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1.

Úvod

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Třebechovicko do roku 2020 je komplexní aktualizací
stávajícího rozvojového dokumentu Strategický plán rozvoje Mikroregionu Třebechovicko 2008–
2015, který byl zpracován ve spolupráci se zástupci svazku obcí mikroregion Třebechovicko a
Městským úřadem Třebechovice pod Orebem ve spolupráci s firmou Centrum evropského
projektování, a.s. na přelomu let 2007 a 2008. Nový strategický dokument tvoří základní koncept pro
určení hlavních směrů rozvoje území na období následujících tří let. Strategie byla tvořena na základě
moderních, obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby strategických plánů obcí a regionů,
vycházejících ze vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního
rozvoje území. Ve strategickém plánu rozvoje jsou zakotveny principy trvale udržitelného rozvoje s
důrazem na zachování zdrojů nacházejících se na tomto území a s maximálním ohledem k životnímu
prostředí.
Proces zpracování strategického plánu byl rozdělen na dvě hlavní fáze. V první analytické fázi
projektu bylo zpracováno několik důležitých dokumentů:
a)

b)

Vyhodnocení strategického plánu – vyhodnocení bylo zaměřeno na plnění strategického
plánu rozvoje mikroregionu v letech 2008-2015. Smyslem bylo ověřit, jak vedly naplánované
aktivity a opatření k naplnění cílů strategického plánu a jakých cílů se podařilo či nepodařilo
dosáhnout;
Socioekonomická analýza Mikroregionu Třebechovicko (Profil mikroregionu), která souhrnně
charakterizuje dosavadní vývoj a současný stav území ve všech základních sociálněekonomických
souvislostech.
Analýza
identifikovala
hlavní
problémy/bariéry
socioekonomického rozvoje a zároveň také identifikovala jeho rozvojový potenciál.
Socioekonomická analýza je přiložena k tomuto dokumentu jako Příloha 1.

Analytická fáze procesu byla uzavřena v květnu 2017 zpracováním analýzy SWOT. Analýza byla
zpracována pro jednotlivé prioritní oblasti. Jedná se o vnitřní charakteristiky mikroregionu rozdělené
na silné a slabé stránky a znaky a tendence vnějšího prostředí, které mohou bezprostředně nebo v
blízké budoucnosti ovlivnit další vývoj území a představují z tohoto pohledu pro Třebechovicko
příležitosti nebo naopak hrozby. SWOT analýza je přiložena k tomuto dokumentu jako Příloha 2.
V další fázi procesu byla prověřena strategická vize mikroregionu. Strategická vize představuje
jednoduchý a výstižný text, který určuje základní směr dalšího rozvoje města v následujících letech až
do roku 2020. Tento text je mottem celého strategického plánu a je východiskem pro dílčí plány v
jednotlivých prioritních oblastech. V roce 2007 si mikroregion definoval strategickou vizi do roku
2020. Pracovní skupina dne 31. 5.2017 vizi prověřila a nechala ji v dané podobě.
V červnu 2017 byla zahájena návrhová část aktualizace strategického plánu rozvoje mikroregionu.
Pro každou prioritní oblast byla provedena analýza současného stavu a jednotlivé části plánu byly
zpřesněny. Návrh aktualizované verze strategického plánu rozvoje mikroregionu projednala pracovní
skupina složená ze zástupců obcí mikroregionu dne 27. června 2017.
Strategický plán rozvoje Mikroregionu Třebechovicko do roku 2020 byl schválen správní radou Svazku
obcí Mikroregion Třebechovicko dne 30. srpna 2017.
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Obce a části obcí mikroregionu Třebechovicko

Zdroj: Centrum investic, rozvoje a inovací, vlastní zpracování
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2.

Návrhová část

Struktura návrhové části
Strategický plán rozvoje Mikroregionu Třebechovicko do roku 2020 vychází z kombinace a vzájemné
provázanosti expertního a komunitního přístupu při procesu zpracování. Strategie je založena na
vyváženém rozvoji celého území, a to při respektování principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a
aplikaci přístupů místní Agendy 21. Takový přístup by měl zajistit stabilní ekonomický růst, šetrné
využívání přírodních zdrojů, respektování sociálních potřeb obyvatelstva a ochranu životního
prostředí.
Strategie je postavena na posilování nejvýznamnějších silných stránek a na eliminaci slabých stránek,
které do značné míry spoluurčují potenciál dalšího rozvoje. K dosažení stanovených cílů je snaha
využít existující příležitosti, naopak vážných hrozeb se je třeba vyvarovat. Strategie je zaměřena na
stimulaci vlastního vnitřního potenciálu mikroregionu. Usiluje především o zvyšování kvality života
obyvatel s ohledem na lokální kontext a možnosti, rovněž chce zajistit lepší ochranu životního
prostředí, podpořit podnikatele, kteří mohou poskytnout dodatečné rozvojové impulzy a posílit svůj
potenciál v oblasti cestovního ruchu.
Strategický plán rozvoje mikroregionu je členěn na tři základní prioritní oblasti. Pro každou prioritní
oblast je definován prioritní cíl a následně jsou oblasti členěny do specifických cílů a opatření.
Realizace dílčích opatření může přispět k řešení konkrétních problémů či využije možných příležitostí
k rozvoji území a zajistí vzájemnou synergii pozitivních dopadů.

Obrázek 1

Struktura strategického plánu rozvoje

VIZE

GLOBÁLNÍ CÍL

Prioritní oblast
X

Prioritní oblast
X

Prioritní oblast
X

Prioritní cíl

Prioritní cíl

Prioritní cíl

Specifické cíle
Opatření

Specifické cíle
Opatření

Specifické cíle
Opatření
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Slovníček základních pojmů
Strategie rozvoje regionu – strategický koncepční dokument obsahující základní orientaci
dlouhodobého rozvoje regionu.
Analýza SWOT – vnitřní silné a slabé stránky regionu a vnější příležitosti a hrozby, ovlivňující rozvoj
regionu v dlouhodobém horizontu.
Vize – stručně popisuje ideální situaci cílového stavu v dlouhodobém horizontu.
Globální cíl – vychází z vize a popisuje základní vývojové tendence a směřování regionu. Vede k
naplnění vize.
Prioritní oblast – klíčová oblast, kterou je potřeba řešit, aby došlo k naplnění vize a globálního cíle. Je
vymezena vnitřně propojeným systémem cílů a opatření, jejichž řešení vede k naplnění vize a
globálního cíle.
Prioritní cíl – vychází z globálního cíle a popisuje žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout v dané
prioritní oblasti. Představuje základní směry rozvoje prioritní oblasti.
Specifické cíle – problémové záměry (podoblasti) prioritního cíle, které jsou řešeny souborem
opatření vedoucích k jejich naplnění.
Opatření – konkrétní úkoly/činnosti, které je třeba v krátkodobém horizontu uskutečnit, aby bylo
dosaženo vytyčených cílů.
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3.

Vize a globální cíl

Rozvojová vize je motto, které určuje základní směr dalšího rozvoje Mikroregionu Třebechovicko v
následujících letech. Strategická vize představuje souhrnný text, který popisuje žádoucí situaci, k níž
realizace strategického plánu přispěje a na ni navazuje globální cíl. Vize i globální cíl byly definovány
v rámci tvorby programu rozvoje mikroregionu a vyjadřují společnou dohodu členů sdružení a dalších
regionálních aktérů, k jakému ideálnímu cílovému stavu je nastavení strategie směřováno.
Strategická vize představuje východisko pro akční plány v jednotlivých prioritních oblastech.
Strategická vize i globální cíl jsou formulovány natolik obecně, že by jejich platnost neměla podléhat
častým změnám.

VIZE MIKROREGIONU TŘEBECHOVICKO
Vyspělý a atraktivní region efektivně využívající svůj
hospodářský, přírodní i kulturní potenciál a poskytující
svým obyvatelům dobré podmínky pro práci, bydlení i
rekreaci

GLOBÁLNÍ CÍL
Využití přírodního, kulturního a ekonomického zázemí a
polohy regionu pro hospodářský rozvoj obcí, rozšíření
nabídky služeb a pracovních příležitostí, posílení sociálního a
kulturního zázemí a zvýšení kvality životního prostředí
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4.

