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1. ANALYTICKÁ ČÁST 

Svazek obcí je platforma pro funkční komunikaci představitelů členských obcí v rámci koncepční 

meziobecní spolupráce.  

 

Spolupráce probíhá v několika rovinách, které jsou vzájemně provázané. 

 Především se jedná o důležitou výměnu informací a zkušeností z oblasti veřejné správy a s tím 

související legislativy, kde uvolnění představitelé obcí poskytují zdrojové informace 

neuvolněným kolegům z nadřazených organizací, např. Sdružení místních samospráv, Svaz 

měst a obcí, atd. 

 Společné řešení a koordinace aktivit v oblastech dopravní obslužnosti, školství, odpadového 

hospodářství, sociální oblasti, nezaměstnanosti, kriminality, životního prostředí a aktivního 

využívání volného času, vč. celoživotního vzdělávání, v rámci zajištění komplexní nabídky 

svým obyvatelům a návštěvníkům. 

 Prosazování společných zájmů ve vztahu k nadřazeným územním celkům. 

 Společná realizace investičních a neinvestičních projektů s cílem zkvalitnění životního prostoru 

obyvatel a návštěvníků. 

 

Strategie rozvoje: 

 Identifikuje hlavní problémy, předpoklady a cesty k naplnění rozvoje daného území. 

 Koordinuje realizaci hlavních aktivit v území dle vzájemné shody a při respektování 

souvislostí. 

 Koordinuje finanční toky a definuje dotační zdroje na realizaci aktivit. 

 Definuje organizaci a postupy činností v rámci meziobecní spolupráce. 

 

 

1.1 Úvod 

Svazek obcí Za Letištěm (dále jen ZL) – původně Pardubicko byl založen 12. května 2000 sedmi obcemi 

a v současné době sdružuje devět obcí. Dlouhodobým cílem je zajištění komplexních podmínek 

udržitelného rozvoje daného území – tvorba aktivit pro občany, obnova prostřední, ploch  

a objektů v obcích tak, aby se postupně zvyšovala kvalita života občanů zde. 

 

Jedná se o rovinatou krajinu na pomezí městské aglomerace a polabské nížiny přecházející v podhůří 

Železných hor. Obce nabízejí komplexní zázemí pro kvalitní bydlení venkovského typu v dostupné 

vzdálenosti od krajského města Pardubice. 

 

V rámci zajištění funkčnosti území svazku obcí ZL a komplexní nabídky služeb pro své obyvatele 

spolupracují obce prostřednictvím svazku zejména s představiteli měst Pardubice a Chrudim  

a Pardubického kraje. V roce 2005 se svazek stal členem MAS Železnohorský region, jež má za cíl 

obnovit pospolitost oblasti řešením projektů metodou LEADER. Ta je založena na spolupráci veškerých 

složek ve venkovském regionu (obce, podnikatelé, zájmová sdružení, spolky, školy aj.) formou 

komunitního plánování, což je tvorba a realizace projektů na základě spolupráce zástupců všech subjektů 

a všech složek obyvatel (děti, mládež, aktivní, senioři). 
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1.2 Území 

1.2.1 Historický vývoj  

 

Obce mikroregionu se mohou pochlubit spoustou památek z hluboké minulosti. V mladším paleolitu 

tady v tehdejších drsných podmínkách žila zvířata jako mamuti, sobi, koně či srstnatí nosorožci. Kostra 

nosorožce se našla v cihelně v Blatě. Kamenné nástroje lidí, kteří tato zvířata lovili, se nalezly téměř ve 

všech obcích mikroregionu. Osídlení v jejich katastrech máme doloženo i z mladší doby kamenné, kdy 

se člověk usadil na jednom místě a začal se živit zemědělstvím. Nížiny s úrodnou půdou byly pro 

zemědělství nejvhodnější, a tak oblast mikroregionu byla osídlená od té doby i nadále –  

v době bronzové.  

V mladší době bronzové k nám mohutnou expanzí pronikl lid kultury lužické (popelnicových polí)  

a na Pardubicku představoval jejich příchod vrchol pravěkého osídlení. Na území mikroregionu máme 

doložena stará sídliště tohoto lidu u Mikulovic a v Třebosicích. V Čepí byl nalezen veliký bronzový 

poklad čítající 29 náramků, dvě bronzové spony a úlomky dalších bronzových ozdob.  

I Slované se po svém příchodu usazovali v těch nejpříhodnějších oblastech, pro ně byla také důležitá 

dobrá půda a strategická blízkost Labe – důležité dopravní spojnice a jeho soutoku s Chrudimkou. 

Mikulovická planina tak byla už v 9. století hustě osídlena. Veškeré informace o těchto dávných dobách 

pochází z archeologických průzkumů. 

Písemné doklady o existenci obcí mikroregionu máme totiž z  mnohem pozdější doby, obvykle ze  

14. století. Tehdy v umění i architektuře vládla gotika. Kostely v Třebosicích i Mikulovicích jsou v jádru 

gotické. V prvním zmiňovaném jsou dokonce v interiéru zbytky gotických maleb a v dřevěné zvonici 

zvoní i gotický zvon. Mikulovický kostel sv. Václava se zase může pochlubit křtitelnicí z roku 1483. 

Jak se tak rychle posouváme časem v historii, možná bychom se mohli zastavit u hodin, které tento čas 

už dlouhou dobu odměřují. Jedná se o hodiny sluneční. Jedny najdeme na zdi domu č.p. 11 

v Ostřešanech, jako součást bohaté sgrafitové výzdoby zdi, a druhé u třebosického kostela ve štítu nad 

vchodem. 

Třicetiletá válka (1618-1648) měla ničivé následky i na naše obce. Tento válečný konflikt trvající déle, 

než byla tehdejší průměrná délka života, těžce poznamenal i kostel v Mikulovicích. Ten totiž Švédové 

vypálili. Poválečná obnova pak šla ruku v ruce s rekatolizací a novým nastupujícím slohem – barokem. 

Barokních úprav se dostalo starým kostelům, vystavěny byly fary a kapličky a postaveno mnoho soch 

svatých. V mikulovickém kostele sv. Václava můžeme obdivovat iluzivní malovaný oltář z té doby. U 

kostela v Mikulovicích stojí také domek zvaný „Poušť“, kde před rokem 1760 fungovala místní škola. 

Jedním z nejuctívanějších světců byl sv. Jan Nepomucký. Jeho sochy stojí i na návsích v Třebosicích  

a v Dřenicích. V té době také v mnoha obcích vznikaly nejrůznější spolky a sbory. Hasičské sbory jsou 

leckde velmi aktivní dodnes. 

1.2.2 Významné historické památky a souvislosti 

 

Barchov 
Obec se rozkládá na levém břehu potoka Podolky. První historická písemná zpráva z roku 1228 

v souvislosti s darováním Veselí (Vysoké) opatovickému klášteru. Další písemné zprávy z konce  

15. století, kdy je připomínán mlynář v Barchově.  

 

Čepí 

Byl zde nalezen velký bronzový poklad z doby kultury slezsko-platěnické. První písemnou zmínku  

o obci máme z roku 1375. Na počátku 16. století bylo Čepí prodáno společenství havířů z Kutné Hory 

a zůstalo jím téměř 100 let. Po té se stalo součástí pardubického panství. 

Dřenice 
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První zmínka o Dřenicích pochází z listin ze 14. století, kde se už o vesnici hovoří jako o staré osadě 

s vladyckým sídlem. Na návsi se nalézá nově opravená dřevěná zvonička a socha sv. Jana 

Nepomuckého. 

 

Dubany 

První zmínka o obci Dubany se dochovala již z roku 1347. Na začátku 16. stol. patřila ves rytířům 

Dubánkům z Duban. Obcí protéká stejnojmenný potok Dubanka.  

  

Mikulovice 

Kostel sv. Václava je výraznou dominantou okolí. Jeho podoba je dnes barokní, ale byl vybudován 

někdy před polovinou 14. století. Během třicetileté války byl vypálen a obnoven v roce 1660. V kostele 

je křtitelnice z roku 1483 a malovaný iluzivní oltář. V cihelně se nalezlo únětické sídliště  

a kostrové pohřebiště a také sídliště kultury slezsko-platěnické a žárové pohřebiště. 

 

Ostřešany 

První zmínka o obci již z roku 1340. Na krátkou dobu byly mimo jiné Ostřešany v majetku Smila Flašky 

z Pardubic. Na území obce se nachází kaple Panny Marie z r. 1898. U obce stojí památný strom jinan 

dvoulaločný. Na domě č.p. 11 jsou jako doplněk bohaté sgrafitové výzdoby sluneční hodiny. 

 

Staré Jesenčany 
Historie obce sahá až do prehistorie. Svědčí o tom vykopávky nalezených předmětů z jesečanského 

rybníku, které mají původ již v době kamenné, bronzové a železné. První písemná historická zmínka  

o Jesenčanech pochází z roku 1384. Roku 1340 zdědil obec arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Od 

roku 1493 byla obec v majetku pánů z Pernštejna. Název Jesenčany vznikl podle okolního porostu, který 

v minulosti tvořily hlavně jasany.  

 

Třebosice 

Místo bylo osídlené už mnoho staletí před tím, než o Třebosicích máme první zmínku. Ta pochází z roku 

1319, kdežto archeologické průzkumy dokazují osadu již od 6. století. V obci je gotický kostel Povýšení 

sv. Kříže postavený někdy kolem roku 1270. V interiéru se zachovaly gotické malby.  

U kostela je dřevěná zvonice. Zvoní se zde i zvonem, který byl ulit roku 1464. Raně barokní fara  

a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1869 stojí v centu návsi. 

 

1.2.3 Širší vztahy 

 

NUTS II: Severovýchod 

NUTSIII: Pardubický kraj 

 

Územně svazek obcí Za Letištěm spadá do okresu Pardubice, pouze obec Dřenice spadá do okresu 

Chrudim. Toto územní rozčlenění odpovídá i ORP Pardubice a ORP Chrudim. 

 

Od r. 2005 jako celek a zakládající člen je svazek obcí součástí MAS Železnohorský region, která 

v současné době sdružuje 72 obcí (6 svazků obcí a 1 obec).  

 

Z pohledu širších vztahů mají obce svazku velmi dobrou polohu mezi městy Pardubice, Chrudim  

a Přelouč.   
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Grafická definice širších územních vztahů v ose: obec, svazek obcí, ORP, MAS, aglomerace 

 

 

 

 

 

 

 

Území SO ZL součástí území MAS ŽR v rámci Pardubického kraje 
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1.2.4 Vlastní území 

 

Území svazku je v současné době tvořeno katastrálními územími 9 obcí: 

Barchov, Čepí, Dřenice, Dubany, Mikulovice, Ostřešany, Srnojedy, Staré Jesenčany, Třebosice.  

 

Území svazku se tvořilo postupně. Obce Třebosice a Srnojedy se začlenily do svazku až po jeho vzniku 

v letech 2003 a 2005. Nyní je území dlouhodobě stabilní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Obyvatelstvo 

Svazek sdružuje 9 obcí s 4 600 obyvateli (k 1.1.2014). Obce svazku jsou převážně malá venkovská sídla 

částečně zasažená novodobou výstavbou. V celé oblasti není ani jedno město či obec s více než 1 500 

obyvateli. Největší jsou Mikulovice (1 141 obyv.) a Ostřešany (1 020 obyv.).  

