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I. Úvod
I. A Slovo starostky obce Mokrovousy
Vážení a milí spoluobčané a návštěvníci obce,
dostává se Vám do rukou první Plán rozvoje naší obce,
nazvaný „MOKROVOUSY 2030“.
Plán stanovuje
dlouhodobé směry rozvoje obce i konkrétní kroky k jejich
naplnění. Spolu s územním plánem, se kterým je logicky
provázán, a rozpočtem obce jej považujeme za významný
dokument naší obce.
Vznikal ve spolupráci s řadou z Vás - v průběhu zpracování
jsme se ptali občanů, návštěvníků, seniorů, dětí a mládeže,
podnikatelů a dalších co v obci zachovat a rozvíjet, co
změnit, zlepšit, aby se zde dobře žilo. Plán proto obsahuje
nejen věci pro provoz a rozvoj obce nezbytné, ale také
odráží vaše názory a přání.
Náš Plán rozvoje obce je založen na mezinárodně uznávaných principech udržitelného
rozvoje, tj. vyváženém rozvoji ekonomickém a sociálním s důrazem na ochranu životního
prostředí. Je moderním nástrojem řízení a také podkladem pro získávání finančních
prostředků z Evropské unie na konkrétní projekty.
S přijetím plánu samozřejmě práce nekončí, naopak, přichází fáze implementační - příprava
a realizace jednotlivých projektů a akcí, které budou propojeny s rozpočtem obce. Zde je
potřeba připomenout, že plán není jen seznamem úkolů pro vedení obce, ale na jeho
naplňování se může podílet každý občan.
Budeme postupně vyhodnocovat, jak plníme stanovené cíle, a to pomocí ukazatelů úspěšnosti,
a podle výsledků a konkrétní situace postupy aktualizovat. Neměli bychom však opustit
vytyčené dlouhodobé, strategické cíle, protože ty odrážejí základní potřeby rozvoje našeho
společenství i širšího území.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se do práce na přípravě Plánu
„MOKROVOUSY 2030“ zapojili. Vynasnažíme se, aby úsilí a čas, které této práci věnovali,
přinesly konkrétní výsledky v podobě dobré kvality každodenního života naší obce nejen
dnes, ale i v letech budoucích.
Červen 2016
Za zastupitele Jana Pečenková, starostka obce
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I. B Proč strategicky plánovat
Plán rozvoje nebo také strategický plán je moderním nástrojem systematického řízení
rozvoje obce. Popisuje žádoucí stav a cestu k jeho dosažení. Uvažuje rozvoj v dlouhodobém
měřítku, zohledňuje potřebu dlouhodobé prosperity obce i okolního území a popisuje
konkrétní postupné kroky a opatření k naplnění stanovených cílů. Zvažuje také rizika
a příležitosti a umožňuje jejich řízení. Ukazatelé přiřazené ke stanoveným cílům dávají
možnost průběžně sledovat a vyhodnocovat úspěšnost naplňovaní stanovených cílů.
Plán rozvoje významně posiluje schopnosti obce absorbovat externí finanční
prostředky pro konkrétní projekty a aktivity (nejen z Evropské unie), čímž zvyšuje
konkurenceschopnost obce získat co nejvíce prostředků na realizaci projektů, které přispějí
k naplnění stanovených cílů.
Plán řeší rozvoj komplexně a umožňuje, aby nedocházelo k zásadním konfliktům
v rozvoji jednotlivých oblastí života obce - ochrana životního prostředí, doprava, podnikání,
volný čas, občanská vybavenost a další), zohledňuje potřebu vyváženého rozvoje
ekonomických a sociálních aspektů s ochranou životního prostředí, přírodních zdrojů
a historických památek.
Plán zohledňuje konkrétní problémy a přání různých skupin občanů a dalších ekonomicky aktivních obyvatel, dětí a mládeže, seniorů, podnikatelů, provozovatelů služeb,
neziskových organizací, návštěvníků obce. Pomáhá dosáhnout dohody v hlavních otázkách,
které obec musí při svém rozvoji řešit, a stanovuje priority v rozvoji společenství.

I. C Východiska, metoda a postup zpracování
Jako způsob zpracování Plánu rozvoje obce byla zvolena mezinárodně podporovaná
metoda tzv. místní Agendy 21, což znamená místní program udržitelného rozvoje pro 21.
století. Ten v sobě zahrnuje hledání rovnováhy mezi rozvojem ekonomickým, sociálním
a ochranou životního prostředí, spolupráci v rámci společenství, zohlednění dlouhodobých
dopadů rozhodnutí s cílem zvýšit kvalitu života pro obyvatele obce. Tato metoda je využívaná
a podporovaná ve vyspělých zemích Evropské unie i v dalších státech světa a zajišťuje
komplexnost dokumentu, neboť se řeší všechny důležité sféry života společenství
v provázanosti.
Plán rozvoje obce Mokrovousy byl stanoven do roku 2030, přičemž vychází
ze současné situace obce a současných vnějších možností i ohrožení. Při práci byla využita
řada podkladů, které jsou uvedeny v Příloze V.B.
Plán vytyčuje hlavní VIZI rozvoje obce na následujících cca 14 let s výhledem na další
období. V MISI definuje účel a principy rozvoje obce a dále stanovuje strategické a specifické
(realizační) cíle v pěti klíčových oblastech rozvoje obce:
1.

Životní prostředí

2.

Doprava, infrastruktura

3.

Podnikání, zaměstnanost

4.

Volný čas

5.

Řízení a rozvoj obce
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Stanovené cíle rozvoje společenství jsou postaveny na dohodě, dokument odráží
důležité společné zájmy různých skupin občanů, neziskových sdružení, podnikatelů a dalších.
Sledování naplňování stanovených cílů je možné pomocí ukazatelů úspěšnosti (indikátorů).
Některé ukazatele je možné porovnávat s jinými obcemi v České republice i zahraničí.
Implementačním nástrojem pro Plán rozvoje obce je Akční plán, který se bude
zpracovávat každoročně v provázanosti na rozpočet obce.
Zajištění zpracování Plánu rozvoje
Pro celkové řízení procesu zpracování Plánu rozvoje byla ustanovena Řídící skupina
pro zpracování plánu rozvoje, která měla 27 členů a byla složena ze zástupců obce, místních
organizací, podnikatelů, občanů a partnerů obce, tak, aby byly zastoupeny různé zkušenosti,
pozice i věkový rozsah od studenta po seniora. Seznam členů je uveden v Příloze V.A.
Skupina se sešla v průběhu zpracování plánu celkem 3x, na základě shromážděných
podkladů a diskusí stanovila dlouhodobou VIZI, hlavní zásady rozvoje obce (MISI), klíčové
oblasti rozvoje obce a cíle, tedy čeho je potřeba dosáhnout. Dále volila priority rozvoje obce.
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Mezi důležité podklady pro práci patřil územní plán obce, nově zpracovaná podrobná
Analýza obce, výsledky průzkumu názorů občanů (dotazník vyplnilo 75 stálých obyvatel obce
a 13 návštěvníků), výsledky besedy se seniory, rozhovorů a ankety mezi podnikateli.

Do hodnocení obce a návrhu na změny byly zapojeny i děti a mládež – kresbami nebo
videem vyjadřovaly, co se jim v obci líbí, co nelíbí a co by si zde přály mít.

V Plánu rozvoje jsou zohledněny také výsledky veřejného projednání pracovní verze
plánu, které se konalo 6. června 2016. Setkání se zúčastnilo přes 30 občanů obce.
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Po celou dobu zpracování Plánu byli občané i partneři informováni o jednotlivých
krocích a výstupech práce a měli možnost tyto výstupy připomínkovat. Informace byly
zveřejňovány na webových stránkách obce Mokrovousy www.mokrovousy.cz, výstupy práce
byly k dispozici také v tištěné podobě na obecním úřadě, zastupitelé byli informováni na
zasedáních a lidé byli informováni také v průběhu společenských akcí osobně.
Odbornou stránku procesu zpracování Plánu rozvoje obce MOKROVUSY 2030
zajišťovala PhDr. Alena Bauerová, samostatná konzultantka pro strategické plánování
a zapojování veřejnosti, která má zkušenosti se zpracováním strategií v zemích EU i v jiných
obcích a městech České republiky. Na přípravě podkladů i zpracování Plánu se podílela
Mgr. Erika Reitschmiedová, Analýzu obce zpracoval Ing. Tomáš Gremlica, ředitel Ústavu
pro ekopolitiku.
Organizační a technické zázemí poskytl obecní úřad Mokrovousy. Garanci nad
procesem měla Jana Pečenková, starostka obce Mokrovousy.

I. D Základní pojmy
pojem

význam pojmu

SWOT analýza

Analýza vnitřních silných a slabých stránek obce a vnějších
příležitostí a hrozeb, které mají vztah k naplnění vize a cílů
rozvoje

MISE rozvoje obce

Účel dlouhodobého rozvoje obce a principy řízení rozvoje
obce

VIZE rozvoje obce

Stručný popis ideálního stavu obce v horizontu roku 2030
s výhledem na další období; VIZE určuje rámcově strategické
cíle a základní cesty a výsledky rozvojového procesu

Klíčové oblasti

Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je
významné pro dlouhodobý rozvoj obce a vyžaduje
soustředěnou pozornost

Strategické cíle

Základní žádoucí dlouhodobý vývoj v jednotlivých klíčových
oblastech směřující k naplnění vize; jsou to cíle, které
převádějí vizi do obecných, ale již měřitelných cílů

Podoblasti

Provázané problémové podoblasti v jednotlivých klíčových
oblastech, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů

Specifické cíle

Konkrétní, realizační, měřitelné cíle, formulované v rámci
jednotlivých podoblastí, jejichž realizace má vést k plnění
strategických cílů a potažmo vize dané klíčové oblasti
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II. Analytická část
II. A Stručná charakteristika obce a okolí
Mokrovousy jsou velice klidná a čistá obec nabízející svým obyvatelům dostatečné
zázemí pro běžný život a příjemné společenské vyžití.
Obec leží přibližně 16 km severozápadně od Hradce Králové, na levém břehu říčky
Bystřice v Královéhradeckém kraji, je součástí správního obvodu obce s rozšířenou
působností Hradec Králové. K 1. 1. 2016 bylo v Mokrovousích trvale hlášeno 360 obyvatel.
Obec se rozkládá v průměrné nadmořské výšce 253 m. n. m. V současnosti jsou Mokrovousy
s rozlohou 4,87 km2 typickým příkladem obce s relativně malým administrativním územím.
Nejstarší osídlení území dnešních Mokrovous je doloženo archeologickými nálezy
z období pravěku a středověku. První písemná zmínka o vodní
tvrzi, která stála na místě dnešních Mokrovous pochází z roku
1366. Tato tvrz stála uprostřed močálů a velkých rybníků,
právě odtud nejspíš pochází název obce – mokro-ve-vsi. Od
druhé poloviny 14. století se zde vystřídalo mnoho vlastníků.
Nejznámějším byl Beneš z Mokrovous, jehož erb mají místní
hasiči dodnes na své standartě. V roce 1707 byla obec
připojena k sadovskému panství, v první polovině 19. století
toto panství koupil hrabě František Arnošt Harrach, který
nechal postavit neogotický zámek Hrádek u Nechanic, který je
dodnes cílem návštěvníků. Východně od Mokrovous proběhla
v roce 1866 největší bitva prusko-rakouské války,
bitva u Chlumu. Na počest padlých byly postaveny pomníky
u hromadných hrobů, stejně tak byl postaven pomník padlých
z první světové války. Z historických památek je na území
obce nejvýznamnější pískovcový pomník sv. Antonína.
Celá obec je plně plynofikována. Obec je napojena na vodovodní systém Východní
Čechy. V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je zaústěna do řeky Bystřice,
Mlýnského potoka a do dalších malých vodotečí. Splaškové odpadní vody jsou řešeny
individuálně. Část nově postavených rodinných domů je vybavena domovními čistírnami.
Mokrovousy jsou zásobovány elektrickou energií prostřednictvím nadzemního elektrického
vedení. Systémem veřejného osvětlení je zastaralý.
V současné době je na území Mokrovous registrováno celkem 70 podnikatelských
subjektů, z nichž 60 jsou fyzické osoby. S tímto počtem podnikatelských subjektů vykazují
Mokrovousy nejhorší situaci v rozvoji podnikatelského sektoru v Královéhradeckém kraji.
Většina obyvatel dojíždí za prací do větších měst, jedná se hlavně o Hradec Králové
ad. Ze 171 ekonomicky aktivních lidí je 16
nezaměstnaných, což je 7,1% obyvatel. Od roku 2010
je nezaměstnanost v obci vyšší než v okrese Hradec
Králové, v Královéhradeckém kraji i v České
republice.
Obecní úřad zajišťuje službu vidimace a legalizace,
pořizování kopií a CzechPOINT. V budově úřadu je
veřejná knihovna a ordinace dětského lékaře. Základní
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škola a praktický lékař jsou dostupné v sousední obci Dohalice, mateřská škola je v obci
Třesovice vzdálené 1,6 km. V Mokrovousích je k dispozici obchod Hruška. V současné době
v obci chybí restaurační zařízení s celoročním provozem a místo pro setkávání občanů.
Bezpečnost v obci je dobrá. Samosprávu zajišťuje 7 zastupitelů.
V letních měsících je v obci možnost koupání
a posezení v kiosku „Na koupališti“. U kiosku je
k dispozici také dětské hřiště. Celkem jsou v obci
dvě dětská hřiště. V roce 2007 byla v centru obce
vystavěna zvonička, kolem které jsou umístěny
lavičky a u které je naučná tabule o bitvě u Chlumu.
Je to místo pro zastavení a odpočinek nejen pro
místní, ale i pro výletníky. V obci se konají
společenské akce pro děti i dospělé, například
Dýňobraní, Rozsvěcení Vánočního stromu, Pálení
čarodějnic, Dětský den, Den naruby, Zdobení perníčků, Přivítání nového roku, Koloběžkiáda
atp. Většinu akcí pořádá obecní úřad, na některých se podílí či přímo je pořádá Sbor
dobrovolných hasičů (založen v roce 1895). Vedle Sboru dobrovolných hasičů je aktivním
spolkem Mokrovolej tým, který pravidelně vozí medaile z amatérských volejbalových
soutěží. V obci několik let fungovalo Mateřské centrum. Dalším spolkem v obci je Klub
přátel Mokrovous, který není v několika posledních letech příliš aktivní.
Okolní krajina je převážně zemědělská bez ekostabilizačních prvků. Ekologická
stabilita území obce je nízká. Katastrem obce protéká říčka Bystřice, Klenický potok
a Mlýnský náhon. První dvě vodoteče jsou významnými lokalitami s bohatou faunou i florou
avšak velice náchylné na znečištění z okolních polí. Klenický potok je významné hnízdiště
ptáků, zvláště rákosníků, zátočina u Zarety je
neřízeným biotopem pro hnízdění ptáků a přírodním
krytem pro zvěř. Kolem toku Bystřice byla zjištěna
velice vysoká rozmanitost planě rostoucích druhů
rostlin a v Bystřici přítomnost třech měkkýšů
evidovaných v červeném seznamu, nejvýznamnějším
je velevrub tupý, na jehož ochranu byla vyhlášena
v roce 2004 Evropsky významná lokalita - EVL
CZ0523264 Bystřice. Bohužel voda v Bystřici spadá
do III. třídy jakosti vod a výskyt velevruba je tedy v takto znečištěné vodě značně ohrožen.
Odpadové hospodářství je smluvně zajištěno Hradeckými službami.
Obec je součástí Mikroregionu Nechanicko, který má v obci sídlo. Mikroregion svojí
rozlohou odpovídá přibližně bývalému okresu Nechanice z předválečného období, v současné
době jej tvoří 20 obcí a jejich místní části. Cílem mikroregionu je zajistit harmonický rozvoj
celé oblasti, zprostředkovat komunikaci s institucemi veřejné správy a umožnit získávání
investic. Mokrovousy jsou členem Hradeckého venkova, o.p.s.
Podrobná charakteristika obce vč. analýzy dat je samostatnou přílohou
dokumentu.
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II. B Celková SWOT analýza obce Mokrovousy 2016
Celkovou SWOT analýzu obce Mokrovousy provedli členové Řídící skupiny na svých
jednáních v únoru – květnu 2016. Body jsou řazeny dle přidělených priorit sestupně.

Silné stránky obce Mokrovousy

Slabé stránky obce Mokrovousy

Čistá a udržovaná obec

Nedostatek obecních pozemků, obtížná
manipulace s pozemky v pronájmu obce,
obtížná komunikace s majiteli klíčových
pozemků

Dětský lékař v obci, praktický lékař
v sousední obci Dohalice

Koupaliště není na pozemku obce

Aktivní a komunikativní zastupitelé
Blízko škola, školka
Nepřítomnost nepřizpůsobivých občanů
Klidná lokalita
Obnovené prvky na veřejných
prostranstvích např. zvonička a okolí,
sezónní výzdoba,
Dětské hřiště
Kiosek letního občerstvení a okolí
V obci fungují základní služby, celkově
obec dobře funguje
Dobrý společenský život
Místní obchod Hruška
Příliv mladých občanů
Fungující odpadové hospodářství
Vhodně zvolený styl výstavby
Obec nedaleko větších měst

Neexistující sportovní a rekreační
multifunkční zařízení
Žádné vyžití pro „náctileté“
Chybějící kulturní, společenský sál
s možností občerstvení (vč. cukrárny)
Rybník v soukromém vlastnictví
Nejsou propojené cesty v extravilánu
(s okolními obcemi)
Nevyužitý areál Janov
Neudržované budovy hyzdící obec
Nízké zapojení podnikatelů do života obce
Kvalita místního koupaliště
Málo spolků
Nedokončené silnice a chodníky
Problémy s bezpečností dopravy
Není vhodný spoj do Dohalic k lékaři
Špatná kvalita vozovek
Nedostatek kulturního vyžití a možností
trávení volného času
Nižší míra podnikatelské aktivity
Nízké procento nedaňových příjmů
do rozpočtu obce (např. z vlastní činnosti,
dotace)
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Příležitosti pro obec Mokrovousy
Evropské dotace
Zemědělské podniky ochotné
spolupracovat
Okolní obce ochotné spolupracovat
Veřejné služby mimo obec

Existující sdružení obcí

Rozvoj sociálních služeb všeobecně

Ohrožení obce Mokrovousy
Migrace z jihu → možný rozpad EU
(hrozí situace bez dotací)
Nedostatek finančních možností pro obce
na větší investiční akce
Nevhodné využití areálu Janov
(z hlediska ochrany životního prostředí
a bezpečí obyvatel obce)
Znečištěná voda v řece Bystřici
a v Mlýnském potoce
Nízká ekologická stabilita území, absence
lesních porostů, skupin dřevin, solitérních
stromů, remízků a dalších
ekostabilizačních prvků, rozsáhlé
zemědělské monokultury, nízký podíl
vodních ploch, intenzivně
obhospodařovaná zemědělská půda
ve velkých celcích
Přebujelá administrativa
Zbytečné politikaření, vliv politiky shora
Neukázněnost řidičů – překračování
rychlosti
Větší tlak a přenesení povinností na obec
Blízkost ASA Lodín (skládka odpadů)
a Čepro
Dopady klimatických změn (povodně,
sucho)
Složité procesy pro novou výstavbu domů
Neuvážené rozsáhlé průmyslové zástavby
volných ploch v okolí obce
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III. Návrhová část
III. A

VIZE rozvoje obce Mokrovousy

VIZE: MOKROVOUSY V ROCE 2030
Mokrovousy jsou v roce 2030 klidná, malebná, čistá a bezpečná obec se zdravým
životním prostředím. Mají dostatek udržované zeleně, moderní infrastrukturu vč. dopravní
a dobrou dopravní obslužnost. Obec podporuje čistou dopravu, k dispozici je propojená
síť cest a stezek pro nemotorizovanou dopravu, která umožňuje rekreaci i v okolí obce.
Je zde dobré zázemí pro kulturní, společenské a sportovní vyžití obyvatel
i návštěvníků. Obec žije bohatým společenským životem.
V obci a blízkém okolí jsou zajištěny základní služby vč. zdravotnických
a sociálních. Je zde příznivé prostředí pro podnikání výrazně nezatěžující životní
prostředí.
V obci žije přibližně 500 obyvatel, lidé se aktivně podílejí na životě obce, zapojují se
do společenských akcí, sdružují se ve spolcích. Je zajištěna dostatečná informovanost
obyvatel a je rozvíjena vzájemná komunikace.
Hospodaření obce je zdravé, obec se nezadlužuje nad únosnou míru, vlastní
pozemky, které využívá pro rozvoj služeb pro obyvatele a návštěvníky.
Obec se zapojuje do aktivit podporujících rozvoj regionu, je aktivním členem
sdružení obcí. Podílí se na tvorbě zdravé a prostupné krajiny a celkově na ochraně
životního prostředí (např. snižováním produkce CO2).
******************
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III. B

MISE obce Mokrovousy

Účelem strategického řízení rozvoje obce Mokrovousy je:
zachování a zlepšování kvality života obyvatel obce,
zachování klidu, pohody, vesnického rázu a charakteru malé obce,
zajištění koncepčního rozvoje obce a jejího okolí.