Prioritní oblasti – dílčí strategie

Na základě diskuze, analytických podkladových materiálů (profil regionu, SWOT analýza) a na základě
identifikovaných reálných potřeb regionu jsou pro území Mikroregionu Třebechovicko definovány tři
prioritní oblasti rozvoje, které představují ucelené celky tematicky zaměřené.
Dílčí strategie jsou zpracovány pro tyto oblasti:

Prioritní oblast 1

Infrastruktura a životní prostředí

Prioritní oblast 2

Občanská vybavenost a kvalita života obyvatel

Prioritní oblast 3

Cestovní ruch a podnikání
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Mapa návrhové části Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Třebechovicko do roku 2020

Vize: Vyspělý a atraktivní region efektivně využívající svůj hospodářský, přírodní i
kulturní potenciál a poskytující obyvatelům dobré podmínky

PO 2 Občanská vybavenost a
kvalita života

Služby v
mikroregionu

Podmínky pro
volný čas

Vzdělávání

PO 3 Cestovní ruch a podnikání

Bezpečnost

Podmínky pro
rozvoj podnikání

Lepší funkce, vyšší přitažlivost
• Kvalitní, fungující a dostupné veřejné služby
• Kvalitní prostředí pro sport, kulturu a volný čas
• Dostatečné a kvalitní vzdělávání

• Bezpečné prostředí

Rozvoj
dopravní infrastruktury a bezpečný
provoz

Reprezentativní veřejné prostory v
obcích

Využití atraktivit
pro účely CR i
rekreace obyvatel

Infrastruktura,
služby a
propagace

Lepší podnikatelské prostředí
•
•
•
•

Podpora výroby a řemesel
Tvorba pracovních míst
Efektivní propagace a spolupráce
Promyšlená podpora rozvoje CR

Životní prostředí – eliminace rizik,
ochrana

Technická infrastruktura a
podmínky pro rozvoj

PO 1 Infrastruktura a životní prostředí – předpoklad vyváženého rozvoje
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Přehled – prioritní oblasti, specifické cíle a opatření strategického plánu

Opatření 1.1.A: Silniční doprava v
mikroregionu
Opatření 1.1.B Komunikace pro pěší
Cíl 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření 1.1.C Cyklodoprava v mikroregionu
Opatření 1.1.D Silniční obchvat I/11 obce
Blešno a místní části Nepasice
Opatření 1.2.A: Fyzické prostředí v obcích
Cíl 1.2 Reprezentativní veřejné
prostory v obcích

Infrastruktura a životní prostředí

Prioritní oblast 1

Opatření 1.2.B Údržba veřejných prostranství
Opatření 1.3.A Protipovodňová opatření,
úpravy vodních toků a ploch
Opatření 1.3.B Vodní dílo Mělčany

Opatření 1.3.C Ochrana v období sucha
Cíl 1.3 Životní prostředí - eliminace
rizik, ochrana
Opatření 1.3.D Odpadové hospodářství
Opatření 1.3.E Iniciativy pro ochranu přírody a
krajiny v mikroregionu i jeho okolí
Opatření 1.3.F Pozemkové úpravy

Opatření 1.4.A Podmínky pro rozvoj území
Cíl 1.4 Technická infrastruktura a
podmínky pro rozvoj

Opatření 1.4.B Zkvalitnění technické
infrastruktury
Opatření 1.4.C Bytová výstavba v obcích
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Opatření 2.1.A Sociální a zdravotní služby

Opatření 2.1.B Sociální bydlení

Cíl 2.1 Služby v mikroregionu
Opatření 2.1.C Zázemí pro samosprávu a
veřejně prospěšné aktivity

Prioritní oblast 2

Občanská vybavenost a kvalita života

Opatření 2.1.D Zabezpečení služeb v obcích

Opatření 2.2.A Infrastruktura pro vzdělávání

Cíl 2.2 Vzdělávání

Opatření 2.2.B Zkvalitňování výuky
Opatření 2.2.C Dětské skupiny a
dětské kluby
Opatření 2.3.A Modernizace a rozvoj
infrastruktury pro trávení volného času

Cíl 2.3 Podmínky pro volný čas

Opatření 2.3.B Dětská hřiště a
atrakce pro děti
Opatření 2.3.C Volný čas, zájmová a
spolková činnost v mikroregionu
Opatření 2.4.A Bezpečnost a pořádek
v obcích mikroregionu

Cíl 2.4 Bezpečnost
Opatření 2.4.B Informovanost, výchova k bezpečí
Opatření 3.1.A Rozvoj průmyslové zóny a
revitalizace brownfields

Cíl 3.1 Podmínky pro rozvoj
podnikání

Opatření 3.1.B Podpora podnikání

Prioritní oblast 3

Cestovní ruch a podnikání

Opatření 3.1.C Partnerství veřejného,
neziskového a soukromého sektoru

Cíl 3.2 Využití atraktivit pro účely CR
i rekreace obyvatel

Opatření 3.2.A Přírodní, kulturní a historické
atraktivity
Opatření 3.2.B Tvorba atraktivních nabídek
pro dílčí cílové skupiny
Opatření 3.3.A Trasy, stezky a další turistická
infrastruktura v mikroregionu

Cíl 3.3 Infrastruktura, služby a
propagace

Opatření 3.3.B Marketing a propagace mikroregionu
Opatření 3.3.C Ubytovací a stravovací služby v
mikroregionu
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Prioritní oblast 1

Infrastruktura a životní prostředí

Cíl prioritní oblasti: Vysoká kvalita života obyvatel zabezpečená fungující dopravní i
technickou infrastrukturou, dobrým životním prostředím a vysokým standardem
bydlení
Specifický cíl 1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury
Zkvalitňovat a rozvíjet dopravní infrastrukturu v mikroregionu včetně zvyšování bezpečnosti a
komfortu pohybu pěších a cyklistů.
Specifický cíl 1.1 je zaměřen na zlepšení dopravní infrastruktury v celém regionu. Stav dopravní
infrastruktury významně ovlivňuje všechny složky socioekonomického rozvoje regionu. V rámci
tohoto cíle se jedná zejména o zvýšení kvality komunikací, jejichž špatný stav snižuje bezpečnost
obyvatel a komplikuje dopravní dostupnost sídel. Frekventované silnice mnohdy zhoršují životní
podmínky obyvatel nadměrným hlukem a znečištěním životního prostředí. Pro zvýšení dopravní
dostupnosti je zapotřebí zlepšit stav regionálních silnic, ale i dalších dopravních staveb (mosty,
propustky apod.) či ostatního příslušenství (osvětlení, značení apod.), na kritických místech
vybudovat objezdy a obchvaty. Jedním z prioritních úkolů je vzhledem k vysoké hustotě dopravy na
silnici I/11 v Mikroregionu Třebechovicko vnímána nutnost výstavby obchvatů obce Blešno a městské
části Nepasice, dále také zřízení odbočovacích pruhů a vybudování podchodu pro chodce a cyklisty na
křižovatce silnic I/11 a II/298.
Obce chtějí své investice se zaměřit především na zvyšování kvality místních komunikací, zvyšování
bezpečnosti chodců, cyklistů a na řešení problémů v oblasti dopravy v klidu. Budování cyklotras,
cyklostezek pro oddělení pěší a cyklistické dopravy od motorové, představuje pro území velkou
výzvu. Pro rozvoj této formy dopravy má mikroregion velmi dobré podmínky. Cyklistika má pro území
význam jednak jako alternativa k hromadné a osobní přepravě (cyklodoprava), ale představuje také
významnou příležitost pro rozvoj v oblasti cestovního ruchu (cykloturistika). Velkým problémem v
mikroregionu, který obyvatelé vnímají poměrně citlivě, je nerespektování pravidel silničního provozu.
Opatření 1.1.A

Silniční doprava v mikroregionu

Realizovat investice zaměřené na opravy a rekonstrukce silnic, místních a účelových komunikací v
mikroregionu s ohledem na jejich zatížení a stavebně technický stav. Při plánování aktivit brát zřetel
na tři klíčové faktory – bezpečnost, udržitelnost, efektivnost. Součástí realizovaných aktivit bude také
dopravní značení a další doplňky pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu – zpomalovací pruhy,
vizuální signalizace, zařízení pro měření rychlosti, kamery, osvětlení a podobně. V jednotlivých obcích
mikroregionu také zajistit dostatečnou a vyhovující kapacitu parkování.
Typové aktivity:
- pořízení projektové dokumentace
- výstavba, modernizace a opravy pozemních komunikací
- výstavba obchvatů sídel zatížených nadměrnou dopravou
- rekonstrukce a opravy mostků a propustků
- výstavba, úprava, oprava křižovatek
- výstavba mostků a propustků
- opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího zklidnění v obcích např.
světelná signalizační zařízení, měřiče rychlosti, zvýšení protismykových vlastností krytu
vozovky, úpravy vjezdu do obce a další
13
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-

instalace dopravního značení včetně informačních směrovek a značení pro důležitá místa

