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POTŘEBA TVORBY STRATEGIE
Na úvod tohoto strategického dokumentu je žádoucí identifikovat potřebu jeho vytvoření. Třemi
základními důvody jsou zejména:
•

přirozená potřeba koordinace rozvoje dané oblasti;

•

orientace v dotačních příležitostech a

•

legislativa.

Primárním důvodem vzniku nového programu rozvoje je samotná přirozená potřeba vzniku
či aktualizace ucelené koncepce rozvoje území obce. Program rozvoje obce představuje
pro tuto obec zásadní dlouhodobý dokument, který napomůže konkrétnímu zacílení aktivit
v nejbližších letech a určí směr budoucího rozvoje obou místních části obce. V rámci procesu
tvorby dokumentu proběhne diskuse týmu zpracovatelů s hlavními aktéry rozvoje z veřejného,
soukromého i neziskového sektoru s cílem v maximální možné míře promítnout do tohoto
dokumentu jejich dílčí postoje. Strategický dokument usiluje o koordinaci veřejné i soukromé
aktivity

ekonomického,

sociálního,

kulturního

i ekologického

charakteru

obce

tak,

aby docházelo k vzájemné synergii. Tento strategický dokument je podkladem pro sestavování
obecních rozpočtů nebo pro posuzování různých nadregionálních koncepčních dokumentů
z pohledu obce.
Další z motivací k pořízení programu rozvoje obce je efektivnější využití finančních zdrojů.
Nabídka dotací je tematicky velmi obsáhlá a vyžaduje včasnou administraci. I proto je nutné
s dostatečným předstihem definovat rozvojové priority, monitorovat dotační příležitosti
a jednotlivé projekty včas připravit. Mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument je navíc v případě některých dotací (zejména z národních zdrojů) jednou
ze základních podmínek jejich čerpání. Obdobně pro čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU v programovém období 2021–2027 bude program rozvoje obce
zásadní.
Na závěr je nutné zmínit také legislativní souvislosti, kdy program rozvoje obce (PRO)
je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec dle § 2 tohoto zákona „pečuje
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“, dle § 35 v rámci samostatné
působnosti uspokojuje „potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby
informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku“
a dle § 38 je obec např. „povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“. Obec zároveň
musí myslet na ustanovení (§ 159) občanského zákoníku, kdy o své území a majetek pečuje
jako „řádný hospodář“.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Poloha a území obce
Hrobce se rozkládají ve Ústeckém kraji na levém
břehu Labe přibližně 5 km severozápadním
směrem

od

příslušného
s rozšířenou

Roudnice
správního
působností

nad

Labem,

obvodu
(dále

sídla
obce

jen

ORP).

Základní identifikační údaje
ZUJ

564893

ORP

Roudnice nad Labem
Litoměřice

Okres

Ústecký

Z dalších větších měst se v okolí obce nacházejí

Kraj/NUTS3

ve vzdálenosti cca 13 km Lovosice a přibližně

NUTS2

10 km vzdušnou čarou jsou vzdáleny Litoměřice.

Počet obyvatel

684 (2019)

Průměrný věk

40,8 let

Katastrální území Hrobců sousedí celkem
se sedmi obcemi. Samotná obec se skládá ze

Severozápad

Katastrální výměra

738,12 ha

položených Rohatců. Severní část katastru

Nadmořská výška

153 m. n. m.

hraničí s municipalitami Libotenice, Oleško,

Místní části

dvou místních částí Hrobců a východněji

Bohušovice nad Ohří, dále na severozápad
s Dolánky nad Ohří. Na jihu území je pak hranice
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Tabulka 1 - Základní identifikační údaje
zdroj: ČSÚ

tvořena se Židovicemi a jihozápadní část hranice s obcemi Nové Dvory a Doksany.
Přímo intravilánem obce prochází železniční koridor Praha-Ústí nad Labem-Děčín, přičemž
do krajského města to vlakem trvá přibližně 45 min. Výrazně kratší dobu zabere cesta
do Roudnice nad Labem, která vlakem trvá asi 5 min a osobním
autem asi 10 min jízdy po silnici III/24056. Katastr obce také
protíná silnice III/24048, jež spojuje obě místní části.
Reliéf Hrobců je rovinatého charakteru, nadmořská výška má
rostoucí tendenci směrem od řeky Labe, průměrná výška v obci
dosahuje 153 m. n. m. Územní rozloha katastru Hrobců činí 738,
12 ha, čímž se řadí ke středně rozlehlým obcím v rámci ORP,
avšak
Obr. 1 Obecní znak
zdroj: www.risy.cz

v celorepublikovém

srovnání

spíše

k menším

municipalitám, jelikož průměrná rozloha katastru obce v ČR
dosahuje 1261 ha.
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Využití plochy odpovídá poloze obce uvnitř úrodné Polabské nížiny, jež skýtá díky kvalitní půdě
a klimatickým podmínkám dobré podmínky pro zemědělskou činnost. Drtivou většinu plochy
(88,2 %) tak zaujímá zemědělsky využívaná půda, čímž se jedná o mírně nadprůměrný podíl
ve srovnání s ostatními obcemi v ORP. Ještě markantnější rozdíl lze pozorovat v porovnání
s krajským podílem zemědělské půdy, který dosahuje lehce přes 50 %. Největší část
obhospodařované půdy zabírá orná půda (97,4 %). Naproti tomu z celkového využití ploch
tvoří pouze 1,5 % území lesní porosty, a to je ve srovnání s krajskými hodnoty (30,7 %)
nebo podílem za příslušné ORP (10,9 %) znatelně nižší míra zalesnění.

Hrobce

Obr. 2 Poloha obce Skryjí na mapě

zdroj: www.mapy.cz

Historie
První dochovaná písemná zmínka o Hrobcích pochází z roku 1115 a jedná se o zakládací
listinu benediktinského kláštera v Kladrubech, která ovšem byla prokázaná jako falzifikát
z konce 12. století. V následujících stoletích se Hrobce staly součástí majetku arcibiskupského
panství v Roudnici nad Labem. Od období husitských válek spadaly Hrobce společně s celým
panstvím pod správu světských šlechtických rodů z Čech i Polska. Od roku 1602 spravoval
Roudnici nad Labem a přilehlé okolí rod Lobkowiczů, kteří zde měli i své rodinné sídlo. Krátce
pro komunistickém převratu roku 1948 bylo celé panství vyvlastněno státem. Poněkud odlišná
historie se váže k místní části Rohatců, o nichž se první zmínka datuje k roku 1226. Rohatce
spadaly na rozdíl od Hrobců pod správu premonstrátského kláštera v Doksanech, ale v druhé
polovině 16. století byla ves a dvůr Rohatce zakoupeny tehdejším držícím sousedního
roudnického panství.
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Obyvatelstvo
Demografický vývoj
Počet obyvatel v posledních dvaceti letech se souvisle navyšuje, jak dokládá Graf 1. Tento
trend odpovídá vývoji počtu lidí s trvalým bydlištěm v celém správním obvodu ORP, naopak
vývoj obyvatel za celý Ústecký kraj má opačnou tendenci a od roku 2010 dochází k poklesu
jeho celkové populace. Na pohybu počtu lidí s trvalým bydlištěm má největší vliv migrační
chování populace, a to jak na lokální úrovni Hrobců, tak příslušného ORP a kraje. V případě
Ústeckého kraje pak dochází také k výraznějšímu přirozenému úbytku obyvatel, což nelze
tvrdit o situaci v Hrobcích, neboť zde přirozený pohyb jednak nemá takový vliv, a také dochází
k pravidelnému střídání záporných a kladných hodnot. Nejvíce nových obyvatel se do obce
přistěhovalo v roce 2008, kdy přibylo díky migraci 38 osob a čemuž odpovídá i stavební aktivita
rozebíraná v kapitole Domovní a bytový fond. Naopak v roce 2017 byl zaznamenán největší
odliv místních, když se za administrativní hranice obce přestěhovalo 9 jedinců.
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2000-2019 (údaj k 31.12.)