Obec bude ve svém rozvoji respektovat:
principy udržitelného rozvoje - soulad a ochranu přírodních, sociálních, kulturních,
historických, technických a ekonomických hodnot při naplňování potřeb všech věkových
skupin obyvatel, zajišťování dlouhodobé prosperity obce a ochraně životního prostředí,
principy demokratické společnosti, partnerství a spolupráce.
******************
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III. C

Klíčové oblasti rozvoje

Na základě VIZE rozvoje obce Mokrovousy do roku 2030 bylo stanoveno 5 klíčových
oblastí rozvoje:

1. Životní prostředí
2. Doprava, infrastruktura
3. Podnikání, zaměstnanost
4. Volný čas
5. Řízení a rozvoj obce
Tyto oblasti jsou provázány, vzájemně se ovlivňují. Znamená to, že cíle, které
se objevují v jedné oblasti, působí současně na cíle v dalších oblastech, avšak jsou uvedeny
právě jen v jedné oblasti, aby nedocházelo k duplicitám.
V každé klíčové oblasti je stanovena vize rozvoje oblasti do roku 2030, strategické
cíle, podoblasti a v nich specifické (realizační) cíle. Souhrn specifických cílů naplňuje cíle
strategické, souhrn strategických cílů naplňuje vizi rozvoje oblasti. Naplňování vizí
v jednotlivých oblastech naplňuje celkovou vizi rozvoje obce.
Cíle mají přiřazeny tzv. indikátory (ukazatele) a prostředky jejich ověření (zdroje
informací). Indikátory umožňují posoudit, nakolik se daří plnit stanovené cíle, umožňují
popisovat určitý vybraný jev průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním
souboru přesně stanovených údajů.
Níže uvedené výstupy jsou konsensuální.
Vysvětlivky k číslování cílů:
Klíčové oblasti jsou číslovány čísly 1 až 5.
Strategické cíle jsou označeny takto: S-1.I, přičemž „S“ znamená „Strategický cíl“,
1. znamená první klíčová oblast, I. znamená první strategický cíl v dané klíčové oblasti.
Příklad - první strategický cíl v první klíčové oblasti: „S-1.I Zajistit zdravé životní prostředí
v obci s dostatečnou kvalitou všech jeho složek a dostatkem zeleně; minimalizovat negativní
vlivy znečištění vč. produkce CO2 a dopady znečištění na prostředí obce i okolí, snižovat
ekologickou stopu obce“.
Podoblasti v jednotlivých klíčových oblastech jsou označeny dvěma čísly: 1.1 – první
jednička znamená příslušnost ke klíčové oblasti č. 1, druhá jednička znamená pořadí
podoblasti v klíčové oblasti. Příklad – první podoblast v první klíčové oblasti: „1.1 Životní
prostředí, zeleň“.
Specifické cíle jsou označeny třemi čísly 1.1.1 – první jednička znamená příslušnost
ke klíčové oblasti č. 1, druhá jednička znamená první podoblast v klíčové oblasti č. 1, třetí
jednička znamená pořadí specifického cíle v 1. podoblasti. Příklad – první specifický cíl
v první podoblasti první klíčové oblasti: „1.1.1: Zajišťovat ochranu proti nadměrnému hluku,
nepodporovat zavádění provozů a objektů produkujících nadměrný hluk“.
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Vysvětlivky k indikátorům – požadované hodnoty:
↑…………cílem je růst hodnoty
↓…………cílem je pokles hodnoty
╧……….. cílem je udržet hodnotu nad stanovenou mezí
╤……….. cílem je udržet hodnotu pod stanovenou mezí
↔………. cílem je udržet stávající hodnotu
A/N………splněno/nesplněno
Vysvětlivky k prioritám:
Priority na úrovni specifických cílů volili členové Řídící skupiny na svém jednání dne
17. 5. 2016 a účastníci veřejného setkání k projednání Plánu dne 6. 6. 2016. Celkem priority
volilo 36 lidí.
Počet přidělených hlasů je uveden u toho specifického cíle, který dostal prioritu. Více
k prioritám a přehled specifických cílů, kterým bylo přiděleno více, než 10 hlasů je uveden
v kapitole III.D.
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Klíčová oblast 1: Životní prostředí, zeleň, příroda a krajina

Klíčová oblast 1: Životní prostředí, zeleň, příroda a krajina
Vize rozvoje oblasti
Životní prostředí, zeleň, příroda a krajina v Mokrovousích a okolí v roce
2030
Obec Mokrovousy má zdravé životní prostředí a dostatek zelených ploch. Chrání
přírodní bohatství, podílí se na tvorbě zdravé a prostupné krajiny vč. zvyšování její
retenční schopnosti. Obec realizuje protipovodňová opatření, reaguje na dopady
klimatických změn, podporuje udržitelné zemědělství.
Znečišťování životního prostředí vč. produkce CO2 je snižováno. Čistota ovzduší je
dobrá po celý rok. Půda je chráněna, eroze je snížena na minimum. Na území obce
i v okolí je dostatek zdrojů kvalitní pitné vody, vody pro průmysl i vody v krajině.
Podzemní ani povrchové vody nejsou znečišťovány nad únosnou míru.
Systém odpadového hospodářství je funkční a efektivní, je zajištěna separace a sběr
tříděného odpadu. Je zamezeno tvorbě černých skládek.
Informovanost obyvatel o stavu životního prostředí v obci i mimo obec je dobrá.
Obyvatelé jsou motivování k ekologickému chování a jednání.

Strategické cíle
Strategický cíl
S-1.I Zajistit zdravé životní prostředí
v obci s dostatečnou kvalitou všech
jeho složek a dostatkem zeleně;
minimalizovat negativní vlivy
znečištění vč. produkce CO2
a dopady znečištění na prostředí
obce i okolí, snižovat ekologickou
stopu obce
S-1.II Zajistit ochranu přírody a tvorbu
zdravé krajiny s dobrou
prostupností, zvýšit koeficient
ekologické stability obce
S-1.III Zajistit efektivní odpadové
hospodářství na principech
udržitelného rozvoje
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Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-S-1.I.1
Anketa

o I-S-1.I.1 Spokojenost
obyvatel s kvalitou
životního prostředí
a zelení v obci /4 roky (↑)
o PO-S-1.I.2
o I-S-1.I.2 Ekologická
stopa obce (↓)
Výpočet

o I-S-1.II.1 Ekologická
stabilita území/rok (↑)
o I-S-1.II.2 Stupeň
biodiverzity (↑)

o PO-S-1.II.1
Výpočet
o PO-S-1.II.2
Monitoring

o PO-S-1.III.1
o I-S-1.III.1 Počet
Evidence
závažných kolizí
způsobených nevhodným
zajištěním likvidace
odpadů (0)
o I-S-1.III.2 Výše zisku
o PO-S-1.III.2

Klíčová oblast 1: Životní prostředí, zeleň, příroda a krajina
z hospodaření
s odpady/rok (↑)
S-1.IV Zajistit dostatečnou informovanost o I-S-1.IV.1 Spokojenost
občanů s informovaností
o stavu životního prostředí
o stavu složek životního
a podporovat výchovu, vzdělávání
prostředí (↑)
a osvětu pro zdravé životní prostředí
o I-S-1.IV.2 Počet
a udržitelný rozvoj
programů/projektů
zaměřených na EVVO
(spolu)realizovaných
obcí /rok (↑)

Finanční
výkaz
o PO-S-1.IV.1
Anketa

o PO-S-1.IV.2
Evidence

Podoblasti:
1.1 Životní prostředí a zeleň
1.2 Příroda a krajina
1.3 Informovanost, výchova, vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí

Specifické cíle
1.1 Životní prostředí a zeleň
Specifický cíl
1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

Indikátor

Zajišťovat ochranu proti nadměrnému o I-1.1.1.1 Hladina hluku
(↓)
hluku, nepodporovat zavádění provozů
a objektů produkujících nadměrný hluk
Priority: 3
Minimalizovat znečištění ovzduší
o I-1.1.2.1 Stav ovzduší (↑)
Priority: 3
Redukovat světelné a jiné druhy
o I-1.1.3.1 Úroveň
znečištění
světelného znečištění (↓)
o I-1.1.3.2 Úroveň
elektromagnetického
znečištění (↓)
o I-1.1.3.3 Úroveň dalších
znečištění (↓)
o I-1.1.4.1 Stav podzemních
Udržovat zdravé vodní ekosystémy,
vod/rok (↑)
zlepšovat kvalitu povrchových
a podzemních vod na území obce,
o I-1.1.4.2 Stav vodních
chránit zdroje podzemní
ekosystémů/rok (↑)
vody, udržovat svodnice, hospodařit se o I-1.1.4.3 Čistota
srážkovou vodou v intravilánu
podzemních
obce, spolupracovat se správci toků
a povrchových vod (↑)
na revitalizaci toků, např. říčky
Bystřice, Mlýnského potoka,
melioračních kanálů, hlavních

Prostředek
ověření
o PO-1.1.1.1
Monitoring

o PO-1.1.2.1
Monitoring
o PO-1.1.3.1
Monitoring
o PO-1.1.3.2
Monitoring
o PO-1.1.3.3
Monitoring
o PO-1.1.4.1
Zpráva
o PO-1.1.4.2
Zpráva
o PO-1.1.4.3
Měření
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1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

odvodňovacích zařízení (HOZ)
Priority: 17
Zachovat minimálně stávající možnosti
třídění odpadů;
podporovat prevenci vzniku odpadů
Priority: 12
Monitorovat a odstraňovat černé
skládky
Priority: 1
Rozšiřovat zeleň v obci, zpracovat
Plán údržby zeleně a realizovat jej
Priority: 1

Realizovat zelené plochy stanovené
územním plánem (ÚP), nesnižovat
podíl zelených ploch

o I-1.1.5.1 Množství
vytříděného odpadu (↑)
o I-1.1.5.2 Množství
komunálního odpadu (↓)
o I-1.1.6.1 Počet černých
skládek na území
obce/rok (cíl. hodnota: 0)
o I-1.1.7.1 Podíl
udržovaných zelených
ploch /rok (↑)
o I-1.1.7.2 Spokojenost
obyvatel se zelení
v obci/4 roky (↑)
o I-1.1.7.3 Plán údržby
zeleně zpracován do XII.
2020
o I-1.1.7.4 Počet závažných
neshod s Plánem údržby
zeleně (0)
o I-1.1.8.1 Podíl reálných
zelených ploch/podíl
zelených ploch v ÚP (╧
r. 2016)

o PO-1.1.5.1
Evidence
o PO-1.1.5.2
Evidence
o PO-1.1.6.1
Monitoring
a Zpráva
o PO-1.1.7.1
evidence
o PO-1.1.7.2
Anketa
o PO-1.1.7.3
Plán
údržby
zeleně
o PO-1.1.7.4
Zpráva
o PO-1.1.8.1
Evidence
a ÚP