K nejmenším patří Třebosice s 204 obyvateli a Dubany s 245 obyvateli (k 1.1.2014).  
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Při porovnání celkového vývoje počtu obyvatel, který ukazují Tabulka 1 a Graf 1, za sledované období 

šesti let mezi roky 2008 a 2013 došlo pouze k nepatrnému nárůstu počtu obyvatel, ze kterého nelze jasně 

vysledovat určitý trend jako je například stěhovaní lidí z měst do venkovských oblastí  

v důsledku touhy po změně životního stylu či nedostatku volných bytů v městech. Největší přírůstek 

obyvatel zaznamenala obec Mikulovice (+169 obyvatel). 

 

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel Svazku obcí Za letištěm v letech 2008 – 2013 

Obec 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Barchov 173 185 180 175 183 174 

Čepí 415 403 411 418 413 428 

Dřenice 337 335 346 344 354 361 

Dubany 215 213 227 238 251 245 

Mikulovice 972 1 075 1 093 1 121 1 132 1 141 

Ostřešany 980 982 1 009 1 013 1 012 1 020 

Srnojedy 642 643 630 626 647 653 

Staré Jesenčany 295 308 323 374 394 374 

Třebosice 185 177 176 194 202 204 

Celkem 4 214 4 321 4 395 4 503 4 588 4 600 

Zdroj dat: ČSÚ 

 
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel svazku obcí v letech 2008 – 2013 

 

Zdroj dat: ČSÚ 

 

Tabulka 2 a Graf 2 znázorňují, že v průběhu sledovaných šesti let došlo celkově na území svazku 

k nárůstu počtu obyvatel ve všech třech věkových skupinách. 
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Tabulka 2: Srovnání vývoje počtu obyvatel obcí svazku podle věku v letech 2008 a 2013 

Obec 
2008 2013 

obyvatelé  

0–14 let 

obyvatelé 

15–64 let 

obyvatelé 

65+ let 

obyvatelé  

0–14 let 

obyvatelé 

15–64 let 

obyvatelé 

65+ let 

Barchov 24 129 20 17 132 25 

Čepí 66 302 47 84 282 62 

Dřenice 58 226 53 60 250 51 

Dubany 35 145 35 47 164 34 

Mikulovice 145 702 125 182 788 171 

Ostřešany 138 700 142 150 702 168 

Srnojedy 143 467 32 124 482 47 

Staré Jesenčany 53 200 42 72 256 46 

Třebosice 32 128 25 40 140 24 

Celkem 694 2 999 521 776 3 196 628 

Zdroj dat: ČSÚ 

 

 
Graf 2: Srovnání vývoje počtu obyvatel obcí svazku podle věku v letech 2008 a 2013 

 

Zdroj dat: ČSÚ 

 

 

1.4 Hospodářství 

1.4.1 Podnikání, výroba a zemědělství 

 

Region patří do NUTS II Severovýchod, který je znám významnou a tradiční průmyslovou výrobou, 

především v odvětvích strojírenství, chemického, potravinářského a elektrotechnického průmyslu. 

Region se rozkládá nedaleko centra Pardubického kraje. Tato poloha je výhodná zejména pro rozvoj 

sekundárního sektoru. Do budoucna je nutné dbát na kvalitu a zejména šíři dopravní a technické 

infrastruktury, což je podmínkou pro rozvoj regionu. 
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Na území svazku se nachází několik větších zaměstnavatelů (viz Tabulka 3). Převažují zde ale spíše 

subjekty malého a středního podnikání (viz Tabulka 4), které je i nadále nutné podporovat, neboť ty 

jsou hybnou silou ekonomického rozvoje ve venkovských oblastech a v malých městech. Díky své 

různorodosti vytvářejí zdravé podnikatelské prostředí a tím zajišťují dynamiku trhu, širší poptávku  

a nabídku. Za tímto účelem probíhá na území Železnohorského regionu od roku 2011 certifikace 

místních výrobců, kteří se zabývají nějakou tradiční činností či vyrábějí výrobky z místních surovin. 

Ti mohou požádat o udělení značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®. Koordinátorem této 

certifikace je MAS ŽR. Během tří let bylo postupně certifikováno 46 regionálních výrobků a produktů. 

Jedná se o pestrou skladbu základních plodin, produktů a výrobků z přírodních surovin či výrobků  

s motivem či vztahem k regionu.  

 

V řešeném regionu působí rovněž několik zemědělských družstev a drobní samostatně hospodařící 

rolníci. V návaznosti na historické souvislosti vývoje zemědělství a krajiny v současné době neexistuje 

pestrost ve využívání krajiny. Zaměření zemědělských podnikatelů je na rostlinnou a živočišnou výrobu. 

Ekonomika hospodářských subjektů je ovlivněna nízkou cenou za prodávané komodity. 

 

 
Tabulka 3: Významné podniky a zaměstnavatelé na území svazku 

Obec Název firmy Předmět podnikání 

Čepí 

BOCO PARDUBICE MACHINES výroba a renovace strojů 

Excalibur Army prodej voj. techniky, likvidace odpadů 

Godenergy fotov. el. 

Promorain reklamní deštníky 

J.P.D.Group pneuservis 

MPS Mostní a pozemní stavby 
výroba a montáž ocelových konstrukcí 

 

BAUSET CZ recyklace, zemní práce, stavební práce 

Profi-kompresory prodej, servis kompresorů 

Pohorelec vzduchotechnika 

Dřenice 
Labeta, s.r.o. výroba suchých směsí na pečení 

Autoservis Hybeš prodej a servis automobilů 

Dubany Zahradní centrum Kopřiva zahradnictví 

Mikulovice STENO, spol. s r.o., armatury (voda – plyn – topení ) 

Srnojedy Energoland, spol. s r. o. montáže, opravy a údržba elektrických zařízení 

Staré Jesenčany RESTA BKPV spol. s r.o. prodej hutního materiálu 

Zdroj: analytické podklady pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na 

období 2014 – 2020, dotazníkové šetření v obcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Strategie rozvoje – Svazek obcí Za Letištěm 

 

 

 

12 

 

Tabulka 4: Místní podnikatelé a regionální producenti na území svazku 

Obec Název firmy Předmět podnikání 

Barchov 

Josef Matějka mléko 

Martin Huňáček rostlinná a živočišná výroba 

Gabex, s. r. o.  stavební firma 

Zámečnictví Štěpánek zámečnictví 

Aleš Salfický autoopravna  

Čepí 

Ing. Arnošt Pleskot zemědělství, rostlinná výroba 

MUDr. M. Morávková zubní ordinace 

V. Linhartová obchod – smíšené zboží 

L. Pohorelcová překladatelství, výuka angličtiny 

Radiotechnika J. Ondruš montáže, servis spotřební elektrotechniky 

Pithart Jan a Richard sádrokartonové příčky, podhledy 

Lukáš Urban autoservis 

M. Pleskotová účetnictví 

Zámečnictví – Z. Kopp zámečnictví 

František Jílek zednictví 

Pavel Masný zednictví 

Jiří Košťál autodoprava 

Lubomír Kadlec 

Veselá bižuterie 

autodoprava 

dekorace, bižuterie 

Helena Zárubová kadeřnictví 

Pedikúra, manikúra SAŠA masáže, pedikúra, manikúra 

Jiří Pleskot pneuservis 

Ing. Radek Čapský projekce 

Romana Píchová překladatelství 

Radka Masná manikúra, pedikúra 

Dřenice 2 truhlářské dílny truhlářství 

Dubany 

Marcela Rejfková prodejna smíšeného zboží 

Gita Pacoláková pohostinství 

Bohumil Kaválek truhlář 

Viktor Kaňka instalatér 

Ing. Richard Kučera projektant 

p. Spálavský realizace zahrad 

Mikulovice 

Meduna s.r.o. 
výroba a montáž oken, vrat a plotů, výroba dřevěných 

loutek a hlavolamu 

Pneumatiky DRBOUT s.r.o. pneuservis 

TDM Martin Moučka s.r.o. výroba atypického nábytku 

Vykona  výroba nábytku 

Ostřešany 

AKVARIUM – MACENAUER import-export ryb, akvaristika 

Eligo, a.s. výroba a prodej sušených mléčných výrobků 

CHEMPEX s.r.o. nátěrové hmoty a stavební chemie 

ING. JIŘÍ KUBEŠ stavebně-truhlářské výrobky ze dřeva 

K.P.K. – UNISTAV PARDUBICE 

s.r.o. 
zemní práce, rýhování, meliorace 

Lenka Houdková rostlinná a živočišná výroba 
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Pavel Lýr 
kamionová doprava, zasilatelství, autojeřábnické a 

zemní práce  

Srnojedy 

Truhlářství  

Psí hotel Mastibe   

TEVO s.r.o.   

Umělecké kovářství Kořínek kovářství 

Staré Jesenčany 

Autodoprava Blaščík   

Jiří Koutský zemědělství, rostlinná výroba 

p. Kolář projektová činnost 

Franc Vladimír vodoinstalaterství, topenářství 

Krajč stavitelství s.r.o. stavební společnost 

Zimová Michaela kosmetické služby 

Třebosice Ladislav Skřek 
Český med a medovina z Třebosic  

(regionální produkt) 

Zdroj: analytické podklady pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na 

období 2014 – 2020, dotazníkové šetření v obcích 

 

1.4.2 Zaměstnanost 

 

Míra nezaměstnanosti i počet uchazečů o místo v obcích regionu (viz Tabulka 5) byla za období let 2008 

– 2013 mírně nad průměrem při srovnání s vývojem v Pardubickém kraji a celé ČR, ne však zcela 

alarmující. Výjimku představují obce Srnojedy a Dřenice, kde jsou hodnoty oproti jiným obcím 

dlouhodobě na vysoké úrovni.  

 
Tabulka 5: Vývoj nezaměstnanosti na území členských obcí svazku v letech 2008 – 2011 a 2013 

Obec / rok 
Míra nezaměstnanosti (v %) / počet uchazečů 

2008 2009 2010 2011 2013 

Barchov 5,1 5 7,6 6 8,9 7 8,9 7 4,3 6 

Čepí 4,8 10 8,2 17 5,3 11 3,4 7 7,6 22 

Dřenice 5,4 9 13,5 20 18,2 28 12,2 18 9,8 24 

Dubany 3,8 4 8,6 9 3,8 4 1,0 1 4,2 7 

Mikulovice 4,9 20 9,6 39 10,5 44 4,4 19 5,5 44 

Ostřešany 4,5 22 9,7 42 7,1 31 8,5 38 4,0 28 

Srnojedy 12,2 18 20,3 30 19,6 30 14,9 22 6,6 31 

Staré Jesenčany 4,4 5 7,0 8 6,1 7 5,2 6 7,1 20 

Třebosice 5,8 5 8,7 6 7,3 6 10,1 7 3,7 6 

Celkem 5,6 98 10,3 177 9,6 168 7,6 125 5,9 188 

Zdroj dat: ČSÚ 

 

Obecně můžeme zaznamenat prudký nárůst v roce 2009 a postupný pokles od roku 2011 v souvislosti 

s celorepublikovým ekonomickým vývojem. Podobný trend lze sledovat v rámci celého Pardubického 

kraje (viz Tabulka 6).  
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Tabulka 6: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v letech 2008 – 2011 a 2013 

Rok Míra nezaměstnanosti  

2008 6 % 

2009 9,6 % 

2010 9,9 % 

2011 8,4 % 

2013 6,6 % 

Zdroj dat: ČSÚ 

 

 

1.5 Infrastruktura 

1.5.1 Technická infrastruktura 

 

Stav technické infrastruktury v obcích svazku je v současné době spíše nedostačující, především kvůli 

chybějícím finančním prostředkům. Jedná se zejména o problematiku kanalizačních systémů. 

