vybudování rozvodů a instalace radiátorů – včetně
regulace a měření).
2024 – 2031
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Oprava fasády obecního úřadu
Optimalizace obecního majetku, energetické úspory a zlepšení vzhledu
obce.
Obec chce opravit fasádu obecního úřadu, čímž dojde ke zlepšení vzhledu
této veřejné budovy a přispěje to i ke zlepšení vzhledu celé obce.
2021 - 2022
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Opravy a rekonstrukce nebytových prostor
Optimalizace obecního nemovitého majetku, nový podnět pro jeho
kvalitní a smysluplné využití.
Obec chce postupně podle finančních možností a potřeb opravit
nebytové objekty a prostory ve svém vlastnictví (stará hasičská zbrojnice,
obchod atd.) a najít těmto prostorám nové vhodné využití.
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Doba realizace:
Zdroje financování:
Opatření 5.7
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 5.8
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 5.9
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Zřízení obecní školky
Zajištění předškolního vzdělávání v obci.
Obec chce podpořit demografický vývoj a podpořit mladé rodiny s dětmi
a to prostřednictvím zajištění předškolního vzdělávání v přímo v obci.
Pokud bude nastartován příznivý vývoj v počtu předškolních dětí a obec
najde dostatečné finanční prostředky na zřízení těchto prostor nechá
vybudovat zařízení pro předškolní vzdělávání (dětská skupina,
jednotřídní mateřská škola), a to buď v budově OÚ nebo v jiném
vhodném prostoru.
2021 – 2031 (podle vývoje počtu dětí v obci, finančních možností
a potřeb obce)
Evropské dotační zdroje (IROP)
Národní dotační zdroje (MMR, MŠMT, MF)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Výkup pozemků pro potřeby obce
Podpora rozvoje infrastruktury, příprava pozemků pro další rozvoj.
Obec potřebuje pro svůj další rozvoj dostatečný prostor, proto se bude
snažit vykupovat zejména pozemky pro budování infrastruktury
(komunikace, chodníky, cyklostezky apod.)
2021 - 2026
Národní dotační zdroje (MMR, MF)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Oplocení obecního pozemku u víceúčelového hřiště
Posílení ochrany majetku a předcházení jeho poškození.
Obec chce provést oplocení svého pozemku, který sousedí
s víceúčelovým hřištěm. Dojde tak k posílení ochrany majetku a zabrání
se snadnému vstupu nepovolaným osobám na hřiště.
2021 - 2026
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

4.6 Priorita 6 – Podpora bydlení
Pro zachování atraktivity obce je nezbytné vytvořit pro jeho další rozvoj plnohodnotné podmínky tak,
aby zájemci o přistěhování do obce nedávali přednost jiným obcím v okolí, které vytvářejí pro příliv
nových obyvatel lepší předpoklady. Zvyšování počtu obyvatel je pro obec podstatné nejen
pro zachování příznivého demografického vývoje, ale z mnoha důvodů také pro zajištění dobré
ekonomické situace (příliv daňových prostředků pro obec apod.).
Obec bude dle svých možností vytvářet podmínky k dosažitelnosti přiměřeného a kvalitního bydlení
pro své občany. Úlohou obce však není zvýhodňovat nájemní bydlení v bytovém fondu obce na úkor
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financovatelnosti jeho údržby. Kvalitní bydlení považuje obec za jeden z předpokladů spokojeného
života na svém území. Obec se proto bude i nadále soustředit na obnovu a využití současného majetku
obce s cílem zlepšit bydlení obyvatel a bude se snažit postupně rekonstruovat stávající bytový fond
a rozšířit jej.
Tabulka 7 – Prioritní osa 6 – Podpora bydlení a navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 6

Podpora bydlení

Strategický cíl:

Zlepšit kvalitu bydlení na území obce vč. vytvoření příznivých
podmínek pro bydlení mladých rodin.
Pomoc s řešením situace chátrajících budov na území obce.
Opravy a rekonstrukce bytového fondu
Zlepšit, zkvalitnit a rozšířit stávající bytový fond obce, zlepšit podmínky
pro bydlení občanů a zlevnit provozní náklady spojené se správou
tohoto majetku.
Opravy a rekonstrukce nájemních bytů ve vlastnictví obce.
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MMR, MF)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

Opatření 6.1
Specifický cíl:

Popis opatření
Doba realizace:
Zdroje financování:

4.7 Priorita 7 – Další činnosti obce
Realizace dílčích rozvojových aktivit obce musí být uvážlivá, účelná a respektující jak investiční
možnosti obce, tak existující hodnoty. Navrhovaná opatření proto musí respektovat estetickou
a přírodní kvalitu a hodnotu prostředí, podpořit stabilizaci krajiny s ohledem na kvalitu bydlení
a občanskou sounáležitost. Povinností obce je rovněž zajistit přiměřenou ochranu majetku svého i
svých občanů a podpořit zdravý životní styl a kvalitní životní prostředí.
Obec chce rozvíjet a posilovat další činnosti tak, aby zajistila spokojený život pro své občany a trvalý
udržitelný rozvoj svého území.
Pro splnění výše uvedených cílů je jedním z navržených opatření zajistit plnohodnotné fungování
stávajícího pohřebiště, aby bylo důstojným a klidným místem posledního odpočinku pro občany obce,
a to i pro ty, kteří nemají žádné příbuzné, které by se o takové místo mohli postarat.
Obec bere velmi vážně ochranu majetku, a to nejen svého, ale i svých občanů, kromě toho chce
funkčním způsobem stabilizovat krajinu na svém území tím, že chce zajistit její kvalitní funkční
zpřístupnění, které nebude narušovat životní prostředí a zároveň chce zajistit i přiměřenou ochranou
pozemků na svém území proti půdní erozi, proti povodním a přívalovým dešťům. Chce chránit volnou
krajinu na svém území před nekoncepčními zásahy, např. v rámci pozemkových úprav, podporovat
činnosti a záměry k udržení kvality půdy a podporovat činnosti prospěšné krajině (např. včelaře,
myslivost apod.)
Sociální služby a zdravotní péče patří ke kvalitě a důstojnosti života. Důležitou roli má obec
v koordinaci, spolupráci a partnerství mezi občany a poskytovateli služeb sociální péče. Sociální služby
v obci jsou zaměřeny zejména na seniory a zdravotně postižené osoby. Vzhledem ke stárnutí populace
se obec chce do budoucna i nadále zasadit o zlepšování podmínek pro seniory a rovněž se chce zasadit
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o další zlepšování podmínek pro obyvatele ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené. Obec
chce udržet a případně rozvíjet sociální a zdravotní péči na svém území, hledat možnosti a participace
financování jí poskytované pečovatelské služby a zejména chce předcházet krizovým sociálním
situacím.
Kromě stabilizované sociální péče chce obec také zvyšovat vědomí občanů o prevenci zdraví,
problematice sociálních služeb, zdravotní péče a zejména chce realizovat specifickou primární prevenci
(osvětu) forem rizikového chování, spojenou s užíváním drog a s jinými závislostmi.
Jedním z dalších cílů obce je zaměřit se na zlepšení služeb občanské vybavenosti, a to jak z hlediska
kvantity, tak z hlediska struktury podnikání. Početná a prosperující podnikatelská základna je klíčovým
předpokladem rozvoje obce ve všech souvislostech, od ovlivnění počtu obyvatel nabídkou pracovních
příležitostí, výší výdělků či rozsahem maloobchodní sítě a služeb, přes vliv na intenzitu cestovního
ruchu, až např. po vytváření daňových příjmů obce. Obec bude dle svých možností působit k rozvoji
podnikatelského prostředí. Chce podpořit zejména drobné podnikání na svém území a pomoci k větší
rozmanitosti poskytovaných služeb, a to tím, že chce podnikatelům pomoci s propagací,
s administrativou i s nabídkou vhodných prostor pro podnikání (nebytové prostory ve svých objektech,
které chce rekonstruovat, nalezení vhodného pozemku pro farmářské trhy, jednání s vlastníky
chátrajících objektů apod.).
Intenzivní komunikace představitelů veřejné správy s veřejností je základním předpokladem moderní,
účelné a efektivní veřejné správy jednající ve prospěch veřejnosti, tedy spravovaných subjektů.
Komunikací lze pro rozvoj využít znalostního potenciálu širšího okruhu subjektů a současně posílit pocit
sounáležitosti komunity. Základem komunikace je včasné, otevřené, pravdivé a úplné předání
informací o záměrech a činnosti veřejné správy, které však musí být doplněno o možnost zpětné vazby.
Obec chce proto zvýšit efektivitu fungování veřejné správy poskytující dostatek informací o své činnosti
a zapojující občany do procesu správy věcí veřejných. Obec bude klást zejména důraz na rychlé a věcné
předávání podstatných informací s využitím různých forem komunikace.