zdroj: ČSÚ

Struktura obyvatelstva
Věkové rozložení obyvatel se relativně vymyká v komparaci procentuálního zastoupení
jednotlivých věkových skupin s příslušnými vyššími územními jednotkami. Na Grafu 2
je patrné, že odlišnost narůstá se zvyšující se řádovostní úrovní. Struktura obyvatel z hlediska
věku je v Hrobcích příznivá, neboť v zmíněném porovnání má dětská složka v populaci obce
nejvyšší zastoupení (18,1 %). Zároveň část populace v poproduktivním věku dosahuje nižšího
zastoupení (16,7 %) než ve zbylých jednotkách. Nejpočetnější část populace tvoří osoby
v produktivním věku (65, 2 %), což o něco více než průměrné hodnoty okolních obcí.
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18,1%

SO ORP Roudnice nad Labem

16,9%

62,8%

20,3%

Okres Litoměřice
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16,7%

0 – 14 let
15 – 64 let

0%

20 %

40 %

60 %

80 %
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100 %

Graf 2 Porovnání věkových struktur obyvatel ke dni 31.12. 2019

zdroj: ČSÚ

Demografické rozložení populace Hrobců dle věku se odráží i do ostatních demografických
indikátorů. Hodnota indexu stáří (konstruovaného jako podíl obyvatel v poproduktivním věku
ku počtu obyvatel v předproduktivním věku) se i přes obecný trend stárnutí české populace
pohyboval v uplynulých letech v hodnotách mezi 90 a 100 %. Ke konci roku 2018 dosahoval
tento index 94,8 %, což znamená, že dětská složka svým počtem převyšuje osoby
v seniorském věku. Průměrné hodnoty indexu stáří ve vyšších územních jednotkách již tak
příznivé nejsou. Hodnoty pohybující se na hladině kolem 120 % jsou výrazně podobnější
celorepublikové situaci (123,2 %). V populaci Hrobců je nejsilněji zastoupena skupina obyvatel
ve věku 35 až 54 let, a to jak u mužů, tak i u žen. Struktura obyvatel dle pohlaví je u všech
věkových kategorií víceméně rovnoměrná, u nejmladších skupin mají mírnou převahu muži,
ale na druhou stranu v nejstarších kategoriích je situace opačná a zastoupení žen muže
převyšuje.
85 a více let
75 až 79 let
65 až 69 let
55 až 59 let
45 až 49 let
35 až 39 let
25 až 29 let
15 až 19 let
5 až 9 let
0 let
10 %

6%

2%
Ženy

Graf 3 Věková pyramida Hrobců ke dni 31.12. 2018
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10 %

Muži
zdroj: ČSÚ

V komparativní analýze zaměřené na oblast vzdělání je možné vidět, že v populaci obce
Hrobců dosahovalo ve Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále jen SLDB 2011)
procentuální zastoupení osob bez jakéhokoliv vzdělání (1,1 %) nejvyšších hodnot. Naproti
tomu skupina lidí s vysokoškolským vzděláním či s vyšším odborným vzděláním (6,5 %) měla
v porovnání s ostatními územními jednotkami zařazenými do analýzy nižší zastoupení.
Nejpočetnější skupinou osob s nejvyšším dosaženým vzděláním v Hrobcích je část populace
se středoškolským vzděláním bez maturity včetně vyučení (43,6 %), což je charakteristické
právě pro venkovské oblasti, kam se obec řadí. Poměrně překvapivě působí fakt, že jedinci
s pouhým základním vzděláním včetně nedokončeného vzdělání (19,4 %) zastávají
ve srovnání populací nejmenší podíl ze všech zkoumaných územních jednotek (viz Graf 4).

Hrobce

19,4%

29,5%

43,6%

6,5%

Bez vzdělání
SO ORP Roudnice n/L.

20,0%

okres Litoměřice

21,0%

Ústecký kraj

23,3%

0%

30,3%

38,6%

20 %

30,4%

37,7%

29,2%

37,4%

40 %

60 %

Graf 4 Vzdělanostní struktura obyvatel obce (SLDB 2011)
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9,1%

100 %
zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Z výsledků SLDB 2011 také vyplývá, že naprostá většina místních obyvatel přísluší české
národnosti. Z jiných národností zde žili zástupci Polska a Vietnamu, avšak přes 27 % občanů
svou národnost do SLDB neuvedlo. V oblasti náboženství panovala obdobná situace jako platí
ve celé České republice, dominantní část populace se nehlásí k žádné náboženské víře nebo
svou víru lidé podobně jako národnost do SLDB neuvedli. K nejrozšířenější církvi v obci tak
patří Církev římskokatolická, zbylé denominace čítají v Hrobcích pouze pár jedinců.

Domovní a bytový fond
Na základě výsledků SLDB 2011 se v obci k danému roku nacházelo 238 domů, z nichž
většina (230) byla evidována jako rodinné domy a pouze 7 z nich jako domy bytové, jedna
nemovitost pak byla klasifikována jako budova nesloužící k bydlení. Podle typu vlastníka domu
či bytu měli v příslušném roce v Hrobcích jasnou převahu fyzické osoby (73 %), samotná
municipalita nevlastní k září 2020 žádné bytové jednotky. Z hlediska právního důvodu k užívání
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bytu převažují v Hrobcích byty ve vlastním domě (57 %), což se nijak nevymyká poměru
za ORP (54 %). V posledních 20 letech bylo v Hrobcích postaveno celkem 40 bytů, z nichž
nejvíce bylo postaveno v roce 2007, a to 7 bytů. Co se týče stáří ostatních domů a bytů v obci,
největší stavební rozmach Hrobce zaznamenaly do roku 1945, kdy se postavilo 35 % domů
(tj. 84 domů).