1.2 Příroda a krajina
Specifický cíl
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Indikátor

Realizovat opatření ke snížení
o I-1.2.1.1 Výše škod
dopadů povodní a sucha, zvyšovat
způsobených
retenční schopnost krajiny
povodněmi na území
vč. retenčního potenciálu koryt
obce/rok (↓)
vodních toků a přilehlých niv,
o I-1.2.1.2 Počet nových
zamezit regulacím koryt řek a potoků;
krajinotvorných
realizovat krajinotvorné prvky (meze,
prvků/rok (↑)
pásy křovin, pásy lesa, stromy apod.) o I-1.2.1.3 Stav půdy (↑)
o I-1.2.1.4 Počet
retenčních nádrží
Rozšiřovat zeleň v extravilánu obce;
o I-1.2.2.1 Počet
při výsadbách v maximální možné
vysazených dřevin
míře používat původní druhy dřevin
/rok (↑)
vč. ovocných stromů
o I-1.2.2.2 Počet
Priority: 6
vysazených dřevin
původních druhů (↑)
o I-1.2.3.1 Ha
Podporovat obhospodařovávání
zemědělské půdy/ha
zemědělské půdy přírodě blízkým
způsobem, postupnou změnu
zemědělské půdy

Prostředek
ověření
o PO-1.2.1.1
Evidence

o PO-1.2.1.2
Evidence
o PO-1.2.1.3
Monitoring
o PO-1.2.1.4
Evidence
o PO-1.2.2.1
Evidence
o PO-1.2.2.2
Evidence
o PO-1.2.3.1
Evidence
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

struktury využívání zemědělské půdy,
různorodost (diverzifikaci)
zemědělské výroby, podporovat
snižování eroze půdy (menší celky,
louky, pastviny, remízky, ovocné
sady, ochranné pásy apod.)
Ve spolupráci s dotčenými orgány
a vlastníky pozemků zajistit účinnou
ochranu regionálního biocentra RBC
H061 Dohalická Bystřice a
regionálního biokoridoru RBK 1258
a EVL CZ0523264 Bystřice
Spolupracovat při vytváření
územních systému ekologické
stability (ÚSES)
Provádět komplexní pozemkové
úpravy za účelem realizace
společných zařízení (např.
komunikace, obnova starých cest,
biocentra, výsadby zeleně)

obhospodař. přírodě
blízkým způsobem/rok
o I-1.2.3.2 Stav
zemědělské půdy (↑)

o I-1.2.4.1 Stav EVL
CZ0523264 – Bystřice
o I-1.2.4.2 Počet
biocenter/rok (╧)
o I-1.2.4.3 Počet
biokoridorů/rok (╧)
o I-1.2.5.1 Podíl
realizovaných
ÚSES/rok (↑)
o I-1.2.6.1 Počet
realizovaných
společných
zařízení/rok (↑)

o PO-1.2.3.2
Monitoring

o PO-1.2.4.1
Zpráva
AOPK
o PO-1.2.4.2
Evidence
o PO-1.2.4.3
Evidence
o PO-1.2.5.1
Evidence
o PO-1.2.6.1
Evidence

1.3 Informovanost, výchova, vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního
prostředí
Specifický cíl
1.3.1

1.3.2

1.3.3

Zajistit informovanost obyvatel
o stavu životního prostředí v obci
a okolí a zprostředkovávat relevantní
informace vedoucí ke zlepšení
životního prostředí (např.
o kotlíkových dotacích)
Motivovat obyvatele k ekologickému
chování vč. třídění odpadů a jeho
ekologické likvidace
Priority: 1
Spolupracovat na environmentálním
vzdělávání, výchově a osvětě vč.
problematiky klimatických změn,
organizovat akce ke zlepšení
životního prostředí

Indikátor
o I-1.3.1.1 Spokojenost
obyvatel
s informovaností
o stavu ŽP/4 roky (↑)

o I-1.3.2.1 Spokojenost
vedení obce s chování
obyvatel
s ekologickým
chováním/rok (↑)
o I-1.3.3.1 Počet akcí
k zlepšení životního
prostředí/rok (↑)

Prostředek
ověření
o PO-1.3.1.1
Anketa

o PO-1.3.2.1
Dotazník

o PO-1.3.3.1
Evidence
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Klíčová oblast 2: Doprava, Infrastruktura
Vize rozvoje oblasti
Doprava a infrastruktura v Mokrovousích v roce 2030
Doprava v obci je klidná a bezpečná. Existuje propojená síť komunikací pro bezpečnou
nemotorovou dopravu, cyklostezek, cyklotras a stezek pro pěší v obci i v okolí. Obec
podporuje čistou mobilitu.
Je zajištěna dopravní obslužnost, spoje s okolními obcemi a Hradcem Králové jsou
vyhovující a dostatečné.
Dopravní infrastruktura je dobudována, místní komunikace v obci jsou udržovány
v dobrém technickém stavu.
Je dobudována a udržována moderní a efektivní ostatní infrastruktura (kanalizace,
osvětlení, rozvodné kabely apod.) výrazně nezatěžující životní prostředí ve všech částech
obce.

Strategické cíle
Strategický cíl
S-2.I Zvyšovat podíl udržitelné dopravy,
podporovat kvalitní a bezpečnou
veřejnou a nemotorizovanou
dopravu

S-2.II Dobudovat a udržovat v dobré
kvalitě potřebnou dopravní
infrastrukturu pro motorizovanou
dopravu
S-2.III Snižovat negativní dopady dopravy
na životní prostředí, život v obci
a zdraví obyvatel vč. zajištění
bezpečnosti dopravy, podporovat
tzv. čistou mobilitu
S-2.IV Zajistit uspokojivou dopravní
obslužnost obce

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-S-2.I.1
Evidence

o I-S-2.I.1 Metry
udržovaných
komunikací pro pěší
o PO-S-2.I.2
o I-S-2.I.2 Km
propojených
Evidence
udržovaných
cyklostezek a cyklotras
o I-S-2.I.3 Spokojenost
o PO-S-2.I.3
Anketa
občanů a návštěvníků
s podmínkami pro
nemotorizovanou
dopravu (↑)
o I-S-2.II.1 Spokojenost o PO-S-2.II.1
obyvatel s dopravní
Anketa
infrastrukturou (↑)
I-S-2.III.1 Spokojenost
obyvatel s dopravou ve
vztahu k životnímu
prostředí (↑)

PO-S-2.III.1
Anketa

o I-S-2.IV.1 Spokojenost o PO-S-2.IV.1
obyvatel s dopravní
Anketa
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obslužností obce/4
roky (↑)
o I-S-2.V.1 Spokojenost
S-2.V Dobudovat a udržovat moderní
obyvatel a vedení obce
infrastrukturu (kanalizace, osvětlení,
s infrastrukturou /4
rozvodné kabely apod.) nezatěžující
roky (↑)
životní prostředí, zajistit její
efektivní fungování

o PO-S-2.V.1
Anketa

Podoblasti:
2.1 Doprava
2.2 Infrastruktura (kanalizace, osvětlení, rozvodné kabely apod.)

Specifické cíle
2.1 Doprava
Specifický cíl
2.1.1

Spolupracovat s dopravci na zajištění
dostatečné dopravní obslužnosti obce;
zajistit dopravu k lékaři v Dohalicích
a zpět; zajistit bezpečnou dopravu dětí
do škol vč. vhodných zastávek autobusu
pro školáky; dle možností rozšířit počet
spojů ve večerních hodinách a o víkendech
Priority: 14

2.1.2

Udržovat infrastrukturu pro veřejnou
dopravu v dobrém stavu
(Opravit točnu autobusu bude zařazeno do
Akčního plánu)
Priority: 2

2.1.3

Dokončit, opravit a udržovat v dobrém
stavu místní komunikace a jejich okolí
(vč. chodníků tam, kde je to vhodné),
budovat podle potřeby nové komunikace
(V r. 2016 se dobuduje chybějící chodník

Indikátor
o I-2.1.1.1 Počet
dopravních
spojů/všední den
o I-2.1.1.2 Počet
dopravních
spojů/víkend
o I-2.1.1.3
Spokojenost rodičů
s bezpečnou
dopravou dětí do
školy
o I-2.1.1.4
Spokojenost
obyvatel s dopravní
obslužností obce
(↑)
o I-2.1.2.1
Spokojenost
obyvatel
s infrastrukturou
pro veřejnou
dopravu/4roky
o I-2.1.3.1
Spokojenost
obyvatel s místními
komunikacemi/4
roky (↑)

Prostředek
ověření
o PO-2.1.1.1
Evidence
o PO-2.1.1.2
Evidence
o PO-2.1.1.3
Anketa

o PO-2.1.1.4
Anketa

o PO-2.1.2.1
Anketa

o PO-2.1.3.1
Anketa

21
Plán rozvoje obce Mokrovousy do roku 2030

Klíčová oblast 2: Doprava, infrastruktura

2.1.4

2.1.5

2.1.6

před čp. 39)
Uplatnit prostředky zvyšující bezpečnost
silničního provozu (přechody, zpomalující
prvky, radar apod.) tam, kde je to potřeba
a kde je to možné
Priority: 3
Vytvořit a udržovat ucelenou a kvalitní síť
místních komunikací pro bezpečnou pěší
a další nemotorizovanou dopravu
vč. infrastruktury – cesty, stezky,
cyklostezky, cyklotrasy apod. napojených
na širší okolí obce vč. odpočinkových
a relaxačních míst, laviček osvětlení,
stojanů, cvičebních prvků apod.
Priority: 2

Ve spolupráci s provozovateli komunikací
aktualizovat dopravní informační naváděcí
systém k obci
(ze silnice I. třídy č. 35 na Mokrovousy
ad.)
Priority: 1

o I-2.1.4.1 Počet
uplatněných prvků
zvyšujících
bezpečnost
provozu/rok
o I-2.1.5.1
Pozemkové úpravy
dokončeny do XII.
2018
o I-2.1.5.2 Počet km
propojených
komunikací pro
nemotorizovanou
dopravu na území
obce/rok (↑)
o I-2.1.5.3
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
s komunikacemi
a infrastrukturou
pro nemotorizovan
ou dopravu/4 roky
(↑)
o I-2.1.6.1 Revize
a aktualizace
informačního
naváděcího
systému k obci
provedena do XII.
2017

o PO-2.1.4.1
Evidence

o PO-2.1.5.1
Zpráva

o PO-2.1.5.2
Evidence

o PO-2.1.5.3
Anketa

o PO-2.1.6.1
Zpráva

2.2 Infrastruktura
Specifický cíl

Indikátor

2.2.1

Rekonstruovat a udržovat dešťovou
kanalizaci
Priority: 4

2.2.2

Motivovat vlastníky obytných domů
k odstraňování odpadních vod
prostřednictvím instalace nových
technologických zařízení typu
individuálních popř. skupinových
domovních čistíren odpadních vod
Priority: 1
Udržovat a chránit zdroje kvalitní pitné
vody

o I-2.2.1.1
Kanalizace
zrekonstruována
do XII. 2020
o I-2.2.2.1 Počet
domů v obci/počet
domů s domovní
ČOV/rok