Priorita 7

Další činnosti obce

Strategický cíl:

Podpora trvale udržitelného životního prostředí na území obce a v jejím
okolí.
Vytváření podmínek pro zachování funkčně a esteticky vyvážené,
ekologicky stabilní a reálně produkční krajiny a jejích hodnot.
Poskytování kvalitní sociální péče na území obce.
Prevence a osvěta s cílem eliminace sociálně patologických jevů.
Zvýšit efektivitu fungování veřejné správy poskytující dostatek
informací o své činnosti a zapojující občany do procesu správy věcí
veřejných.
Zřízení společného hrobového místa pro ukládání uren zesnulých bez
pozůstalých
Zkvalitnění plnohodnotného fungování stávajícího pohřebiště.
Zřízení společného hrobového místa pro ukládání uren zesnulých bez
pozůstalých na místním hřbitově, který je ve správě obce.
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MMR)
Krajské dotační zdroje

Opatření 7.1
Specifický cíl:
Popis opatření
Doba realizace:
Zdroje financování:

25

Centrum evropského projektování a.s
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

Opatření 7.2
Specifický cíl:
Popis opatření
Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 7.3
Specifický cíl:
Popis opatření
Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 7.4
Specifický cíl:
Popis opatření
Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 7.5
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 7.6
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

Obecní rozpočet
Vybudování společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy
Vytváření podmínek pro zachování stabilizované a neporušené krajiny
a zatraktivnění vzhledu obce pro obyvatele i návštěvníky/turisty.
Vybudování společných zařízení, vyplývající z komplexní pozemkové
úpravy (polní a účelové cesty, protierozní opatření apod.)
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (Pozemkový fond, MŽP)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Podpora a rozvoj sociálních služeb
Poskytování kvalitní sociální péče na území obce.
Zajištění financování pečovatelské služby na území obce.
2021 – 2031 (průběžná realizace dle finančních možností obce a potřeb)
Národní dotační zdroje (MPSV)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Protidrogová prevence
Prevence sociálně patologických jevů.
Spoluúčast na projektech protidrogové prevence a spolupráce s NO,
působícími v této oblasti
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MŠMT, MV)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Vytváření podmínek pro drobné a střední podnikání
Podpora drobného podnikání s cílem zlepšení nabídky služeb.
Obec chce podporovat drobné podnikání v obci se zaměřením
na rozšíření a zkvalitnění služeb (pomoc v oblasti administrativy, PR,
propagace výrobků, regionálních produktů a služeb apod.).
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MPSV, CzechInvest, MPO)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Zkvalitnění komunikačních kanálů mezi obcí a občany
Zkvalitňovat a prohlubovat komunikaci s občany.
Obec chce zajistit kvalitní, rychlý, transparentní a efektivní výkon veřejné
správy s aktivní komunikací navenek, např. využívat moderní formy
úřední komunikace – Czech point, datové schránky, aktualizace webové
prezentace obce a rozšíření možností komunikace přes toto rozhraní,
využití nových technologií, interaktivní formuláře, online hlášení závad
v obci apod.
2021 – 2031 (průběžná realizace)
Krajské dotační zdroje
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Opatření 7.7
Specifický cíl:
Popis opatření

Doba realizace:
Zdroje financování:

Obecní rozpočet
Zkvalitnění služeb na úseku státní správy
Zvýšit efektivitu fungování veřejné správy.
Obec chce zajistit kvalitní výpočetní techniku, softwarové vybavení,
fototechniku, kopírovací stroje apod. pro zaměstnance OÚ k zajištění
bezproblémového a kvalitního výkonu svěřených agend a komunikaci
s občany. Rovněž chce zajistit její průběžnou včasnou obnovu.
2021 – 2031 (průběžná postupná realizace dle finančních možností obce
a potřeb)
Národní dotační zdroje (MMR, MV, MF)
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

5 Implementace a podpora realizace programu
Implementace představuje proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu, jehož
prvotním cílem je především zajištění realizace daných identifikovaných opatření (záměrů).
Základním předpokladem pro realizaci strategického plánu je důsledné respektování zásad trvale
udržitelného rozvoje města, v rámci kterého „budou naplněny potřeby stávajících generací, aniž by
byly ohroženy možnosti generací budoucích uspokojit jejich vlastní potřeby“.
Implementační pravidla jsou nedílnou součástí Strategického plánu rozvoje obce Chotutice. Pravidla
určují systém kontroly plnění strategického dokumentu. Jejich správné nastavení a ukotvení procesu
strategického řízení je pro úspěšné naplnění strategického plánu stěžejní.
Implementační pravidla se týkají:
 schvalování změn strategického plánu,
 tvorba a vyhodnocování akčních plánů,
 nastavení metodiky a vyhodnocování indikátorů.
Implementační část vychází z Metodiky přípravy veřejných strategií zpracované společností
Ernst & Young ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky.
Implementační část v kapitolách níže (Podpora realizace programu) popisuje způsob, jakým bude
strategický plán rozvoje obce realizován. Realizace strategického plánu představuje proces prolínající
se celým obdobím, pro které bude schválen.