Ekonomická situace
Trh práce
Ústecký kraj se při celonárodních srovnáních situace na trhu práce pravidelně umisťuje
na spodních pozicích, avšak situace na trhu práce, vyjádřena ukazatelem podíl
nezaměstnaných osob (v %), se v rámci kraje značně odlišuje. Jak ilustruje Graf 4, hodnoty
tohoto ekonomického indikátoru na úrovni okresu a ORP jsou oproti krajským o něco nižší,
a ještě výraznější rozdíl lze spatřit mezi krajskými hodnotami s těmi za sledované území
Hrobců. Ve všech případech však lze pozorovat podobný trend, který má s převážně klesající
tendenci, což do jisté míry souvisí i kondicí národní ekonomiky.
Dle výsledků SLDB 2011 vyjíždělo do zaměstnání 83 osob, z toho se jednalo takřka v 82 %
o denní pracovní vyjížďku. Nejčastěji místní dojížděli za prací v rámci svého okresu, pouze
malá část vyjížděla do jiných okresů v rámci Ústeckého kraje. K tradičnímu centru nejen
pracovní, ale i školské dojížďky (24 studentů) patří nedaleká Roudnice nad Labem. Především
díky kvalitnímu vlakovému spojení směřuje přibližně 20 % pracujících do hlavního města
Prahy. Naopak do Hrobců dojíždí 53 jedinců výhradně za prací, z velké části se jedná o muže
ze stejného okresu pracující ve skladech či v průmyslové výrobě.
12 %
10 %

9,05%

8%
6%

6,39%
4,93%

4%

3,46%
2,76%

2%

2,02%

2,01%

0%
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Hrobce

SO ORP Roudnice nad Labem
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Ústecký kraj
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Graf 5 Vývoj podílu nezaměstnaných osob 2014 – 2020 (ke dni 31.12., údaj za rok 2020 ke dni 31.8.) zdroj: ČSÚ
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Struktura ekonomických subjektů
Na území municipality Hrobce působilo k 31.12. 2019 celkem 155 ekonomických subjektů,
ze který 77 vykazuje aktivitu. Dle právní formy představují většinu (81 %) fyzické osoby, z nichž
46 % jsou ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou (tj. 58 subjektů).
Fyzických

osob

živnostenského

podnikající
zákona

dle

Registrované
podniky

(známé

jako OSVČ) je v obci celkem 49.

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem

155

77

Fyzické osoby

126

58

osoby. Z celkových registrovaných

FO podnikající dle
živnostenského zákona

115

49

podnikatelských

Zemědělští podnikatelé

11

9

převažující činnosti největší podíl

Právnické osoby
Obchodní společnosti

29
18

19
14

firem podnikajících v stavebnictví

akciové společnosti

1

1

Zbylých

9

subjektů

představují

se zjištěnou

%

ekonomických

aktivitou

právnické
subjektů
byl

podle

(27 %). V zemědělské výrobě,
lesnictví, rybářství realizovalo své
aktivity

shodně

jako

Tabulka 2 Ekonomické subjekty dle vlastnické formy 31. 12. 2019
zdroj: ČSÚ

ve velkoobchodu a maloobchodu 10 subjektů (oba 13 %). Co se týče počtu zaměstnanců,
většina subjektů provozuje svou činnost samostatně bez dalších zaměstnanců, k největším
zaměstnavatelům se sídlem v obci patří Stavební stroje a doprava, s.r.o.

Infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Místní částí Rohatce prochází v severojižním směrem silnice III. třídy č. 24048 vedoucí
do Roudnice nad Labem. Naproti tomu západovýchodním směrem protíná místní část obce
silnice III. třídy č. 25048, která propojuje Rohatce s Hrobcemi a následováním této komunikace
opačným směrem bychom se dostali do sousední municipality Doksan. Samotnými Hrobcemi
prochází v severojižním směru komunikace III/24056, směrující na jih do Židovic a napojující
se na zmíněnou III/24048 vedoucí do Roudnice nad Labem. Na stěžejní komunikace jsou dále
napojeny další místní a účelové komunikace zajišťující plynulé propojení nových i stávajících
nemovitostí. Stav páteřních komunikací v katastru obce je vyhovující, avšak některých částech
Rohatců zcela chybí chodníky pro pěší.
Výhodou obce je blízkost dálniční sítě, konkrétně dálnice D5 z Prahy (45 km) směrem do Ústí
nad Labem (40 km). Nejbližší nájezd na dálnici leží na území obce Doksan a z obou místních
částí je dosažitelný do 10 minut jízdy autem. Co se týče obslužnosti veřejnou dopravou,
11

autobusové zastávky se nacházejí v obou místních částí municipality. Do Hrobců i Rohatců
zajíždí denně autobusy v pravidelných intervalech od ranních do večerních hodin, ve špičce je
pak intenzita spojů vyšší. Pomocí hromadné autobusové dopravy se lze dostat kromě okolních
obcí do Litoměřic nebo Roudnice nad Labem, která mj. spadá do území Pražské integrované
dopravy. Obcí taktéž prochází železniční koridor Praha–Ústí nad Labem, avšak železniční
zastávka se nalézá pouze v místní části Hrobců, vlaky zde jezdí v pravidelných intervalech
po celý den.
Významným zásahem se do rázu území obce promítne chystaná stavba vysokorychlostní
železnice spojující Prahu a Drážďany, neboť všechny tři dosavadní varianty trasy trati počítají,
že budou procházet právě katastrem Hrobců.