2.2.3

o I-2.2.3.1 Počet
nezávadných

Prostředek
ověření
o PO-2.2.1.1
Zpráva

o PO-2.2.2.1
Evidence

o PO-2.2.3.1
Evidence
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Priority: 1
2.2.4

Rekonstruovat veřejné osvětlení tak,
aby bylo efektivní z hlediska ekonomiky
provozu a životního prostředí - snížení
světelného znečištění
Priority: 2

o

o

o

2.2.5

Podporovat a využívat alternativní zdroje
energie v obci

o

2.2.6

Vybudovat a udržovat přehledný orientační
systém v obci k firmám a službám, které
mohou využít návštěvníci obce
a k zajímavým místům v obci a okolí
Priority: 5

o

o

zdrojů pitné vody
na území obce/rok
I-2.2.4.1
Rekonstrukce
veřejného osvětlení
provedena do XII.
2020
I-2.2.4.2 Spotřeba
energie veřejným
osvětlením/rok(↓)
I-2.2.4.3 Znečištění
světelným smogem
(↓)
I-2.2.5.1 Podíl
budov
zásobovaných
alternativními
zdroje energie/rok
I-2.2.6.1
Orientační systém
v obci vybudován
do XII. 2018
I-2.2.6.2
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků
s orientací
v obci/4 roky

o PO-2.2.4.1
Zpráva

o PO-2.2.4.2
Evidence
o PO-2.2.4.3
Měření
o PO-2.2.5.1
Evidence

o PO-2.2.6.1
Zpráva

o PO-2.2.6.2
Anketa
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Klíčová oblast 3: Podnikání a zaměstnanost
Vize rozvoje oblasti
Podnikání a zaměstnanost v Mokrovousích v roce 2030
V obci jsou vytvářeny příznivé podmínky pro rozvoj drobného a středního podnikání,
které je šetrné k životnímu prostředí a nenarušuje klidný život obce. Žádný z místních
podnikatelů není veden v registru znečištění. Na administrativním území obce nejsou velké
sklady, logistická centra a nové velké firmy. Podnikatelské aktivity jsou diverzifikovány,
vznikají nové pracovní příležitosti.
Rozvíjejí se služby pro obyvatelstvo i návštěvníky obce, v obci funguje obchod
a možnost občerstvení, v letních měsících kiosek u koupaliště. Obec je otevřena
návštěvníkům tak, aby nezatěžovali klidný a bezpečný chod obce.
Spolupráce vč. informovanosti mezi vedením obce a místními podnikateli je dobrá,
podnikatelé podporují obecní aktivity a rozvoj obce, obec propaguje místní podnikatele.
V obci je vybudován přehledný orientační systém umožňující návštěvníkům obce
a uživatelům místních služeb a firem snadnou orientaci.
Je podporováno udržitelné zemědělství, rozvíjí se spolupráce mezi zemědělci a obcí.

Strategické cíle
Strategický cíl
S-3.I Podporovat drobné a střední
podnikání výrazně nezatěžující
životní prostředí a klid v obci
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Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-S-3.I.1
Evidence

o I-S-3.I.1 Počet
drobných a středních
podnikatelů na území
obce výrazně
nezatěžujících životní
prostředí a klid
v obci/rok (↑)
o PO-S-3.I.2
o I-S-3.I.2 Počet
Evidence
subjektů podnikajících
na území obce
vedených
v integrovaném
registru
znečišťování/rok (0)
o PO-S-3.I.3
o I-S-3.I.3 Počet
Statistika
ekonomicky aktivních
obyvatel ve věku 15-64
let/rok (↑)

Klíčová oblast 3: Podnikání, zaměstnanost
S-3.II Podporovat podnikatelské záměry
vytvářející pracovní příležitosti
pro obyvatele obce výrazně
nezatěžující životní prostředí
a nenarušující klid v obci
S-3.III Podporovat rozvoj služeb
pro obyvatele a návštěvníky obce
v souladu s kapacitou obce
S-3.IV Spolupracovat v rámci obce a okolí
s podnikateli a zemědělci
na udržitelném rozvoji obce a okolí

o PO-S-3.II.1
o I-S-3.II.1 Míra
nezaměstnanosti v obci
Statistika
(↓)

o I-S-3.III.1 Počet
poskytovaných služeb
v obci/rok (↑)
o I-S-3.IV.1 Počet
aktivně
spolupracujících
podnikatelů
a zemědělců/rok

o PO-S-3.III.1
Evidence
o PO-S-3.IV.1
Evidence

Podoblasti:
3.1. Podnikání, zaměstnanost, služby
3.2. Spolupráce, informovanost

Specifické cíle
3.1 Podnikání, zaměstnanost, služby
Specifický cíl
3.1.1

Podnítit efektivní využití lokality Janov
pro drobné a střední podnikání
nezatěžující životní prostředí
nad únosnou míru a nenarušující klidný
život obce
Priority: 2

3.1.2

Iniciovat rekonstrukci budovy a interiéru
obchodu Hruška
Priority: 7

3.1.3

Pro obecní zakázky využívat dle
možností místní firmy
Priority: 3

3.1.4

Motivovat obyvatele k podnikání
a zajišťovat jejich informovanost
o dotačních možnostech podporujících

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-3.1.1.1
Evidence

o I-3.1.1.1 Počet m2
lokality Janov
využitých pro drobné
a střední podnikání
nezatěžující životní
prostředí nad únosnou
míru a nenarušující
klidný život/rok
o I-3.1.2.1 Rekonstrukce o PO-3.1.2.1
budovy a interiéru
Zpráva
obchodu Hruška
provedena (A/N)
o I-3.1.3.1 Počet
obecních
zakázek/počet
obecních zakázek
realizovaných
místními firmami/rok
o I-3.1.4.1 Počet
ekonomicky aktivních
obyvatel ve věku 15-

o PO-3.1.3.1
Evidence

o PO-3.1.4.1
Evidence

25
Plán rozvoje obce Mokrovousy do roku 2030

Klíčová oblast 3: Podnikání, zaměstnanost

3.1.5

3.1.6

podnikání
Zprostředkovat poptávky místních firem
po zaměstnancích

Mapovat požadavky na služby ze strany
obyvatel a návštěvníků obce
a zveřejňovat je
Priority: 1

64 let/rok (↑)
o I-3.1.5.1 Počet
o PO-3.1.5.1
obyvatel obce
Evidence
zaměstnaných
v místních firmách/rok
(↑)
o I-3.1.6.1 Spokojenost
o PO-3.1.6.1
Anketa
obyvatel a návštěvníků
obce se službami
v obci (↑)

3.2 Spolupráce, informovanost
Specifický cíl
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Indikátor

Organizovat setkávání s místními
o I-3.2.1.1 Počet setkání
podnikateli k výměně informací
podnikatelů a vedení
a nacházení možností spolupráce (např.
obce/rok (min. 1)
dotační možnosti, vzdělávací akce,
způsob propagace)
Umožnit vhodnou propagaci služeb,
o I-3.2.2.1 Spokojenost
výrobků, řemesel místních podnikatelů
místních podnikatelů
Priority: 2
s propagací/4 roky (↑)
Spolupracovat s okolními obcemi
o I-3.2.3.1 Spokojenost
a v rámci sdružení obcí a MAS na rozvoji
vedení obce
cykloturistiky v regionu a službách s tím
s rozvojem
spojených
cykloturistiky
v regionu/4 roky (↑)
o I-3.2.3.2 Počet služeb
v obci zaměřených
na rozvoj
cykloturistiky
v regionu/rok (↑)

Prostředek
ověření
o PO-3.2.1.1
Evidence

o PO-3.2.2.1
Anketa
o PO-3.2.3.1
Anketa

o PO-3.2.3.2
Evidence
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Vize rozvoje oblasti
Volný čas v Mokrovousích v roce 2030
V obci je dobré zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity a relaxaci. Obec
žije bohatým společenským životem, konají se zde akce, které přispívají k pospolité
atmosféře, jsou udržovány tradiční akce a vytvářeny nové. Možnosti vyžití ve volném čase
mají obyvatelé i návštěvníci všech věkových kategorií.
Fungují zde zájmová sdružení, aktivní Sbor dobrovolných hasičů, obec i obyvatelé
podporují rozvoj volnočasových aktivit, podílí se na jejich organizaci a aktivně se akcí
a aktivit účastní.
Obec dostatečně informuje o nabídce volnočasových aktivit v obci i v okolí
a spolupracuje s okolními obcemi na rozšiřování nabídky využití volného času.

Strategické cíle
Strategický cíl

Indikátor

o I-S-4.I.1 Počet
stávajících tradičních
akcí (↔)
o I-S-4.I.2 Počet nových
akcí (↑)
o I-S-4.I.3 Spokojenost
obyvatel s nabídkou
aktivit volného času (↑)
o I-S-4.II.1 Spokojenost
S-4.II. Zajistit dobrou materiálně
obyvatel a návštěvníků
technickou základnu pro aktivity
s podmínkami
volného času a místa setkávání
pro aktivity volného
obyvatel
času a společenský
život
o
I-S-4.III.1
Počet
S-4.III Zajistit spolupráci subjektů v obci
aktivně
i s okolními obcemi na rozvoji aktivit
spolupracujících
volného času a aktivní účast občanů,
subjektů a obyvatel (↑)
podporovat zakládání spolků
S-4.IV Zajistit dostatečnou informovanost o I-S-4.IV.1 Spokojenost
obyvatel
o aktivitách volného času v obci
s informovaností
i okolí
o aktivitách volného
času (↑)
S-4.I Zajistit pestrou nabídku zájmových,
sportovních, kulturních,
společenských, vzdělávacích
a dalších aktivit volného času
pro obyvatele i návštěvníky obce
všech věkových kategorií, udržovat
stávající a vytvářet nové akce
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Prostředek
ověření
o PO-S-4.I.1
Evidence
o PO-S-4.I.2
Evidence
o PO-S-4.I.3
Anketa
o PO-S-4.II.1
Anketa

o PO-S-4.III.1
Evidence

o PO-S-4.IV.1
Anketa

Klíčová oblast 4: Volný čas

Podoblasti:
4.1

Nabídka aktivit volného času a společenský život

4.2

Informovanost, spolupráce pro aktivity volného času

4.3

Materiálně-technické a finanční zajištění aktivit volného času

Specifické cíle
4.1 Nabídka aktivit volného času a společenský život
Specifický cíl
4.1.1