 

Z průzkumu mezi obcemi, jehož výsledky zobrazují následující dvě tabulky, vyplynulo, že 

plynofikovány jsou v regionu všechny obce a plynovody jsou na velmi dobré úrovni. Stav vodovodů 

je také vyhovující. Nedostačující jsou však jednoznačně kanalizační systémy. Buď má obec pouze 

kanalizaci povrchovou anebo je třeba stávající rekonstruovat, obecní ČOV nemá většina obcí, ovšem 

výstavba kanalizačních systémů s podporou státu je stále nedostupnější. Z průzkumu dále vyplývá, že 

všechny obce na území svazku mají veřejný rozhlas a veřejné osvětlení. Obce k veřejnému rozhlasu 

a osvětlení zpravidla uvedly, že bylo buď opraveno, nebo je dostačující, zbytek je třeba rekonstruovat. 

Tam by osvětlení mělo být vyměněno za moderní a úspornou technologii, např. LED svítidla, čímž 

dojde i k ekonomické úspoře provozu. Veřejný rozhlas a osvětlení bývají také rozšiřovány v rámci nové 

zástavby, proto také tam, kde neproběhla rekonstrukce, vznikají rozdíly. Ve staré části obce se často 

nachází zastaralé drátové zařízení, zatímco v nových částech technologicky moderní.  

 

Stav domovního a bytového fondu odpovídá celkové situaci v České republice. Obce, mající možnost 

nabízet rozvojové plochy pro bydlení, jsou na dobré cestě zvrátit současný trend úbytku mladé a střední 

generace z venkova a vylidnění vesnic. Snaží se přivést nové občany formou nabídky zasíťovaných 

stavebních pozemků pro rodinné domy. S možností nabídky výstavby rodinných domů je nutné zajistit 

vyhovující stav občanské vybavenosti, což je někdy poměrně obtížné, především  

v oblasti prodeje denních potravin a služeb (blíže viz kapitola 1.5.3 Občanská vybavenost a služby). Na 

území mikroregionu je velké množství vhodných lokalit pro rezidenční bydlení nového věku. Tj., 

bydlení v dosahu přírody s dobrou dojezdovou vzdáleností do zaměstnání ve větších městech. S tím jsou 

však mnohdy spojeny problémy obslužnosti veřejnou dopravou (blíže viz kapitola 1.5.2 Dopravní 

infrastruktura). Obce se tedy snaží při obnově i rozvoji domovního a bytového fondu postupovat  

s vědomím veškerých těchto uvedených skutečností.  
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Tabulka 7: Přehled technické vybavenosti obcí svazku – část 1.  

Obec 

  

plynovod vodovod kanalizace ČOV 

ano 

/ne 

tech.stav 

(vyhovuje/nutná 

rekonstrukce) 

ano 

/ne 

tech.stav 

(vyhovuje/nutná 

rekonstrukce) 

ano 

/ne 

technický 

stav 
technologie vlastní 

napojena na 

ČOV (kam) 
technologie  

v případě, že ČOV není, 

existuje PD na vybudování 

kanalizace? (ano/ne) 

Barchov ano vyhovuje ano vyhovuje ano vyhovuje  ano    

Čepí ano vyhovuje ano vyhovuje ano vyhovuje 
spádová i 

přečerpávací 
 Třebosice   

Dřenice ano vyhovuje ano vyhovuje ano  dešťová ne   ano 

Dubany ano  ano  ano       

Mikulovice ano vyhovuje ano vyhovuje ano 
vyžaduje 

opravy 
 ne Semtín   

Ostřešany ano  ano  ano       

Srnojedy ano  ano  ano       

Staré Jesenčany ano vyhovuje ano vyhovuje ne      ano-nevyhovující 

Třebosice ano  ano  ano       

Zdroj: dotazníkové šetření v obcích ke zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region pro programové období 2014 – 2020 
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Tabulka 8: Přehled technické vybavenosti obcí svazku, rozvojových ploch a existence územního plánu – část 2.  

Obec 

  

místní průmyslová zóna 
rozvojové plochy 

pro výstavbu rodinných domů 
veřejné osvětlení veřejný rozhlas územní plán 

ano 

/ne 
počet ha 

ano 

/ne 
počet ha nebo parcel  technický stav 

ano/ne 

technický stav 
technologie 

ano 

/ne 

z roku  

(poslední platný) 

Barchov ne    dobrý ano  ne  

Čepí ano  ano  
ve fázi kompletní 

rekonstrukce 

ve fázi kompletní 

rekonstrukce 
drátový ano 1997 

Dřenice ano 0,7 ano 2 ha vyhovující ano drátový ano 2011 

Dubany ne  ano 30 dobrý ano  ano  

Mikulovice ne  ano 30 parcel vyžaduje opravy ano drát/bezdrátový ano 2013 

Ostřešany ne    dobrý ano  ano  

Srnojedy ne    dobrý ano  ano  

Staré Jesenčany ne  ano  2,5 ha 
nutná částečná 

rekonstrukce 
ano drátový  ano  

Třebosice ne  ano  dobrý ano  ano  

Zdroj: dotazníkové šetření v obcích ke zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region pro programové období 2014 – 2020 
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1.5.2 Dopravní infrastruktura 

 

Na území svazku obcí se nachází areál letiště Pardubice, jenž klade zvýšené nároky na obyvatele v rámci 

hlukové tolerance. Není zde rychlostní komunikace ani dálnice. Prochází jím silnice první třídy I/37 

spojující Pardubice a Havlíčkův Brod. Převažují komunikace II. a III. třídy a místní komunikace. 

Vzhledem k přimknutosti území ke krajskému městu Pardubice je na území vyhovující dopravní 

dostupnost. 

 

Stav místních komunikací v jednotlivých obcích není zcela uspokojivý. Stav komunikací včetně 

vyhodnocení naléhavosti oprav je ze strany obcí průběžně sledován. Na základě těchto poznatků jsou 

pak postupně opravovány, přičemž opravy jsou vázány na aktuální možnosti obecních rozpočtů. 

 

Z výsledků dotazníkového šetření mezi obcemi, které územně patří svazku obcí ZL (viz Tabulka 9), je 

zřejmé, že většina dotázaných obcí, které se vyjádřily ke spokojenosti s dopravní obslužností své obce, 

uvedla, že je dostatečná.  

 
Tabulka 9: Dopravní obslužnost v obcích svazku  

Obec 

Veřejná autobusová doprava 
Jiné druhy dopravy  

(vlak, školní linky, přeprava ZTP, taxi apod.) 

ARRIVA  

počet spojů/ 

pracovní den 

Další dopravce  

počet spojů/ 

pracovní den 

Zhodnocení 

dostatečnosti počtu 

spojů (ano/ne) 

poskytovatel 
forma,  

počet spojů/pracovní den 

Barchov 8  ne   

Čepí 10 DPMP/4 ano   

Dřenice 15, 17  ano   

Dubany 20  ano   

Mikulovice 
32 směr Chudim 

32 směr Pce 
DpMP ano   

Ostřešany  DpMP    

Srnojedy  DpMP    

Staré Jesenčany 47/38  ne ČD 53/37 

Třebosice      

Zdroj: dotazníkové šetření v obcích pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský 

region na období 2014 – 2020 

1.5.3 Občanská vybavenost a služby 

 

Občanská vybavenost obcí a služby představují rozsáhlý soubor obslužných činností pro obyvatelstvo. 

Služby občanům jsou v mikroregionu poskytovány jak neziskovými organizacemi, tak podnikatelskými 

subjekty. Nekomerční zařízení pro školství, zdravotnictví, sociální péči a kulturu jsou pro současnou 

potřebu regionu racionálně rozložena. Převážná většina komerčních i nekomerčních služeb je 

soustředěna do větších obcí. 

 

Některé z obcí svazku jsou zřizovateli mateřských a základních škol (viz Tabulka 10 a 11).  

V posledních letech roste počet mateřských školek v obcích, což je dáno migrací lidí produktivního 

věku, kteří buď mají malé děti, nebo si ve vesnické oblasti chtějí založit rodinu, a obce se tak snaží 

vyhovět poptávce po mateřských školkách, nicméně poptávka je v současnosti v regionu stále větší než 

nabídka. V menších obcích jsou základní školy často zastoupeny malotřídkami prvního stupně. Tyto 
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malotřídky většinou nedokážou zaplnit svou plnou kapacitu a obce, které jsou jejich zřizovateli, na ně 

doplácejí velké částky peněz. 

 

Problém nastává zejména se zajištěním udržitelného stavu školských zařízení. Zejména objekty 

základních škol jsou mnohdy ve špatném technickém stavu. Je však nutností zajistit jejich provoz  

z důvodů nedosažitelnosti jiných vzdálených škol pro mladší děti. Vytváření podmínek pro rozvoj 

vzdělávání je jednou z významných povinností obce, kterou jí ukládá školský zákon. Za tím účelem 

obec buď zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní 

škole zřizované jinou obcí. Problematika předškolního a základního vzdělávání se tak stává problémem, 

který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s 

ohledem na dojíždění za prací) v celém spádovém regionu jak malé obce, tak větší města. Populační 

vlny se dlouhodobě promítnou do rozvoje regionálního školství a jednotlivých územních celků. 

Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy s udržením potřebného počtu 

dětí ve školách, neboť je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol nebo jenom 

proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává palčivým 

problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých školách 

dostatečnou kapacitu. V okolí větších obcí je také akutně k řešení otázka přeplněnosti mateřských škol. 

Volná místa MŠ jsou v malých obcích, kam je pro rodiče nevýhodné dojíždět. Podle demografické 

křivky bude počet dětí navštěvujících MŠ do roku 2018 klesat na 90,39 % stavu z roku 2013 a do roku 

2023 na 82,83 % stavu z roku 2013. Dále se do roku 2018 předpokládá nárůst žáků nastupujících do ZŠ 

o 7,95 %, do roku 2023 klesne počet žáků oproti roku 2018 o 8,85 %. Očekávaný nárůst je způsoben 

dorůstáním vlny dětí předškolního věku (zvýšený počet oproti normálu) do věku školního. Tato vlna 

nárůstu počtu dětí je přechodná. Proto by bylo vhodné případné navýšení kapacit škol řešit způsobem, 

který umožňuje v budoucnu i jiné využití. 

 

Školy mohou často sehrávat i velmi významnou roli jako kulturní, společenská a komunitní centra svých 

lokalit, kdy škola získá prostor a podmínky pro svou kreativitu a jako otevřené společenské centrum 

naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro žáky školou povinné, ale také pro ostatní 

občany. 

