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ANOTACE 

Klíčovým procesem řízení rozvoje obce je plánování. Základním plánovacím dokumentem obce, 

zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (zde nazvaný Strategie 

rozvoje obce Zdobín). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.  

Zastupitelstvo obce Zdobín se rozhodlo vypracovat dokument Strategie rozvoje obce Zdobín (dále 

jen „Strategie“) z důvodu nutnosti zajistit návaznost jednotlivých kroků při budování občanské 

vybavenosti obce, zlepšování infrastruktury a dopravní obslužnosti, zlepšení poskytování služeb a 

zvýšení atraktivity obce pro potencionální zájemce o bydlení v obci. To vše při zachování 

podhorského rázu vesnice, klidu a dobrého životního prostředí. Vzhledem k velikosti obce, zadalo 

zastupitelstvo zpracování tohoto dokumentu starostovi obce ve spolupráci se zastupiteli a občany 

obce. Dokument je zpracován na základě „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“, vydané MPMR 

v r. 2012.  

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 12.12.2017 schvaluje tuto Strategii rozvoje obce Zdobín, která 

slouží ke stanovení strategie a prioritních oblastí rozvoje obce a nastavení účinných opatření k jejich 

neustálému zlepšování. Vznikem tohoto dokumentu obec získává nástroj, který bude využit pro 

zvýšení její schopnosti využívat příležitostí, které se nabízejí ve spojitosti se strukturálními fondy a 

státními programy pro roky 2017 – 2027. Strategie rozvoje obce nejen zvyšuje šance na úspěch v 

soutěži o projekty, a to jak v případě státních prostředků, tak v případě prostředků z Evropské unie, 

ale především se stává nezbytností při stanovování jakýchkoliv priorit a cílů při finančním plánování 

a hodnocení Rozpočtu obce na daný kalendářní rok. 

Starosta obce Zdobín po schválení rozvojového plánu v zastupitelstvu obce svým podpisem na této 

straně dokumentu stvrzuje závaznost tohoto dokumentu pro strategické plánování na léta         

2017 – 2027. Starosta obce Zdobín se zavazuje, že veškeré aktualizace ve strategickém plánu obce 

budou rovněž prováděny formou schválení Zastupitelstvem obce a stvrzeny podpisem starosty.  

 

 

Podpis starosty obce Zdobín: 

 

 

 

 

................................. 

Luděk Zívr 

starosta obce Zdobín 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

Analytická část obsahuje části A.1 Charakteristika obce a A.2 Východiska pro návrhovou část. 

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje 

jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových problémů obce a 

jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní 

prostředí, hospodaření obce a fungování obce. 

 

Obecná charakteristika obce Zdobín 

 

Název obce Zdobín 

Typ obce obec 

Obec s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem 

Pověřený obecní úřad Dvůr Králové nad Labem 

Pracoviště finančního úřadu Dvůr Králové nad Labem 

Katastrální pracoviště Trutnov 

Matriční úřad Dvůr Králové nad Labem 

Katastrální plocha (ha) 210,09 

Počet katastrů 1 

Počet částí obce 1 

Nadmořská výška (m nad 

mořem) 
418 

První písemná zpráva (rok) 1267 

 

A.1.1 Území 

Poloha 

Zdobín je malá a malebná vesnička, která se nalézá v jihozápadní části okresu Trutnov v 

Královéhradeckém kraji, zhruba 8 km západně od Dvora 

Králové nad Labem.  Na většině území obce se rozprostírají 

husté borové lesy, bohaté na lesní plody, které téměř dokola 

obklopují zastavěnou část obce. Obcí probíhá silnice II/300 

a protéká jí Zdobínský potok, který zde pramení. Průměrná 

nadmořská výška činí cca 400 m n.m. 

Poloha obce Zdobín je na jižním okraji turistické oblasti 

Podzvičinsko, coby součásti jednoho z nejatraktivnějších 

turistických regionů Krkonoše a Podkrkonoší. V blízkém i 

vzdálenějším okolí obce Zdobín se nachází množství 

turistických, sportovních a rekreačních možností pro 

každého bez rozdílu věku a zdatnosti. Je zde možno pořádat pěší procházky do okolní přírody a 

krásných lesů, kterými je Zdobín obklopen, nebo středně dlouhé túry po okolních turistických 

zajímavostech. Cyklisté mohou využít stejně jako pěší turisté několik tras v okolí Zdobína, které 

vedou na okraji katastru obce. Tyto cyklotrasy jsou však určeny pro zdatnější cyklisty. Zdobín a okolí 

je také vyhlášeným houbařským rájem. V dostupné vzdálenosti od obce se nacházejí zajímavé 
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turistické cíle - ZOO Dvůr Králové s pověstným Safari, technická památka – přehrada Les Království, 

Hospital Kuks se svými nádhernými barokními památkami, Lázně Bělohrad, hrad Pecka a další. 

 

 

    Obrázek 1 – mapa obce Zdobín 

 

Historie 

O založení Zdobína nemáme k dispozici žádné věrohodné historické zprávy. První písemná zmínka 

o obci pochází z roku 1267. Podle nepříliš ověřených informací byl však Zdobín založen již kolem 

roku 1239 jako osada Dubín podle dubů, hojně zde rostoucích. Postupně v toku staletí k sobě přibral 

písmeno Z jako Zdubín, Zdobeň a jisté je, že na Müllerově mapě Čech z roku 1720 můžeme nalézt 

již dnešní název Zdobín. V dávných dobách patřil Zdobín k panství miletínskému a v 17. století přešel 

v majetek panství poličanského. Za třicetileté války byl Zdobín do základů vypálen – je o tom záznam 

v Zemských deskách. 

Po obnově obce, ke které poté došlo (není přesně dochováno, kdy se tak stalo) byl Zdobín 

samostatnou obcí až do r. 1848, poté byl sloučen s osadami Trotina a Zábřez v jednu „politickou 

obec“, která trvala až do r. 1920, kdy se Zdobín znovu osamostatnil.  

V r. 1885 bylo hlavní obživou obyvatel obce tkalcovství. Téměř v každém stavení se tkalcovalo někde 

byly až 4 stavy. Postupně se však obyvatelé začali věnovat výrobě vánočních ozdob, které Obec 

Zdobín nejvíce proslavily.  Vánoční ozdoby se nejprve vyráběly ze skleněných perel. Prvním 
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perlařem zde byl ve Vídni vyučený perlař Josef Kynčl, který začal s perlařskou živností na Zdobíně 

již v roce 1862. Největšího rozkvětu dosáhlo perlařství kolem roku 1900, kdy byly hlučné tkalcovské 

stavy vyměňovány za tiché stoly perlařské a v každém stavení se foukaly perly. V roce 1929 pracovali 

v celé obci již pouze 2 tkalci. V roce 1930 začal však perlařský průmysl upadávat a v roce 1931 ho 

vystřídala výroba vánočních ozdob ze skla, a to tak, jak je známe teď. Výroba vánočních ozdob byla 

ukončena v roce 2008. 