4.1.2

Zachovat a dále rozvíjet stávající akce
volného času, udržet jejich kvalitu
Priority: 7

Vytvářet nové akce a aktivity volného
času pro všechny věkové kategorie

Indikátor
o I-4.1.1.1 Počet
tradičních obecních
akcí/rok (╧)
o I-4.1.1.2
Spokojenost
obyvatel s novými
akcemi a aktivitami
volného času /4 roky
o I-4.1.2.1 Počet nově
realizovaných akcí
a aktivit / rok
o I-4.1.2.2
Spokojenost
obyvatel s novými
akcemi a aktivitami
volného času /4 roky
o I-4.1.3.1 Počet
sportovních akcí
a aktivit/rok

Prostředek
ověření
o PO-4.1.1.1
Evidence
o PO-4.1.1.2
Anketa

o PO-4.1.2.1
Evidence
o PO-4.1.2.2
Anketa

4.1.3

Podporovat sportovní akce a aktivity

4.1.4

Podporovat akce a aktivity pro děti
Priority: 1

o I-4.1.4.1 Počet akcí
a aktivit pro děti/rok

o PO-4.1.4.1
o Evidence

4.1.5

Ve spolupráci s náctiletými zajišťovat
jejich vyžití ve volném čase,
organizované i neorganizované
Priority: 4

o PO-4.1.5.1
Anketa

4.1.6

Podporovat setkávání seniorů a akce pro
ně
Priority: 15
Budovat naučné a zábavné trasy v obci
a okolí

o I-4.1.5.1
Spokojenost
náctiletých
s trávením volného
času/2 roky (↑)
o I-4.1.6.1 Počet akcí
pro seniory/rok (↑)
o I-4.1.7.1 Počet
naučných tras v obci
a okolí/rok (↑)

o PO-4.1.7.1
Evidence

4.1.7

o PO-4.1.3.1
Evidence

o PO-4.1.6.1
Evidence
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4.2 Informovanost, spolupráce pro aktivity volného času
Specifický cíl
4.2.1

Zajišťovat informovanost o nabídce
volnočasových akcí a aktivit v obci
a okolí; vytvářet a zveřejňovat Kalendář
akcí na rok

4.2.2

Zajistit zpětnou vazbu od účastníků akcí
a aktivit volného času

4.2.3

Spolupracovat v rámci obce při
organizování akcí a aktivit pro volný čas

Indikátor
o I-4.2.1.1 Kalendář
akcí na rok vytvořen
a zveřejněn
do začátku
následujícího
roku/rok (A/N)
o I-4.2.2.1
Spokojenost
účastníků akcí (↑)
o I-4.2.3.1 Počet
společně
realizovaných akcí
a aktivit v obci/rok
(↑)

Prostředek
ověření
o PO-4.2.1.1
Zveřejněný
Kalendář akcí
na rok

o PO-4.2.2.1
Zpětná vazba
o PO-4.2.3.1
Zpráva

4.3 Materiálně-technické a finanční zajištění aktivit volného času
Specifický cíl
4.3.1

4.3.2

Zrekonstruovat prostory pro setkávání
obyvatel a pořádání kulturních
a společenských akcí a volnočasových
aktivit
Priority: 6

Vybudovat multifunkční sportovní areál
se zázemím
Priority: 28

4.3.3

Ve spolupráci s mladistvými vytvářet
a upravovat místa pro neformální
venkovní setkávání

4.3.4

Rekonstruovat klubovnu

Indikátor
o I-4.3.1.1 Prostory
pro setkávání
zrekonstruovány
(A/N)
o I-4.3.1.2
Spokojenost
obyvatel
s prostorami
pro setkávání/4 roky
(↑)
o I-4.3.2.1
Multifunkční
sportovní areál se
zázemím vybudován
(A/N)
o I-4.3.2.2
Spokojenost
obyvatel se zázemím
pro sportovní
aktivity/4 roky (↑)
o I-4.3.3.1
Spokojenost
mladistvých
s možnostmi
neformálního
setkávání/4 roky (↑)
o I-4.3.4.1 Klubovna

Prostředek
ověření
o PO-4.3.1.1
Zpráva

o PO-4.3.1.2
Anketa

o PO-4.3.2.1
Zpráva

o PO-4.3.2.2
Anketa

o PO-4.3.3.1
Anketa

o PO-4.3.4.1
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4.3.5

Zpracovat nová pravidla pro využívání
klubovny a zveřejnit je
Priority: 1

o

4.3.6

Po získání pozemku pod požární nádrží
tuto nádrž upravit a zachovat možnost
koupání
Priority: 7

o

4.3.7

Vybudovat cestu ke kiosku vč. přístupu
na obecní pozemky
Priority: 5

o

4.3.8

Zajistit finanční prostředky pro zájmová
sdružení a aktivity volného času

o

o

4.3.9

Udržovat dětská hřiště v dobrém stavu

o

rekonstruována
(A/N)
I-4.3.5.1 Nová
pravidla pro
využívání klubovny
zpracována
a zveřejněna do XII.
2017
I-4.3.6.1 Požární
nádrž upravena
(dle dle termínu
získání pozemku
bude upřesněno)
I-4.3.7.1 Cesta
ke kiosku
vč. přístupu
na obecní pozemek
vybudována do XII.
2020
I-4.3.8.1 Objem
finančních
prostředků
pro aktivity volného
času/rok
I-4.3.8.2 Objem
finančních
prostředků
pro aktivity volného
času z externích
zdrojů/rok
I-4.3.9.1
Spokojenost
obyvatel s dětskými
hřišti/4 roky (↑)

Zpráva
o PO-4.3.5.1
Nová pravidla
pro využívání
klubovny

o PO-4.3.6.1
Zpráva

o PO-4.3.7.1
Zpráva

o PO-4.3.8.1
Rozpočet obce

o PO-4.3.8.2
Evidence

o PO-4.3.9.1
Rozpočet obce
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Klíčová oblast 5: Řízení a rozvoj obce
Vize rozvoje oblasti
Řízení a rozvoj obce v Mokrovousích v roce 2030
Mokrovousy jsou malá, čistá, bezpečná a klidná obec. Žije zde přibližně 500 obyvatel.
Obec je příznivá pro mladé rodiny i seniory.
Výstavba a rozvoj obce se uskutečňuje tak, aby byl zachován venkovský ráz obce.
Veřejná prostranství jsou funkční, upravená, s dostatkem zeleně a slouží také k relaxaci
a setkávání lidí.
Hospodaření obce je zdravé, obec se nezadlužuje nad únosnou míru. Obec vlastní
pozemky nebo spolupracuje s vlastníky pozemků, které jsou zázemím pro rozvoj služeb
obyvatelům a návštěvníkům obce. Budova i interiér obecního úřadu jsou moderní, provoz
je ekologický. Obecní úřad zajišťuje služby obyvatelstvu, např. CzechPOINT, ověřování,
kopírování a další.
V obci a okolí jsou zajištěny základní sociální a zdravotnické služby. Je rozvíjena
pomoc seniorům a potřebným lidem.
Je zajištěna dostatečná informovanost o správě obce, jejím rozvoji a o dění v obci.
Vedení obce, jednotliví občané i zástupci zájmových sdružení a podnikatelé spolupracují
na aktivním životě a rozvoji obce.
Obec spolupracuje s dalšími obcemi, zapojuje se do aktivit podporujících rozvoj
regionu, je aktivním členem Mikroregionu Nechanicko, MAS Hradecký venkov, případně
dalších sdružení, zapojuje se do soutěží.

Strategické cíle
Strategický cíl
S-5.I Zvyšovat kvalitu a výkon veřejné
správy, zachovat stávající veřejné
služby obyvatelstvu a zajistit jejich
rozvoj podle potřeb a možností obce

S-5.II Udržet zdravé hospodaření obce

Plán rozvoje obce Mokrovousy do roku 2030

Indikátor

Prostředek
ověření
o PO-S-5.I.1
Anketa

o I-S-5.I.1 Spokojenost
obyvatel s kvalitou,
výkonem veřejné
správy
a poskytovanými
veřejnými
službami/4 roky (↑)
o PO-S-5.II.1
o I-S-5.II.1 Výše
Rozpočet obce
zadlužení obce (splátky
nepřekročí 0,5 mil./rok
o I-S-5.II.2 Hodnota
o PO-S-5.II.2
majetku obce (╧)
Závěrečný účet
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S-5.III Vylepšovat vzhled obce a její
zástavby, zajistit novou výstavbu
při zachování venkovského rázu
obce
S-5.IV Zajistit funkční, upravená a čistá
veřejná prostranství s dostatkem
udržované zeleně

obce
o I-S-5.III.1 Spokojenost o PO-S-5.III.1
obyvatel se vzhledem
Anketa
obce/4 roky (↑)

o I-S-5.IV.1 Spokojenost
obyvatel a návštěvníků
obce s veřejnými
prostranstvími a zelení
(↑)
o I-S-5.V.1 Spokojenost
S-5.V Udržovat bezpečnost a veřejný
obyvatel s bezpečností
pořádek v obci
v obci /4 roky (↑)
S-5.VI Udržet stávající zdravotnické služby o I-S-5.VI.1 Spokojenost
obyvatel se
a vytvářet podmínky pro rozvoj
zdravotnickými
sociálních a drobných služeb v obci
službami a rozvojem
sociálních
služeb/4 roky (↑)
o I-S-5.VI.2 Existence
zdravotnických
služeb/rok (↔)
o I-S-5.VII.1 Počet
S-5.VII Spolupracovat v rámci obce
společných
s podnikateli, neziskovými
realizovaných
akcí,
organizacemi, občany ad.
projektů/rok (╧)
na rozvoji a propagaci obce,
o I-S-5.VII.2
zajištění služeb, rozvoji občanské
Spokojenost obyvatel
společnosti apod.; zajistit
a návštěvníků obce
průběžnou komunikaci v rámci
s informovaností
obce a dostatečnou informovanost;
a spoluprací/4 roky (↑)
spolupracovat a vytvářet
partnerství s dalšími obcemi

o PO-S-5.IV.1
Anketa

o PO-S-5.V.1
Anketa
o PO-S-5.VI.1
Anketa

o PO-S-5.VI.2
Zdravotnické
služby
o PO-S-5.VII.1
Evidence

o PO-S-5.VII.2
Anketa

Podoblasti:
5.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu
5.2 Výstavba a vzhled obce, bydlení
5.3 Veřejná prostranství a zeleň na veřejných prostranstvích, čistota obce
5.4 Bezpečnost a veřejný pořádek v obci
5.5 Občanská vybavenost, sociální a zdravotnické služby
5.6 Informovanost, spolupráce