5.1 Podpora realizace programu
„Technická“ část strategického plánu – tj. podpora realizace programu stanoví způsob sledování
realizace uvedených opatření (záměrů), vyhodnocování a aktualizace strategického plánu a sledování
plnění stanovených strategických cílů tak, aby se stal pružným nástrojem plánování dalšího rozvoje
obce.
Pro zajištění realizace navrženého strategického plánu bude stanovena osoba tzv. garant plánu rozvoje,
který bude zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti spojené s realizací
a aktualizacemi Strategického plánu rozvoje (dále jen SRP nebo Strategie). Rovněž je potřeba stanovit
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časový harmonogram realizace jednotlivých opatření (záměrů) a aktivit, kterými bude opatření
naplňováno a definovat, kde bude možné do SRP nahlížet. Realizace SRP představuje proces prolínající
se celým obdobím, na které je připraven.
Postupné vyhodnocování realizace SRP bude zajištěno prostřednictvím sledování navržených
monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně (nejlépe jednou
za rok), bude patrné, zda se daří SRP naplňovat. Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace
SRP a navrhování jeho případných změn.

5.2 Identifikace finančních zdrojů pro realizaci programu
Strategie byla navržena s ohledem na identifikované potřeby obce Chotutice, s přihlédnutím k jejím
rozpočtovým a majetkovým možnostem. S realizací všech definovaných prioritních os a navržených
opatření (záměrů) uvedených výše v tabulce č. 40 budou spojeny značné náklady. Tyto náklady nejsou
v SRP vyčísleny, protože pro některá opatření (záměry) bude nejprve nutné nechat zpracovat
projektové dokumentace a až teprve v nich bude vyčíslena finanční náročnost navrhovaného opatření.
Na základě vyčíslené finanční náročnosti bude pak přistupováno k postupné realizaci navrhovaných
opatření (záměrů).
Obec Chotutice bude pokud možno usilovat o získání dotačních prostředků, aby alespoň část nákladů
na realizaci svých záměrů mohla dotačně pokrýt, protože u některých záměrů předpokládá jejich
značnou finanční náročnost. Některé záměry bude obec realizovat ze svého rozpočtu, a to podle jejich
potřebnosti a finanční náročnosti. K realizaci záměrů bude obec přistupovat odpovědně s péčí řádného
hospodáře, aby nedošlo k jejímu nekontrolovatelnému zadlužení. Níže je uveden výčet dotačních
zdrojů, které bude možno k realizaci opatření (záměrů) využít. Jedná se kromě vlastních zdrojů
subjektu, tedy rozpočtu obce, o následující zdroje:
1) Krajský rozpočet a vypisované grantové příležitosti
2) Státní rozpočet (potažmo rozpočet organizačních složek státu) a státních fondů (dotace z národních
zdrojů) – jednotlivá ministerstva a jimi zřizované organizační složky
3) Strukturální fondy EU
4) Grantové a dotační příležitosti z dalších zdrojů (MAS Svitava apod.)
5) Soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, soukromý sektor - PPP projekty, sponzoring
apod.)
V současné době dochází k ukončení programovacího období (2014 – 2020). Dotační výzvy
strukturálních fondů EU pro nové programovací období (2021 – 2026) nejsou prozatím schváleny
a není uveden ani harmonogram jejich vyhlašování.

5.3 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování
Odpovědnost za zpracování Strategie rozvoje obce Chotutice má starosta obce jako koordinátor všech
činností spojených s realizací a aktualizacemi SRP. Koordinuje organizační kroky nezbytné pro rozjezd
realizace Strategie a pro využívání Strategie k řízení rozvoje obce. Pracovní skupinou je zastupitelstvo
obce Chotutice, které se podílí také na stanovení konkrétního harmonogramu řízení a organizace

28

Centrum evropského projektování a.s
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

ve vazbě na realizaci opatření (záměrů). Občané jsou do tvorby Strategie zapojeni možností vyjadřovat
se k jejímu obsahu ve fázi tvorby, tedy před samotným schválením.
Dokument Strategie rozvoje obce Chotutice 2021 – 2031 s jeho aktualizacemi bude přístupný
na obecním úřadě Chotutice a na webových stránkách obce https://www.chotutice.cz/obec7/strategicky-plan-obce/.