-

zavedení omezení pro těžká nákladní vozidla z hlediska vjezdu na vybraná místa i z hlediska
parkování na komunikacích v obcích
výstavba, modernizace a opravy parkovacích ploch/míst
instalace chytrých technologií na parkovištích, úprava systému parkování v lokalitách

-

Opatření 1.1.B

Komunikace pro pěší

V jednotlivých obcích mikroregionu modernizovat a budovat nové komunikace pro chodce včetně
případného propojení jednotlivých částí mikroregionu za účelem zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění
pohybu pěších a dalších účastníků silničního provozu.
Typové aktivity:
- pořízení projektové dokumentace
- výstavba, modernizace a úpravy chodníků a přechodů pro chodce
- výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které jsou
součástí bezbariérové pěší trasy
- realizace podchodu pod komunikací I/11 v místě křižovatky s komunikací II/298
- instalace prvků zaměřených na omezení rychlosti v obcích a na zvýšení bezpečnosti chodců
při silničním provozu např. světelná signalizační zařízení, nasvětlení přechodů,
bezpečnostní prvky na vozovce apod.
- bezbariérové řešení dopravní infrastruktury
Opatření 1.1.C

Cyklodoprava v mikroregionu

Rozvíjet cyklodopravu v jednotlivých obcích a celém mikroregionu prostřednictvím rozvoje
infrastruktury pro cyklistickou dopravu a zvyšovat bezpečnost pohybu cyklistů. Zajistit průjezdnost
vybraných částí mikroregionu cyklistickou dopravou, včetně návaznosti a propojení cyklistických tras,
doplnit mobiliář a podporovat rozvoj potřebné doprovodné infrastruktury pro cyklisty.
Typové aktivity:
- pořízení projektové dokumentace
- výstavba cyklostezek včetně souvisejícího mobiliáře
- zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na komunikacích
- rozšiřování sítě cyklotras s jejich napojení na okolní regiony
- doplňková infrastruktura pro cyklisty
- podpora provozování cyklobusů
Opatření 1.1.D

Silniční obchvat I/11 obce Blešno a místní části Nepasice

Ve spolupráci s partnery v mikroregionu, Ředitelstvím silnic a dálnic, politickou reprezentací
Královéhradeckého kraje, Města Hradec Králové a dalšími významnými subjekty sledovat,
připomínkovat a prosazovat realizaci silničního obchvatu I/11 obce Blešno a místní část Třebechovic
pod Orebem – Nepasice.
Typové aktivity:
- příprava a prosazování realizace obchvatu
- výstavba obchvatu obce Blešno a místní části Třebechovic pod Orebem – Nepasice

14

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Třebechovicko do roku 2020

Specifický cíl 1.2
Reprezentativní veřejné prostory v obcích
Rozvíjet a zlepšovat fyzické prostředí v obcích mikroregionu, tak aby se zvyšovala atraktivnost
sídel a obce byly vnímány jako zajímavé a příjemné místo pro život.
Specifický cíl 1.2 je zaměřen na investiční i neinvestiční aktivity, které přispějí ke zlepšení vzhledu
měst a venkovských sídel. Jedná se především o návsi a náměstí, další zanedbaná veřejná
prostranství a zelené plochy mezi zástavbou. Zejména venkovské obce mají mnohdy zanedbaná
veřejná prostranství, což vede k jejich dalšímu chátrání, tím snižování atraktivity a celkovému poklesu
kvality životního prostředí. Obce v mikroregionu mají potenciál být zajímavými lokalitami pro bydlení,
a proto chtějí nabízet atraktivní prostředí pro život jak stávajícím, tak budoucím obyvatelům.
Opatření 1.2.A

Fyzické prostředí v obcích

Zatraktivňovat fyzické prostředí (veřejná prostranství, vybrané lokality apod.) v jednotlivých obcích
včetně obnovy a rozvoje zelených ploch a podpory krajinné funkce zeleně.
Typové aktivity:
- tvorba dokumentace, studií
- úpravy a regenerace návsí a náměstí
- úpravy a regenerace dalších veřejných prostranství
- úpravy a regenerace parků, veřejných zahrad a dalších zelených ploch např. úprava
lesoparku Bor
- výsadba nové zeleně a celkového ozelenění obcí
- zkvalitnění péče o veřejnou zeleň
- výsadba, obnova a zkvalitnění hřbitovní zeleně
Opatření 1.2.B

Údržba veřejných prostranství

Zajistit po technické i personální stránce průběžnou údržbu veřejných prostranství v jednotlivých
obcích mikroregionu.
Typové aktivity:
- nákup nových strojů a vybavení k péči o veřejná prostranství
- modernizace technického vybavení k péči o veřejná prostranství
- personální zajištění péče o veřejná prostranství
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Specifický cíl 1.3
Životní prostředí – eliminace rizik, ochrana
Eliminovat environmentální rizika a aktivně chránit životní prostředí v mikroregionu.
Specifický cíl 1.3 je situován do oblasti životního prostředí a aktivní ochrany krajiny. Kvalita životního
prostředí má vliv na všechny aspekty rozvoje regionu. Systematická péče o životní prostředí je
stěžejním faktorem ovlivňujícím kvalitu života současných i budoucích obyvatel a má také zásadní vliv
na turistickou atraktivitu území. Stálým rizikem je narušení ekologické stability krajiny nevhodnými
antropogenními činnostmi a zásahy. Region není postižen výrazným plošným negativním ekologickým
zatížením, přesto je potřeba zlepšovat odpadové hospodářství v obcích, eliminovat černé skládky atd.
Často dochází ke konfliktům mezi zemědělstvím, průmyslovou výrobou a ochranou přírody a krajiny.
Na místech ohrožovaných výkyvy stavů vodních toků je zapotřebí vybudovat protipovodňová
opatření. Na druhou stranu bude také nutné se zaměřit na realizaci aktivit, které posílí vodní zdroje
v oblastech s častým opakováním sucha a umožní v případě výskytu sucha zachovat či udržet
zásobování vodou pro obyvatele, zemědělskou produkci či průmysl. Ke snížení negativních dopadů na
čistotu životního prostředí může přispět větší využívání alternativních zdrojů energie. Důležitá je také
stálá osvěta a informovanost v problematice ochrany životního prostředí mezi mládeží, ale i mezi
dospělými občany regionu.
Aktivity specifického cíle se zaměřují také na hledání řešení v problematice vlastnických vztahů
pozemkové držby, nedostatečné zemědělské infrastruktury či absence prvků ekologické stability
krajiny. V některých obcích či místních částech Třebechovic pod Orebem je potřeba komplexně
dořešit pozemkové úpravy tak, aby došlo k vyjasnění jednotlivých vlastnických vztahů v jejich
katastru. Následně tak dojde k realizaci pozitivních změn a úprav např. územních systémů ekologické
stability v krajině, krajinné zeleně, protierozních opatření, záhumenních cest, remízků apod.
Pozemkové úpravy také nepřímo napomáhají rozvoji podnikání a mají nesporný efekt v oblasti
udržitelného rozvoje.
Opatření 1.3.A

Protipovodňová opatření, úpravy vodních toků a ploch

Realizovat projekty zaměřené na snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik včetně revitalizace
vodních toků, rybníků a nádrží.
Typové aktivity:
- výstavba protipovodňových a protierozních opatření
- obnova přirozené retenční funkce krajiny
- vyčištění a revitalizace vodních toků
- obnova, vyčištění a revitalizace rybníků a vodních nádrží
Opatření 1.3.B

Vodní dílo Mělčany

Obce Ledce, Očelice a Třebechovice pod Orebem budou ve spolupráci s dalšími partnery
v mikroregionu a Povodím Labe prosazovat realizaci vodního díla Mělčany v podobě nádrže
s regulovatelnou hladinou.
Typové aktivity:
- příprava a prosazování realizace nádrže
- výstavba vodního díla Mělčany
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Opatření 1.3.C

Ochrana v období sucha

Připravit a realizovat projekty, které posílí vodní zdroje, a umožní v případě výskytu sucha zachovat či
udržet zásobování vodou.
Typové aktivity:
- zadržování vody v krajině
- obnova malých rybníků
- rozvoj, budování závlahových systémů
Opatření 1.3.D