Obec až do prosince roku 1929 neměla kronikáře, a proto jsou písemné zmínky o ní poměrně velice 

zřídkavé a těžko dohledatelné. Od tohoto roku kroniku psali místní občané, a to až do r. 1974, kdy 

poslední kronikář zemřel. Poté následovala absence zápisů až do roku 1992, kdy se vedení kroniky 

ujal p. Jaroslav Nosek, který byl v r. 1990 zvolen starostou.  

V roce 2010 byla v obci poprvé vyřčena myšlenka a přání postavit na Zdobíně zvoničku. Od té doby 

se řada občanů začala realizaci této myšlenky věnovat, aby ji uvedla do života. Společnými silami 

byla vybrána finální podoba zvoničky, na jejíž výstavbě se podílelo bezmála padesát lidí. Celkové 

náklady se vyšplhaly zhruba na 70 tisíc korun. Největší částkou přispěli sami obyvatelé sbírkou, která 

byla pro tuto událost uspořádána a dalším, kdo na výstavbu přidal finance, byl Lázeňský mikroregion, 

od nějž obec obdržela dotaci ve výši 70%. Pro výrobu zvonu byla pak oslovena světoznámá firma 

rodiny Dytrychů z Brodku u Přerova. Vyvstala zde však 

otázka grafického pojetí, protože bývá zvykem, že zvon 

je povětšinou vyzdoben obecními symboly. Zdobín však 

do té doby své vlastní neměl. A tak zastupitelstvo 

Zdobína požádalo heraldika Miroslava J.V. Pavlů o 

vytvoření návrhů znaku obce, který bude umístěn na 

zvon. Ten vytvořil podle historických informací o obci 

osm návrhů znaku obce včetně vlajek. O výběru znaku a 

vlajky rozhodovalo obecní zastupitelstvo na veřejném 

zasedání dne 11.2.2011. Před tímto hlasováním proběhla 

v obci Zdobín anketa, ve které mohli občané vybrat znak, 

který se jim podle jejich názoru nejvíce líbí. Této ankety 

se nakonec zúčastnilo 65 lidí. Zvítězil návrh, který 

symbolizuje bývalé majitele Zdobína a připomíná 

historický vznik názvu obce od dubů, které zde rostly, i 

symboliku výroby vánočních ozdob. Zelená barva ve 

znaku pak symbolizuje lesnatý charakter okolní krajiny. 

Po výběru znaků a jejich výrobě pak byly tyto znaky 

slavnostně předány starostovi obce v Parlamentu ČR na konci června 2011. Tím byla vyřešena i 

otázka výzdoby zvonu, který byl odlit za hojné účasti občanů Zdobína. Zvon a obecní symboly (znak 

a vlajka) byly pak dne 28.10.2011 slavnostně vysvěceny a na prostranství se zvoničkou byla vysazena 

lípa, jako památný strom. 

A.1.2 Obyvatelstvo  

Vývoj počtu obyvatel dle níže uvedené tabulky a grafu dokládá na malé výkyvy poměrně vyrovnaný 

počet obyvatelstva obce. K 31. 12. 2015 měla obec 109 obyvatel (z toho 52 mužů a 57 žen). Za 

posledních 24 let poklesl počet obyvatel obce o 3,5 %. Mírný úbytek obyvatel sledujeme v letech 

1997 – 2003, poté opět začal růst a drží se na přibližně stejných hodnotách. 
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Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel obce Zdobín od r. 1991 

Sčítání v roce 
Počet 

obyvatel Narození Zemřelí 
Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

1991 113 1 - 3 3 1 - 1 

1992 106 - 1 - 6 -1 -6 -7 

1993 105 1 1 - 1 - -1 -1 

1994 104 - 1 4 4 -1 - -1 

1995 107 1 6 10 2 -5 8 3 

1996 107 - - - - - - - 

1997 104 1 3 - 1 -2 -1 -3 

1998 103 2 2 - 1 - -1 -1 

1999 101 - - - 2 - -2 -2 

2000 101 2 2 - - - - - 

2001 98 3 4 2 - -1 2 1 

2002 94 1 2 - 3 -1 -3 -4 

2003 93 1 1 5 6 - -1 -1 

2004 96 1 - 3 1 1 2 3 

2005 93 - 2 - 1 -2 -1 -3 

2006 97 - 3 7 - -3 7 4 

2007 99 - 1 3 - -1 3 2 

2008 101 - - 5 3 - 2 2 

2009 105 3 1 3 1 2 2 4 

2010 108 - 2 5 - -2 5 3 

2011 103 2 1 2 2 1 - 1 

2012 103 - - 3 3 - - - 

2013 104 1 1 3 2 - 1 1 

2014 102 1 - - 3 1 -3 -2 

2015 109 1 1 7 - - 7 7 

2016 117 1 - 9 2 1 7 8 

 Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

V roce 1995, resp. 2006 a v posledních 2 letech (2015 a 2016) se do obce přistěhovalo nejvíce osob, 

tudíž migrační přírůstek byl 8 osob v roce 1995, a po 7 osobách v letech 2006, 2015 a 2016. Přírůstek 

celkový, zohledňující i počty narozených a zemřelých občanů, byl nejvyšší v roce 2016 (8 osob) a 

v r. 2015 (7 osob). Naopak nejnižší celkový přírůstek je možné sledovat v roce 1992 (- 7 osob), dále 

už se nejedná o výraznější výkyvy. 
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Tabulka 2 – graf vývoje počtu obyvatel obce Zdobín 

 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Stav obyvatel dle věkové a pohlavní struktury k 31. 12. 2016 vyjadřuje následující tabulka. Věkový 

průměr v obci je 42,4 let, v obci je 17 dětí, 73 osob v produktivním věku a 27 v postproduktivním 

věku. 

 

Tabulka 3 - Stav obyvatelstva obce Zdobín k 31.12.2016 

Stav obyvatel k 31. 12. 2016 celkem muži ženy 

počet obyvatel  117 53 64 

v tom ve věku (let) 0 - 14 17 8 9 

 15 - 64 73 34 39 

 65 a více 27 11 16 

průměrný věk 42,4 41,9 42,8 

Zdroj: ČSÚ 

 

Spolková činnost (aktivity obyvatel)  

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Původní Sbor dobrovolných hasičů vznikl v obci již v roce 

1905. V současnosti v obci působící společnost Sbor dobrovolných hasičů Zdobín vznikla v roce 

1995 a sídlí na adrese Zdobín 52 (stejné sídlo jako má Obec Zdobín).  Hlavním oborem činnosti jsou 

činnosti v oblasti protipožární ochrany, ale spolek aktivně přispívá ke kulturně-společenskému dění 

v obci. Každoročně pořádá Hasičský ples, podílí se na každoročním pořádání tradičního jarmarku 

lidových řemesel, který se koná na konci května, organizuje svoz železného šrotu a další akce, které 

přispívají k rozvoji obce. Členové spolku rovněž aktivně zajišťují i různé akce na údržbu obecního 
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majetku a veřejných prostranství (technické dny - čištění 

požárních nádrží apod.)  