5.4 Postup sledování a vyhodnocování realizace SRP
– monitoring strategie
Realizace Strategie se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva obce, kde budou diskutovány kroky
k naplňování jednotlivých opatření (uskutečňování činností potřebných k naplňování strategických
cílů).
Vyhodnocení SRP bude realizováno prostřednictvím indikátorů, které umožňují sledovat rozvoj obce
(tabulka níže). Indikátory mají orientační charakter, jelikož nelze všechny efekty aktivit plně měřit či
ovlivnit (vliv celorepublikových trendů, celkový hospodářský vývoj atd.) a současně efekty
z realizovaných aktivit bývají patrné až po delší době.
U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota indikátoru v současnosti
a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které chce obec ke konci
programového období dosáhnout (v některých případech je uvedena frekvence za určité časové
období). Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen
v nula-jedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená ANO.
Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je doporučeno
hodnocení provádět cca po třetinách plánovacího období, tj. po třech letech, u indikátorů výstupu je
doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku.
Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady
a dokumenty zpracované starostou obce, pověřenými členy zastupitelstva a účetní obce a dále
i výsledky z veřejné databáze ČSÚ (sčítání lidu, domů a bytů) apod.
Indikátory, resp. monitorovací ukazatele za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tabulka 8 – Monitorovací indikátory SRP

Prioritní osa 1

Infrastruktura

Monitorovací ukazatel Jednotka

Výchozí Cílový
stav
stav

Opatření 1.1

Rekonstrukce chodníků

Délka opravených chodníků

m

0

500

Opatření 1.2

Pořízení a oprava dopravních
zařízení a značení

Pořízená dopravní značení

počet

0

5

Opatření 1.3

Oprava a výstavba opěrných zdí
(ul. V Zákoutí)

Vybudovaná opěrná zeď

ANO/NE

0

1

Opatření 1.4

Dobudování zázemí technických
služeb

Nové zázemí TS

ANO/NE

0

1
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Opatření 1.5

Pořízení nového územního plánu
obce

Schválený nový ÚP

Opatření 1.6

Opravy a rekonstrukce dešťové
kanalizace

Celková délka opravených
úseků dešťové kanalizace

Opatření 1.7

Oprava účelové komunikace
Chotutice – Vrbčany

Opatření 1.8

ANO/NE

0

1

m

0

500

Opravená účelová
komunikace

ANO/NE

0

1

Oprava účelové komunikace
Chotutice – Chroustov

Opravená účelová
komunikace

ANO/NE

0

1

Opatření 1.9

Vybudování cyklotrasy Plaňany
– Vrbčany – Chotutice – Radim

ANO/NE

0

1

Opatření 1.10

Vytvoření infrastrukturních
podmínek pro další výstavbu
v obci

Vyprojektovaná
a vybudovaná cyklotrasa
Vybudovaná infrastruktura
pro zpřístupnění
a zasíťování pozemků
pro novou výstavbu

ANO/NE

0

1

Prioritní osa 2

Volnočasové aktivity

Monitorovací ukazatel Jednotka

Rozšíření dětského hřiště v rámci
VSH
Vybudování dalších volnočasových
aktivit v rámci VSH

Rozšířené dětské hřiště
v rámci VSH
Nová volnočasová aktivita
v rámci VSH

Opatření 2.3

Opravy a rekonstrukce stávajícího
vybavení VSH

Opatření 2.4

Opatření 2.1

Výchozí Cílový
stav
stav

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

Zrekonstruované vybavení
VSH

ANO/NE

0

1

Vybudování volnočasových aktivit
pro seniory v rámci VSH

Nové hřiště pro seniory
v rámci VSH

ANO/NE

0

1

Opatření 2.5

Podpora sportovních činností
se zaměřením na mládež

Počet sportovních akcí
pro mládež

počet

0

1/rok

Opatření 2.6

Rozvoj spolkové činnosti v obci

Počet podpořených
spolků/nově vzniklé spolky

počet

0

2/1

Opatření 2.7

Rozvoj kulturních aktivit v obci

Počet uspořádaných nových
kulturních/společenských
akcí

počet

0

1/rok

Opatření 2.2

Prioritní osa 3

Obnova kulturních
památek

Opatření 3.1

Úprava centrální části obce
(kaplička a okolí)

Opatření 3.2

Obnova křížku za obcí

Prioritní osa 4
Opatření 4.1

Životní prostředí, veřejná
prostranství

Monitorovací ukazatel Jednotka
Zrevitalizovaná centrální část
obce s kapličkou
Zrevitalizovaný Křížek nad
obcí vč. prostranství okolo
něj

Výchozí Cílový
stav
stav

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

Monitorovací ukazatel Jednotka

Výchozí Cílový
stav
stav

Vybudování sběrného místa

Nové sběrné místo

ANO/NE

0

1

Opatření 4.2

Protipovodňová opatření

Realizovaná protipovodňová
opatření

ANO/NE

0

1

Opatření 4.3

Rozšíření systému třídění odpadů
v obci

Pořízené a umístěné nové
kontejnery na tříděný odpad

ANO/NE

0

1

Opatření 4.4

Revitalizace veřejné zeleně

Počet míst s revitalizovanou
zelení

počet

0

3
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Opatření 4.5

Opatření 4.6

Opatření 4.7

Prioritní osa 5
Opatření 5.1
Opatření 5.2

Výsadba a údržba alejí podél
Počet nově
účelových komunikací v okolí obce vysázených/revitalizovaných
(okrasné i ovocné stromy)
stromořadí/alejí
Důsledné monitorování a dohled
omezující vznik černých skládek
v okolí obce
Postupné pořízení a osazení
mobiliáře na veřejná prostranství
(lavičky, odpadkové koše, stojany
na kola)