Odpadového hospodářství

Zefektivnit systém nakládání s komunálními odpady na území mikroregionu a zvyšovat podíl
vytříděného odpadu. Aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty na odstraňování
ekologických zátěží v území.
Typové aktivity:
- řešení systému odpadového hospodářství v obcích
- výstavba nového separačního dvora
- zefektivňovat systém třídění a nakládání s komunálním odpadem např. zvýšení počtu
kontejnerů na tříděný sběr odpadů, vybudování nových stanovišť pro kontejnery na
komunální odpad a další
- odstranění černých skládek
- likvidace starých ekologických zátěží
Opatření 1.3.E

Iniciativy pro ochranu přírody a krajiny v mikroregionu i jeho okolí

Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi připravit a realizovat aktivity zaměřené na osvětu a
výchovu v environmentální oblasti.
Typové aktivity:
- vzdělávací a osvětové akce a kampaně pro ochranu přírody a krajiny
- akce spojené s iniciativami pro zavádění ochrany krajinných celků a přírodních prvků
Opatření 1.3.F

Pozemkové úpravy

Řešit komplexní pozemkové úpravy a navazující úpravy pozemků v obcích mikroregionu a místních
částech Třebechovic pod Orebem.
Typové aktivity:
- projekty na komplexní dokončení pozemkových úprav v katastrech obcí
- projekty zaměřená na realizace navazujících změn a úprav po provedených PÚ
- projekty zaměřené na nové systémy záhumeních cest, protierozní opatření a na optimální
řešení oplocení sadů ad.
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Specifický cíl 1.4
Technická infrastruktura a podmínky pro rozvoj
Využívat při rozvoji území kvalitní dokumenty strategického a územního rozvoje, zajistit
vyhovující úroveň technické infrastruktury a vytvářet podmínky pro rozvoj bytové výstavby
v mikroregionu.
Dokumenty územního rozvoje např. územní plán, regulační plán, územní studie či jiné strategické
dokumenty jsou základním předpokladem pro efektivní a smysluplný rozvoj území a představují
podklad pro rozhodování veřejné správy při plánování rozvoje území. Jejich smyslem a snahou je
koordinovat jak veřejné, tak soukromé zájmy.
Specifický cíl 1.4 zahrnuje také širokou škálu prvků technické infrastruktury nezbytných pro dobré
životní podmínky obyvatel a rozvoj ekonomických aktivit v obcích. V malých obcích regionu je místy
problém nedostatečného napojení na tyto sítě. To snižuje atraktivitu prostředí a života v malých
obcích, zvyšuje náklady a snižuje komfort pro bydlení, zhoršuje podmínky pro podnikání a
v neposlední řadě má také negativní dopady na životní prostředí.
Také rozšíření nabídky bydlení v obcích pozitivně ovlivní atraktivitu sídla pro obyvatele. Rozvoj
bydlení spolu s rozvojem podnikání zajišťuje stabilizaci obyvatel obce, příliv nových občanů, zlepšení
demografického potenciálu a v neposlední řadě i větší daňovou výtěžnost a navýšení obecního
rozpočtu. Bytová výstavba je také nezanedbatelným zdrojem nových pracovních míst. Základem je
získání a příprava ploch pro výstavbu nových rodinných domků a dalších rozvojových ploch včetně
jejich napojení na inženýrské sítě.
Opatření 1.4.A

Podmínky pro rozvoj území

Zpracovat dokumenty územního rozvoje (územní plán, regulační plán, územní studie) či jiné
strategické dokumenty, které jsou nezbytným předpokladem pro výstavbu a rozvoj v území.
Typové aktivity:
- příprava a zpracování územních plánů
- příprava a zpracování územních studií
- příprava a zpracování regulačních plánů
- příprava a zpracování dílčích strategii
Opatření 1.4.B

Zkvalitnění technické infrastruktury

Ve spolupráci se správci sítí připravit projekty na doplnění a modernizaci technické infrastruktury
včetně telekomunikačních sítí.
Typové aktivity:
- budování a rekonstrukce veřejného osvětlení
- budování a rekonstrukce vodovodních sítí
- zajištění pitné vody pro obyvatele
- plynofikace regionu a rozšíření využívání plynu
- budování a rekonstrukce elektrických sítí
- rekonstrukce a zefektivnění systémů CZT
- budování a rekonstrukce místních rozhlasů
- rozšíření a zkvalitnění internetového napojení
- budování souhrnných inženýrských sítí
- opravy a modernizace kanalizačních systémů v obcích
- budování, rekonstrukce a modernizace čističek odpadních vod
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Opatření 1.4.C

Bytová výstavba v obcích

V oblasti bydlení zaměřit pozornost jak na vytváření podmínek pro novou individuální bytovou
výstavbu, tak na zlepšování stávající zástavby. Rekonstrukce a výstavba bytů, příprava pozemků pro
bytovou výstavbu
Typové aktivity:
- získání a výkup pozemků pro bytovou výstavbu
- příprava pozemků pro bytovou výstavbu (ZTV, sítě, komunikace apod.)
- výstavba obytných domů
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Prioritní oblast 2

Občanská vybavenost a kvalita života obyvatel

Cíl prioritní oblasti: Sociálně stabilní obyvatelstvo, lidé spokojení se životem ve své
obci
Specifický cíl 2.1
Služby v mikroregionu
Vytvářet podmínky pro zajištění komplexní a dostupné nabídky sociálních a zdravotních služeb
pro všechny obyvatele mikroregionu.
Specifický cíl 2.1 směřuje k problematice dostupnosti a kvality místních veřejných služeb a služeb
občanské vybavenosti. Soustředí se na zajištění vyhovující úrovně zdravotních a sociálních služeb pro
všechny cílové skupiny obyvatel. Úroveň a dostupnost těchto základních veřejných služeb výrazně
determinuje atraktivitu území a ovlivňuje životaschopnost obcí pro budoucí generace. Mikroregion
Třebechovicko se převážně nepotýká s kritickými problémy v této oblasti, nevyhovující je však často
technické zázemí a vybavení poskytovatelů veřejných služeb. Také řada objektů, ve kterých
vykonávají svoji činnost samosprávné orgány, je v nevyhovujícím stavu a po případné modernizaci by
se mohla i rozšířit škála možného využití.
Obce mikroregionu se nachází v zázemí jádrového města Hradce Králové, které je přirozeným
centrem s širokým spektrem potřebných veřejných služeb a služeb občanské vybavenosti. Přesto však
existují určité typy služeb, které by obyvatelé jednotlivých obcí uvítali např. pojízdné prodejny
Opatření 2.1.A

Sociální a zdravotní služby

Ve spolupráci s partnery v obcích a mikroregionu zajistit dostupné zdravotní a sociální služby ve
vazbě na potřeby obyvatel a vytvářet podmínky pro rozvoj sociálních a zdravotních služeb
poptávaných obyvateli v mikroregionu.
Typové aktivity:
- modernizace vybavení a techniky zdravotních a sociálních zařízení
- výstavba a rekonstrukce objektů sociální péče a služeb
- zavádění a podpora fungování terénních sociálních a zdravotních služeb
- podpora zajištění služby praktického lékaře (i občasná) v obcích, nebo v dostupné
vzdálenosti
Opatření 2.1.B

Sociální bydlení

Zajistit sociální bydlení pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup
k bydlení, ale jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Typové aktivity:
- pořízení bytů, bytových domů a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení
- adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení
- pořízení nezbytného základního vybavení
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Opatření 2.1.C

Zázemí pro samosprávu a veřejně prospěšné aktivity

Připravit a zrealizovat projekty, které zvýší kvalitu, dostupnost a komfort služeb poskytovaných
veřejnými institucemi.
Typové aktivity:
- rekonstrukce a opravy budov obecních úřadů a dalších veřejných budov v obcích
- rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov a prostor obecních úřadů a veřejných
budov za účelem rozšíření možností využití
- projekty zaměřené na bezbariérové zpřístupnění veřejných budov v obcích
Opatření 2.1.D

Zabezpečení služeb v obcích

V jednotlivých obcích zmapovat zájem a potřebu služeb pro obyvatele, které v obci nefungují na
komerční bázi a zvážit možnost jejich zabezpečení např. kvalitní zajištění obědů pro zdravotně
handicapované osoby, seniory, výdejna léků, autobus do obchodních center/supermarketů jednou za
14 dnů, zajištění možnosti nákupu základních potřeb, potravin apod.
Typové aktivity:
- zmapovat zájem a potřebu služeb
- realizace aktivit pro zajištění potřebných služeb např. pojízdné prodejny
- návrh možností zajištění vybraných služeb