Obec Zdobín každoročně pořádá v polovině května (zdobínská 

pouť) tradiční jarmark lidových řemesel, kde návštěvníci mohou 

vidět ukázky lidových řemesel, ochutnat nejrůznější pochutiny 

nebo si něco hezkého odvézt na památku. Tento jarmark je obcí 

i jejími obyvateli podporován a téměř všichni se podílejí na jeho 

zdárném každoročním průběhu.  

Obec je členem Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska, Lázeňského mikroregionu, Sdružení 

Podkrkonoší a leží v územní působnosti místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 

A.1.3 Hospodářství 

Ekonomická situace 

K 31. 12. 2016 je dle ČSÚ v obci registrovaných 25 podniků, ale pouze 14 subjektů je se zjištěnou 

aktivitou. Využívané obory jsou průmysl, zemědělství, stavebnictví, opravy motorových vozidel, 

pohostinství apod. Tyto subjekty jsou jen malým zdrojem pracovních příležitostí pro místní občany. 

 

Tabulka 4 - Tabulka podnikatelských subjektů v obci Zdobín 

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 

2016 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Celkem 25 14 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 3 3 

B-E Průmysl celkem 5 3 

F Stavebnictví 3 2 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba moto 

vozidel 
3 2 

H Doprava a skladování 1 . 

I Ubytování, stravování a pohostinství 1 1 

J Informační a komunikační činnosti . . 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 1 1 

L Činnosti v oblasti nemovitostí . . 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 1 . 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2 1 

P Vzdělávání 2 . 

S Ostatní činnosti 3 1 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

 

Trh práce 

Podíl nezaměstnaných osob v okrese Trutnov byl v září 2017 celkem 3,1 %, v obci Zdobín byl však 

jen 2,7%. Nezaměstnanými uchazečkami v evidenci úřadu práce byly ve Zdobíně ke konci září 2017 

jen 2 ženy. Podle podílu nezaměstnaných žen v okresu Trutnov tento podíl činil 5,1% oproti 

celookresnímu průměru nezaměstnaných žen 3,5%. Plyne to z nedostatku pracovních příležitostí pro 

ženy v obci (nejvíce jich bylo zaměstnáno v zaniklém podniku Vánoční ozdoby), nízké podnikatelské 

aktivity a v neposlední řadě i horší možnost dojíždění za prací hromadnou dopravou (skloubení 
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pracovního a rodinného života).  

Mimo výše uvedených zaměstnavatelů v obci většina občanů za prací dojíždí (do Miletína, 

Třebihoště, do Hořic a do Dvora Králové n. L.).  

A.1.4 Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

 Vodovod – v roce 2009 byl v obci nově vybudován nový zdroj pitné vody  

 Kanalizace –  obec nemá vybudovanou kanalizační síť 

 Plynovod – obec disponuje plynovodem 

Elektrická energie – v obci je instalováno nadzemní vedení el. energie 

Veřejné osvětlení – v roce 2012 proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení a v roce  

2014 bylo vybudováno nové veřejné osvětlení podél silnice č. II/300 

           Požární nádrž – v obci jsou dvě požární nádrže, které slouží jako zásobárna vody pro případ 

požáru. Nádrže byly vybudovány v letech 1974 – 76 na místě tehdejších 

rybníků a v současné době se připravuje rekonstrukce jedné z nich, té hořejší, 

která je větší a v létě je využívána též jako koupaliště. Jedna oprava již 

proběhla v roce 1991. 

 

Dopravní infrastruktura  

Obcí Zdobín prochází silnice II. třídy č. 300, která tvoří hlavní spojení Hořice – Miletín – Dvůr 

Králové nad Labem, a silnice III. třídy č. 3007 směr Trotina. Zvláště silnice č. II/300, na které je 

v současné době poměrně silný provoz a vyznačuje se i nedodržováním povolené rychlosti, kterou se 

snažíme společně s Městskou policií Dvůr Králové dostat do přijatelných mezí, je zdrojem některých 

negativních jevů pro obec (hluk, nebezpečí pro chodce a cyklisty, hlavní zdroj znečišťování ovzduší). 

Ostatní silnice jsou v kategorii místních komunikací bez významnějšího napojení. Většina 

komunikací v obci je ale ve špatném stavu a bylo by potřeba provést jejich rekonstrukci, a to 

především silnice III/ 3007 směrem na Trotinu a dále i místních komunikací. Obec bude hledat 

dotační možnosti na jejich opravu. 

 

Dopravní obslužnost  

Obec Zdobín je spojena s okolím jen autobusovou dopravou. Přímé spojení je na město Miletín 

(pokračuje i dále na Hořice) a na Dvůr Králové nad Labem. Obec Zdobín spolu s obcí Trotina 

spolufinancuje spoj jedoucí z Miletína přes Trotinu do Zdobína vzhledem ke školní docházce dětí 

do ZŠ Miletín. Problematické je však dojíždění do zaměstnání v brzkých ranních hodinách, protože 

první spoje směrem do Miletína a dále do Hořic nebo do Dvora Králové jedou až kolem sedmé hodiny 

ranní.  

A.1.5 Vybavenost 

Občanská vybavenost  

V obci je špatná občanská vybavenost. Chybí zde především obchod.  
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Bydlení 

V obci není žádný bytový dům a obyvatelé bydlí jen v rodinných domech. V obci je také cca 20 

soukromých rekreačních objektů.  

 

Školství a vzdělávání  

Ve Zdobíně není žádné vzdělávací zařízení. Žáci a studenti dojíždí do vzdělávacích zařízení v okolí: 

 Mateřské školy – Miletín (3 km), Rohoznice (4,5 km), Třebihošť (3,5 km).  

Základní školy – Miletín (3 km), Hořice (9,5 km – autobus s přestupem), Bílá Třemešná 

(7 km), Dvůr Králové nad Labem (10 km).  

 Střední školy – Hořice, Dvůr Králové n.L. (cca 10 km). 

 

Zdravotnictví 

Obec nemá vlastní zdravotnické zařízení ani ambulanci lékaře. Praktický lékař je některé dny v týdnu 

v Miletíně, jinak občané dojíždějí za zdravotní péčí do Dvora Králové n. L. nebo Hořic. 

Sociální péče 

Obec tyto služby neposkytuje. Občané mohou využít služby poskytované organizacemi ve Dvoře 

Králové: Pečovatelská služba města Dvůr Králové n. L., Farní charita Dvůr Králové n. L. a Diakonie 

Dvůr Králové n. L.  

Kultura 

Obec nemá žádné zázemí pro kulturní akce. V obci se nachází jedna restaurace. Obec plánuje 

vybudování společenského centra u požární nádrže pro pořádání obecních akcí pro občany. Kulturní 

akce – Miletín, Hořice, Dvůr Králové n. L. 

 

Sport a tělovýchova 

Obec nemá venkovní dětské hřiště. Pro sportovní vyžití slouží pozemky u požární nádrže, kde jsou 

volejbalová a fotbalové hřiště. Pozemky jsou bohužel z části v soukromém vlastnictví, ale obec by je 

ráda odkoupila. 

Územně analytické podklady pro území ORP Dvůr Králové nad Labem z roku 2014 hodnotí 

občanskou vybavenost jako špatnou, bodový součet dosahuje pouze 58 % průměrného bodového 

součtu na obec v celém ORP Dvůr Králové nad Labem. 