Technická infrastruktura
Obě místní části jsou v současnosti odkanalizovány, od roku 2000 je v provozu splašková
kanalizace včetně čerpací stanice a výtlačného řadu na ČOV firmy AROMA a.s. Židovice.
Na kanalizaci je napojeno 99 % místních obyvatel, odpadní vody od zbývajícího 1 % občanů
jsou zachycovány v septicích s přepady do kanalizace. Velká část dešťové vody je odváděna
pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do přímo terénu,
což se ukazuje v kontextu současného sucha jako problematické. V budoucnu se proto
očekává investice rozvoje kanalizace k zachytávání dešťové vody. Celá obce Hrobce
je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice
nad Labem. Vodovodní síť v Hrobcích je vybudována pro celou zástavbu a zásobuje drtivou
většinu obyvatel. Systém zásobení pitnou a užitkovou vodou se budoucnu neplánuje výrazněji
měnit.
Všechny domácnosti na území municipality Hrobců jsou kompletně plynofikovány
a elektrifikovány. Veřejným osvětlením jsou vybaveny obě části obce, avšak v Rohatcích
lampy veřejného osvětlení nefungují, tudíž si v blízké budoucnosti je nutná investice do jejich
oprav.
V obci je zaveden systém tříděného odpadu, základní sběrné kontejnery (sklo, papír, plast)
se nalézají ve dvou lokalitách v obou místních částí obce. U budovy pošty mohou místní
obyvatelé využít k třídění i kontejner určený k starým kusům oděvu. Svoz nebezpečného
odpadu je zajišťováno ve spolupráci s okolními obcemi 2x ročně. Třídění odpadu se mezi
místními netěší velkému zájmu, jelikož ze statistik vyplývá velké množství nevytříděného
odpadu.
Současný systém elektronických komunikačních rozvodů a zařízení je stabilizován a zůstane
zachován.
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Občanská vybavenost a obslužnost
V místní části Rohatcích se nachází jediné školní zařízení, jedná se o mateřskou školu, jež má
kapacitu 30 dětí. Zřizovatelem školky je samotná obec Hrobce. Ostatní děti, potažmo studenti
navštěvují školská zařízení v okolních obcích. Obec spadá do školského obvodu Roudnice
nad Labem, kde mohou studenti navštěvovat 3 základní a dvě střední školy. Na druhou stranu
se zápis nových žáků do 1. tříd často ukazuje jako problematický, protože i zdejší kapacity
jsou naplněné. Některé děti tak vlivem těchto důvodů a také díky poměrně dobré dopravní
dostupnosti dojíždějí do základních škol v Terezíně, Bohušovicích nad Ohří nebo
v Libotenicích.
Hrobce nedisponují kromě zmíněné školky jinými zařízeními z oblasti sociální či zdravotní
péče. Nejbližší zdravotní zařízení se rovněž nachází v Roudnici nad Labem, kam obyvatelé
Hrobců i Rohatců dojíždí za praktickými lékaři pro dospělé nebo pro děti. Komplexnější
spektrum služeb také nabízí Podřipská nemocnice s poliklinikou, vyjma rentgenu, tomografu
nebo kolonoskopického a sonografického pracoviště zde nabízejí služby sociální péče
a stravování, nicméně sociálních služeb je i přesto v okolí Roudnicka výrazný nedostatek. Ve
stejné budově jako je situovaná školka, obec provozuje místní knihovnu, ve které je kromě
knih pro děti i dospělé zpřístupněn i internet pro veřejnost. Svou lidovou knihovnu mají
i obyvatelé Hrobců, místní knihovnice získala za přínos v oblasti rozvoje místní komunity
a jiných aktivit cenu Knihovnice roku 2019.
Důležitou součástí života je sport a volnočasové aktivity, ze sportovní infrastruktury jsou v obci
dvě fotbalová hřiště jedno s přírodní a druhé s umělou trávou, avšak žádný sportovní klub zde
fotbalové zápasy nehraje. Ve sportovním areálu je rovněž k dispozici tenisový kurt a dráha
využívaná SDH. V nepříznivém počasí je sportovcům k dispozici multifunkční hala
v Rohatcích. Na návsi v místní části Hrobců bylo pro děti vybudováno venkovní hřiště, nově
bylo postaveno dětské hřiště i na zahradě MŠ Rohatce. Pro pořádání společenských
a kulturních akcí slouží zrekonstruovaný kulturní dům, ve kterém je zřízeno i jediné restaurační
zařízení v obci. V letních měsících je otevřen i stánek s občerstvením poblíž cyklostezky
u Labe. Místní občané taktéž mají možnost nakoupit si potraviny a drobné zboží v lokálním
obchodu v rámci něhož je provozována služba České pošty Partner. Za většími nákupy nebo
jinými službami jezdí obyvatelé obce nejčastěji do nedaleké Roudnice nad Labem.
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Společenský život
Spolková činnost
Mezi hlavní aktéry participující nejen na rozvoji kulturního života v Hrobcích a Rohatcích patří
hasiči. Členská základna místního sboru čítá kolem 40 aktivních členů, čímž se řadí
k největšímu spolkovému uskupení na území obce. SDH Hrobce se každoročně účastní
Podřipské hasičské ligy, které se účastí mužské, ženské i juniorské oddíly. Klání v požárním
sportu se každý rok koná i v samotných Hrobcích, přičemž souboje jednotlivých hasičských
družstev probíhají ve sportovním areálu na fotbalovém hřišti. O rozvoj veřejného prostoru
se v místní části Rohatců stará Klub rohateckých baráčníků, jež se také podílí na některých
společenských událostí a mj. se společně s MŠ Rohatce zasadil o realizaci tzv. pohádkové
cesty. Velmi aktivní, co se týče rozvojových činností ve veřejném prostoru či budování
potřebné sousedské pospolitosti v obci, je spolek Pro lepší budoucnost, jehož členskou
základnu tvoří mj. i zástupci obecního úřadu. I když se v Hrobcích nachází dvě fotbalová hřiště
(jedno s umělým povrchem), fotbalový oddíl SK Hrobce zde od roku 2018 již svá domácí utkání
nehraje, jelikož se spojil s klubem FC Jiskra Modrá a zde fotbal de facto skončil. Z dalších
sportovních klubů působících v obci je nutné zmínit Cyklobulf Hrobce, cyklistický sportovní
klub, a klub stolního tenisu, jehož barvy reprezentuje dohromady 7 hráčů.

Kulturní akce
V průběhu roku probíhá v obci několik společenských a sportovních akcí, neboť jak bylo
napsáno výše, k důležitou součástí života lidí na obci patří sportovní, kulturní a jiné
volnočasové aktivity. V Hrobcích se konají klasické události spojené vždy s určitým obdobím
v roce. K tradiční akcím na konci zimy patří místní masopust, během kterého se účastníci
mohou těšit i na zabijačkové hody. V roce 2020 se v kulturním domě v Hrobcích konal
po dlouhých 17 letech opět Hasičský ples, na jehož přípravě se podílel SDH Hrobce a obecní
úřad. Místní hasiči se také podílí na realizaci Labské neckyády, tradičního závodu vodních
plavidel na řece Labe, a dalších kulturních akcí v obou místních částí. Velmi aktivní jsou
v pořádání společenských událostí také lokální knihovny, jež připravují akce jako jsou
Čarodějné čtení, Dýňové čtení, Vánoční čtení nebo Noc s Andersenem určené zejména
pro děti. Ani místní senioři nepřijdou v kulturním životě obce zkrátka, byt zapojení této skupiny
by mohlo být ještě vyšší. Ve spolupráci MŠ Rohatce s obecním úřadem se každoročně koná
předvánoční posezení seniorů v kulturním sále v Hrobcích. Při výčtu událostí v obci nelze
opomenout Rohateckou lávku, kotlíkování, pálení čarodějnic nebo zpívání koled a rozsvícení
vánočního stromečku.
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Cestovní ruch
Turistika se v posledních desetiletích stává stále významnějším odvětvím promítajícím
se do ekonomického vývoje a prosperity daného území. Rozvoj cestovního ruchu by tak neměl
být v plánech strategické povahy opomíjen. V blízkosti necelých 6 km od Hrobců leží historické
město Roudnice nad Labem, turisty navštěvované především kvůli zdejšímu baroknímu
zámku. V barokním slohu byl postaven roku 1744 i kostel Všech svatých v Rohatcích (Obr. 4),
nejvýznamnější dominanta nejen této místní části, ale celé vsi. Jeho tvůrcem byl významný
architekt a stavitel své doby Oktavián Broggi. Z drobných sakrálních staveb je také nutné
zmínit kapličku v místní části Hrobců (Obr. 4).