Specifický cíl 2.2
Vzdělávání
Zajistit dostatečnou kapacitu předškolního a základního vzdělání v mikroregionu a zvyšovat
kvalitu vzdělávání.
Specifický cíl 2.2 se zaměřuje na zajištění dostatečné a kvalitní nabídky vzdělávacích zařízení v
mikroregionu. Stávající vzdělávací instituce se chtějí zaměřit na rozvoj tradičních hodnot, využívat
nové vzdělávací metody a realizovat aktivity, které budou zvyšovat jejich prestiž a image, tak aby
patřily mezi kvalitní vzdělávací zařízení v mikroregionu.
Počet narozených dětí v posledních letech spíše klesá, avšak v některých obcích se zvyšuje poptávka
po umístění dětí do předškolních zařízení již před třetím rokem věku dítěte. Obce, které nenabízí
předškolní vzdělávání, mohou podpořit vznik a provoz dětských skupin, které nabídnout péči o děti již
od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. V této oblasti mohou obce také podporovat vznik
zařízení nabízející péči o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která
rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Tato zařízení
mohou doplnit chybějící kapacitu stávajících institucionální formy (školní družina).
Opatření 2.2.A

Infrastruktura pro vzdělávání

Trvale udržovat a modernizovat vzdělávací infrastrukturu včetně pořízení vybavení, tak aby byl v
mikroregionu zajištěn rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, základnímu a zájmovému
vzdělávání.
Typové aktivity:
- modernizace a rekonstrukce škol a dalších vzdělávacích zařízení
- modernizace technického vybavení škol a dalších vzdělávacích zařízení
- rozšíření možností vzdělávání ve školách a dalších institucích
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Opatření 2.2.B

Zkvalitňování výuky

Vzdělávací instituce si připraví a budou realizovat projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitňování
vzdělávání, na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků a na profesní rozvoj pedagogických
pracovníků.
Typové aktivity:
- projekty zaměřené na zvýšení čtenářské, matematické, finanční, informační gramotnosti
dětí, na rozvoj měkkých kompetencí;
- projekty zaměřené na zvýšení jazykové gramotnosti dětí v MŠ a ZŠ;
- vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání a udržení vysoké kvalifikace pedagogů v ZŠ
i MŠ
- projekty zaměřené na zavádění kvalitních vzdělávacích programů
- využívající moderní způsoby výuky, individuální přístup k žákům;
- projekty zaměřené na rozvoj polytechnického vzdělávání
Opatření 2.2.C

Dětské skupiny a dětské kluby

Podporovat vznik a následný provoz dětských skupin pro děti předškolního věku a dětských klubů pro
děti na 1. stupni základních škol za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
Typové aktivity:
- posilování služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání
- vznik a následný provoz dětských skupin
- vznik a následný provoz dětských klubů

Specifický cíl 2.3
Podmínky pro volný čas
Zajistit širokou škálu sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit obyvatel včetně
zajištění zázemí pro jejich provozování.
Specifický cíl 2.3 je zaměřen na oblast volnočasových aktivit. Možnost realizace volnočasových aktivit
je jedním ze stěžejních faktorů ovlivňujících atraktivitu sídla a spokojenost jeho obyvatel, což může
mít vliv na jeho demografickou strukturu a v návaznosti na to i ekonomickou prosperitu, vzdělanost
apod. Kvalitní podmínky pro aktivní trávení volného času přispívají jednak ke zvýšení kvality života, a
zároveň sehrávají významnou roli v prevenci kriminality zejména u mladé populace. Zejména
v malých sídlech regionu není dostatečná a kvalitní nabídka pro trávení volného času, což je
způsobeno jednak úzkou nabídkou kapacit pro sportovní a další činnosti, vedle toho také často
špatnou kvalitou (způsobenou zastaralostí, chátráním, nebo např. nedostačujícími parametry)
prostor a zařízení pro volný čas. Volnočasová zařízení mohou mít také v mnoha případech přímou
vazbu na cestovní ruch – mohou rozšířit nabídku vyžití i pro návštěvníky, což může mít další pozitivní
dopady na celý region a zejména na lokalitu, ve kterém je zařízení situováno.
Kromě investic do technického stavu infrastruktury pro volný čas je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost také kvalitní náplni u každého zařízení a vytvořit pestrou nabídku možností aktivního
trávení volného času. V mikroregionu je každoročně pořádáno široké spektrum kulturních,
společenských i sportovních aktivit, které jsou organizovány různými zájmovými spolky, církví,
občanskými aktivitami, vzdělávacími institucemi či soukromými subjekty. Jednotliví organizátoři by
měli zajistit vzájemnou koordinaci těchto aktivit, tak aby nedocházelo k překryvům a případně
vznikaly další nové atraktivní produkty.
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Opatření 2.3.A

Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času

Připravit a realizovat projekty zaměřené na zkvalitnění kulturní, sportovní a volnočasové
infrastruktury.
Typové aktivity:
- výstavba, modernizace, oprava objektů, které vytvářejí zázemí pro širokou nabídku služeb a
volnočasových aktivit pro obyvatele obcí mikroregionu
- modernizace kulturního domu Třebechovice p. O.
- rozšíření kulturního a sportovního areálu v Ledcích
- vybudování společenského sálu v Očelicích
- výstavba hřišť a nových sportovišť
- rekonstrukce, opravy a modernizace sportovních areálů a objektů
- modernizace zimního stadionu v Třebechovicích p. O.
- oprava sokolovny v Třebechovicích p. O.
- projekty zaměřené na posílení nabídky sportovních a rekreačních aktivit v regionu
Opatření 2.3.B

Dětská hřiště a atrakce pro děti

Připravit projekty zaměřené na modernizaci, obnovu a případnou výstavbu dětských hřišť či jiných
atrakcí, které budou podporovat zdravý životní styl dětí.
Typové aktivity:
- budování a modernizace dětských hřišť a atrakcí pro děti v obcích
- zvýšení bezpečnosti dětských hřišť a atrakcí pro děti v obcích
Opatření 2.3.C

Volný čas, zájmová a spolková činnost v mikroregionu

Podporovat stávající tradiční a úspěšné kulturní a sportovní akce v mikroregionu, rozvíjet a
podporovat nové typy a možnosti aktivního trávení volného času. Podporovat zájmovou a spolkovou
činnost v obcích a motivovat dobrovolníky případně neziskový sektor k tvorbě zajímavých
aktivit/produktů.
Typové aktivity:
- podpora tradičních a rozvoj nových kulturních/sportovních akcí
- vytváření nových aktivit, produktů z různých oblastí
- koordinace společných kulturních, společenských a sportovních akcí
- zásady podpory kulturních, sportovních a zájmových spolků, církví a občanských aktivit
- Kalendář akcí mikroregionu
- aktivní prezentace akcí na webu mikroregionu
- příprava, organizace, realizace společných akcí
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Specifický cíl 2.4
Bezpečnost
Zajistit bezpečné prostředí pro obyvatele sídel mikroregionu a zvyšovat pocit bezpečí obyvatel.
Bezpečnost je jedním z velmi citlivých témat pro obyvatele, protože se dotýká jejich každodenního
života. V návaznosti na to je tento cíl zaměřen na pocit bezpečí v obcích. Problematika bezpečnosti
obyvatel a ochrany jejich majetku rovněž souvisí s posuzováním jejich spokojenosti v místě bydliště.
Nízká míra kriminality a dobrá funkce složek ochrany obyvatel pozitivně přispívá nejen k rozvoji
bydlení, ale také k rozvoji podnikání a dalších aktivit.
Opatření 2.4.A

Bezpečnost a pořádek v obcích mikroregionu

Ve spolupráci s partnery (Policie ČR, Městská policie, Jednotka sboru dobrovolných hasičů) realizovat
aktivity a podpůrnou infrastrukturu, která bude zvyšovat pocit bezpečí obyvatel, přispěje k omezení a
znesnadnění páchání trestné činnosti, propojovat jednotlivé složky záchranného systému a
intenzivně spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty v oblasti bezpečnosti, veřejného
pořádku, požární ochrany a prevence kriminality.
Typové aktivity:
- podpora spolupráce všech bezpečnostních složek včetně spolupráce s neziskovým
sektorem
- instalace technologií pro kontrolu a prevenci před kriminalitou a vandalismem
- rozšíření kamerového systému v Třebechovicích pod Orebem
- dokončení (včetně vybavení) hasičské zbrojnice v Třebechovicích pod Orebem
Opatření 2.4.B