A.1.6 Životní prostředí 

Celkově je hygiena životního prostředí v obci Zdobín (ovzduší, voda, odpady) hodnocena pozitivně.  

Obec Zdobín zaujímá území o výměře 210 ha, 29 % této plochy je využíváno jako zemědělská půda 

(což je v průměru ORP Dvůr Králové nad Labem výrazně nízký rozsah), 71 % nezemědělská půda, z 

níž 91 % tvoří lesní pozemky. Lesnatost (64,5 %) je v obci Zdobín jedna z nejvyšších na území ORP 

Dvůr Králové nad Labem. 
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Tabulka 5- Druhy pozemků v obci Zdobín 

Druhy pozemků k 31. 12. 2016  ha 

Celková výměra 210,09 

Zemědělská půda 61,32 

Orná půda 46,62 

Chmelnice - 

Vinice - 

Zahrada 6,38 

Ovocný sad - 

Trvalý travní porost 8,32 

Nezemědělská půda 148,76 

Lesní pozemek 135,47 

Vodní plocha 1,67 

Zastavěná plocha a nádvoří 2,66 

Ostatní plocha 8,96 

Zdroj: ČSÚ 

 

Hodnotíme-li zvýšenou hodnotu půdního fondu, tak v obci Zdobín významnou roli hraje zastoupení 

lesů a navíc se na zbytku vyskytuje zemědělská půda s nízkým ohrožením vodní erozí, nízké procento 

zastavěných a zpevněných ploch. Na území je několik významných vodních zdrojů, které zajišťují 

zásobení obce užitnou vodou. Voda v zástavbové oblasti a její blízkosti však není vhodná jako pitná. 

Ta je přivedena z nově vybudovaného zdroje cca 1 km za obcí. 

Co se týče ovzduší, obec byla pouze v jednom roce v rozmezí 2005 – 2012 zařazena do oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Obec Zdobín nebyla nikdy zařazena mezi územní priority dle 

Aktualizace Programu zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje. Z důvodu, že obec 

neprotíná komunikace vyšší třídy, je znečištění emisemi z dopravy malé (jen silnice II/300, protínající 

obec). V obci se nevyskytuje žádný zdroj znečišťování ovzduší dle Českého hydrometeorologického 

ústavu. 

Na území katastru obce se nenachází žádné chráněné území. V obci se nachází jeden křížek a 

kamenná studna, kterou by obec ráda zrekonstruovala. 

Odpadové hospodářství 

Z hlediska vyváženosti územních podmínek pro povrchové a podzemní vody je více než 90 % 

obyvatel napojeno na vodovod. V obci ale není vybudována kanalizace a je využíváno individuální 

čištění odpadních vod (jímky, septiky, domovní ČOV). V katastru obce je přítomnost ochranného 

pásma vodního zdroje. 

V obci se nevyskytuje skládka odpadů.  

Od června 2015 má obec Zdobín obecně závaznou vyhlášku „O stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Zdobín“. 
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Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny u budovy 

Obecního úřadu Zdobín čp. 52. Objemnější biologicky rozložitelný odpad (např. větve ze stromů, 

tráva apod.) bude shromažďován do zvláštní sběrné nádoby na místě k tomu určeném, tj. na pozemku 

p. č. 107/6 v k. ú. Zdobín. Obec zabezpečuje sběr plastů, nápojových kartonů, skla, kovových obalů 

a bioodpadu. Sběr elektrospotřebičů v obci zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů. 

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně. 

Provádí se jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 

sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce 

obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase a na internetu. 

 

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených 

přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace 

o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v 

místním rozhlase a na internetu.  

 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob určených ke shromažďování směsného 

komunálního odpadu a do odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci 

a slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.  

Svoz komunálního odpadu je zabezpečen svozovou firmou Marius Pedersen a.s., občané si kupují 

jednorázové známky nebo známky na více svozů.  

Železný šrot – jeho sběr a svoz zajišťuje a organizuje 1x ročně SDH obce Zdobín. Výtěžek z jeho 

prodeje jde pak na pokrytí nákladů spojených s manipulací s odpadem a případně je využit jako 

příspěvek na činnost SDH.  

A.1.7 Správa obce 

Územní plán obce Zdobín byl pořízen a schválen 29.6.2015 a předpokládá územní rozvoj v rodinném 

bydlení. 

Obecní úřad Zdobín sídlí v č.p. 52 ve středu obce. Obec připravuje rekonstrukci OÚ, protože stávající 

budova nevyhovuje požadavkům jak technickým (vlhkost, energetická náročnost), tak i provozním 

(jedna kancelář pro tři úředníky, téměř žádné skladovací prostory pro rozrůstající se agendu). 

Rekonstrukce by zahrnovala kompletní vybudování nové budovy s větším půdorysem a novou 

zasedací místností, která ve stávajícím objektu OÚ není. 

V obci začaly probíhat komplexní pozemkové úpravy v roce 2016 
 

A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST  

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky 

obce Zdobín (zachycené formou SWOT1 analýzy). Zohledněna je také vazba Strategie na aktivity 

širšího území (soulad s místními rozvojovými dokumenty).   

                                                 

1 SWOT, což je zkratka z anglických slov Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats, tj. síla (silná stránka) – slabost (slabá 

stránka) – příležitost (možnost) – ohrožení (hrozba). 
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A.2.1  SWOT analýza  

SWOT analýza je dnes již standardní metodou posuzování a plánování regionálního rozvoje a byla 

zvolena jako nejvhodnější metoda k poznání kritických oblastí obce, které je nutno v plánovacím 

období 2017 – 2027 brát v úvahu a následně je řešit. Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně 

vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek obce a příležitostí a hrozeb, které na obec 

působí zvenčí. 

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň 

omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných 

možností (příležitostí), a naopak se omezuje dopad takto pojmenovaných hrozeb. 

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových 

oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů. 

 

Tabulka 6- SWOT analýza - obec Zdobín 

Silné stránky Slabé stránky 

• dobrý stav životního prostředí 

• vysoká zalesněnost území 

• stabilní demografický vývoj 

• vybudovaný vodovod s vlastním vodním 
zdrojem, plynofikace, veřejné osvětlení 

• velice nízká ekologická zátěž  

• žádné opuštěné průmyslové objekty 

 

• málo pracovních příležitostí 

• absence kanalizace 

• velice nízká úroveň občanské vybavenosti  

• nutnost dojížďky za vzděláváním, službami, 
prací, zdravotními a sociálními službami, 
kulturou atd. 

• požární nádrže – stav 

• absence obecních pozemků pro výstavbu 
rodinného bydlení 

• málo zelených a odpočinkových ploch v obci 

• chybějící dětské hřiště 

Příležitosti  Ohrožení 

• rekonstrukce budovy OÚ 

• rekonstrukce požárních nádrží pro zvýšení 
protipožárních opatření v obci 

• rekonstrukce obecních komunikací 

• další rozvoj vodohospodářské sítě 

• další rozvoj veřejného osvětlení  

• revitalizace některých veřejných prostranství 
obce 

• havarijní stav budovy Obecního úřadu 

• havarijní stav obecních komunikací 

• špatný stav požárních nádrží 

• ztráta zájmu mladých lidí o bydlení na vesnici 

• ohrožení dětí a ostatních obyvatel při 
přechodu průjezdní silnice č. II/300 
(autobusové zastávky) – neukáznění řidiči a 
nedodržování  povolené rychlosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze SWOT analýzy je patrné, do kterých oblastí se bude rozvoj obce Zdobín orientovat (silné stránky 

a příležitosti), a které oblasti budou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány (slabé stránky a hrozby). 