Specifické cíle
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5.1 Řízení a rozvoj obce vč. fungování obecního úřadu
Specifický cíl
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

Naplňovat Plán rozvoje obce (PRO),
vyhodnocovat ukazatele, aktualizovat plán
podle výsledku vyhodnocení

Indikátor

o I-5.1.1.1 Počet
plněných
specifických
cílů/počet
specifických cílů
PRO/rok (cíl: 1)
o I-5.1.1.2 Počet
sledovaných
ukazatelů/rok (cíl:
100 %)
o I-5.1.1.3 PRO
aktualizován cca
za 4 roky (A/N)
Využívat moderní metody řízení, zvyšovat
o I-5.1.2.1
kapacitu pro výkon veřejné správy, zajistit
Spokojenost občanů
vzdělávání představitelů a pracovníků obce
s výkonem veřejné
správy v obci/4 roky
(↑)
Udržovat obecní majetek v dobrém stavu
o I-5.1.3.1 Počet
a zajistit jeho efektivní využívání
stížností na stav
obecního
majetku/rok (cíl: 0)
o I-5.1.4.1 Rozsah
Získat vhodné pozemky, které umožňují
pozemků ve
veřejné služby, do vlastnictví obce
vlastnictví obce/rok
(↑)
Realizovat pouze takové investice, na jejichž o I-5.1.5.1 Dluhová
provoz a údržbu má obec odpovídající příjmy
služba (max. 0,5
Priority: 1
mil/rok)
Zajišťovat finanční prostředky na rozvoj obce o I-5.1.6.1 Výše
také z externích zdrojů (dotace ad.)
získaných finančních
Priority: 1
prostředků
z externích
zdrojů/rok
Zachovat služby obecního úřadu
o I-5.1.7.1
ve stávajícím rozsahu, případně je rozšiřovat
Spokojenost
podle možností obce a služby dobře
obyvatel
propagovat
se službami/4 roky
Priority: 4
(↑)
Zachovat samostatnost obce a stávající model o I-5.1.8.1
řízení obce, tj. 7 zastupitelů
Mokrovousy jsou
samostatnou obcí
(A/N)
o I-5.1.8.2
Počet
zastupitelů/volební

Prostředek
ověření
o PO-5.1.1.1
Zpráva o
plnění
PRO

o PO-5.1.1.2
Ukazatele

o PO-5.1.1.3
PRO
o PO-5.1.2.1
Anketa

o PO-5.1.3.1
Evidence

o PO-5.1.4.1

o PO-5.1.5.1
Rozpočet
obce
o PO-5.1.6.1
Rozpočet
obce

o PO-5.1.7.1
Anketa

o PO-5.1.8.1
Seznam
obcí ČR
o PO-5.1.8.2
Seznam
zastupitelů
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období (↔)

5.2 Výstavba a vzhled obce, bydlení
Specifický cíl
5.2.1

5.2.2

Při rozvoji obce respektovat podmínky
funkčního využití ploch a regulativa daná
územním plánem vč. maximálně možného
zajištění retenční schopnosti území
(vsakování a zadržování srážkových vod)
Při zpracování nového územního plánu
respektovat cíle stanovené v Programu
rozvoje obce (PRO)
Priority: 3

Indikátor
o I-5.2.1.1 Počet
závažných neshod
s ÚP (cíl: 0)

o I-5.2.2.1 Nový ÚP
pořízen do XII. 2020
(A/N)
o I-5.2.2.2 Počet
závažných neshod
ÚP s PRO

Prostředek
ověření
o PO-5.2.1.1
Zpráva

o PO-5.2.2.1
ÚP
o PO-5.2.2.2
Zpráva

5.3 Veřejná prostranství a zeleň na veřejných prostranstvích, čistota obce
Specifický cíl
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Zajistit kvalitní materiálně-technickou
základnu a personální zajištění pro údržbu
veřejných prostranství a zeleně, udržovat
dostatečnou čistotu veřejných prostranství
vč. dětských hřišť
Stav zeleně na veřejných prostranstvích
(na návsi, v okolí pomníků, v parku ad.)
sledovat odbornou firmou a dle výsledků
ji revitalizovat, případně rozšiřovat
Zpracovat Pasport zeleně vč. plánu údržby
zeleně

5.3.4

Podporovat a motivovat obyvatele k péči
o vzhled a čistotu obce
Priority: 2

5.3.5

Zachovat plochy pro setkávání a relaxaci
obyvatel a návštěvníků obce vč. vybavení
mobiliářem
Priority: 2

Indikátor
o I-5.3.1.1
Spokojenost
obyvatel s čistotou
obce/4 roky (↑)
o I-5.3.2.1
Spokojenost
obyvatel se zelení
v obci/4 roky (↑)
o I-5.3.3.1 Pasport
zeleně zpracován
do XII. 2018
o I-5.3.4.1
Spokojenost vedení
obce s péčí obyvatel
o vzhled a čistotu
o I-5.3.5.1
Spokojenost
obyvatel a
návštěvníků
s plochami pro
relaxaci a
setkávání/4 roky (↑)

Prostředek
ověření
o PO-5.3.1.1
Anketa

o PO-5.3.2.1
Anketa

o PO-5.3.3.1
Pasport
zeleně
o PO-5.3.4.1
Zpráva

o PO-5.3.5.1
Anketa

5.4 Bezpečnost a veřejný pořádek v obci
Specifický cíl

Indikátor

Prostředek
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5.4.1

Zachovat existenci a činnost Sboru
dobrovolných hasičů (SDH)
Priority: 4

5.4.2

Zajistit opatření ke zvýšení bezpečnosti
na vytipovaných místech

5.4.3

Zachovat dobrou spolupráci s PCR
a ostatními složkami Integrovaného
záchranného systému (IZS) při zvyšování
bezpečnosti v obci

5.4.4

Využívat legislativních nástrojů pro zajištění
pořádku v obci

5.4.5

Dodržovat Protipovodňový plán

5.4.6

Spolupracovat při rozvoji preventivních
programů a akcí při osvětě dětí, mládeže
a seniorů pro zvýšení bezpečnosti

o I-5.4.1.1 SDH
existuje (A/N)
o I-5.4.1.2 Výše
finanční podpory
ze strany obce/rok
(╧ výše roku 2016)
o I-5.4.2.1
Spokojenost
obyvatel
s bezpečností
na vytipovaných
místech/4 roky (↑)
o I-5.4.3.1
Spokojenost vedení
obce se spoluprací
s PČR a a ostatními
složkami (IZS)
o I-5.4.4.1
Spokojenost
obyvatel s veřejným
pořádkem v obci/4
roky (↑)
o I-5.4.5.1 Počet
závažných neshod
s Protipovodňovým
plánem (cíl: 0)
o I-5.4.6.1 Počet
realizovaných
preventivních
programů v obci/rok
(↑)

ověření
o PO-5.4.1.1
SDH
o PO-5.4.1.2
Rozpočet
obce
o PO-5.4.2.1
Anketa

o PO-5.4.3.1
Zpráva

o PO-5.4.4.1
Anketa

o PO-5.4.5.1
Zpráva

o PO-5.4.6.1
Zpráva

5.5 Občanská vybavenost, sociální a zdravotnické služby
Specifický cíl
5.5.1

Indikátor

Vytvořit podmínky pro zajištění dostupné
o I-5.5.1.1
lékařské péče – v obci zachovat ordinaci
Spokojenost
dětského lékaře a spolupracovat s Dohalicemi
obyvatel
při zajištění praktického lékaře
s dostupností
Priority: 10
lékařské péče/4 roky
(↑)
o I-5.5.1.2 Ordinace
dětského lékaře
v obci zachována
(A/N)

Prostředek
ověření
o PO-5.5.1.1
Anketa

o PO-5.5.1.2
Ordinace
dětského
lékaře
v obci
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5.5.2

5.5.3

5.5.4

Rozvíjet drobnou výpomoc, jako donáška
nákupů, hromadné vyzvedávání receptů,
úklid chodníků v zimě apod.
Priority: 1
Spolupracovat v rámci regionu na společném
Komunitním plánu sociálních služeb
za účelem zajištění těchto služeb
pro obyvatele obce
Spolupracovat s MŠ a ZŠ, které navštěvují
děti z obce
Priority: 1

o I-5.5.2.1
Spokojenost
obyvatel s drobnou
výpomocí/4 roky (↑)
o I-5.5.3.1 Spolupráce
na KPSS (A/N)

o I-5.5.4.1
Spokojenost rodičů
s MŠ a ZŠ, které
navštěvují jejich děti
/4 roky (↑)

o PO-5.5.2.1
Anketa

o PO-5.5.3.1
KPSS

o PO-5.5.4.1
Anketa

5.6 Informovanost, spolupráce
Specifický cíl
5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

Zajistit informovanost obyvatel o dění v obci
a řízení obce, využívat při tom moderní
technologie vč. webové stránky obce,
rozesílání SMS zpráv apod.;
vydávat obecní Zpravodaj; udržovat místní
rozhlas v dobrém technickém stavu ad.