 
Tabulka 10: Základní školy v obcích svazku 

Obec 
Počet 

ZŠ 
Druh školy 

Počet tříd 

2013/2014 

Počet dětí 

2013/2014 

Maximální 

kapacita ZŠ 

Dostačující 

kapacita ZŠ 

Mikulovice 1 1. st. 4 78 150 ano 

Ostřešany 1 1. st. 5 32 42 ano 

Třebosice (ZS Na 

rovině-soukromá 

škola) 

1 malotřídka 2 21 30 ano 

Zdroj: dotazníkové šetření ve školách pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský 

region na období 2014 – 2020 

 

Tabulka 11: Mateřské školy v obcích svazku 

Obec Počet MŠ Počet oddělení 
Počet dětí 

2013/2014 

Maximální 

kapacita MŠ 

Dostačující 

kapacita MŠ 

Čepí 1 1 28 28 ano 

Mikulovice 1 2 48 50 ano 

Ostřešany 1 2 35 35 ano 

Zdroj: dotazníkové šetření ve školách pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský 

region na období 2014 – 2020 
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Co se týká zajištění zdravotní péče, ordinace praktických lékařů jsou především ve větších obcích 

regionu (viz Tabulka 12). Je však nutno dodat, že v mnohých ordinacích jsou ordinační hodiny pouze 

dopoledne či jen několik dní v týdnu, což není zcela vyhovující pro pracující obyvatele. Starším 

občanům je někdy nabízeno dojíždění obvodních lékařů jednou či víckrát do měsíce, což využívají 

především z důvodu předpisu léků. 

 

S ohledem na věkovou strukturu obyvatelstva je také stále aktuálnější výstavba (zřizování) domů  

s pečovatelskou službou. Na vybudované objekty navazuje tvorba nových sociálních služeb pro občany, 

tj. i vznik nových pracovních příležitostí. V současné době je pokrytí území sociálními službami, které 

jsou většinou provozovány terénní pečovatelskou službou, dostatečné, ale vzhledem  

k trendu stárnutí populace je stále prioritní především nová výstavba seniorských center  

s pečovatelskou službou a zlepšování sociální sítě.  

 
Tabulka 12: Další veřejné služby v obcích svazku 

Obec 
Zdravotnické 

zařízení 
Pošta Knihovna Sociální služby 

 Jiné vzdělávací 

aktivity 

Barchov ne ne ano ne ne 

Čepí zubař ano ano 

Dům s chráněnými byty, 

pečovatelská služba 

Charita Pce 

U3V, angličtina 

pro seniory 

Dřenice ano ne ano 
Penzion pro seniory 

Slunce 
ne 

Dubany ne ne ne ne ne 

Mikulovice ne ne ano 

ne/zajišťuje Dům 

s pečovatelskou službou 

v Chrudimi a Přelouči 

ne 

Ostřešany ano ne ano  ne 

Srnojedy ne ne ano  ne 

Staré Jesenčany ne ne ne ne ne 

Třebosice ne ne ano ne přednášky 

Zdroj: analytické podklady pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na 

období 2014 – 2020, dotazníkové šetření v obcích 

 

Dostupnost základního zboží – potraviny, drogerie apod. (Tabulka 13) zajišťují především malé 

obchody v obcích a v poslední době často i pojízdné prodejny. Pro potřeby obyvatel (s přihlédnutím  

k tomu, že se na okraji Pardubic a Chrudimi rozrůstají velké supermarkety, které jsou maloobchodům 

silnou konkurencí) jsou většinou dostačující. Další služby jsou potom dostupné, vzhledem k relativně 

výhodné poloze regionu, právě v Pardubicích či Chrudimi (jedná se hlavně o kulturu – divadlo, výstavy, 

specializované služby bank, pojišťovny atd.). Většina obyvatel regionu může tedy v tomto směru 

uspokojit své potřeby ve větších městech. 

 

Co se týče kulturních zařízení, v mnohých obcích byly zrušeny kinosály, neboť již nevyhovovaly 

hygienickým a technickým podmínkám, popřípadě byl jejich provoz neekonomický. Podobná situace je 

s obecními knihovnami, které mají v historii obcí své nezastupitelné místo. Pro pořádání společenských 

akcí v obcích svazku slouží většinou prostory v objektech obecních úřadů nebo sál místního hostince. 

 

 

 

Z dotazníkového šetření mezi obcemi bylo dále zjištěno, že sportoviště pro vyžití místního obyvatelstva 

jsou k dispozici, ale bývají zastaralá a vyžadují obnovu, či rekonstrukci. Především  
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v souvislosti s očekávaným rozvojem cestovního ruchu a rekreace je potřeba zlepšit jak nabídku, tak  

i kapacitu sportovních zařízení.  

 
Tabulka 13: Ostatní vybavenost v obcích svazku 

Obec Obchod Sportoviště Kulturní zařízení Jiné služby 

Barchov ne dětské hřiště sál Obecního domu 
Autoservis 

,zámečnictví 

Čepí ano 

tenisové a dětské hřiště, 

sportoviště u požární 

nádrže, sál Obecního 

domu 

sál Obecního domu 

kadeřnictví, 

pedikúra, manikúra, 

pneuservis, 

autoservis, 

překladatelství, 

autodoprava, 

projekce staveb, 

účetnictví, zednické 

práce, sádrokartony 

Dřenice smíšené zboží 

fotbalové hřiště, 

multifunkční a dětské 

hřiště, dětské hřiště, 

skate park 

ne ne 

Dubany smíšené zboží 
multifunkční a dětské 

hřiště 
Pohostinství Dubanka zahradnictví 

Mikulovice 2 x 
tělocvična, dětské a 

sportovní hřiště 
na hřišti 

kadeřnictví, prodej 

zmrzliny 

Ostřešany smíšené zboží 
fotbalové a nohejbalové 

hřiště 
 kadeřnictví 

Srnojedy potraviny 
univerzální hřiště, 

fotbalové a dětské hřiště 

Pohostinství,         

kulturní dům 
kosmetika, masáže 

Staré Jesenčany potraviny 
multifunkční a dětské 

hřiště 
sál hostince kosmetika, masáže 

Třebosice potraviny 
multifunkční a dětské 

hřiště 
sál obecního hostince  

Zdroj: dotazníkové šetření v obcích pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský 

region na období 2014 – 2020 

 

Z hlediska kulturního a společenského života v obcích je na tom svazek ZL poměrně dobře. Každá z 

obcí, která se vyjádřila k pořádání tradičních akcí, uvedla (viz Tabulka 14), že se v obci konají tradiční 

akce místního rozsahu, které často pořádají samy obce nebo na ně finančně přispívají. Dalšími častými 

organizátory akcí bývá Sdružení dobrovolných hasičů či ostatní místní spolky, pokud je obec má.  
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Tabulka 14: Spolky, neziskové organizace a tradiční akce na území svazku 

Obec Spolky a neziskové organizace Tradiční akce pro veřejnost 

Barchov 
 Tradiční obecní ples, pálení čarodějnic, 

Dětský den, Setkání seniorů 

Čepí 

TJ Sokol Čepí, Spolek žen, SDH, 

Rybářský spolek, Mariášníci 
Pálení čarodějnic, ples MŠ, posvícení, 

dětský maškarní ples, setkání se seniory, 

rybářské závody, tenisový turnaj, ping-

pongový turnaj, mariášový turnaj, dětský 

den 

Dřenice 
SK fotbal Dřenice, MS Dřenice, Svaz žen, 

Rybářské sdružení 

Fotbalové turnaje, rybářské závody 

Dubany 

ČZS Dubany, MS Dubany, Rybářský 

spolek Dubany, SDH Dubany 

 

Dětský karneval, karneval pro dospělé, 

pálení čarodějnic, rozloučení se školou, 

posvícení, hasičské závody – Dubanský 

most, volejbalový turnaj, turnaj 

v minikopané, vánoční dílničky, 

štědrovečerní zpívání, karaoke 

Mikulovice 

SK 1. FC Mikulovice, Sdružení pro rozvoj 

Mikulovice, Rybáři Fričák, Klub 

důchodců, Klub čtyřlístek, SDH Blato 

Posvícení, dětský den, rozsvícení 

stromečku 

Ostřešany 
Sportovní oddíl AFK, Myslivecké 

sdružení, rybářský spolek 

Dětský den a posvícení 

Srnojedy 

 Dětský karneval, country bál, tenisový 

turnaj, nohejbalový turnaj, vánoční koncert, 

pálení čarodejnic, taneční  

Staré Jesenčany 

TJ Sokol, ČČK, SDH Karneval, maškarní ples pro dospělé, 

tradiční pálení čarodějnic, dětský den, 

posvícení, hasičské závody, Jesenčanské 

strašidlení, Adventní výstava 

Třebosice 
Dětský lesní klub Za bukem, SDH 

Třebosice, ZŠ Na rovině 

Masopust, dětský den, posvícení, 

čarodějnice, setkání seniorů, Advent 

Zdroj: dotazníkové šetření v obcích pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský 

region na období 2014 – 2020 

1.5.4 Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

 

Svazek obcí Za Letištěm je regionem na pomezí aglomerací měst Pardubice a Chrudim a volné krajiny. 

V posledních letech vznikla síť turistických produktů a byla vytvořena pestrá nabídka pro aktivní trávení 

volného času (rozsáhlý informační a odpočinkový mobiliář pro turisty, síť relaxačních zón – v obcích 

Čepí, Dřenice a Ostřešany, sportovišť, cyklostezka pro cyklisty a in-line bruslaře Pardubice – Staré 

Jesenčany, volně přístupná zázemí pro dětské hry u stravovacích zařízení). Území má také spoustu 

historických zajímavostí, mnohdy nedoceněných. Nabízí vhodné podmínky pro jízdu na kole či na in-

linech. Vyznačené cyklotrasy jsou vedeny tak, aby návštěvníci byli seznámeni se všemi podstatnými 

kulturními, historickými a přírodními památkami. Díky poloze regionu jsou tyto trasy určeny pro méně 

náročné formy cykloturistiky, lehce zvládnutelné i pro rodiny s dětmi. V obcích je řada hospůdek, které 

stojí za občerstvovací zastávku. Mikroregion představuje také výchozí bod pro cestu z Pardubic do 

Železných hor, jež je rekreační zónou i pro místní obyvatele právě proto, že je na kole poměrně snadno 

dosažitelná. 

 

Velice účinným nástrojem podpory rozvoje cestovního ruchu pro obce na území svazku je členství 

v MAS Železnohorský region. V rámci MAS jsou prezentovány všechny aktivity v oblasti cestovního 

ruchu pod jednotnou značkou "VÍTEJTE I VY, Železnohorský region". MAS zajišťuje rovněž propagaci 

celého regionu, pomáhá v organizacích cestovního ruchu a v navazujících službách zavádět Český 

systém kvality služeb, účinný nástroj ke zvyšování kvality služeb dle přání a očekávání návštěvníků, tak 
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aby se vraceli, území regionu se stalo atraktivnější a posílila se i místní ekonomika. Od roku 2011 se 

MAS zapojila do systému podpory místních produktů a stala se členem Asociace regionálních značek 

působící na celém území České republiky. Do asociace je v současné době zapojeno 24 regionů, které 

se snaží o společnou propagaci místních výrobků a zvýšení jejich odbytu. Od roku 2012 se certifikovaní 

výrobci stali nedílnou součástí celkové propagace a marketingu Železnohorského regionu (blíže viz 

kapitola 1.4.1 Podnikání, výroba a zemědělství). 