 



Strategie rozvoje obce Zdobín 2017 – 2027 

Obec Zdobín  15 

 

A.2.2 Vazba na místní strategické dokumenty 

Obec Zdobín je členem Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska, Lázeňského mikroregionu, Sdružení Podkrkonoší a leží v územní působnosti 

místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 

Strategie prověřila soulad s relevantními koncepčními dokumenty z místní úrovně, pro důkaz návaznosti rozvojových aktivit obce Zdobín s aktivitami 

širšího území. 

Strategické dokumenty Národní strategické dokumenty ČR 

Úroveň 
Název 

strategie/koncepce Dostupnost (na link) Priorita/Strategický cíl/opatření Záměr/Aktivita 

ČR Evropa 2020 http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/Evropa_2020.pdf  

Priorita: 
• Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a 
ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje/2.1 - 
Evropa méně náročná na zdroje/0 2.1.11 - vyvinout 
inteligentní, modernizovanou a plně propojenou dopravní a 
energetickou infrastrukturu a plně využívat IKT 

1. Technická 
vybavenost/všechny 
aktivity 

ČR 
Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2014-2020 

http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-
0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf  

Prioritní  oblast 1-  Regionální konkurenceschopnost  - P. 1 
Využití potenciálu rozvojových území/O 1.4 Rozšíření a 
zkvalitnění infrastruktury; Prioritní oblast 2 - Územní 
soudržnost - P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových 
území/ Průřezové opatření - Podpora integrace sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin 
obyvatelstva; O 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami; O 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro 
volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního 
potenciálu;  P. 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území/ O 
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území; P. 5 Oživení 
periferních území/ O 5.3 Zajištění základních služeb a 
obslužnosti; Prioritní oblast 3 Environmentální udržitelnost - 
P. 7 Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí 
pro život/ O 7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana 
a rozvoj krajinných hodnot; Prioritní oblast 4 Veřejná správa 
a spolupráce - P. 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro 
rozvoj regionů/ O 8.3 Informační a komunikační podpora 
fungování územní veřejné správy; P. 9 Podpora spolupráce 
na místní a regionální úrovni/ O 9.1 Posílení strategických a 
koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a regionálnímu 
rozvoji  
 

V souladu jsou 
všechny záměry a 
aktivity obce 

http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/Evropa_2020.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf
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ČR 
Koncepce podpory 
mládeže 2014 - 2020 

http://www.msmt.cz/mladez/narodni-strategie-pro-mladez  

SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném 
čase a motivovat děti a mládež k jejímu 
aktivnímu využití 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 
mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní 
zdraví a morální odpovědnost 
SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do 
rozhodovacích procesů a do ovlivňování 
společenského a demokratického života 
SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých 
lidí včetně oceňování a uznávání 
dobrovolných činností 
SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými 
příležitostmi 
SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, 
umění a tradicím  
 

2. Děti a 
sport/aktivita 2.1 
Výstavba dětského 
hřiště; 2.2 Úprava 
hřiště pro kopanou a 
volejbal 
3. Spolková činnost a 
správa obce/ aktivita    
3.1 Podpora konání 
Tradičního jarmarku 
lidových řemesel; 3.2 
Podpora SDH 

ČR 
Strategie sociálního 
začleňování 2014-2020 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_20
14-20.pdf  

3.4.c Zajištění podpory rovného přístupu ve vzdělávání 
prostřednictvím mimoškolních aktivit (podpora efektivního 
zájmového a neformálního vzdělávání);                                                                                                       
S.C.4. 3 Posilování sociální soudržnosti/ O 4.3.a Podpora 
spoluúčasti občanů na řízení věcí veřejných včetně 
zapojování osob sociálně vyloučených nebo sociálním 
vyloučením ohrožených; 4.3.d Rozvoj potenciálu a rolí 
starších lidí v rodině, ekonomice a celé společnosti. 

2. Děti a 
sport/všechny 
aktivity 
3. Spolková činnost a 
správa obce/ všechny 
aktivity;                                                                               
4. Veřejná 
prostranství a životní 
prostředí/ všechny 
aktivity                                                               
5. Ostatní záměry/ 
všechny aktivity 

ČR 
Dohoda o partnerství pro 
programové období 2014-
2020 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b1ad3bcc-f10a-4b9d-
bda8-22361870ef79/Technicka-revize-Dohody-o-Partnerstvi-ve-verzi-
schvalene-Evropskou-komisi-dne-13-4-2016_1.pdf?ext=.pdf  

Priorita 2. Infrastruktura/Cíl  5. Udržitelná infrastruktura 
umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající 
obslužnost území/ O. 7. Podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách.                                                                                                                                                      
Priorita 5. Životní prostředí/Cíl 8. Ochrana životního 
prostředí a krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení 
rizik/ O.5. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 
předcházení rizikům a jejich řízení; 6. Zachování a ochrana 
životního prostředí a podporování účinného využívání 
zdrojů. 

 

1. Technická 
vybavenost/ všechny 
aktivity;                      
4. Veřejná 
prostranství a životní 
prostředí/ všechny 
aktivity                                                        
5. Ostatní 
záměry/všechny 
aktivity 

http://www.msmt.cz/mladez/narodni-strategie-pro-mladez
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b1ad3bcc-f10a-4b9d-bda8-22361870ef79/Technicka-revize-Dohody-o-Partnerstvi-ve-verzi-schvalene-Evropskou-komisi-dne-13-4-2016_1.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b1ad3bcc-f10a-4b9d-bda8-22361870ef79/Technicka-revize-Dohody-o-Partnerstvi-ve-verzi-schvalene-Evropskou-komisi-dne-13-4-2016_1.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b1ad3bcc-f10a-4b9d-bda8-22361870ef79/Technicka-revize-Dohody-o-Partnerstvi-ve-verzi-schvalene-Evropskou-komisi-dne-13-4-2016_1.pdf?ext=.pdf
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ČR 
Národní strategie 
bezpečnosti silničního 
provozu 2011 – 2020 

http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/nsbsp-2011-2020-
formatovani-ii.pdf 

 
P 1. Bezpečná pozemní komunikace/O. 1.5 Zkvalitnění 
dopravního značení, vybavení komunikací a povrchových 
vlastností vozovek; 1.9 Úpravy dopravního prostoru pro 
zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního 
provozu. 