Veřejné budovy a další
nemovitosti
Zateplení zdravotního střediska
a domu s pečovatelskou službou
(ZS a DPS)
Úprava a rekonstrukce části
kulturního domu

počet

0

1

Provádění monitoringu
– průběžné

ANO/NE

0

1

Nové lavičky/odpadkové
koše/stojany na kola

počet

0

5/5/3

Monitorovací ukazatel Jednotka

Výchozí Cílový
stav
stav

Provedené zateplení

ANO/NE

0

1

Opravený KD

ANO/NE

0

1

Opatření 5.3

Demolice části bývalých skladů

Odstraněné bývalé sklady

ANO/NE

0

1

Opatření 5.4

Výměna otopného systému
v ZS a DPS

Vyměněný otopný systém

ANO/NE

0

1

Opatření 5.5

Oprava fasády obecního úřadu

Opravená fasáda OÚ

ANO/NE

0

1

Opatření 5.6

Počet
Opravy a rekonstrukce nebytových
opravených/rekonstruovaný
prostor
ch nebytových prostor

počet

0

2

Opatření 5.7

Zřízení obecní školky

Nová MŠ/Dětská skupina

ANO/NE

0

1

Opatření 5.8

Výkup pozemků pro potřeby obce

Počet vykoupených
pozemků pro potřeby obce

ANO/NE

0

1/rok

Opatření 5.9

Oplocení obecního pozemku
u víceúčelového hřiště

Oplocený pozemek

ANO/NE

0

1

Prioritní osa 6
Opatření 6.1

Prioritní osa 7
Opatření 7.1

Opatření 7.2

Podpora bydlení
Opravy a rekonstrukce bytového
fondu

Další činnosti obce
Zřízení společného hrobového
místa pro ukládání uren zesnulých
bez pozůstalých
Vybudování společných zařízení
v rámci komplexní pozemkové
úpravy

Monitorovací ukazatel Jednotka
Počet opravených bytů

počet

Monitorovací ukazatel Jednotka

Výchozí Cílový
stav
stav
0

1/rok

Výchozí Cílový
stav
stav

Zřízené hrobové místo

ANO/NE

0

1

Vybudovaná společná
zařízení v rámci komplex.
pozemkových úprav

ANO/NE

0

1

Opatření 7.3

Protidrogová prevence

Prováděná prevence

ANO/NE

0

1

Opatření 7.4

Podpora a rozvoj sociálních služeb

Podpořená sociální služba

ANO/NE

0

1

Opatření 7.5

Vytváření podmínek pro drobné
a střední podnikání

Prováděná podpora
podnikání

ANO/NE

0

1

Opatření 7.6

Zkvalitnění komunikačních kanálů
mezi obcí a občany

Zkvalitněná komunikace
s občany

ANO/NE

0

1

Opatření 7.7

Zkvalitnění služeb na úseku státní
správy

Zkvalitnění služeb státní
správy

ANO/NE

0

1
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Podklady pro vyhodnocení naplňování Strategie bude podávat starosta obce, případně další osoby,
které za ně budou odpovídat.
Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starosta obce Chotutice 1x ročně na zastupitelstvu
obce. Zastupitelstvo obce může stanovit plán činností pro její postupné naplňování, a to vždy na další
rok, může určit i odpovědnost za dílčí kroky a termíny pro vyhodnocení.

5.5 Způsob aktualizace Strategie
Postup reakce na změny situace a na plnění Strategie bude následující:







Na základě ročního vyhodnocení realizace Strategie, pokud nastanou významné skutečnosti
ohledně realizace (např. na základě kontroly plnění cílů lze vypustit/upravit/doplnit jednotlivé
priority, cíle či opatření
ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Strategie a rozpočet obce bude Strategie
aktualizována
aktualizace bude provádět starosta obce Chotutice
aktualizace bude provedena buď dodatkem, nebo formou přímé úpravy SRP (vhodnější varianta)
s uvedením termínu aktualizace a vyznačením provedených změn
podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně zaznamenávat.