 

Za důležitý prvek marketingových aktivit v cestovním ruchu lze považovat působení informačních 

center – turistický servis pro svazek obcí ZL zajišťuje TIC Heřmanův Městec/centrála MAS ŽR). 

Veškerá koordinace poskytování informací o službách, produktech a zajímavostech mikroregionu 

přechází právě přes ně, mají propojený systém spolupráce na bázi sdílení dat a výměny informací. Jsou 

nedílnou složkou při plánování nových PR aktivit i tvorby nových produktů. Dále zajišťují sběr dat a 

reakcí turistů na vytvořené aktivity. 

 

Železnohorský region spolupracuje na rozvoji cestovního ruchu a propagaci regionu s Destinační 

společností Východní Čechy, je zapojen i do aktivit Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. 

Dlouhodobá spolupráce s Asociací kempů České republiky umožňuje společnou propagaci na veletrzích 

a výstavách cestovního ruchu v ČR (Regiontour Brno, Holiday World v Praze, Tourism Expo Olomouc 

2013, Dovolená a Region, Lázeňství -Výstaviště Černá Louka Ostrava, INFOTOUR a 

CYKLOTURISTIKA Hradec Králové, EUROREGION TOUR Jablonec n. N., For Caravan – PVA 

Expo Letňany Praha aj.). 

 

Udržitelný cestovní ruch se stává také významným prvkem hospodářství. Ve členských obcích svazku 

se nachází významní poskytovatelé aktivit v rámci CR:  

 
Tabulka 15: Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu na území svazku obcí 

Obec Ubytování Stravování 

Barchov   ne 

Čepí 
 Pod terasou 

  

Restaurace Pod terasou 

Restaurace Obecního domu (jen výčep) 

Dřenice   Hospoda U zastávky 

Dubany   Hostinec Dubanka 

Mikulovice 

Penzion Blatenský Dvůr Restaurace Blatenský dvůr 

Zájezdní hostinec Na Netřebě Zájezdní hostinec Na Netřebě 

  Restaurace Na Hřišti 

Ostřešany 

  

  

  

kavárna, cukrárna, čajovna 

Restaurace Dvořák 

Restaurace Na Hřišti 

Srnojedy   Hospoda Srnojedy 

Staré Jesenčany 
  

  

Hospoda U Nás 

Kulturní dům 

Třebosice   Obecní hospoda 

Zdroj: analytické podklady pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na 

období 2014 – 2020; Strategie území správního obvodu ORP Pardubice a ORP Chrudim na období 2014 – 2023  
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Mikoregion nabízí svým návštěvníkům pouze omezené ubytovací kapacity. Stav a úroveň služeb plně 

odpovídá regionu s nízkou návštěvností a s neexistencí větších územních celků. Zařízení pro stravování 

a ubytování většinou nevyhovují současnému stupni poptávky. Jejich kvalita i kapacita nejsou 

dostatečnou podporou pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace jako potenciálně významného odvětví 

zdejší ekonomiky. Úvahy o posílení cestovního ruchu v oblasti předpokládají zlepšení kvality těchto 

komerčně orientovaných služeb, které je třeba dále doplnit o další služby pro využívání volného času. 

Jedná se o zlepšení nabídky i kapacity zařízení poskytujících zábavu a zařízení pro rekreační sporty a 

pohyb na zdravém vzduchu. 

 

 

1.6 Životní prostředí 

1.6.1 Krajina a příroda 

Životní prostředí příměstských aglomerací a obcí v blízkosti větších měst nedisponuje takovou mírou 

rozmanitosti, jako volná příroda. Lze ji však lépe využít. S kvalifikovaným a citlivým přístupem lze 

krajinu dotvořit k potřebě a vyžití obyvatel daného území pro tvorbu odpočinkových aktivit. Okolní 

krajina je značně zemědělsky využívaná a je zde malé procento původních lesních porostů  

a přirozených vodních ploch. Dané území skýtá do budoucna možnost k využití obnovitelných zdrojů 

energie v podobě tvorby biomasy. V současné době je kladen důraz na likvidaci starých ekologických 

zátěží, likvidaci odpadních vod a čištění vodních ploch. V rámci partnerství je potřeba rozšířit spolupráci 

s neziskovými organizacemi a zájmovými sdruženími na území mikroregionu vzhledem ke společnému 

postupu při obnově a péči o krajinu a okolní životní prostředí. Důraz musí být kladen také na rozšířenou 

ekologickou výchovu mladé generace.    

 

V současnosti je nutností zajišťovat činnosti pro udržení vody v krajině. K tomu slouží výsadby zeleně 

v krajině, mokřady, luční porosty aj. 

 

V území postupně probíhají komplexní pozemkové úpravy - cílem je ve veřejném zájmu prostorově a 

funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využít pozemky k 

vyrovnání hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Realizací 

navržených opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozních, protipovodňových a ekostabilizačních 

opatření se zajistí podmínky pro zlepšení životního prostředí, pro ochranu a zúrodnění půdního fondu a 

vodního hospodářství, pro zvýšení ekologické stability krajiny a podmínky pro snížení působení vodní 

a větrné eroze.  

Komplexní pozemkové úpravy probíhají ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. 

1.6.2 Ochrana ovzduší  

Ovzduší v území mikroregionu je poměrné dobré vzhledem k proudění vzduchu a směrům větru. 

Velkými a zároveň stálými zdroji emisí jsou především podniky veřejného zásobování energií  

a teplem a průmyslové zóny na území či poblíž měst Pardubic, Chrudim a Přelouč. Dalšími významnými 

zdroji emisí (tuhé znečišťující látky a oxid uhelnatý) jsou doprava a lokální topeniště.  

1.6.3 Ochrana vod  

V současné době je kladen důraz na likvidaci starých ekologických zátěží, likvidaci odpadních vod a 

čištění vodních ploch. Bohužel stav kanalizačních systémů v obcích svazku není dobrý. Velká část obcí 

má buď pouze kanalizaci povrchovou anebo je nutné stávající kanalizační systém rekonstruovat, stejně 

tak chybí v části obcí ČOV (blíže viz kapitola 1.5.1 Technická infrastruktura). Kvalita vody v 

soukromých studních je různá od vody užitkové až po vodu pitnou. Voda dodávaná vodárnami (VAK) 

je nezávadná a kvalitní, vhodná i pro udržování pitného režimu.  
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1.6.4 Odpadové hospodářství a nakládání s odpady  

Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době většina obcí a měst řeší 

v samostatné působnosti. Jedná se hlavně o povinnosti obcí a měst jako původců odpadů a také 

povinnosti při zajištění nakládání s odpady, zajištění jeho financování a mnohé další. Obce jsou 

nositelem odpadů od občanů ČR. Mají tedy povinnosti při zajištění svozu odpadů, sběrných míst pro 

odkládání odpadů, veškerých nádob na odpad (i tříděný), zajištění dalšího nakládání s odpadem apod. 
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Tabulka 16: Odpadové hospodářství v obcích svazku  

Obec 

Sběrný dvůr 

vlastní ano-ne/možnost 

využití v jiné obci (kde) 

Kontejnery na 

separovaný odpad 

(druh dle poznámky) */ 

počet “hnízd” 

Velkoobjemový 

odpad  

(četnost svozu 

ročně) 

Nebezpečný 

odpad 

(četnost svozu 

ročně) 

Forma svozu 

komunálního 

odpadu 

(nádoby/pytle) 

Existence 

kompostárny/ 

kompostérů 

(druh a počet) 

Svozová firma na 

komunální či jiné druhy 

odpadů 

Barchov ne 1, 2, 4, 7 / 1 2x 2x nádoby ne SOP Přelouč 

Čepí ne 4/2, 7/1 2x 2x nádoby/pytle obecní přírodní 
TS Hlinsko, Granplast 

s.r.o. 

Dřenice ne 1/2, 2/3, 3/2, 4/3, 5/1 2x 2x nádoby ne Marius Pedersen Group 

Dubany ne ano 2x 2x nádoby ne SOP Přelouč 

Mikulovice ano 

1/6, 2/6, 3/2, 4/6, 

5/skládka Dražkovice 

6/60, 7/2 

1x 2x nádoby/pytle 
ano, 60 ks 

nádob u občanů 

SmP a.s. a Marius 

Pedersen 

Ostřešany ano       

Srnojedy       Mikroregion Hlinecko 

Staré Jesenčany 
ne / SmP a.s. Pce v 

Dražkovicích 
1/2 , 2/4 , 4/2 2x 2x nádoby ne SmP a.s. Pardubice 

Třebosice ne 1, 2, 4 / 1 2x 2x nádoby ne SmP a.s. Pardubice 

* druh odpadu: 1-papír, 2-plast, 3-sklo bílé, 4-sklo barevné, 5-kov, 6-bio, 7-oděvy 

Zdroj: dotazníkové šetření v obcích 

 

 

Jak ukazuje Tabulka 16, jednotlivé obce svazku mají své systémy separovaného odpadu základních druhů odpadů (kontejnery na sklo, papír, plast, 

velkoobjemový odpad, elektroodpad, sběrné dvory apod.) a využívají služeb různých svozových firem k pravidelnému svozu směsného komunálního odpadu 

(popelnice) a dále svozu tříděného, případně nebezpečného odpadu (kontejnery, pytle). I přes tyto služby dochází někde k tvoření menších černých skládek v 

lesích. Je nutné uvést, že v řadě obcí je řešení systémů separování a likvidace komunálního odpadu aktuální otázkou a jejich zlepšení často může vést 

k potenciálním úsporám v rozpočtech obcí. Proto je této problematice třeba věnovat velkou pozornost. 
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1.7 Organizační struktura 

Svazek obcí má propracovanou léty prověřenou funkční organizační strukturu. Činnost vykonává dle 

platných Stanov. 

Orgány svazku obcí: 

 výkonná rada 

 předseda svazku 

 místopředseda svazku 

 kontrolní skupina svazku. 

Výkonná rada se schází ke svým jednáním min. 4x ročně. Obce se střídají v pořadatelství výkonné rady 

tak, aby se představitelé obcí měli možnost postupně seznamovat s novými aktivitami celého území 

mikroregionu. 

 

Sídlo mikroregionu je v obci, jejíž představitel vykonává funkci předsedy. V současné době 

v Ostřešanech. 

Předsedu volí ze svého středu členové výkonné rady na období 4 let.  

Představitelé obcí, členové orgánů vykonávají veškerou aktivitu pro svazek obcí zdarma ve svém 

volném čase. 

Svazek obcí nemá stálé zaměstnance. Disponuje pouze smluvními dodavateli služeb: organizační 

poradce a účetní. 

Svazek obcí pracuje dlouhodobě jako stabilní tým a v současné době je jeho organizační struktura 

vyhovující. 

Aktivity a projekty svazku obcí většího rozsahu jsou realizovány ze sdružených finančních zdrojů 

(dotace a spolufinancování obcí). Běžné provozní výdaje jsou hrazeny z členských poplatků od obcí. 

Jejich výše je upravována na základě aktuálních potřeb a řešených aktivit.  

Vzhledem k absenci informačního centra na území svazku obcí, přenos informací zajišťuje centrála 

MAS Železnohorský region v Heřmanově Městci. Ta poskytuje odpovídající služby členským obcím. 