1 Technická 
infrastruktura/ 
Aktivita 1.3 
Rekonstrukce 
obecních komunikací; 
1.4 Rekonstrukce 
chodníků; 1.7 Oprava 
autobusové zastávky 

ČR 
Státní program ochrany 
přírody a krajiny ČR  

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-program-
ochrany-prirody-a-krajiny-cr-2009-2020?typ=struktura  

 
 
P 7. Urbánní ekosystémy/ Cíl 7.1 - Zajištění vyšší kvality 
života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých 
prvků do struktury sídel/O 7.1.1 V sídlech podporovat péči o 
plochy zeleně a prioritně zakládat nové parky  

1 Technická 
vybavenost/ 1.9 
Výstavba nových 
částí a rekonstrukce 
stávajících částí 
starého vodovodního 
řadu 
1.10 Výstavba 
centrální ČOV 
1.11 Výstavba DČOV 
 
                                   

ČR 
Strategický rámec 
udržitelného rozvoje ČR 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_ro
zvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf  

 
 
PO 2- Ekonomika a inovace/Priorita 2.1 - Podpora dynamiky 
národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti/2.1.4 
- cíl 4 - Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její 
bezpečnost;                                                                                        
PO 3 - Rozvoj území/ P 3.1 - Upevňování územní soudržnosti/ 
3.1.3 Cíl 3: Zabezpečit udržitelný rozvoj venkova a posílit 
harmonizaci vztahů mezi městem a venkovem; 3.2 - 
Zvyšování kvality života a obyvatel území/ 3.2.2 Cíl 2: Zvýšit a 
zkvalitnit dopravní dostupnost, technologickou, 
energetickou a znalostní úroveň sídel, a tím dosáhnout i 
zlepšení životního prostředí v sídlech; 3.2.3 Cíl 3: Zvýšit a 
zkvalitnit dostupnost služeb (včetně kultury), především pak 
bydlení;                                                                                                             
PO 4 - Krajina, ekosystémy a biodiverzita/P 4.3 - Adaptace na 
změny klimatu/4.3.2 Cíl 2: Zjistit dostatečné množství a 
kvalitu povrchových a podzemních vod; 4.3.3 Cíl 3: Zlepšit 
vodní režim krajiny                                                                        
PO 5 - Stabilní a bezpečná společnost/ P 5.1 - Posilování 
sociální stability a soudržnosti/5.1.2 Cíl 2: Posílit prevenci 
sociálně-patologických jevů, kriminality, korupce 
 
 
 
 
 

V souladu jsou 
všechny záměry a 
aktivity obce 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-program-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-2009-2020?typ=struktura
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-program-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-2009-2020?typ=struktura
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf
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Strategické dokumenty KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

KHK 
Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 
2014-2020 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-
dokumenty/rozvoj-2014-2020/strategie-rozvoje-kraje-2014--2020-
70319/ 

 

Strategické oblast 2 Dopravní dostupnost a mobilita/ 
Strategický cíl 2.2 - Zlepšit stav regionální dopravní 
infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy a bezpečnost 
a zdraví obyvatel;                                                       Strategická 
oblast 3 Veřejné služby a občanská společnost/ Strategický 
cíl 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku 
trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky                                 
Strategická oblast 4 Environmentální prostředí a sítě / 
Strategický cíl 4.1 Zlepšit stav vodohospodářské 
infrastruktury na území kraje a zajistit dostatečnou ochranu 
před povodněmi;                                                        Strategická 
oblast 5 Vyvážený rozvoj a správa regionu/Strategický cíl 5.3 
Rozvinout aktivní síťování a všechny typy partnerských 
forem spolupráce na regionální i meziregionální úrovni 

V souladu jsou 
všechny záměry a 
aktivity obce 

KHK 
Program rozvoje 
Královéhradeckého kraje 
2014-2016 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-
dokumenty/program-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-2014-_-2016-
74365/ 

2 Dopravní dostupnost a mobilita/2.2 Zlepšit stav regionální 
dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy a 
bezpečnost a zdraví obyvatel/2.2.1 Rozvoj regionální silniční 
dopravy                                  3 Veřejné služby a občanská 
společnost/3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v 
Královéhradeckém kraji a podporovat zdravý životní styl jeho 
obyvatel/3.1.4 Podpora zdravého životního stylu a zdraví; 3.4 
Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení 
volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky/ 3.4.1 
Ochrana a podpora kulturního a historického dědictví 
regionu; 3.4.2 Rozvoj kultury v regionu; 3.4.3 Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit                                                                                           
4 Environmentální prostředí a sítě/ 4.1 Zlepšit stav 
vodohospodářské infrastruktury na území kraje a zajistit 
dostatečnou ochranu před povodněmi/4.1.1 Budování a 
modernizace vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV; 4.1.2 
Ochrana vod a vodních zdrojů   
 

V souladu jsou 
všechny záměry a 
aktivity obce 

KHK 

Záměr rozvoje 
sportovních a 
volnočasových aktivit v 
Královéhradeckém kraji 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-
aktivity/telovychova-
sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf  

 
 
 
 
Cíl: Zvýšit aktivity kraje v oblasti volnočasových aktivit/ 
Opatření: Zvýšit aktivity kraje v oblasti volnočasových aktivit 
 
 
 
 

 2 Děti a 
sport/všechny 
aktivity; 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/strategie-rozvoje-kraje-2014--2020-70319/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/strategie-rozvoje-kraje-2014--2020-70319/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/strategie-rozvoje-kraje-2014--2020-70319/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/program-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-2014-_-2016-74365/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/program-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-2014-_-2016-74365/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/program-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-2014-_-2016-74365/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf
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Strategické dokumenty SO ORP Hořice 

Místní  

Strategie komunitně 
vedeného místního 
rozvoje 2014-2020 (MAS 
Podchlumí – SCLLD) 

http://www.maspodchlumi.cz/data/Files/pages/8-sclld-
final_145985347777.391.pdf  

Klíčová oblast LIDÉ/Strategický cíl: 1 ZAJISTIT 
INFRASTRUKTURU ÚZEMÍ, OBČANSKOU VYBAVENOST, 
ZAVEDENÍ 
CHYBĚJÍCÍCH ČI ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB 
OBČANŮM V SOULADU S JEJICH POTŘEBAMI/Specifický cíl: 
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti; Specifický cíl: 1.3 Rozvoj 
občanské vybavenosti; Specifický cíl: 1.4 zlepšení technické 
infrastruktury a veřejných prostranství; Specifický cíl: 1.5 
Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit                                                                                                                                                             
Klíčová oblast KRAJINA A PROSTŘEDÍ/Strategický cíl: 3 
UCHOVÁVAT PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ, ZABRAŇOVAT 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ A ZODPOVĚDNĚ CHRÁNIT ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ PRO DALŠÍ GENERACE, EFEKTIVNĚ ŘEŠIT 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, ZVYŠOVAT PRŮCHODNOST 
KRAJINOU A REVITALIZOVAT TĚŽEBNÍ PROSTORY/Specifický 
cíl: 3.2. Ochrana vody;                                                                                                                     
Klíčová oblast SPOLUPRÁCE/Strategický cíl: 4 PODPOROVAT 
MEZIOBECNÍ, MEZISEKTOROVOU I PŘESHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCI, ADMINISTRATIVNĚ A INFORMAČNĚ 
PODPOROVAT MALÉ OBCE PRO ZKVALITNĚNÍ JEJICH 
SAMOSPRÁVY/Specifický cíl: 4.1 Zapojení občanů do života 
obcí; Specifický cíl: 4.2 Spolupráce; Specifický cíl 4.3 Činnost 
samosprávy:  