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce.
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Geoportál SOWAC-GIS: http://geoportal.vumop.cz/
Geologické mapy – surovinové zdroje: https://mapy.geology.cz/suris/
Geologické mapy – poddolovaná území:
https://agsportal.geology.cz/agsportal/home/webmap/viewer.html?useExisting=1&layers=ad9b7dd5
184342c3bdb8847c71465e1f
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005: https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikonobci-ceske-republiky-2001-877ljn6lu9
Hlásná a předpovědní povodňová služba: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php?kat=HLPRF
Chráněné krajinné oblasti:
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=af2e3c6ee45a4f11a064e96f85641c4c
Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky:
http://www.ochranaprirody.cz/
Internetový jízdní řád IDOS: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
Internetový server Turistika.cz: http://www.turistika.cz/
Internetové stránky České geologické služby: www.geology.cz/
Internetové stránky České ornitologické společnosti: https://www.birdlife.cz/capi/capi-rodina/capbily/
Internetové stránky Českého statistického úřadu: http://www.czso.cz/
Internetové stránky ČEZ Distribuce, a.s.: https://www.cezdistribuce.cz/
Internetové stránky České školní inspekce: https://portal.csicr.cz
Internetové stránky encyklopedie Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/
Internetové stránky Hasičského záchranného sboru: https://www.hzscr.cz/
Internetové stránky Insolvenčního rejstříku: http://insolvencni-rejstrik.cz/
Internetové stránky Místní akční skupiny Podlipansko, z.s.: https://podlipansko.cz/
Internetové stránky DSO „Pečecký region“: https://www.pececkyregion.cz/
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Internetové stránky Národní databáze brownfieldů: http://www.brownfieldy.cz/
Internetové stránky portálu Prevence kriminality: http://www.prevencekriminality.cz/
Internetové stránky portálu Rozpočet veřejně: http://www.rozpocetobce.cz/
Internetové stránky portálu ZEMEPIS.COM: http://www.zemepis.com/
Internetové stránky serveru Kudyznudy.cz: https://www.kudyznudy.cz/
Internetové stránky serveru Jaknainternet.cz: http://www.jaknainternet.cz/
Internetové stránky serveru Příroda.cz: http://www.priroda.cz/
Internetové stránky Kolínského deníku: https://kolinsky.denik.cz/
Internetové stránky serveru Regionálka.wz.cz:
http://regionalka.wz.cz/ostatni/nezamestnanost/index.htm
Internetové stránky serveru Vodní eroze: http://eroze.sweb.cz/po.htm
Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy: http://www.vumop.cz/
Internetové stránky provozovatele kanalizace v obci:
https://www.energiekolin.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec
Klimatická mapa a tabulky: http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/?str=klima-mapa
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje: https://www.krstredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kopksk20182028
Kůrovcová mapa: https://www.kurovcovamapa.cz/
Mapové aplikace České geologické služby: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapyonline/mapove-aplikace
Mapový portál Středočeského kraje: https://gis.kr-stredocesky.cz/
Mapový portál: https://mapy.cz/ a https://www.google.com/maps
Městská a obecní statistika: http://vdb.czso.cz/xml/mos.html
Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/
Ministerstvo pro místní rozvoj: https://www.mmr.cz/
Národní registr pramenů a studánek: https://www.estudanky.eu/
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotniprostredi/prvkuk
Portál brownfields: https://www.brownfieldy-pk.cz/
Portál Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz/
Portál Enviwiki (zdroje znečišťování ovzduší): https://www.enviwiki.cz/wiki/REZZO
Portál na podporu rozvoje obcí České republiky: http://www.rozvojobci.cz/news/financovanirozvoje-obce-souhrn/
Portál ÚSES: http://uses.cz/
Portál územního plánování: https://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemnihoplanovani/obce.asp
Povodňový plán KHK: https://dpp.kr-kralovehradecky.cz/pub_CZ052/
Půdní mapy: https://www.mzp.cz/cz/pudni_mapy
Regionální informační servis: https://www.risy.cz/
Registr poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz/
Registr zdravotnických zařízení: https://snzr.uzis.cz/
Sčítání lidu, domů a bytů 2011: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home
Systém evidence kontaminovaných míst: http://www.sekm.cz/
Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/
Vláda ČR: https://www.vlada.cz/
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (MZe ČR), typy půd a BPEJ: https://bpej.vumop.cz/
Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR: http://www.rsd.cz/Mapy/webova-mapovaaplikace
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Zákony v platném znění: https://www.zakonyprolidi.cz/
Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 20/1987 Sb., Zákon České národní rady o státní památkové péči
Zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně
Zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší
Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách
Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje: https://up.webmap.cz/stredocesky/zasadyuzemniho-rozvoje/htm/_up/download.html
Životní prostředí Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi
Informace poskytnuté z OÚ Chotutice
Další odkazy uvedené v tabulkách v SRP

35

Centrum evropského projektování a.s
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