Obr. 3 Turistická mapa obce a okolí

zdroj:mapy.cz

Vzhledem k ryze zemědělskému charakteru obce a okolí se zde vyskytuje pouze několik turisty
vyhledávaných míst, čemuž odpovídá i téměř nulová nabídka ubytovacích zařízení. Jako
jediné místo na území obce, kde mohou turisté strávit noc je tak letní vodácký tábor na ostrově
Šán. Z hlediska vodácké klasifikace je úsek řeky Labe spadající do katastru Hrobců v kategorii
ZW B čili se jedná o mírný, klidně proudící tok. Jelikož Hrobcemi ani Rohatcemi neprochází
žádná turistická značka je nutné rozvoj turistiky směřovat jiným směrem, a tou by mohla být
právě řeka Labe. Potenciál využití toku a jeho pobřeží je k rozvoji turismu vysoký. Značný
rozvojový potenciál lze nalézt v cykloturistice. Municipalitu sice protínají cyklotrasa spojující
obě místní části, ale doposud nebyla realizováno napojení cyklotras do sousedních Doksan,
kde se nachází několik turisticky zajímavých památek. Zároveň do Hrobců vede z jihu podél
Labe cyklostezka A2, jež zde ovšem končí. Absenci pěších turistických tras v obci
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by v budoucnu měla alespoň částečně nahradit naučná stezka, potažmo vybudováním nové
rozhledny na vysílači umístěném na vrchu Bulf. V katastru lze již v současnosti nalézt
rozhlednu situovanou na vršku Na Horách (Obr. 5). Dřevěná vyhlídková věž není nikterak
vysoká, ale i přesto nabízí úchvatný výhled na České středohoří.

Obr. 5 Kostel Všech svatých (vlevo), kaplička v Hrobcích (vpravo)

Obr. 5 Rozhledna Na Horách

zdroj: mapy.cz; I. Kohout, L. Moučka

zdroj: mapy.cz; Advidos
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Životní prostředí
Obec hrobce leží v úrodném regionu Polabské nížiny, tudíž největší podíl z celkové rozlohy
obce připadá zemědělsky využívané půdě (88,2 %), z čehož zabírá 97, 4 % orná půda. Díky
čemuž dosahuje koeficient ekologické stability (vyjadřující poměr ploch tzv. stabilních
a nestabilních krajinotvorných prvků) hodnoty 0,1 čili se jedná o území s maximálním narušení
přírodních struktur. Při srovnání s hodnotami za ORP (0,2), okresem (0,5) nebo krajem (1)
je jasně zřetelné, že situace je zde nejvážnější. Vlivem intenzivního obhospodařování
zemědělské půdy se zvyšují i rizika vodní a větrné erozní činnosti. Z hlediska větrné eroze jsou
dle veřejného registru půdy LPIS nejvíce ohrožené severní část Rohatců a území východně
od intravilánu v místní části Hrobců. Dalším problémem je vodní eroze, ta patří v České
republice k nejzávažnějším druhům degradace půd, a i v částech katastru obce se vyskytují
lokality silně ohrožené právě vodní erozí.
V kvalitě ovzduší na území obce lze pozorovat určitou disproporci. Úroveň znečištění
poletavými částicemi PM10 a PM2,5 dosahovala v ročním průměru mezi roky 2014–2018
v Hrobcích vyšších hodnot než v Rohatcích, což bylo prim. způsobené umístěním vlakového
nádraží v této místní části. Míra znečištění tak byla srovnatelná s většími průmyslovými městy
v Ústeckém kraji, avšak ve srovnání s krajským průměrem je koncentrace prachových částic

Obr. 6 Koncentrace PM10 (vlevo) a SO2 (vpravo) v okolí Hrobců (2014-2018)

zdroj: portal.chmi.cz

vysoce nadprůměrná. Co se týče koncentrace poletavých částic prachu oxidu siřičitého SO2,
není situace tak dramatická. Naměřené znečištění způsobené zejména spalování fosilních
paliv lokálním vytápěním domácností odpovídá hodnotám okolních obcí. Naproti tomu
znečištění různými oxidy dusíku NOx je ve srovnání s jinými lokalitami v kraji opět o něco vyšší,
což do jisté míry souvisí mj. s blízkostí dálnice D8.
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Obr. 7 Hluková mapa okolí Hrobců zachycující denní hluk ze železnice a dálnice

zdroj: geoportal.mzcr.cz

Na celém území Hrobců se nevyskytuje lokalita se starou ekologickou zátěží ani žádný
brownfield, zároveň se přímo na území obce nenacházejí přírodně cenné lokality. Vzhledem
k tomu, že obcí prochází železniční trať č. 090, tak je značná část území zasažena hlukem
(viz Obr. 7). V nejkritičtějších místech, tj. zastavěné území v místní částí Hrobců, dosahuje
denní úhrn hluku přes 75 dB, přičemž zde zcela chybí jakékoliv protihlukové zábrany.
S budoucím plánem na vybudování vysokorychlostní dráhy ve směru Praha – Drážďany hrozí,
že se situace ještě zhorší, neboť plánovaná varianta prochází mezi oběma místními částmi
obce. Naopak hluk z blízkého dálničního spojení se vlivem příznivého okolního terénu do obce
nezasahuje (viz Obr. 7).
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Obr. 8 Aktivní zóna pro průtoky s periodicitou 100 let na řece Labi zdroj: POVIS
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Bezpečnost a kriminalita
Vzhledem k venkovskému charakteru obce a sousedské pospolitosti kriminalita v Hrobcích
nijak nevybočuje od průměru. Na území obce nemají svou služebnu ani detašované pracoviště
žádné jednotky městské policie či Policie ČR. Hrobce spadají pod Obvodního oddělení
v Roudnici nad Labem, policejní služebna leží ve vzdálenosti cca 6 km. V témže městě
se nachází i nejbližší profesionalizovaný hasičský záchranný sbor, který chrání a pomáhá
místním obyvatelům při mimořádných událostech.

Správa obce
Řízení obce
Nejvyšším orgánem v samostatné působnosti je 9členné zastupitelstvo, v jehož čele je osoba
starosty. Obecní zastupitelstvo dále zřizuje ze zákona povinné výbory (finanční a kontrolní),
na úřad rovněž zaměstnává jednu osobu, která má na starost péči o veřejné prostranství
Hrobcích. Pro lepší informovanost nejen o dění na obecním úřadě vycházejí čtvrtletník
Hrobecká vlna, na 260 výtisku je distribuováno občanům přímo do schránek. Hrobce zároveň
provozují vlastní webové stránky, svůj účet mají také na platformě Facebook, kde se obec
pravidelně informuje životě místních a o dění v Hrobcích.

Hospodaření obce
V rámci finanční analýzy hospodaření Hrobců v posledních 8 letech vyplývá, že obec
nakládala se svými financemi obstojně. Až na roky 2012 a 2014 celkové příjmy rozpočtu obce
převyšovaly celkové výdaje ve všech sledovaných letech, což potvrzuje zdravé hospodaření.
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Graf 6 Srovnání příjmů a výdajů mezi roky 2012 – 2019
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Byť během sledovaných skončily dva roční rozpočty ve schodku, vedení Hrobců se podařilo
nashromáždit částku převyšující 7 mil. Kč. Shodně nejvyšší přebytek i schodek rozpočtu byl
zaznamenán v roce 2014. Kromě každoročních rozpočtů je obcím ze zákona ukládáno
zpracování střednědobého finančního výhledu, ten současný je v platnosti na období 2020–
2023.