Finanční zdroje svazku obcí jsou definovány členskými příspěvky a dotačními zdroji na konkrétní 

projekty. V rámci realizace konkrétních projektů se zainteresované obce zapojují do spolufinancování 

dle podmínek dotačního programu. 

 

Co se týče zhodnocení připravenosti svazku obcí na nadcházející programové období, tak jeho 

představitelé mají široké zkušenosti s realizací projektů všech úrovní a mají vysokou absorpční kapacitu 

pro realizaci projektů jak vlastních, tak podpořených dotačními zdroji. Obyvatelé členských obcí jsou 

dlouhodobě velmi aktivní a zapojují se do mnoha akcí a projektů probíhajících na území mikroregionu. 

Obce mají zkušenosti s čerpáním finančních prostředků a jejich administrací z operačních programů, 

národních zdrojů i Pardubického kraje. Obce byly aktivní a úspěšné i v rámci realizace Strategického 

plánu LEADER na území MAS Železnohorský region v období 2008-2014. 

Svazek obcí se v posledních letech věnuje rozsáhlé vzdělávací a osvětové činnosti pro představitele obcí 

a MAS na území Pardubického kraje. V minulosti se jednalo o dlouhodobou aktivitu členské obce Čepí, 

v posledních letech aktivita přešla na svazek obcí v důsledku rozšíření pořádaných aktivit. 

V r. 2014 zahájil SO realizaci rozsáhlého projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce 

v ČR v rámci území správního obvodu – ORP Pardubice. 

 

Následující přehled ukazuje informace o společných projektech uskutečněných svazkem obcí ZL s 

pomocí dotačních prostředků za dobu jeho existence s dopadem na celé území mikroregionu. 

 
Tabulka 17: Přehled projektů realizovaných Svazkem obcí Za Letištěm z dotačních prostředků 

Rok Projekt Dotační zdroj 

2001 Rozvoj mikroregionu POV 

2003 Projekt cyklotras, značení POV 
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Malé památky, pasport+realizace POV 

Odpočinková centra Grant Pardubického kraje 

2004  
Doznačení cyklotras, mobiliář POV 

Odpočinková centra Grant Pardubického kraje 

2005  Malé památky II.etapa POV 

2006  Malé památky III. etapa POV 

2007  Centra obcí I. POV 

2008  Centra obcí II. POV 

2009 Centra obcí III. POV 

2010  Zlepšení kvality života v mikroregionu POV 

2011  Zlepšení kvality života v mikroregionu POV 

2012 Zlepšení kvality života v mikroregionu POV 

2013 Zlepšení kvality života v mikroregionu POV 

2014 
Zlepšení kvality života v mikroregionu POV 

RŠOV – vzdělávací aktivity POV 

2014-2015 
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 

území správního obvodu – ORP Pardubice 

OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

2015 
Zlepšení kvality života v mikroregionu POV 

RŠOV – vzdělávací aktivity POV 

Zdroj: analytické podklady pro zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na 

období 2014 – 2020 
 

 

1.8 SWOT analýza 

Zpracovaná SWOT analýza vychází z její praktické orientace jako nástroje identifikace rozvojových 

předpokladů zkoumaného regionu, včetně potenciálních příležitostí a ohrožení. Je založena na poměrně 

rozsáhlém souboru informací, které se snažily co nejpřesněji charakterizovat řešený mikroregion. V 

tomto procesu byl kladen zvláštní důraz na objektivní výběr silných a slabých stránek, rozvojových 

příležitostí a ohrožení.  

 

Strategie rozvoje svazku obcí vychází ze souhrnu jednotlivých analýz a priorit v území svazku  

v návaznosti na zpracovávané další dokumenty, zejména dokumenty MAS ŽR, Pardubického kraje  

a jednotlivých operačních programů, které ovšem bylo nutno rozšířit o vlastní šetření uvnitř 

zkoumaného území i v jeho ekonomicko-správním okolí. Konzultace s představiteli obcí prohloubily 

možnosti vytipování hlavních opatření k dalšímu rozvoji tohoto regionu.  

 
Na základě této zpracované a přijaté SWOT analýzy jsou určeny dlouhodobé cíle a opatření 

rozvoje území. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- oblast vhodná pro rezidenční bydlení – klidné 

prostředí v blízkosti krajského města 

- dostatečné napojení na silniční síť  

- MHD zavedená do některých obcí svazku 

- dobrá dostupnost komerčních i nekomerčních 

služeb (školství, zdravotnictví, soc. služby, 

obchod, kultura aj.) v zázemí velkého města 

- zlepšující se kulturní život v obcích – spolky, 

zájmové organizace a tradiční akce ve většině 

obcí 

- spolupráce svazku obcí v rámci MAS 

- poměrně nízká nezaměstnanost v krajském 

srovnání 

- volné prostory pro podnikání v nevyužívaných 

objektech  

- na území firmy s rozvojovým potenciálem 

- polabská oblast v dosahu velkých měst je 

vhodná pro aktivní trávení volného času a pro 

šetrnou turistiku (jednodenní aktivity) 

- existující síť cyklotras s doprovodnou 

infrastrukturou 

- blízkost a snadná dosažitelnost rekreační zóny 

Železných hor   

 

- špatný stav místních komunikací 

- v některých obcích chybějící kanalizační systémy 

a ČOV 

- nedostatečné třídění odpadu, černé skládky 

- chybí prodejny základních potravin a služby 

v malých obcích  

- chybějící zázemí pro volnočasové aktivity a 

služby především v menších obcích 

- nedostatek míst v DPS a stárnutí obyvatelstva  

- nedostatek volných míst v MŠ  

- vysoké náklady na údržbu, opravy, vybavení a 

chod ZŠ a MŠ 

- zastaralá sportoviště v obcích a málo 

multifunkčních sportovišť 

- blízkost letiště – hluková zátěž 

- nevyužití potenciálu spolupráce mezi 

podnikatelskými subjekty navzájem 

- nedostatek atraktivit CR vyšší úrovně  – 

pamětihodnosti, koupaliště a vodní plochy, 

hipostezky, cyklostezky 

- nedostatek ubytovacích a stravovacích kapacit a 

nedostatečná kvalita služeb CR odpovídající 

současných trendům 

- malé procento lesních porostů a přírodních ploch 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- spolupráce obce s podnikatelskou a 

neziskovou sférou – zlepšení kvality služeb, 

nová pracovní místa 

- větší zapojení obyvatel do činností obce 

- komunitní funkce základních škol (kurzy pro 

nezaměstnané, seniory, předčítání, hry, atd.) 

- podpora alternativ MŠ (bytové školky, dětské 

skupiny, mateřská centra aj.) 

- údržba obecních veřejných ploch 

- obnova krajinného rázu, údržba prvků 

v krajině, oprava kulturních památek 

- zvyšování retence vody v krajině a 

preventivní opatření v zemědělství 

- efektivnější využívání energií, obnovitelné 

zdroje energie 

- snižování nákladů na likvidaci odpadů 

důslednou separací 

- sílící poptávka kupujících po místních 

produktech 

- využití brownfields pro začínající místní 

podnikatele  

- vybudování a zvyšování kvality stávajících 

služeb CR a rozvoj nových (informační 

panely, odpočinkové zóny, občerstvení, 

sociální zařízení, půjčovny a prodejny 

vybavení) 

- reforma veřejné správy – efektivnější výkon 

formou spolupráce obcí v rámci SO a MAS 

- maximální a efektivní využívání dotačních 

titulů jak samostatně, tak v rámci MAS 

- rušení stávajících služeb a vybavenosti v obcích 

(škola, knihovna, pošta, obchod, ordinace, 

restaurace…) 

- snížení rozsahu dopravní obslužnosti území 

- snížení celkové úrovně kvality bydlení 

- odliv ekonomicky silného obyvatelstva do měst 

- nesžití původních a nových obyvatel – ohrožen 

spolkový život 

- nárůst mandatorních výdajů   

- nedostatek finančních prostředků na opravy 

místních komunikací a technické infrastruktury 

- nárůst konkurence ostatních regionů 
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

2.1 Vize 

Vytvoření funkčního území Svazku obcí Za Letištěm na pomezí městské aglomerace a přírody 

pro obyvatele i návštěvníky. Funkčnost území bude výsledkem vhodné kombinace lokálních a 

městských služeb a cíleného rozvoje místních specifik. Je to místo, kde chceme být doma a do 

kterého se budeme rádi vracet, a také místo, kam se budou rádi vracet jeho hosté a především 

naše děti.  

 

Hlavní podněty pro rozvoj území svazku vycházejí z potřeby zajištění podmínek pro trvale udržitelný 

rozvoj. Jde přitom zejména o uspokojení základních potřeb obyvatel, tedy nabídky práce, přiměřeného 

výdělku, bydlení, nezbytné technické infrastruktury a občanské vybavenosti a v neposlední řadě i trávení 

volného času. Základní potřebou na venkově je rovněž omezit vysokou vyjížďku za prací do měst. 

 

Rozvojový potenciál obcí svazku je v nejen v dopravě a dopravní obslužnosti, ale i občanské 

vybavenosti a sociálních službách. To znamená zlepšení stavu silnic, v některých obcích posílení 

autobusových spojů, zlepšení služeb pro důchodce, zajištění dostatku dostupných mateřských školek či 

jiných zákonných alternativ, zvýšení počtu zařízení a služeb podporující cestovní ruch, a to vše 

samozřejmě při zachování a péči o zdravé životní prostředí.  

 

2.2 Vazba na strategické cíle  

Strategie rozvoje úzce navazuje na tyto již zpracované strategické dokumenty na všech úrovních 

zainteresovaných subjektů.  

 

Dokumenty s úzkou regionální územní vazbou:  

- Program rozvoje Pardubického kraje, vč. Plánu odpadového hospodářství a dalších dílčích 

akčních plánů 

- Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Východní Čechy 

- Marketingová studie využití území pro cykloturistiku na území Pardubického kraje 

- Integrovaná strategie Hradecko-pardubické aglomerace (ITI)  

- Strategie území správního obvodu ORP Pardubice a Chrudim (oblast školství, sociální, 

odpadová, cestovní ruch) 

- Místní akční plán ORP Pardubice a Chrudim (oblast školství) 

- Analýza Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko – cestovní ruch 

- Integrovaná strategie místního rozvoje MAS Železnohorský region (SCLLD) 

- Programy obnovy venkova, programy rozvoje obcí a územní plány jednotlivých obcí  

- aj. 

 

Dokumenty s celorepublikovou a evropskou územní vazbou v platném znění:  

- Národní strategie regionálního rozvoje ČR  

- Koncepce podpory malých a středních podnikatelů  

- Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství  

- Státní program ochrany přírody a krajiny ČR  

- Státní politika životního prostředí ČR  

- Dopravní politika ČR  

- Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy  

- Koncepce památkové péče v ČR  

- Státní kulturní politika  
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- Strategie celoživotního učení ČR  

- Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí  

- Koncepce bydlení České republiky  

- Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR  

- aj. 