Informovanost, výchova k bezpečí

Realizovat aktivity, které zvýší informovanost obyvatel o účinných formách obrany před trestnou
činností, zapojí občany do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, zvýší pocit bezpečí, zvýší
profesní a odborné úrovně pracovníků v oblasti prevence kriminality.
Typové aktivity:
- informační kampaně/akce zaměřené na důsledky negativních jevů, na ochranu proti
kriminalitě a jiným negativním jevům (prevence majetkové trestné činnosti, zvyšování
finanční a ekonomické gramotnosti aj.)
- osvětové aktivity, besedy, informační materiály na různá témata
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Prioritní oblast 3

Cestovní ruch a podnikání

Cíl prioritní oblasti: Dynamicky se rozvíjející hospodářství v regionu, zvýšení atraktivity
území pro investice a cestovní ruch
Specifický cíl 3.1
Podmínky pro rozvoj podnikání
Efektivně využívat specifického hospodářského potenciálu regionu, podporovat podnikání a
investice v území.
Specifický cíl 3.1 je zaměřen na vytváření příznivých podmínek a prostředí pro podnikání, především
malých a středních podniků, včetně jejich zázemí a technického vybavení. Je třeba podporovat
zavádění nových technologií a inovací do výroby včetně modernizace podniků, ale i zachování a
rozvoj tradičních venkovských řemesel. Je potřeba minimalizovat nejčastější překážky v podnikání a
vytvářet podmínky pro začínající drobné podnikatele. Zvýšení atraktivity regionu pro podnikatele lze
dosáhnout dostatečnou nabídkou objektů pro podnikání, podporou revitalizace nevyužitých nebo
zchátralých objektů (tzv. brownfields) v jednotlivých obcích. Potřebným se v regionu ukazuje také
vytvoření informačního servisu pro místní podnikatele a navázání spolupráce podnikatelů s místní
správou. Pro udržení a rozvoj průmyslu v regionu je žádoucí zajistit připravené průmyslové zóny.
Opatření 3.1.A

Rozvoj průmyslové zóny a revitalizace brownfields

Podporovat rozvoj průmyslové zóny na území města Třebechovice pod Orebem. Zmapovat existující
a nevyužívané objekty/areály v mikroregionu, které je možné využít k podnikání, identifikovat
majitele a zvážit možnosti jejich regenerace.
Typové aktivity:
- regenerace nevyužitých a opuštěných, zanedbaných nebo zchátralých objektů či areálů
(brownfields) a jejich přípravu k novému využití
- rozvoj průmyslové zóny včetně její propagace
Opatření 3.1.B

Podpora podnikání

Hledat způsoby, jak podpořit drobné, malé a střední podniky, aby se v mikroregionu rozvíjely a
výrazně podílely na zaměstnanosti. Zpracovat přehled objektů a ploch vhodných pro podnikání, zvážit
možnosti jejich využití ve vazbě na územně plánovací dokumentaci a zajistit jejich nabídku.
Typové aktivity:
- poskytnutí vhodných prostorů či pozemků určených k podnikání
- výstavba nebo rekonstrukce provozoven a objektů pro podnikání
- nákup nové techniky a vybavení pro MSP včetně zavádění nových technologií a inovací
- informační servis a poradenské služby pro podnikatele
Opatření 3.1.C

Partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Rozvíjet spolupráci mezi veřejnou sférou a podnikatelskými subjekty v mikroregionu, propagovat
zajímavé MSP.
Typové aktivity:
- kulaté stoly
- program návštěv ve firmách
- projekty zaměřené na spolupráci podnikatelů s NNO a místní správou
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Specifický cíl 3.2
Využití atraktivit pro účely CR i rekreace obyvatel
Využití a údržba přírodních, kulturních a historických atraktivit za účelem rozvoje cestovního
ruchu i rekreace místních obyvatel.
Specifický cíl 3.2. je zaměřen na problematiku péče o kulturní a přírodní dědictví regionu. Kulturní,
historické a přírodní památky zvyšují atraktivitu území pro návštěvníky a mohou tak mít pozitivní
dopad na ekonomickou prosperitu oblasti. Zároveň zvyšují estetickou úroveň sídel a kulturní úroveň
obyvatelstva. Zpřístupněním památek pro návštěvníky (včetně handicapovaných) je možné zvýšit
návštěvnost regionu a také získat prostředky na jejich další údržbu. Atraktivitou nadregionálního
významu s velkým potenciálem je Třebechovické muzeum betlémů.
Pro rozvoj cestovního ruchu je nutné posílit nejen infrastrukturu cestovního ruchu, ale zejména
vytvořit a propojit komplexnější nabídku, posílit image regionu unikátním regionálním produktem či
unikátní společenskou událostí, případně se pokusit vytvořit ucelený místní produkt cestovního ruchu
nabízející více aktivit a poskytující více služeb návštěvníkům, díky němuž bude možné lákat
návštěvníky k návštěvě a pobytu v regionu. V této souvislosti by bylo vhodné takový produkt či
marketingový balíček provazovat i se sousedními regiony, ovšem se zachováním těžiště na
Třebechovicku.
Opatření 3.2.A

Přírodní, kulturní a historické atraktivity

Udržovat a rozvíjet přírodní, kulturní a historické atraktivity na území mikroregionu.
Typové aktivity:
- rekonstrukce a restaurování drobných pamětihodností, kostelů, kaplí a hřbitovů
- projekty na rekonstrukce ostatních kulturních zařízení
- rozvoj expozic jednotlivých pamětihodností
- zpřístupnění památek
Opatření 3.2.B

Tvorba atraktivních nabídek pro dílčí cílové skupiny

Definovat hlavní cílové skupiny pro mikroregion z pohledu cestovního ruchu a návštěvnosti,
zmapovat nabídku stávajících produktů a ověřit jejich přínos a využití. Na základě získaných výsledků
ve spolupráci s partnery turistické oblasti Hradecko připravit kvalitní a zajímavou nabídku produktů
cestovního ruchu, které budou zaměřeny na vybrané cílové skupiny.
Typové aktivity:
- zpracovat přehled stávajících fungujících produktů
- tvorba tematických/regionálních produktů
- spolupráce v rámci destinačního managmentu Hradecko
- podpora Geocachingu
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Specifický cíl 3.3
Infrastruktura, služby a propagace
Rozvíjet základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu a budovat image
mikroregionu jako zajímavého místa.
Specifický cíl 3.3 je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu v regionu, který má velký potenciál zásluhou
svých přírodních i kulturních atraktivit. Pro další rozvoj cestovního ruchu a zvýšení jeho podílu na
celkové prosperitě regionu je třeba vytvořit potřebné zázemí v podobě základní i doprovodné
infrastruktury. Nezbytná je pestrá škála ubytovacích a stravovacích zařízení a vytvoření široké
nabídky aktivit pro návštěvníky.
K tomu je důležitá ucelená lokální informovanost o atraktivitách, nabízených službách a produktech
cestovního ruchu tohoto regionu. Propagace a image mikroregionu není jen otázkou prezentace
atraktivit v území případným návštěvníkům, ale je taktéž oblastí budování image mikroregionu jak
zajímavé lokality pro život a může přispět také k pozitivnímu lákaní mladých, kvalifikovaných lidí do
území. Cestovní ruch se tak může stát jedním z pilířů hospodářské prosperity obcí regionu.
Opatření 3.3.A

Trasy, stezky a další turistická infrastruktura v mikroregionu

Ve spolupráci s okolními regiony budovat a udržovat všechny typy turistických tras a další
infrastruktury CR, Zároveň vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj nových forem cestovního ruchu
např. agroturistika, ekoturistika, hipoturistika a jiné.
Typové aktivity:
- budování a obnova turistického značení a turistických tras
- budování a obnova naučných stezek
- budování a značení vodáckých tras
- značení kulturních a turistických cílů
- budování a značení cyklotras
- budování a rekonstrukce rozhleden
- zakládání a obnova přírodních atraktivit např. lesoparky, náhon Alba
- budování infrastruktury pro rozvoj nových forem cestovního ruchu (agroturistika,
ekoturistika, hipoturistika aj.)
Opatření 3.3.B

Marketing a propagace mikroregionu

Vytvořit kvalitní jednotný systém marketingu a propagace, který zviditelní Mikroregion
Třebechovicko jako zajímavou turistickou destinaci. Všechny aktivity zaměřené na propagaci
vzájemně koordinovat a zaměřovat na vybrané cílové skupiny a spolupracovat s dalšími partnery
v rámci destinačního managmentu Hradecko.
Typové aktivity:
- posílení propagace a marketingu regionu
- nastavení marketingových aktivit
- zkvalitnění informačních center a dalších informačních zdrojů pro návštěvníky regionu
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Opatření 3.3.C

Ubytovací a stravovací služby v mikroregionu

Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu poskytovaných služeb cestovního ruchu (ubytovací a stravovací
služby).
Typové aktivity:
- projekty na vybudování a rekonstrukce ubytovacích kapacit
- projekty na zkvalitnění stravovací infrastruktury
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5.