Vnější vztahy obce
Obec Hrobce spolupracuje s ostatními municipalitami i na nadlokální úrovni, je zapojena
do místní akční skupiny Podpřipsko (dále jen MAS Podpřisko). Regionální uskupení MAS
Podpřisko vznikla v roce 2011 a sdružuje celkem 35 obcí z Ústeckého a Středočeského kraje.
Kromě zástupců z veřejného sektoru tvoří členskou základnu i regionální podnikatelé a jiné
spolky se zájmem o rozvoj regionu pod vrchem Říp. Hlavním účelem spolupráce subjektů
je efektivní využívání dotací z fondů Evropské unie na realizaci projektů v regionu.
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SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•

•

•
•

•

Progresivní vývoj počtu obyvatel
vč. růstu obyvatel v produktivním věku
Klesající podíl nezaměstnaných
Vysoký podíl kvalitní zemědělské půdy
Dobré dopravní napojení na železniční
i silniční síť (železniční koridor, dálnice
D8)
Dobrá úroveň technické infrastruktury
(99% napojení na obecní kanalizaci,
plynofikace a elektrifikace obce)
Pestrý kulturní život i zázemí
Rozmanitá sportovní infrastruktura
(sportovní areál, fotbalové a dětské
hřiště, tenis. kurty)
Komunikační strategie obce ku svým
občanům (prostřednictvím SMS,
sociální sítě, web obce, zpravodaj)

SLABÉ STRÁNKY
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI
•

•
•

•

•
•

Vybudování dešťové kanalizace
za účelem lepšího hospodaření
se srážkovou vodou
Investice do zkvalitnění silnic
a bezpečnostních dopravních prvků
Vznik nových naučných stezek
a turistických tras, a jejich
systematické propojení s obcí
Investice do rozvoje cestovního ruchu
a turistiky (rozvoj základní infrast.
cestovního ruchu, předpoklad pro
vybudování vyhlídkových míst)
Těžení ze strategické polohy obce
(při řece Labe, brána do Středohoří)
Rozvoj spolupráce s vhodnými
partnery

Zhoršující se stav komunikací a cest
Absence základní infrastruktury
cestovního ruchu (ubytovací kapacity,
stravování, turistické trasy a stezky)
Neaktualizovaný rozvojový plán
Velké množství nevytříděného odpadu
Absence dopravních bezpečnostních
prvků (chodníky podél silnic, osvětlení)
Přeplněné kapacity ZŠ/MŠ
Nedostatečný rozvoj spolkové a klubové
činnosti
Absence sociálních služeb v obci
Komunitní nepospolitost
Nedostatečné hospodaření s dešťovou
vodou
Nízká kvalita internetového připojení
Nákladní doprava projíždějící obcí

HROZBY
•

•
•

•
•
•
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Hrozba ekologické nestability (riziko
vodní i větrné eroze, nedostatečné
třídění)
Zasažení obce hlukem z plánované
železniční rychlodráhy
Nenaplněná očekávání účastníků
cestovního ruchu v důsledku absence
služeb tohoto odvětví a základní
infrastruktury v obci
Ohrožení obce živelnými pohromami
(záplavy, sucho)
Přetrvávající nepospolitost kulturního
a společenského života
Zhoršující se stav budov v majetku obce
v případě neodpovídající péče

NÁVRHOVÁ ČÁST
Na základě detailního seznámení se situací v obci (s využitím analytických podkladů, softwaru
AGIS, terénního šetření apod.) a výstupů ze SWOT analýzy je možné navrhnout nové cílené
směřování obce. V této kapitole je představena dlouhodobá vize obce, jejíž naplnění zajistí
splnění tří níže definovaných strategických cílů. Každý strategický cíl se dále skládá z několika
konkrétnějších specifických cílů, v jejichž rámci jsou pak definovány jednotlivé konkrétní
aktivity. Tato vícestupňová hierarchie zajistí propojení každého jednotlivého uskutečněného
projektu s dlouhodobě nastolenou vizí rozvoje obce.
Návrhová část dokumentu mimo jiné vychází z výstupu dotazníkové šetření, jehož
vyhodnocení proběhlo v květnu roku 2020. Ankety se zúčastnilo 59 respondentů, jejichž
názory a poznatky byly zohledněny při tvorbě návrhové části.
K jednotlivým cílům a projektům se dále vyjadřovali členové zastupitelstva obce, pracovní
skupiny i externě spolupracující osoby s obcí v otázkách dotací.
Do procesu připomínkování bylo v rámci distančního veřejného projednání zapojeno několik
dalších osob. Zástupci široké veřejnosti měli dostatek časového prostoru napřímo oslovit
zástupce zpracovatele. Všechny podněty široké veřejnosti byly drobného charakteru a většina
z nich byla do finálního znění zapracována. Některé podněty nebyly zapracovány z důvodu
přílišné podrobnosti či chybějící kompetence obce a dalších lokálních aktérů danou věc
potenciálně řešit.
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Dlouhodobá vize obce
Cílem nastolené vize je přinést koncept dalšího směřování rozvoje místních částí Hrobce
a Rohatce tak, aby došlo k jejich trvale udržitelnému rozvoji za předpokladu uspokojení
rostoucích potřeb stávajících i nově příchozích obyvatel, a za předpokladu zachování
původních hodnot a ochrany životního prostředí. Strategická vize je sdílenou představou
o budoucnosti obce, jejíž naplnění je potřeba dosáhnout plněním stanovených úkolů
a vytyčených cílů.

OBEC HROBCE – VSTUPNÍ BRÁNA DO STŘEDOHOŘÍ
„Vizí obce Hrobce je vytvořit svým občanům plnohodnotné životní zázemí při prameni
řeky Labe, které spočívá zejména v poskytnutí odpovídající občanské vybavenosti,
rozmanitého kulturního i společenského života, s neopomenutím na aktivní pohyb
a sport. Za účelem prohloubení identity obyvatel ke své obci a jejich participaci
na veřejných aktivitách, usilovat o posílení pospolitosti, které povede ke všestranné
spokojenosti obyvatel. V neposlední řadě využít potenciálu pro rozvoj cestovního
ruchu a turistiky, za předpokladu respektu k okolní krajině a životnímu prostředí.“
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Strategické cíle a opatření
Níže uvedené strategické cíle představují jednotlivé kroky, které povedou ke kýženému rozvoji
oblasti tak, aby bylo dosaženo naplnění výše uvedené vize rozvoje obce. Jednotlivá opatření
a cíle jsou rozděleny do strategických oblastí, které je zapotřebí v obci co nejvíce rozvíjet.