Seznam zkratek
a.s. – akciová společnost
ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů
ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
BD – bytové domy
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka
CR – cestovní ruch
CZ-PL – Česko-Polsko
ČOV – čistička odpadních vod
ČGS – Česká geologická služba
ČHP – číslo hydrologického pořadí
ČKS – Česká obec sokolská
ČOS – Český klub sportovců
ČR – Česká republika
ČSTV – Český svaz tělovýchovy a sportu
ČŠI – Česká školní inspekce
č.p., čp. – číslo popisné
DD – Domov důchodců
DPS – Dům s pečovatelskou službou
DDM – dům dětí a mládeže
DP – dotační program
DPS – dům s pečovatelskou službou
DSO – dobrovolný svazek obcí
EAO – ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EIA – vliv stavby na životní prostředí
EHP – Evropský hospodářský dvůr
EK – Evropská komise
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
EU – Evropská unie
ha – hektary
HDP – hrubý domácí produkt
CHKO – chráněná krajinná oblast
IC – informační centrum
IČ – identifikační číslo
ID - identifikátor
ID VT - identifikátor vodního toku
ICT – informační a komunikační technologie
IREDO – Integrovaná regionální doprava
IROP – Integrovaný regionální operační program
IZS – Integrovaný záchranný systém
JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSVO – Jednotný systém varování obyvatel
k. úz. – katastrální území
KČT – Klub českých turistů
KES – koeficient ekologické stability
KHK – Královéhradecký kraj
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KN – katastr nemovitostí
MA21 – Místní agenda 21
MC – mateřské centrum
MAS – Místní akční skupina
MD – Ministerstvo dopravy
MěÚ – městský úřad
MF – Ministerstvo financí
MK – Ministerstvo kultury
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
m.n.m – metrů nad mořem
MO ČRS – místní organizace Českého rybářského svazu
MOS – meziobecní spolupráce
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPZ – městská památková zóna
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS – mistrovství světa
MŠ – mateřská škola
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV – Ministerstvo vnitra
MZe – Ministerstvo zemědělství
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
NNO – nestátní nezisková organizace
NPCR – Národní program rozvoje cestovního ruchu MMR
NPP – národní přírodní památka
NO2 – oxid dusičitý
NOx – oxidy dusíku (obecně)
NPÚ ÚOP – Národní památkový úřad, územní odborné pracoviště
NRBK – nadregionální biokoridor
NRPS – Národní registr pramenů a studánek
NTL – nízkotlaký
O – oblast
o.p.s. – obecně prospěšná společnost
o.s. – občanské sdružení
OOP ČR – Obvodní oddělení Policie České republiky
OPD – Operační program Doprava
OPPIK – Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
OPPS – Operační program přeshraniční spolupráce
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ – Operační program Zaměstnanost
OPŽP – Operační program Životní prostředí
ORP – obec s rozšířenou působností
OZE – obnovitelný zdroj energie
OZV – obecně závazná vyhláška
PET – polyetylentereftalát
PF – Pozemkový fond
PLO – přírodní lesné oblast
PM10 – suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů
POÚ – pověřený obecní úřad
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PP – přírodní památka
PVEA – program vodohospodářských ekologických akcí
PRO – Program rozvoje obce
PRV – Program rozvoje venkova
RD – rodinné domy
REZZO – Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
RIA – radonový index administrativní jednotky
RUD – rozpočtové určení daní
s.r.o. – společnost ručením omezeným
SC – specifický cíl
SDH – sdružení dobrovolných hasičů
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SK – sportovní klub
SMO – Svazek měst a obcí
SMS – krátká textové zpráva
SO – strategická oblast
SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností
SO2 – oxid siřičitý
SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
SPA – stupeň povodňové aktivity
s.r.o., spol. s r.o. – společnost s ručením omezeným
SPŠ – střední průmyslová škola
SR – státní rozpočet
StC – strategický cíl
STL – středotlaký
SVČ – středisko volného času
SWOT – analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
TEN-T – Transevropská dopravní síť
T.J. – tělocvičná jednota
TJ – tělovýchovná jednota
TOC – (Total Organic Carbon) celkový organický uhlík
ÚAP – územně analytické podklady
ÚSES – územní systém ekologické stability
UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
ÚP – územní plán
ÚPSÚ – územní plán sídelního útvaru
VDJ – vodojem
VHS – vodohospodářská společnost
VKP – významný krajinný prvek
VO – veřejné osvětlení
VOC – (volatile organic compound) těkavá organická látka
v.o.s. – veřejná obchodní společnost
VTL – vysokotlaký
TZL – tuhé znečišťující látky
ZDO – základní dopravní obslužnost
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ZPF – zemědělský půdní fond
z. s. – zapsaný spolek
ZRTV – základní rozvoj tělesné výchovy
ZŠ – základní škola
ZUŠ – základní umělecká škola
ŽP – životní prostředí
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Seznam příloh
Příloha č. 1 – Vyhodnocení dotazníkového šetření
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