 

2.3 Opatření a aktivity 

Závěrem, který vyplývá z provedené analýzy, je nutnost oživení venkovského prostředí na území 

mikroregionu v oblasti občanské vybavenosti, kultury, nabídky cestovního ruchu a zlepšení životního 

prostředí, to je podmínkou jeho další existence (plné funkčnosti), jen tak je možné zamezit vylidňování, 

stárnutí populace a užívání venkova jen jako prostoru pro rekreaci. Jde hlavně o oživení cestovního 

ruchu – území skýtá mnoho příležitostí v tomto odvětví, nejsou zde však potřebné služby  

a turistický servis, není rozvinutá agroturistika. Dále je nutná podpora podniků produkujících výrobky  

s vysokou přidanou hodnotou. Tak je možné zvýšit zájem schopného obyvatelstva o setrvání v regionu 

a dále rozvíjet služby a občanskou vybavenost. Důležitou roli má rovněž kvalitní životní prostředí, a to 

z více hledisek, ať už je to zdraví obyvatel, cestovní ruch nebo atraktivita pro nově příchozí obyvatele. 

Je tedy důležité se zaměřit na detailní definování místních zdrojů a jejich cílenou širokou  

a provázanou propagaci jak na území svazku, tak na širším území MAS ŽR. 

 

Z výše uvedeného tedy vychází definice 4 klíčových strategických cílů, které byly stanoveny 

v souladu s cíli MAS Železnohorský region: 

 
1. Životní prostředí, příroda a krajina  

2. Cestovní ruch a marketing  

3. Zemědělství, venkov a místní produkce  

4. Kultura, celoživotní vzdělávání  

 
V rámci nich pak byla definována dílčí opatření, jež mají vést k jejich dosažení. Jednotlivé aktivity 

potom představují konkrétní akce, resp. projekty obcí či svazku obcí, jejichž realizace přispěje 

k naplnění strategické vize a cílů rozvoje.  

 

Aktivity obcí jsou obsaženy průřezově ve všech opatřeních. Aktivity v rámci svazku definují 

společný rozvojový cíl vycházející ze SWOT analýzy. Jednotlivé aktivity obcí jsou v souladu s cíli 

území svazku obcí jako celku a jejich prostřednictvím se naplňuje celková vize. 
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CÍL AKTIVITA ŽADATEL 
ROK 

REALIZACE 

STAV 

PŘIPRAVENOSTI 

CELKOVÉ 

NÁKLADY 

FINANČNÍ 

ZDROJ 

1. Životní 

prostředí, 

příroda a 

krajina 

Liniová výsadba podél cest mezi obcemi SO ZL 2016-2023 ideový záměr 1 500 000 Kč OPŽP 

Výsadba obecních ovocných sadů a přírodních lokalit SO ZL 2016-2023 ideový záměr 3 000 000 Kč OPŽP 

Opravy lesních a polních cest mezi obcemi SO ZL 2016-2023 ideový záměr 10 000 000 Kč  POV PK/PRV 

Architektonické studie veřejných ploch a zeleně obcí SO ZL 2016-2023 ideový záměr 500 000 Kč POV PK 

Pořízení nádob na bioodpad-kompostérů a techniky na separaci 

bioodpadu 
SO ZL 2016-2023 ideový záměr 5 000 000 Kč OPŽP 

Zvyšování retenční schopnosti krajiny SO ZL 2016-2023 ideový záměr 5 000 000 Kč OPŽP 

Technika na údržbu veřejné zeleně SO ZL 2016-2023  1 500 000 Kč POV PK 

Osvětová kampaň – důsledná separace odpadů SO ZL 2016-2023  100 000 Kč POV PK-RŠOV 

Provádění komplexních pozemkových úprav v katastrálních 

územích členských obcí, vč.  realizace navržených opatření ke 

zpřístupnění pozemků, protierozních, protipovodňových a 

ekostabilizačních opatření, ve spolupráci se Státním 

pozemkovým úřadem  

SO ZL /členské 

obce/krajský 

pozemkový úřad 

2016-2023 
podklady pro 

realizaci 
15 000 000 Kč PRV 

Obnova zeleně – park v ústředí obce, odpočinková zóna Obec Barchov 2016-2020 ideový záměr  POV PK/OPŽP 

Regenerace ploch zeleně v intravilánu obce  Obec Čepí 2015 PD vč. pol.rozp. 450 000 Kč OPŽP 

Obnova zeleně  Obec Dubany  ideový záměr 100 000 Kč POV PK 

Nákup strojního vybavení – multicara se sběrnými nádobami Obec Mikulovice 2017  1 235 000 Kč OPŽP 

Nákup nového sběrného vozu pro zajištění údržby zeleně a 

komunikací  
Obec Mikulovice   2 800 000 Kč OPŽP 

Realizace ochranných prvků kolem sběrných míst nádob pro 

druhotný odpad v obci 
Obec Mikulovice 2015-2016 ideový záměr 200 000 Kč POV PK 

Výsadba biokoridoru Obec Srnojedy 2016-2023 PD je, nevyhovující 800 000 Kč OPŽP 

Technika na údržbu zeleně Obec Srnojedy 2016-2023  500 000 Kč POV PK 

Sběrný dvůr s kompostárnou - využití staré silážní jámy (nyní 

černá skládka) 

Obec Třebosice 

(spolupráce Dubany, 

Čepí, Starý Máteřov) 

 ideový záměr 8 000 000 Kč OPŽP 
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Obnova polních cest s krajinnou zelení na katastru obce 

(součást akce Na Bylance I a II) 
Obec Třebosice 2016-2023 ideový záměr 2 500 000 Kč PRV/OPŽP 

Regenerace ploch zeleně v intravilánu obce Obec Třebosice 2016-2023 architekt.studie 3 000 000 Kč OPŽP/POV PK 

2. Cestovní 

ruch a 

marketing 

Cyklostezka Čepí-Dubany-Třebosice  SO ZL 2016-2023 ideový záměr 6 000 000 Kč 
SFDI/IROP/MAS 

ŽR 

Soubor propagačních materiálů a marketingových aktivit SO ZL 2016-2018 ideový záměr 500 000 Kč POV PK 

Osvětové akce pro podnikatele v obcích-zvyšování kvality 

služeb-ČSKS 
SO ZL 2016-2023 ideový záměr 100 000 Kč MAS ŽR 

Tématické expozice a lokální muzea pro návštěvníky v obcích SO ZL 2016-2023 ideový záměr  3 500 000 Kč POV PK/MAS ŽR 

Obnova a doplnění turistického mobiliáře v krajině a 

v intravilánu obcí 
SO ZL 2016-2023 ideový záměr 1 500 000 Kč POV PK/MMR 

Vznik infopointů – informační body v území (OÚ, knihovny, 

restaurace – zde stojany, materiály, proškolení lidé) 
SO ZL 2016-2023 ideový záměr 300 000 Kč POV PK 

Vybudování zázemí v obcích pro návštěvníky (sociální zázemí, 

parkovací plochy, zázemí pro cyklisty, odpočinkové plochy a 

přístřešky) 

SO ZL 2016-2023 ideový záměr 3 000 000 Kč POV PK/MMR 

Znak obce Obec Barchov 2016-2017 Ideový záměr  vlastní 

Znak, prapor a propagace obce (schválení a realizace provedení 

nového obecního znaku a praporu, výroba nového označení 

obce (tabule, prapor), propagační materiály  

Obec Čepí 2015 
vyhotoveny návrhy 

znaku a praporu 
40 000 Kč vlastní 

Výstavba krytého přístřešku pro odpočinek v parku u rybníka Obec Mikulovice 2015 ideový záměr 50 000 Kč POV PK 

Cyklostezka Třebosice – Staré Jesenčany (možná modifikace 

ve formě chodníku či zpevněné cesty) 

Obec Třebosice 

(spolupráce 

St.Jesenčany) 

2016-2023 ideový záměr 4 000 000 Kč 
SFDI/IROP/MAS 

ŽR 

Na Bylance I a II – severní a jižní část (zpřístupnění 

zajímavých míst, vybudování sítě informačně naučných tabulí 

a míst k odpočinku a relaxaci (přírodní zajímavosti, historické 

zajímavosti) 

Obec Třebosice 2016-2023 ideový záměr 1 000 000 Kč POV PK 

Znak a prapor obce, vytvoření znaku, výroba znaku, praporu, 

vč. propagačních materiálů 
Obec Třebosice 2016-2018 návrh znaku 150 000 Kč vlastní 

3. 

Zemědělství, 

venkov 

(obce) a 

Opravy brownfields pro nové využití – řemeslné dílny, areály 

místních producentů 
SO ZL 2016-2023 ideový záměr 3 000 000 Kč Vlastní  

Podpora obcí místním prodejcům lokálních produktů – opravy 

prodejních zázemí pro návštěvníky 
SO ZL 2016-2023 ideový záměr 1 000 000 Kč POV PK 



  Strategie rozvoje – Svazek obcí Za Letištěm 

 

 

 

33 

 

místní 

produkce 

Spolupráce se zemědělci/majiteli lesů při údržbě krajiny a 

zprůchodnění polních a lesních cest – osvětová činnost, 

realizace údržby krajiny 

SO ZL 2016-2023 ideový záměr 3 000 000 Kč PRV 

Obnova architektonických památek SO ZL 2016-2023 ideový záměr 1 500 000 Kč MMR 

Kompletní regenerace obcí SO ZL 2016-2023 ideový záměr 10 000 000 Kč POV PK 

Soubor projektových dokumentací k rozvojovým projektům SO ZL 2016-2023  3 000 000 Kč POV PK 

Oprava obecní zvoničky Obec Barchov 2016-2017 Ideový záměr  POV/MMR 

Rekonstrukce Obecního domu - ústřed.topení sál Obec Čepí 2015 příprava PD 150 000 Kč POV PK 

Rekonstrukce Obecního domu - parketová podlaha sál a nákup 

stroje na údržbu 
Obec Čepí 2016  200 000 Kč POV PK 

Rekonstrukce Obecního domu - rekonstrukce nebytových 

prostor 
Obec Čepí 2017-2018  700 000 Kč POV PK 

Založení obecního sadu ovocných dřevin se cvičebními prvky 

pro dospělé  
Obec Čepí 2016-2023 ideový záměr  OPŽP/POV PK 

Oprava a údržba kapličky Obec Čepí 2016-2023 ideový záměr 300 000 Kč POV PK/MMR 

Rekonstrukce VO a VR 5. etapa Obec Čepí 2016 PD  POV PK 

Rekonstrukce VO a VR 6. etapa Obec Čepí 2017 PD  POV PK 

Rekonstrukce chodníků - I. etapa Obec Čepí 2015 PD 600 000 Kč POV PK 

Rekonstrukce chodníků - II. etapa Obec Čepí 2016 PD 500 000 Kč POV PK 

Bezpečnostní úprava křižovatky vjezd od Rozhovic do Čepí 

(snaha o zaslepení celé odbočky a vedení veškeré dopravy přes 

kruhák) 

Obec Čepí 2016-2023 ideový záměr  SÚS PK 

Zkapacitnění průtoku mostku přes Dubanku u požární nádrže 

(překážka toku při velké vodě) 
Obec Čepí 2016-2023 ideový záměr  

POV PK/správce 

povodí 

Veřejné osvětlení a rozhlas  Obec Dřenice   100 000 Kč POV PK 

Rekonstrukce plynového topení v budově majetku obce č.p. 92. Obec Dřenice   200 000 Kč POV PK 