V souladu jsou 
všechny záměry a 
aktivity obce 

Místní  

Strategie rozvoje 
cestovního ruchu pro 
oblast 
Podkrkonoší/Podzvičinsko 
2011-2020 

http://www.podzvicinsko.cz/cs/dokumenty/strategie-rozvoje-
cestovniho-ruchu-podkrkonosi.html  

PRIORITA - Dostat oblast Podzvičinska do povědomí jako 
přírodně i turisticky atraktivní region, poskytující kvalitní 
služby a podmínky pro život současné i budoucí generace/Cíl 
3: Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch/ Opatření: 
Rekonstrukce a budování kvalitní sítě a doprovodné 
infrastruktury pro CR 

3. Spolková činnost a 
správa obce/aktivita 
3.1 Podpora konání 
Tradičního jarmarku 
lidových řemesel; 4. 
Veřejná prostranství a 
životní prostředí/ 
všechny aktivity 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.maspodchlumi.cz/data/Files/pages/8-sclld-final_145985347777.391.pdf
http://www.maspodchlumi.cz/data/Files/pages/8-sclld-final_145985347777.391.pdf
http://www.podzvicinsko.cz/cs/dokumenty/strategie-rozvoje-cestovniho-ruchu-podkrkonosi.html
http://www.podzvicinsko.cz/cs/dokumenty/strategie-rozvoje-cestovniho-ruchu-podkrkonosi.html
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

V návrhové části je vyjádřena představa o rozvoji obce Zdobín 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. 

B.1 Strategická vize  

Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce Zdobín na dalších 10 - 20 let; 

formuluje směřování rozvoje obce dle závěrů v analytické části Strategie.  

Zdobín je samostatnou obcí, která se chce rozvíjet v moderním životním stylu, vytvářet prostor 
pro kvalitní bydlení a starat se o své občany, kteří jí v tom aktivně pomáhají. Chce být moderní a 

pěknou obcí, kde občané nejen bydlí, ale především žijí sportovním a kulturním životem, s 
vědomím důsledné ochrany životního prostředí.  

Zdobín je prostě „místem, kde lidé chtějí bydlet a kde se dobře a kvalitně žije“. 

Vize je naplňována postupnou realizací opatření → opatření je postupně naplňováno realizací aktivit, 

jak zobrazuje následující schéma: 

 

B.2 Opatření a aktivity 

Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období, tj. v následujících 

10 letech.  

Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých 

témat/problémů. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních 

rozvojových aktivit. 
Aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanoven rok realizace s 

ohledem na finanční možnosti obce a na logickou návaznost jednotlivých činností, prioritizace 

(důležitost), odpovědnost za realizaci (určení subjektů, které budou zajišťovat faktické naplňování 

aktivity), odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování.  
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Strom cílů Strategie rozvoje obce Zdobín 

 

 

 

STRATEGICKÁ VIZE  

Zdobín je samostatnou obcí, která se chce rozvíjet v moderním životním stylu, vytvářet prostor pro kvalitní bydlení a starat se o své občany, kteří jí 

v tom aktivně pomáhají. Chce být moderní a pěknou obcí, kde občané nejen bydlí, ale především žijí sportovním a kulturním životem, s vědomím 

důsledné ochrany životního prostředí.  

Zdobín je prostě „místem, kde lidé chtějí bydlet a kde se dobře a kvalitně žije“. 

OPATŘENÍ 

1. Technická vybavenost 2. Děti a sport 
3. Spolková činnost a 

správa obce  

4. Veřejná prostranství a 

životní prostředí 
5 Ostatní záměry 

AKTIVITY 

1.1 Rekonstrukce budovy OÚ 
1.2 Rekonstrukce požární nádrže 
1.3 Rekonstrukce obecních 

komunikací 
1.4 Rekonstrukce chodníků 
1.5 Výstavba skladových prostor 
1.6 Nákup dopravního 

automobilu 
1.7 Oprava autobusové zastávky 
1.8 Výstavba dalších částí 

veřejného osvětlení 
1.9 Výstavba nových částí a 

rekonstrukce stávajících částí 
starého vodovodního řadu 

1.10 Výstavba centrální ČOV 
1.11 Výstavba DČOV 
1.12 Výstavba hasičské zbrojnice 

2.1 Výstavba dětského hřiště 
2.2 Úprava hřiště pro kopanou 

a volejbal 

3.1 Podpora konání Tradičního 
jarmarku lidových řemesel – 
finanční příspěvek na kulturní 
program 

3.2 Podpora SDH 
 

 

4.1 Oprava historické studánky a 
jejího okolí 

4.2 Výstavba odpočinkových míst 
4.3 Úprava prostranství okolo hřiště, 

doplnění o lavičky, stoly, vývěsní 
desku a zeleň 

 

5.1 Pietní místo s pomníčkem 
padlých ve světových 
válkách 
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Aktivity obce Zdobín 2017 – 2027  

Záměr Rok realizace Priorita 
Odpovědnost 

za realizaci 
Odhad nákladů Zdroje financování 

1 Technická vybavenost 

1.1 Rekonstrukce budovy OÚ 2018 – 2021 vysoká starosta obce 5 000 000 národní, krajské, vlastní 

1.2 Rekonstrukce požární nádrže 2018 – 2021 střední starosta obce 300 000 národní, krajské, vlastní 

1.3 Rekonstrukce obecních komunikací průběžně vysoká starosta obce 10 000 000 národní, krajské, vlastní 

1.4 Rekonstrukce chodníků 2018 – 2019 vysoká starosta obce 3 000 000 evropské, krajské, vlastní 

1.5 Výstavba skladových prostor výhledově střední starosta obce 1 500 000 národní, krajské, vlastní 

1.6 Nákup dopravního automobilu 2018 vysoká starosta obce 850 000 vlastní 

1.7 Oprava autobusové zastávky 2018-2020 střední starosta obce 150 000 národní, krajské, vlastní 

1.8 Výstavba dalších částí veřejného 
osvětlení 

výhledově střední 
starosta obce 

1 500 000 národní, krajské, vlastní 

1.9 Výstavba nových částí a rekonstrukce 
stávajících částí starého vodovodního 
řadu 

2019 – 2020 vysoká 
starosta obce 

3 000 000 národní, krajské, vlastní 

1.10 Výstavba centrální ČOV výhledově střední starosta obce 70 000 000 evropské, krajské, vlastní 

1.11 Výstavba DČOV výhledově střední starosta obce 8 000 000 národní, krajské, vlastní 

1.12 Výstavba hasičské zbrojnice výhledově střední starosta obce 4 500 000 národní, krajské, vlastní 

2 Děti a sport 

2.1 Výstavba dětského hřiště výhledově střední starosta obce 500 000 národní, krajské, vlastní 

2.2 Úprava hřiště pro kopanou a volejbal výhledově střední starosta obce 200 000 národní, krajské, vlastní 