Vazba na koncepce vyšších územních celků

5. Snížení energetické
závislosti a udržitelné
využívání místních zdrojů

4. Zvýšení kvality životního
prostoru

3. Posílení provázanosti a
různorodosti místní
ekonomiky

Klíčové oblasti rozvoje
Integrované strategie
komunitně vedeného
místního rozvoje MAS
Nad Orlicí 2014–2020

2. Zvýšení kvality a
dostupnosti komunitních
služeb a vzdělávání

Rozvojové směry
mikroregionu
Třebechovicko

1. Posílení sebevědomí,
soudržnosti a otevřenosti
místního společenství

Vazba rozvojových směrů mikroregionu Třebechovicko na klíčové oblasti rozvoje Integrované
strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Orlicí 2014–2020

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

XXX

1.2 Reprezentativní veřejné prostory v obcích

XXX

1.3 Životní prostředí – eliminace rizik, ochrana

XX

XXX

XXX

XX

1.4 Technická infrastruktura a podmínky pro rozvoj

X

2.1 Služby v mikroregionu

XX

2.2 Vzdělávání

2.3 Podmínky pro volný čas

XXX

XXX

XXX

2.4 Bezpečnost

X

3.1 Podmínky pro rozvoj podnikání

XXX

3.2 Využití atraktivit pro účely CR i rekreace
obyvatel

X

3.3 Infrastruktura, služby a propagace

XX

X

XX

XXX

Pozn.: Vazba: x – slabá, xx – střední, xxx – silná
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1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

XXX

1.2 Reprezentativní veřejné prostory v obcích

XXX

XXX

X

2.1 Služby v mikroregionu

2.2 Vzdělávání

5. Vyvážený rozvoj a
správa regionu

X

1.3 Životní prostředí – eliminace rizik, ochrana

1.4 Technická infrastruktura a podmínky pro rozvoj

4. Environmentální
prostředí a sítě

3. Veřejné služby a
občanská společnost

Strategické oblasti
Strategie rozvoje
KHK 2014–2020

2. Dopravní
dostupnost a
mobilita

Rozvojové směry
mikroregionu Třebechovicko

1. Konkurenceschopnost a inovace

Vazba rozvojových směrů mikroregionu Třebechovicko na strategické oblasti Strategie rozvoje KHK
2014–2020

X

XX

XXX

XXX

2.3 Podmínky pro volný čas

XX

XX

X

XXX

X

2.4 Bezpečnost

X

3.1 Podmínky pro rozvoj podnikání

XXX

3.2 Využití atraktivit pro účely CR i rekreace
obyvatel

XXX

3.3 Infrastruktura, služby a propagace

XXX

X

XX

X

Pozn.: Vazba: x – slabá, xx – střední, xxx – silná
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X

1.2 Reprezentativní
veřejné prostory v
obcích

XX

1.3 Životní prostředí –
eliminace rizik, ochrana
1.4 Technická
infrastruktura a
podmínky pro rozvoj

X

2.1 Služby v
mikroregionu

2.2 Vzdělávání

2.3 Podmínky pro volný
čas

P. 9 Podpora spolupráce
na místní a regionální
úrovni

X

P. 8 Zkvalitnění
institucionálního rámce
pro rozvoj regionů

X

P. 7 Ochrana přírody a
krajiny, kvalitní a
bezpečné prostředí pro
život

P. 6 Ochrana a udržitelné
využívání zdrojů v
regionech

P. 3 Zkvalitnění sociálního
prostředí rozvojových
území

X

P. 5 Oživení periferních
území

XX

P. 4 Vyvážený rozvoj
stabilizovaných území

1.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury

P. 2 Rozvoj klíčové
infrastruktury
nadregionálního významu

Priority
Strategie
regionálníh
o rozvoje
ČR 2014–
2020

P. 1 Využití potenciálu
rozvojových území

Rozvojové směry
mikroregionu Třebechovicko

Vazba rozvojových směrů mikroregionu Třebechovicko na priority Strategie regionálního rozvoje ČR
2014–2020

XXX

XX

XX

XX

X

XX

XXX

XX

XX

XX

X

XXX

X

2.4 Bezpečnost

X

3.1 Podmínky pro rozvoj
podnikání

X

3.2 Využití atraktivit pro
účely CR i rekreace
obyvatel

XX

3.3 Infrastruktura,
služby a propagace

X

X

X

X

XX

Pozn.: Vazba: x – slabá, xx – střední, xxx – silná
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6.

Implementace

Realizace strategického plánu je hlavním a prvotním důvodem toho, proč obce či regiony strategické
plány připravují. V optimálním případě jsou jednotlivé projekty plánu postupně realizovány, což
přispívá k dosažení schválených opatření, cílů a následně i k naplnění strategické vize.
Celkové náklady na realizaci všech projektů Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Třebechovicko
budou dosahovat stovek milionů korun. Tento objem prostředků samozřejmě převyšuje finanční
možnosti jednotlivých obcí i mikroregionu jako celku. Řada aktivit je tak v plánu uvedena fakticky jako
v „zásobníku“, ze kterého budou vybírány pro realizaci ve chvíli, kdy bude zajištěno financování buď
ze soukromých zdrojů nebo z veřejných zdrojů (rozpočty obcí, regionální či národní dotační
programy, státní rozpočet, strukturální fondy aj.).
Pro realizaci strategického plánu bude důležité propojit výstupy procesu strategického plánu do tzv.
Akčního plánu. Akční plán tak bude představovat základní dokument pro přípravu návrhu rozpočtu
obcí i celého mikroregionu pro jednotlivé roky. Pro přípravu akčního plánu může mikroregion
využívat projektové listyChyba! Nenalezen zdroj odkazů., které budou připraveny pro každé d
efinované opatření. Projektové listy představují základní popis aktivit, které je možné dále
rozpracovat do logického rámce zejména v případech, kdy se projekt bude ucházet o financování
z externích finančních zdrojů. Na jejich základě lze zahájit zpracování projektových podkladů. Návrh
struktury projektového listu je uveden níže - Obrázek 2.
Pro akční plán zpracovatel doporučuje vybírat takové projektové záměry, jejichž realizace bude
v průběhu daných dvou let reálná. Příprava akčního plánu bude také vyžadovat zmapování aktuálních
informací o dostupných externích finančních zdrojích (evropské fondy, národní a regionální dotační
programy, apod.) včetně ověření nastavených procesů spojených s daným dotačním řízením
(načasování, výše spolufinancování, systém profinancování aj.).
Návrh struktury Akčního plánu je uveden níže - Obrázek 3.
Strategický plán Mikroregionu Třebechovicko musí být živým dokumentem. Realizace plánu by měla
být pečlivě sledována a plán musí být podle potřeby doplňován a upravován. Nové projekty, jakmile
se objeví, by měly projít standardizovanou procedurou přípravy a zařazení do aktualizovaného plánu.
Zodpovědností realizátorů strategického plánu a všech, kteří se na tvorbě plánu podíleli, bude zajistit,
že jednotlivé cíle, opatření a úkoly zůstanou věrohodné a relevantní – a že budou zrealizovány.
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Obrázek 2

Struktura projektového listu

Název prioritní oblasti:
Název specifického cíle:
Název opatření:
Název projektu:
Stručná charakteristika projektu – stávající situace:

Zodpovědnost /nositel projektu:

Partneři - spolupracující subjekty:
•
Dílčí aktivity – specifikace všech dílčích aktivit, které budou zrealizovány:
•
•
•
Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
•

Časový rámec realizace:
•
Odhad finančních nákladů – náklady na přípravnou i realizační část:
•
Hlavní zdroje pro realizaci:
•
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Obrázek 3

Návrh struktury Akčního plánu

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU TŘEBECHOVICKO - AKČNÍ PLÁN 2017 - 2020
Opatření

Název aktivity/projektu

Místo
realizace/obec

Odpovědnost
− příprava projektu
− realizace

Indikátory
výstupu/výsledku

Odhad
očekávaných
výdajů (tis. Kč)