Stavební úpravy budovy OÚ Obec Dubany 2016-2023  900 000 Kč POV PK 

Chodník  Obec Dubany   250 000 Kč POV PK 

Rekonstrukce současného sportovního víceúčelového hřiště pro 

volnočasové aktivity dětí a mládeže 
Obec Mikulovice 2015-2016  800 000 Kč 

POV PK/MMR, 

grant PK 
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Dokončení výstavby zavlažování hřiště Obec Mikulovice 2015-2016  160 000 Kč POV PK 

Oprava střechy amfiteátru, výměna oken, vybudování nového 

přístřešku a nového vchodu do areálu 
Obec Mikulovice 2015-2016  1 600 000 Kč POV PK 

Výstavba kabin, sociálního zařízení a zázemí hráčů ve 

sportovním areálu 
Obec Mikulovice 2015-2016  3 000 000 Kč POV PK 

Výstavba sportovního víceúčelového hřiště  Obec Mikulovice 2017  800 000 Kč MMR/grant PK 

Rekonstrukce budovy ZŠ Mikulovice a OU Mikulovice / 

vybudování nové třídy a nových prostorů OU Mikulovice/ 
Obec Mikulovice 2016 projekt 2 000 000 Kč vlastní 

Oprava chodníku z Mikulovic ve směru do Dražkovic na 

katastru obce včetně souvisejících staveb 
Obec Mikulovice 2015 projekt 1000000 Kč vlastní 

Výstavby chodníku, autobusové zastávky a nové čekárny na 

náměstíčku v Blatě 
Obec Mikulovice 2015-2016  500 000 Kč POV PK 

Výstavba veřejného osvětlení v ulici V Zahradách Obec Mikulovice 2015  50 000 Kč POV PK 

Doplnění bezdrátového rozhlasu v ulici V Zahradách a 

rekonstrukce v Blatě a Mikulovicích 
Obec Mikulovice 2015  100 000 Kč POV PK 

Komplexní úprava veřejného prostranství – park  

V Loučkách 
Obec Mikulovice 2015  200 000 Kč POV PK 

Oprava místních komunikací  Obec Mikulovice 2015-2017  2 000 000 Kč POV PK 

Výstavba a opravy chodníků Obec Mikulovice 2015-2017  2 000 000 Kč POV PK 

Dostavba kulturního domu  Obec Ostřešany 2016-2020 ideový záměr 12 000 000 Kč vlastní 

Zateplení obecního obchodu  Obec Srnojedy 2015  200 000 Kč POV PK/OPŽP 

Zateplení objektu kulturního domu, vč. restaurace (fasáda, 

střecha, okna vyměněna), výměna otopného systému 
Obec Srnojedy 2016-2023  800 000 Kč OPŽP 

Výměna oken na OÚ Obec Srnojedy 2016-2023  150 000 Kč POV PK 

Rekonstrukce mostku za OÚ Obec Srnojedy 2016-2023 ideový záměr 150 000 Kč POV PK 

Oprava místních komunikací Obec Srnojedy 2016-2023 ideový záměr 1 000 000 Kč POV PK 

Oprava parketové podlahy sálu kulturního domu Obec Staré Jesenčany  ideový záměr 900 000 Kč POV PK 

Místní komunikace  Obec Staré Jesenčany   1 900 000 Kč POV PK 

Obnova veřejného osvětlení  Obec Staré Jesenčany   200 000 Kč POV PK 

Oprava obecní zvoničky Obec Staré Jesenčany 2016-2018 ideový záměr 300 000 Kč POV PK/MMR 
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Relaxační plocha a dětské sportoviště s informačními tabulemi 

(archeologická lokalita) 
Obec Třebosice od 2016 ideový záměr 3 000 000 Kč MMR 

Komplexní obnova a revitalizace veřejných prostranství a 

vybavenosti obce (obnova obecních prostranství, chodníků, 

osvětlení, drobné vybavenosti, mobiliáře (lavičky, stojany na 

kola, odpočinkový stánek, pítka), řešení parkování v obci, 

obnova a revitalizace veřejné zeleně. 

Obec Třebosice 2016-2023 architekt.studie 8 000 000 Kč POV PK/OPŽP 

4. Kultura, 

školství, 

celoživotní 

vzdělávání 

Rozšíření sítě středisek univerzity III.věku SO ZL 2016-2023 ideový záměr 100 000 Kč vlastní 

Regionální škola obnovy a rozvoje venkova – vzdělávací akce SO ZL 2016-2023  800 000 Kč POV PK 

Založení dětské svazkové skupiny (ekvivalent k MŠ), 

rekonstrukce 
SO ZL 2016-2023 ideový záměr 3 000 000 Kč vlastní/IROP 

Pořádání širokých osvětových a vzdělávacích akcí pro 

veřejnost 
SO ZL 2016-2023 ideový záměr 500 000 Kč vlastní/OP VVV 

Opravy brownfields pro nové využití – komunitní centra SO ZL 2016-2023 ideový záměr 5 000 000 Kč IROP/MAS ŽR 

Dopravní hřiště - MŠ Čepí Obec Čepí 2015 PD 400 000 Kč MMR 

MŠ Čepí - nová brána a oplocení areálu Obec Čepí 2016-2017  400 000 Kč POV PK 

Oprava topení, výměna oken – ZŠ a MŠ Mikulovice Obec Mikulovice 2015  100 000 Kč POV PK 

Oprava a venkovní nátěr fasády ZŠ a OU, zateplení stropu ZŠ Obec Mikulovice 2016  1 000 000 Kč POV PK 

Výstavba nové třídy ZŠ Obec Mikulovice 2018  500 000 Kč POV PK 

Škola (využití objektu staré školy) Obec Třebosice 2016-2017 ideový záměr 12 000 000 Kč POV PK 
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Naplňování výše uvedených aktivit je spojeno s efektivním využíváním aktuálních dotačních 

programů. Jedná se především o dotace a granty poskytované na národní a krajské úrovni 

prostřednictvím ministerstev (MMR, MZe, MF, MV, MŽP, MŠMT, MK), státních fondů (SFDI, 

SFŽP, SFRB, RRF), Pardubického kraje (granty, dotace, POV) nebo různých nadací (Partnerství, 

Via, ČEZ, Agrofert, Proměny aj.) a dále také dotační zdroje EU, prostřednictvím jednotlivých 

operačních programů: 

 

Přehled OP 2014-2020: 
- Integrovaný regionální operační program (IROP) – zvýšení konkurenceschopnosti v území, 

zkvalitnění veřejných služeb v území, posílení institucionální kapacity veřejné správy  

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

infrastruktura v síti TEN-T, silniční infrastruktura mimo síť TEN-T  

- OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPIK) – rozvoj podnikání a podpora 

výzkumu, vývoje a inovací, rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve 

znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání, udržitelné hospodaření s energií a rozvoj 

inovací v energetice, rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora 

moderních a inovačních a komunikačních technologií.  

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

výzkum, rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, 

rozvoj vysokých škol, rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání.  

- OP Zaměstnanost (OPZAM) – podpora zaměstnanosti a adaptivity pracovní síly, sociální 

začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce, efektivní veřejná 

správa.  

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

zlepšování kvality ovzduší v sídlech, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

ochrana a péče o přírodu a krajinu, energetické úspory.  

- Program rozvoje venkova (PRV) – přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, 

zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou 

účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví.  

 

Další hlavní finanční zdroje v území: 

SCLLD – strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Železnohorský region 

Přerozdělování prostředků žadatelům do území bude probíhat dle pravidel výše uvedených operačních 

programů. MAS ŽR bude moci přispívat pouze v rámci některých OP a pouze některých konkrétních 

opatření dle jednotlivých vypisovaných výzev: 

- Integrovaný regionální operační program (IROP)  

- OP Zaměstnanost (OPZAM)  

- OP Životní prostředí (OPŽP)  

- Program rozvoje venkova (PRV)  

 

ITI – strategie Hradecko-Pardubické aglomerace 

Přerozdělování prostředků žadatelům do území bude probíhat dle pravidel výše uvedených operačních 

programů. Administrátorem bude Magistrát města Pardubic. Prostředky budou moci býti využívány ze 

všech výše uvedených operačních programů, pouze určitá opatření, která budou uvedena 

v konkrétních výzvách.  

 

Předpokládané zdroje financování jednotlivých aktivit jsou uvedeny přímo v zásobníku projektů. Dle 

vývoje situace budou upřesňovány. 

 

Obce/svazek obcí mohou žádat dle jednotlivých projektů a opatření operačních programů: 

a) samostatně přímo z OP a prostřednictvím ITI (doporučení: v případě projektů cca nad 0,5 

mil.Kč) 

b) prostřednictvím MAS ŽR (doporučení: v případě projektů cca do 0,5 mil.Kč)  
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O aktuálním stavu dotačních programů jsou obce průběžně informovány prostřednictvím organizačního 

poradce a pracovníků MAS ŽR. 

 

 

2.4 Organizace zajištění realizace 

V rámci dokumentu byly definovány cíle a celková vize. Pro úspěšnou implementaci strategie rozvoje 

je důležité nastavení jednotlivých kroků vedoucích k realizaci uvedeného. K úspěšnému dosažení 

stanovených cílů je nutné zapojit všechny aktéry rozvoje obce (soukromý sektor, neziskový sektor, 

veřejnost atp.), což je vhodně aplikováno v rámci členství svazku obcí v MAS Železnohorský region a 

jejích členů z území svazku obcí. 

 

Personální zajištění realizace strategie: 

 Celkový dohled nad realizací strategie provádí průběžně dle stanoveného harmonogramu  

a celkového rozpočtu nejvyšší orgán – Výkonná rada. Ta schvaluje strategii jako celek  

a následně schvaluje realizaci jednotlivých aktivit, aby byly v souladu s ostatními. 

 Realizační a výkonný tým je předseda a místopředseda. Ti stanovují parametry aktivit, 

položkové rozpočty, účastní se výběru dodavatele a kontrolují realizaci aktivit.  

 Předseda a místopředseda jsou zodpovědní také za financování akce a dodržení závazných 

parametrů. Komunikují s odborným dodavatelem. 

 Odbornou realizační činnost můžou orgány svazku obcí delegovat na odborného poradce svazku 

obcí, pracovníka MAS či odborného dodavatele (projektová příprava, položkový rozpočet, 

výkon výběru dodavatele, technický dozor realizace aktivit, administrace projektů)  

 

 

2.5 Způsob hodnocení a aktualizace 

Realizační a výkonný tým 1x ročně provede zhodnocení – monitoring postupné realizace strategie. 

Zhodnocení předloží nejvyššímu orgánu na vědomí. Iniciuje případné změny strategie jako celku  

i jednotlivých opatření, vč. upřesnění definování stavu jednotlivých aktivit, vč. harmonogramu 

v rozpočtu na základě aktuálních možností a potřeb. 

 

Aktualizace strategie bude provedena dle aktuálních potřeb a aktuálního vývoje souvisejících 

programových možností. Aktualizace strategie jako celku, především analytické části proběhne 

nejpozději k roku 2020. Aktualizace návrhové části může dle potřeby proběhnout každý rok.  Jakoukoliv 

aktualizaci schvaluje nejvyšší orgán svazku obcí. 
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3. PŘÍLOHY 

Geografická mapa území 
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