3 Spolková činnost a správa obce 

3.1 Podpora konání Tradičního jarmarku 
lidových řemesel – finanční příspěvek na 
kulturní program 

průběžně střední starosta obce 35 000 ročně vlastní 

3.2 Podpora SDH 
 

průběžně střední starosta obce 5 000 ročně vlastní 

4 Veřejná prostranství a životní prostředí 

4.1 Oprava historické studánky a jejího okolí 2018 - 2020 střední starosta obce 100 000 národní, krajské, vlastní 

4.2 Výstavba odpočinkových míst výhledově střední starosta obce 800 000 národní, krajské, vlastní 
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4.3 Úprava prostranství okolo hřiště, 
doplnění o lavičky, stoly, vývěsní desku a 
zeleň 

2018 – 2019 střední starosta obce 300 000 národní, krajské, vlastní 

5 Ostatní záměry 
5.1 Pietní místo s pomníčkem padlých ve 
světových válkách 

2018 vysoká starosta obce 350 000 národní, krajské, vlastní 

 

 Gantův diagram  

 

Aktivity obce Zdobín 2017 – 2027 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.1 Rekonstrukce budovy OÚ

1.2 Rekonstrukce požární nádrže

1.3 Rekonstrukce obecních komunikací

1.4 Rekonstrukce chodníků

1.5 Výstavba skladových prostor

1.6 Nákup dopravního automobilu

1.7 Oprava autobusové zastávky

1.8 Výstavba dalších částí veřejného osvětlení

1.9 Výstavba nových částí a rekonstrukce stávajících částí 

starého vodovodního řadu

1.10 Výstavba centrální ČOV

1.11 Výstavba DČOV

1.12 Výstavba hasičské zbrojnice

2.1 Výstavba dětského hřiště

2.2 Úprava hřiště pro kopanou a volejbal

3.1 Podpora konání Tradičního jarmarku lidových řemesel - 

finanční příspěvek na kulturní program

3.2 Podpora SDH

4.1 Oprava historické studánky a jejího okolí

4.2 Výstavba odpočinkových míst

4.3 Úprava prostranství okolo hřiště, doplnění o lavičky, 

stoly, vývěsní desku

5.1 Pietní místo s pomníčkem padlých ve světových 

válkách
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Finanční plán obce  

Hlavní snahou Zastupitelstva obce Zdobín je udržet hospodaření obce jako v zásadě vyrovnané, 

hospodařením spíše tvořit přebytek určený pro případné spolufinancování zásadních a pro obec 

nejdůležitějších projektů, kterými jsou: 

➢ 1.1 Rekonstrukce budovy OÚ  

➢ 1.3 Rekonstrukce obecních komunikací  

➢ 1.4 Rekonstrukce chodníků  

➢ 1.6 Nákup dopravního automobilu  

➢ 1.9 Výstavba nových částí a rekonstrukce stávajících částí starého vodovodního řadu 

➢ 5.1 Pietní místo s pomníčkem padlých ve světových válkách 

Účelem finančního plánování a hospodaření však není tvorba přebytku za každou cenu, ale rozumné 

využívání finančních prostředků pro všestranný rozvoj obce, podporu spolků, volnočasových aktivit 

a možnosti využití aktuálních příležitostí v rámci různých dotačních programů. 

Při všech vhodných příležitostech je nutné upozorňovat na dlouhodobou nedostatečnou financovanost 

obce a snažit se tento problém řešit všemi dostupnými prostředky i podporou aktivit dalších obcí a 

sdružení směřujících ke stejnému cíli. 

 
rok vlastní krajské/národní Evropské Celkem   

2017 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00   

2018 2 045 000,00 2 420 000,00 1 425 000,00 5 890 000,00 * 

2019 1 670 000,00 3 195 000,00 1 425 000,00 6 290 000,00 * 

2020 1 550 000,00 3 090 000,00 0,00 4 640 000,00 * 

2021 1 685 000,00 2 905 000,00 0,00 4 590 000,00 * 

2022 8 270 000,00 1 870 000,00 28 000 000,00 38 140 000,00 * 

2023 8 345 000,00 2 045 000,00 28 000 000,00 38 390 000,00 * 

2024 1 505 000,00 3 085 000,00 0,00 4 590 000,00 * 

2025 1 520 000,00 3 120 000,00 0,00 4 640 000,00 * 

2026 1 520 000,00 3 120 000,00 0,00 4 640 000,00 * 

2027 1 370 000,00 2 770 000,00 0,00 4 140 000,00 * 

Celkem 29 520 000,00 27 620 000,00 58 850 000,00 115 990 000,00 * 

* některé aktivity v těchto letech budou realizovány pouze za předpokladu obdržení dotace 

B.3 Podpora realizace programu 

„Technická“ část B.3 Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace, vyhodnocování 

a aktualizace Strategie tak, aby se stala pružným nástrojem. Strategie byla zpracována reálně s 

ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce Zdobín. 

B.3.1 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování 

Odpovědnost za zpracování Strategie rozvoje obce Zdobín má starosta obce jako koordinátor všech 

činností spojených s realizací a aktualizacemi Strategie. Koordinuje organizační kroky nezbytné pro 

rozjezd realizace Strategie a pro využívání Strategie k řízení rozvoje obce. Pracovní skupinou je 

zastupitelstvo obce Zdobín, které se podílí také na stanovení konkrétního harmonogramu řízení a 
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organizace ve vazbě na realizaci aktivit. Občané jsou do tvorby Strategie zapojeni možností 

vyjadřovat se k jejímu obsahu ve fázi tvorby, tedy před samotným schválením. 

Dokument Strategie rozvoje obce Zdobín 2017-2027 s jeho aktualizacemi bude přístupná na obecním 

úřadě Zdobín a na webových stránkách obce /.  

B.3.2 Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO (tzv. monitoring plnění) 

Realizace Strategie se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva obce, kde budou diskutovány kroky 

k naplňování aktivit (uskutečňování činností potřebných k naplňování cílů). 

Podklady pro vyhodnocení naplňování Strategie bude podávat starosta obce, případně další 

osoby/organizace, které za ně odpovídají (viz tabulka Aktivity obce Zdobín 2017 – 2027).  

Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starosta obce Zdobín 1x ročně na zastupitelstvu 

obce. Zastupitelstvo obce stanoví plán činností pro její postupné naplňování, a to vždy na další rok, 

určí odpovědnosti za dílčí kroky a termíny pro vyhodnocení. 

 

B.3.3 Způsob aktualizace Strategie, tj. postup reakce na změny situace a na plnění 

Strategie 

Na základě ročního vyhodnocení realizace Strategie, pokud nastanou významné skutečnosti ohledně 

realizace (např. na základě kontroly plnění cílů lze vypustit/upravit/doplnit programové cíle či 

opatření a aktivity, ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Strategie a rozpočet obce) 

bude Strategie aktualizována. Aktualizace bude provádět starosta obce Zdobín. Aktualizace bude 

provedena formou přímé úpravy Strategie s uvedením termínu aktualizace a vyznačením 

provedených změn. Podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně zaznamenávat. 

 

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce. 

 

 
 

http://www.obec-trotina.cz/