Doba realizace

Externí
financování - zdroj
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Možnosti externího financování aktivit/projektů

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Specifický cíl

Opatření

Regionální zdroje

Opatření 1.1.A: Silniční doprava v
mikroregionu

Dotace KHK - Program obnovy
venkova

Opatření 1.1. B Komunikace pro pěší

Dotace KHK - Program obnovy
venkova

Národní zdroje

SFDI - program Zvyšování bezpečnosti

1.2 Reprezentativní
veřejné prostory v
obcích

Ostatní
IROP - SC 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury
navazující na síť TEN-T

SFDI - program Zvyšování bezpečnosti
Dotační podprogram MMR - Podpora obnovy
a rozvoje venkova
SFDI - program Cyklistické stezky
Opatření 1.1. C Cyklodoprava v
mikroregionu

Dotace KHK - Dotační oblast
Regionální rozvoj

NP ŽP - PO Životní prostředí ve městech a
obcích, Podoblast 2 Udržitelná městská
doprava a mobilita

Opatření 1.1. D Silniční obchvat I/11 obce
Blešno a místní části Nepasice

1.3 Životní prostředí –
eliminace rizik, ochrana

Prioritní oblast 1 Infrastruktura a životní prostředí

PO

Opatření 1.2. A Fyzické prostředí v obcích

IROP - SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy

OP Doprava - Prioritní osa 3 Silniční
infrastruktura mimo síť TEN-T (SC 3.1)
Dotace KHK - Program obnovy
venkova

NP ŽP - PO Životní prostředí ve městech a
obcích, Podoblast 4: Zlepšení funkčního
stavu zeleně ve městech a obcích

OP ŽP - Prioritní osa 4 Ochrana a péče o
přírodu a krajinu (SC 4.4)

Opatření 1.2. B Údržba veřejných
prostranství
Opatření 1.3. A Protipovodňová opatření,
úpravy vodních toků a ploch

Dotace KHK - Dotační oblast Životní
prostředí a zemědělství

OP ŽP - Prioritní osa 1 Zlepšování kvality
vod a snižování rizika povodní
OP ŽP - Prioritní osa 4 Ochrana a péče o
přírodu a krajinu (SC 4.3)

Opatření 1.3. B Vodní dílo Mělčany

Opatření 1.3. C Ochrana v období sucha

NP ŽP - PO Voda, Podoblast 5 udržitelné a
efektivní hospodaření s vodou v obcích

OP ŽP - Prioritní osa 1 Zlepšování kvality
vod a snižování rizika povodní
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1.3 Životní prostředí –
eliminace rizik, ochrana

Specifický cíl

1.4 Technická
infrastruktura a
podmínky pro rozvoj

Prioritní oblast 1 Infrastruktura a životní prostředí

PO

Opatření

Cíl 2.1 Služby v
mikroregionu
Cíl 2.2 Vzdělávání

Národní zdroje

Opatření 1.3. D Odpadové hospodářství

Dotace KHK - Dotační oblast Životní
prostředí a zemědělství

NP ŽP - PO 3 Odpady, staré zátěže,
environmentální rizika

Opatření 1.3. E Iniciativy pro ochranu
přírody a krajiny v mikroregionu i jeho
okolí

Dotace KHK - Dotační oblast Životní
prostředí a zemědělství

NP ŽP - PO Environmentální prevence,
Podoblast 1 Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta

Ostatní
OP ŽP - Prioritní osa 3 Odpady a
materiálové toky, ekologické zátěže a
rizika

Opatření 1.3. F Pozemkové úpravy
Opatření 1.4. A Podmínky pro rozvoj
území

Dotace KHK - Dotační oblast
Regionální rozvoj

Opatření 1.4. B Zkvalitnění technické
infrastruktury

Dotace KHK - Program obnovy
venkova

NP ŽP - PO Voda, Podoblast 3 Čistota
povrchových i podzemních vod

Opatření 1.4. C Bytová výstavba v obcích
Opatření 2.1. A Sociální a zdravotní služby

Prioritní oblast 2
Občanská vybavenost a kvalita života

Regionální zdroje

KHK - Dotační oblast Sociální služby
Dotační program MMR - Program Podpora
bydlení, Podprogram Podporované byty

Opatření 2.1. B Sociální bydlení

IROP - SC 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi
IROP - SC 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucích k sociální
inkluzi

Opatření 2.1. C Zázemí pro samosprávu a
veřejně prospěšné aktivity
Opatření 2.1.D Zabezpečení služeb v
obcích
IROP - SC 2.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení

Opatření 2.2.A Infrastruktura pro
vzdělávání

Opatření 2.2.B Zkvalitňování výuky

Dotace KHK - Dotační oblast
Vzdělávání

OP VVV - PO 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání

Opatření 2.2.C Dětské skupiny a
dětské kluby

Dotace KHK - Dotační oblast
Volnočasové aktivity

OP Z - PO 1 Podpora zaměstnanosti a
adaptability pracovní síly, SC Snížit rozdíly
v postavení žen a mužů na trhu práce
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Cíl 2.3 Podmínky
pro volný čas

Regionální zdroje

Opatření 2.3.A Modernizace a rozvoj
infrastruktury pro trávení volného času

Dotace KHK - Dotační oblast
Volnočasové aktivity

Opatření 2.3.B Dětská hřiště a
atrakce pro děti

Dotace KHK - Dotační oblast
Volnočasové aktivity

Opatření 2.3.C Volný čas, zájmová a
spolková činnost v mikroregionu

Dotace KHK - Dotační oblast
Volnočasové aktivity

Opatření 2.4.A Bezpečnost a pořádek
v obcích mikroregionu

Cíl 3.2 Využití
atraktivit pro
účely CR i
rekreace
Cíl 3.3 Infrastruktura,
služby a propagace

Prioritní oblast 3
Cestovní ruch a podnikání

Opatření

Cíl 2.4
Bezpečnost

Specifický cíl

Cíl 3.1 Podmínky
pro rozvoj
podnikání

PO 2 Občanská vybavenost a
kvalita života

PO

Opatření 2.4.B Informovanost, výchova k
bezpečí

Národní zdroje
Dotační program MŠMT - Rozvoj materiálně
technické základny mimoškolních aktivit dětí
a mládeže

Dotační program MŠMT v oblasti Sportu
Dotační tituly Ministerstva vnitra - Program
Prevence kriminality na místní úrovni

Dotace KHK - Dotační oblast
Prevence rizikového chování

Dotační tituly Ministerstva vnitra - Program
Prevence kriminality na místní úrovni

Opatření 3.1.A Rozvoj průmyslové
zóny a revitalizace brownfields

OP ŽP - PO 3 Odpady a materiálové
toky, ekologické zátěže a rizika

Opatření 3.1.B Podpora podnikání

Dotační programy MPO

Opatření 3.1.C Partnerství
veřejného,
neziskového a soukromého sektoru

Dotace KHK - Dotační oblast
Regionální rozvoj

Opatření 3.2.A Přírodní, kulturní a
historické atraktivity

Dotace KHK - Dotační oblast
Kultura a památková péče

Opatření 3.2.B Tvorba atraktivních
nabídek pro dílčí cílové skupiny

Dotace KHK - Dotační oblast
Cestovní ruch

Dotační program MMR - Národní program
podpory CR, I. podprogram Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury CR
Dotační program MMR - Národní program
podpory CR, II. podprogram Marketingové
aktivity v CR

Opatření 3.3.A Trasy, stezky a další
turistická infrastruktura v
mikroregionu

Dotace KHK - Dotační oblast
Cestovní ruch, Dotační oblast
Regionální rozvoj

Dotační program MMR - Národní program
podpory CR, I. podprogram Rozvoj základní
a doprovodné infrastruktury CR

Opatření 3.3.B Marketing a
propagace mikroregionu

Dotace KHK - Dotační oblast
Cestovní ruch

Opatření 3.3.C Ubytovací a
stravovací služby v mikroregionu

Ostatní

Dotační program MMR - Národní program
podpory CR, II. podprogram Marketingové
aktivity v CR
Dotační program MMR - Národní program
podpory CR, I. podprogram Rozvoj základní
a doprovodné infrastruktury CR

PRV 2 - Podpora místního zemědělství
(MAS)

PRV 6 - Les pro odpočinek (MAS)

PRV 5 -Rozvoj venkovského podnikání
a turistiky (MAS)
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7.
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Příloha č. 2:
Strategický plán Mikroregionu Třebechovicko: Analytická část – SWOT analýza
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