CÍL 1: ZLEPŠENÍ STAVU OBECNÍ INFRASTRUKTURY
SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ A AKTIVITY

1.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
prostřednictvím oprav, rekonstrukcí
a následné údržby příslušných
komunikací a silnic. V této souvislosti
realizace bezpečnostních prvků
přispívajících ke zvýšení bezpečnosti
a plynulosti pěšího, cyklistického
i silničního provozu

1.1.1 Rekonstrukce a oprava povrchu silnic
obou místních částech obce, resp. úseků
silnice č. 24058, č. 24056, ul. Západní,
ul. Krátká. Oprava vedlejších a příjezdových
cest v havarijním stavu v místech stávající
zástavby.
1.1.2 Vybudování chodníků pro pěší
v místech zvýšeného provozu, zejména ulici
Hlavní, v blízkosti autobusových zastávek
a mateřské školy
1.1.3 Pravidelná údržba pozemních
komunikací a cest vč. příslušného značení

1.2 Investice do zkvalitnění stávající
technické infrastruktury obce,
do zlepšení odpadového hospodářství
a do hospodaření a nakládání s vodou

1.2.1 Příprava a realizace projektu
na vybudování nové dešťové kanalizační sítě
na území obce
1.2.2 Posílení retenční funkce krajiny realizací
příslušných aktivit vedoucích k zadržení vody
v krajině (nádrže, rybníky, obnovení struh
či potoků)
1.2.3 Instalace ekologicky i ekonomicky
šetrného veřejného osvětlení v místech,
kde tyto prvky chybí (místní část Rohatce),
nebo je žádoucí je nahradit novými
1.2.4 Zefektivnění procesu nakládání
s odpady skrze zkvalitnění procesu třídění
a doplnění kontejnery v částech obce
s dostatkem nádob na separovaný odpad

1.3 Investice do objektů občanské
vybavenosti

1.3.1 Realizace energetických úspor v objektu
MŠ, obecního úřadu a klubovny
1.3.2 Realizace a zkvalitnění protihlukových
stěn a zábran podél železnice protínající
obydlené části obce
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CÍL 2: ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉ ZELENĚ, OCHRANA KRAJINY, PŘÍRODY
A PAMÁTEK
SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ A AKTIVITY

2.1 Revitalizace veřejné zeleně
a doplňkové úpravy veřejných
prostranství

2.1.1 Výsadba nové zeleně v místech
veřejného prostranství, podél cest (včetně
spojovací cesty mezi místními částmi)
2.1.2 Nahrazení suchých a parazity
napadených stromů v prostorech na návsi
výsadbou stromů nových
2.1.3 Pravidelná údržba a péče o stávající
vzrostlou zeleň

2.2 Posílení rozvoje cestovního ruchu
prostřednictvím investic do jeho
základní infrastruktury a včetně
zajištění dostatečné propagace
cestovního ruchu a turistiky

2.2.1 Vybudování nového vyhlídkového místa,
resp. rozhledny na vrchu Bulf
2.2.2 Vytvoření odpočinkového místa
v prostoru u řeky Labe
2.2.3 Obnova stávajícího drobného mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše, informační tabule
aj.) na území obce, v případě vyhodnocení
potřebnosti (s ohledem na akt. stav) osazení
novým
2.2.4 Vybudování nové naučné stezky
2.2.5 Údržba cyklistických tras a stezek
a k nim doprovodné turistické infrastruktury
(značení, přístřešky, rozcestníky, odpočinková
místa)
2.2.6 Realizace edukativních míst (stezek)
v krajině s důrazem na místní krajinu, historii,
rodáky aj.

2.3 Péče o kulturní památky v obci

2.3.1 Náležitá péče o kulturní atraktivity v obci
(Kostel Všech svatých, kaplička v Hrobcích,
další sakrální prvky v krajině) zamezení jejich
chátrání či poškození
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CÍL 3: PODPORA ROZVOJE SPOLUPRÁCE, SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA A AKTIVITY
OBČANŮ
SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ A AKTIVITY

3.1 Údržba sportovního zázemí a k tomu
doprovodné sportovní infrastruktury
v obci

3.1.1 Pravidelná údržba sportovního areálu
vč. doplnění doprovodným mobiliářem

3.2 Rozvoj spolků, klubů a neziskových
organizací, podpora diverzifikace jejich
činnosti

3.2.1 Aktivní podpora vzniku nových spolků,
občanských sdružení a sportovních klubů

3.1.2 Doplnění dětského hřiště o nové herní
prvky

3.2.2 Pomoc s propagací spolků a finanční
podpora jejich činnosti
3.2.3 Zajistit větší rozmanitost akcí a služeb
určených pro osoby v poproduktivním věku
3.3 Posílení komunitního života
a pospolitosti, zainteresování místních
obyvatel (vč. nově příchozích)
do společenského dění v obci a zvýšení
jejich participace na aktivitách (spolu)
organizovaných obcí

3.4 Nalezení vhodné platformy
a vhodných partnerů pro spolupráci

3.5 Podpora podnikání

3.3.1 Vytvoření uceleného harmonogramu
sportovních a kulturních akcí, zajištění jeho
dostatečné propagace (uveřejnění
na webových stránkách v kalendáři akcí,
plakáty, zpravodaj, soc. sítě aj.)
3.3.2 Sjednocení kulturních akcí v obou
místních částech tak, aby nedocházelo k jejich
tematickému i časovému překrývání a dalším
nesouladům v organizaci
3.4.1 Aktivní vyhledávání vhodných partnerů
ke spolupráci s ohledem na propagaci,
financování a realizaci jednotlivých záměrů
(sdílené materiály, společně řízené projekty,
zprostředkovatelské služby)
3.5.1 Podpora propagace místních
podnikatelů, výrobců a poskytovatelů služeb
3.5.2 Zajištění dostupnosti vysokorychlostního
internetu (pomocí optického kabelu v zemi)
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Následující kapitola zobrazuje přehled potenciálních finančních zdrojů, kterých je možné využít
ke spolufinancování plánovaných aktivit. S ohledem na finanční náročnost některých opatření
je doporučováno volit prostředky z evropských či národních zdrojů namísto financování
výhradně z obecního rozpočtu. Jistá míra spolufinancování je předpokládána u většiny níže
uvedených aktivit, cílem však je, aby spoluúčast města byla minimální.
Vysvětlivky pro níže uvedené zkratky správců dotačních titulů:
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
MZE – Ministerstvo zemědělství ČR
MF – Ministerstvo financí ČR
MV – Ministerstvo vnitra ČR
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
NSA – Národní sportovní agentura
MK – Ministerstvo kultury ČR
MD – Ministerstvo dopravy ČR
MO – Ministerstvo obrany ČR
OPŽP – Operační program Životní prostředí
IROP – Integrovaný regionální operační program
PRV – Program rozvoje venkova ČR / Strategický plán společné zemědělské politiky ČR
OPZ – Operační program Zaměstnanost / Operační program Zaměstnanost+
Jiné – Jiné, v tabulce neuvedené zdroje (např. nositelé integrovaných nástrojů)

Kraj – krajské dotační tituly
Nadace – nadace a nadační fondy
VZ – vlastní zdroje žadatele
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CÍL 1: ZLEPŠENÍ STAVU OBECNÍ INFRASTRUKTURY

VZ

Nadace

Kraj

Jiné

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 1.1 - Zkvalitnění dopravní infrastruktury prostřednictvím oprav, rekonstrukcí a následné údržby
příslušných komunikací a silnic. V této souvislosti realizace bezpečnostních prvků přispívajících ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti pěšího, cyklistického i silničního provozu
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VZ

Nadace

Kraj

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VZ

x

Nadace

OPZ

PRV

x

x

Kraj

x

x

x

Jiné

x

IROP

MD

MK

NSA

MF

MZE

x

OPŽP

Realizace energetických úspor v objektu
MŠ, obecního úřadu a klubovny
Realizace a zkvalitnění protihlukových
stěn a zábran podél železnice protínající
obydlené části obce

MŽP

MMR

Příprava a realizace projektu
na vybudování nové dešťové kanalizační
x
x
sítě na území obce
Posílení retenční funkce krajiny realizací
příslušných aktivit vedoucích k zadržení
x x
x
vody v krajině (nádrže, rybníky, obnovení
struh či potoků)
Instalace ekologicky i ekonomicky
šetrného veřejného osvětlení v místech,
kde tyto prvky chybí (místní část
x
x
Rohatce), nebo je žádoucí je nahradit
novými
Zefektivnění procesu nakládání s odpady
skrze zkvalitnění procesu třídění
x
x
a doplnění kontejnery v částech obce
s dostatkem nádob na separovaný odpad
Opatření č. 1.3 - Investice do objektů občanské vybavenosti

Jiné

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MPO

MZE

MŽP

MMR

Rekonstrukce a oprava povrchu silnic
obou místních částech obce, resp. úseků
silnice č. 24058, č. 24056, ul. Západní,
x
x
x
x x
x
ul. Krátká. Oprava vedlejších
a příjezdových cest v havarijním stavu
v místech stávající zástavby.
Vybudování chodníků pro pěší v místech
zvýšeného provozu, zejména ulici Hlavní,
x
x x x
x x
v blízkosti autobusových zastávek
a mateřské školy
Pravidelná údržba pozemních komunikací
x x x
a cest vč. příslušného značení
Opatření č. 1.2 - Investice do zkvalitnění stávající technické infrastruktury obce, do zlepšení odpadového
hospodářství a do hospodaření a nakládání s vodou

CÍL 2: ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉ ZELENĚ, OCHRANA KRAJINY, PŘÍRODY A PAMÁTEK

Nadace
x

x

VZ

Kraj
x

OPZ

x

PRV

x

IROP

x

OPŽP

x

MD

x

MK

x

NSA

x

MF

x

MZE

Jiné

Výsadba nové zeleně v místech
veřejného prostranství a podél cest
(včetně spojovací cesty mezi místními
částmi)
Nahrazení suchých a parazity
napadených stromů v prostorech
na návsi výsadbou stromů nových
Pravidelná údržba a péče o stávající
vzrostlou zeleň

MŽP

MMR

Opatření č. 2.1 - Revitalizace veřejné zeleně a doplňkové úpravy veřejných prostranství

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VZ

Realizace edukativních míst (stezek)
v krajině s důrazem na místní krajinu,
historii, rodáky aj.

Nadace

x

x

Nadace

x

Kraj

Údržba cyklistických tras a stezek a k nim
doprovodné turistické infrastruktury
(značení, přístřešky, rozcestníky,
odpočinková místa)

x

Kraj

x

Jiné

Vybudování nové naučné stezky

x

OPZ

x

PRV

Obnova stávajícího drobného mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše, informační
tabule aj.) na území obce, v případě
vyhodnocení potřebnosti (s ohledem
na akt. stav) osazení novým

IROP

x

OPŽP

x

MD

Vytvoření odpočinkového místa
v prostoru u řeky Labe

MK

x

NSA

x

MF

MŽP

Vybudování nového vyhlídkového místa,
resp. rozhledny na vrchu Bulf

MZE

MMR

Opatření č. 2.2 - Posílení rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím investic do jeho základní infrastruktury,
včetně zajištění dostatečné propagace cestovního ruchu a turistiky

x
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x

x

VZ

Jiné

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

x

MK

MO

x

NSA

MZE

Náležitá péče o kulturní atraktivity v obci
(Kostel Všech svatých, kaplička
v Hrobcích) zamezení jejich chátrání
či poškození

MŽP

MMR

Opatření č. 2.3 - Péče o kulturní památky v obci

x

CÍL 3: PODPORA ROZVOJE SPOLUPRÁCE, SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA A AKTIVITY OBČANŮ

Jiné

Kraj

Nadace

VZ

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

x

MF

x

MZE

MŽP

Pravidelná údržba sportovního areálu
vč. doplnění doprovodným mobiliářem
Doplnění dětského hřiště o nové herní
prvky

MMR

Opatření č. 3.1 - Údržba sportovního zázemí a k tomu doprovodné sportovní infrastruktury v obci

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VZ

Nadace

Kraj

Jiné

OPZ

PRV

x

IROP

x

OPŽP

x

MD

x

MK

NSA

Aktivní podpora vzniku nových spolků,
občanských sdružení a sportovních klubů
Pomoc s propagací spolků a finanční
podpora jejich činnosti
Zajistit větší rozmanitost akcí a služeb
určených pro osoby v poproduktivním věku

MV

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 3.2 - Rozvoj spolků, klubů a neziskových organizací, podpora diverzifikace jejich činnosti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vytvoření uceleného harmonogramu
sportovních a kulturních akcí, zajištění
jeho dostatečné propagace (uveřejnění
na webových stránkách v kalendáři akcí,
plakáty, zpravodaj, soc. sítě aj.)
Sjednocení kulturních akcí v obou místních
částech tak, aby nedocházelo k jejich
tematickému i časovému překrývání
a dalším nesouladům v organizaci

x

VZ

Nadace

Kraj

Jiné

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 3.3 - Posílení komunitního života a pospolitosti, zainteresování místních obyvatel (vč. nově
příchozích) do společenského dění v obci a zvýšení jejich participace na aktivitách organizovaných obcí

x

x

Nadace

VZ

x

x

x

Nadace

VZ

x

Kraj

Jiné

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

x

Kraj

Aktivní vyhledávání vhodných partnerů
ke spolupráci s ohledem na propagaci,
financování a realizaci jednotlivých záměrů
(sdílené materiály, společně řízené
projekty, zprostředkovatelské služby)

MŽP

MMR

Opatření č. 3.4 - Nalezení vhodné platformy a vhodných partnerů pro spolupráci

x

x

x

Podpora propagace místních podnikatelů,
výrobců a poskytovatelů služeb
Zajištění dostupnosti vysokorychlostního
internetu (pomocí optického kabelu v zemi)

Jiné

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MPO

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 3.5 - Podpora podnikání

x
x
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x

x

ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA
Program rozvoje obce Hrobce stanovuje koncepci rozvoje obce na příslušné období let 2021
až 2027. Po zohlednění východisek analytické části dokumentu byly v rámci plánování rozvoje
obce navrženy celkem 3 hlavní strategické cíle, které značnou měrou přispějí ke kýženému
rozvoji oblasti v daném časovém horizontu 7 let a zároveň vytvoří předpolí rozvoje pro další
období.
Tento dokument byl v souvislosti s článkem § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. řádně
projednán a schválen zastupitelstvem obce Hrobce, které jej odsouhlasilo dne 21. 10. 2021
usnesením č. UZ/30/2021/12. Tímto dnem nabývá dokument oficiálně platnosti. Jakékoliv
případné úpravy obsahu, resp. jeho rozšíření či změna, je podmíněna souhlasným
stanoviskem jednání zastupitelstva obce.

.......……….………………..………
Ing. Kateřina Hlaváčová,
starostka obce Hrobce

Přílohy:
1) Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 10. 2021
2) Výsledky dotazníkové ankety z května 2020
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