Spolupracovat v rámci obce s podnikateli,
neziskovými organizacemi i jednotlivými
občany, zajišťovat zpětnou vazbu, motivovat
k aktivnímu přístupu, umožňovat aktivně
se podílet na životě a rozvoji obce (pořádat
setkání např. se seniory, občany, rozvíjet
společné projekty apod.)
Priority: 4
Podporovat činnost organizací či jednotlivců
zajišťujících akce a aktivity volného času
Spolupracovat s okolními obcemi
a se sdruženími (Mikroregion Nechanicko,
MAS Hradecký venkov, příp. dalšími) při
- zajišťování služeb obyvatelům
vč. předškolního a základního školství
a sociálních služeb,
- zajišťování bezpečnosti v obci a okolí,
- rozvoji a zabezpečení kvalitní
infrastruktury vč. dopravní,
- zajišťování zdravého životního prostředí,
ochraně přírody a krajiny,
- při rozšiřování pracovních příležitostí

Indikátor
o I-5.6.1.1
Spokojenost
obyvatel
s informovaností
/4 roky (↑)
o I-5.6.1.2 Počet
registrovaných
odběratelů zpráv
na webu obce /rok
o I-5.6.2.1 Počet
setkání/rok
o I-5.6.2.2 Anketa
mezi obyvateli
provedena 1x /4
roky (A/N)

o I-5.6.3.1 Počet
organizací,
jednotlivců VČ /rok
o I-5.6.4.1 Členství
v Mikroregionu
Nechanicko (A/N)
o I-5.6.4.2 Členství
v MAS Hradecký
venkov (A/N)
o I-5.6.4.3 Počet
společných projektů
s okolními
obcemi/rok

Prostředek
ověření
o PO-5.6.1.1
Anketa

o PO-5.6.1.2
Evidence

o PO-5.6.2.1
Evidence
o PO-5.6.2.2
Anketa

o PO-5.6.3.1
Evidence
o PO-5.6.4.1
Evidence
o PO-5.6.4.2
Evidence
o PO-5.6.4.3
Evidence
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Klíčová oblast 5: Řízení a rozvoj obce

5.6.5

pro obyvatele obce a rozvoji podnikání,
- řízení odpadového hospodářství,
- rozvoji aktivit volného času vč. rekreace
a sportu,
- informovanosti obyvatel a návštěvníků,
- propagaci obce,
- získávání finančních prostředků a další
pomoci pro rozvoj regionu
- při prosazování společných zájmů
v rámci regionu,
- rozvoji cestovního ruchu
- a dalších oblastech
Priority: 6
Prezentovat obec, zajistit dostatečnou
propagaci obce
Priority: 3

o I-5.6.5.1 Počet
přístupů na webové
stránky obce/rok (↑)

o PO-5.6.5.1
Evidence
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III. D

Priority rozvoje obce Mokrovousy

V průběhu i závěru tvorby Plánu rozvoje obce „Mokrovousy 2030“ byly zjišťovány
priority různých cílových skupin týkající se rozvoje obce.
V rámci průzkumu názorů občanů vyplynuly pro rozvoj obce následující priority, které
byly posléze potvrzeny během besed, rozhovorů a jednání Řídící skupiny, a můžeme je tedy
pokládat za dlouhodobé priority rozvoje obce:
Co je třeba zajistit a dále podporovat:

Priority na úrovni specifických, tedy již konkrétnějších cílů volili jednak členové
Řídící skupiny na svém posledním jednání dne 17. 5. 2016 a jednak účastníci veřejného
setkání k projednání Plánu dne 6. 6. 2016. Celkem priority volilo 36 lidí.
Výsledné prioritní specifické cíle, které obdržely 10 a více hlasů:

Číslo
cíle
4.3.2

1.1.4

4.1.6

2.1.1

1.1.5
5.5.1

Specifický cíl
Vybudovat multifunkční sportovní areál se zázemím
Udržovat zdravé vodní ekosystémy, zlepšovat kvalitu povrchových
a podzemních vod na území obce, chránit zdroje podzemní
vody, udržovat svodnice, hospodařit se srážkovou vodou
v intravilánu obce, spolupracovat se správci toků na revitalizaci
toků, např. říčky Bystřice, Mlýnského potoka, melioračních kanálů,
hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ)
Podporovat setkávání seniorů a akce pro ně
Spolupracovat s dopravci na zajištění dostatečné dopravní
obslužnosti obce; zajistit dopravu k lékaři v Dohalicích a zpět;
zajistit bezpečnou dopravu dětí do škol vč. vhodných zastávek
autobusu pro školáky; dle možností rozšířit počet spojů ve
večerních hodinách a o víkendech
Zachovat minimálně stávající možnosti třídění odpadů;
podporovat prevenci vzniku odpadů
Vytvořit podmínky pro zajištění dostupné lékařské péče – v obci
zachovat ordinaci dětského lékaře a spolupracovat s Dohalicemi při
zajištění praktického lékaře

Počet
hlasů
28

17

15

14

12
10

Uvedené priority mohou být vodítkem pro rozhodování o konkrétních akcích, aktivitách
a projektech. Je potřeba je brát jako orientační, protože jejich volba závisela na složení
účastníků té které akce.
.
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IV. Implementace Plánu rozvoje obce
Mokrovousy 2030
IV. A

Implementace Plánu rozvoje

Dlouhodobý plán rozvoje neboli strategický plán je základním koncepčním
dokumentem rozvoje obce. Je východiskem pro tvorbu a aktualizaci dílčích oborových
koncepcí, rozhodování zastupitelstva obce, tvorbu projektů i realizaci dílčích aktivit. Je úzce
provázán s územním plánem, oba dokumenty se vzájemně doplňují a budou se respektovat
také při aktualizaci. Při rozhodování o konkrétních činnostech by měly být sledovány cíle
stanovené v Plánu rozvoje a respektovány principy uvedené v MISI.
Předpoklady úspěšné implementace Plánu rozvoje obce jsou:
strategické vůdcovství – stálá politická podpora přijatých cílů Plánu, schopnost
přesvědčit zúčastněné a vytvořit prostředí pro plánované změny,
zajištění finančních zdrojů na realizaci projektů a aktivit, vhodné rozdělení zdrojů
pro uplatnění strategie, zdravá ekonomika obce,
kvalitní projektové řízení,
provázanost procesů vnitřních (OÚ, zastupitelé) i vnějších (v obci),
dostatečná a zvyšující se kapacita lidských zdrojů – schopnosti a motivace nositelů
realizace vč. pracovníků OÚ, způsob odměňování, osobní zodpovědnost,
angažovanost, tvořivost, přijetí procesu učení se, vzdělávání,
uplatnění principu partnerství - zajištění spolupráce s těmi, kdo se podíleli
na zpracování Strategického plánu a těmi, kteří mohou ovlivnit naplňování
stanovených cílů i aktualizaci plánu vč. spolupráce s externími odborníky, společné
zkoumání rozličných řešení problémů, zajištění zpětné vazby, transparentnost, dobrá
vnější komunikace (obec – partneři, veřejnost),
dostatečná a srozumitelná prezentace výsledků, informovanost a osvěta; vytvoření
informačního systému; zajištění, aby zúčastnění chápali cíle, důvody i způsob jejich
realizace,
zajištění kontinuity procesu, vytrvalost a trpělivost, neboť v řadě věcí se jedná
o dlouhodobou návratnost.
Implementace dlouhodobého Plánu rozvoje obce (strategie rozvoje obce) zahrnuje čtyři
okruhy aktivit:
1.
2.
3.
4.

realizaci Plánu,
monitoring realizace pomocí ukazatelů,
vyhodnocení realizace a
aktualizaci Plánu.

Kompletní text implementace je samostatnou přílohou Plánu rozvoje obce Mokrovousy 2030.
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V. Přílohy
V. A Seznam členů Řídící skupiny pro zpracování Plánu rozvoje
obce Mokrovousy 2030
Číslo

Příjmení

Jméno

Organizace, instituce, oblast působení

1.

Bludská

Monika

prodavačka v obci

2.

Holubec

Milan

místostarosta

3.

Hypius

Rostislav

místostarosta

4.

Hypius

Robert

zastupitel, člen kontrolního výboru

5.

Hypiusová

Jana

seniorka

6.

Chmelíček

František

zastupitel, člen finančního výboru

7.

Jaroš

Vladimír

senior

8.

Jedlička

Jiří

senior

9.

Kalousek

Stanislav

senior

10. Kempfová

Jana

členka finančního výboru, bývalá zastupitelka

11. Klempárová

Jana

knihovnice

12. Krátký

Miroslav

člen kontrolního výboru, zaměstnanec obce

13. Langrová

Michaela

zastupitelka, předsedkyně finančního výboru

14. Láša

Michal

zastupitel, předseda kontrolního výboru, podnikatel

15. Lášová

Ivana

účetní obce

16. Machytka

David

zástupce velitele SDH

17. Malý

Jakub

mladý tatínek, moderátor

18. Novotná

Jaroslava

seniorka

19. Novotný

Tomáš

žák 2. stupně ZŠ (autor videa o Mokrovousích)

20. Novotný

Petr

velitel SDH

21. Pečenková

Jana

starostka, zástupce mikroregionu Nechanicko, předsedkyně NNO

22. Petera

Otto

myslivec

23. Pražák

Radek

podnikatel – klempíř

24. Slavík

Zdeněk

dětský lékař

25. Stehlík

Vratislav

mladý tatínek

26. Tichá

Kateřina

mladá maminka

27. Vrabec

Jan

kronikář
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V. B Seznam podkladů pro přípravu Plánu rozvoje obce
Mokrovousy do roku 2030
Místní úroveň:
- Územní plán z r. 2007 (pozn.: je zažádáno o nový, měl by být hotový do roku 2020)
- Povodňový plán obce Mokrovousy: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovyplan/mokrovousy-375
- Pasport komunikací (zakreslen v mapovém podkladu
http://www.geosense.cz/geoportal/mokrovousy/)
- Charakteristika obce Mokrovousy (podklad pro soutěž Vesnice roku)
- Obecní Zpravodaje (od roku 2011,
http://www.mokrovousy.cz/index.php?nid=610&lid=cs&oid=2644651)
- Analýza obce, říjen 2015
- Zpráva z názorového průzkumu mezi občany a návštěvníky obce Mokrovousy, říjen –
listopad 2015
- Dětské kresby na téma obec Mokrovousy, prosinec 2015
- Video T. Novotného o obci Mokrovousy, prosinec 2015
- Výsledky diskuse se seniory, leden 2016
- Názory podnikatelů, leden 2016 až únor 2016
Regionální úroveň:
- Vyhodnocení strategického plánu rozvoje Mikroregionu Nechanicko z roku 2002 +
databáze projektových záměrů strategického plánu
- Strategický plán rozvoje Mikroregionu Nechanicko 2014 – 2020, schválený v prosinci
2015
- Regionální cyklotrasy na Nechanicku
http://www.nechanicko.cz/index.php?nid=609&lid=cs&oid=1069250
- MAS Hradecký venkov o.p.s. http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c2/MAS/Hradecky-venkov-o-p-s
- Strategie území správního obvodu ORP Hradec Králové v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu
na období 2015 až 2024
- Koncepční dokumenty Královéhradeckého kraje
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=222
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/zasadyuzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-46187/
- Územně analytické podklady správního území Hradce Králové
http://www.hradeckralove.org/urad/uzemne-analyticke-podklady
- Evropsky významné lokality v České republice, EVL CZ0523264 – Bystřice
http://www.nature.cz/natura2000design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000102150
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Národní úroveň:
- Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/K
M-SRUR_CZ-20100602.pdf
- Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020: http://www.mmr.cz/cs/Podporaregionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategieregionalniho-rozvoje-CR-2014-2020
- Politika územního rozvoje České republiky
- http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky
- Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FIL
E/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
- Programové dokumenty OP
- Sektorové strategie, strategické dokumenty resortů a dalších národních institucí
http://databaze-strategie.cz/cz/CR
Mezinárodní úroveň:
- Strategie udržitelného rozvoje EU http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3
- Strategie Evropa 2020 http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropskepolitiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/
- Adaptační strategie EU http://www.mzp.cz/cz/adaptacni_strategie_eu
- Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020 a další dokumenty
http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Kohezni-politika-EU/Dokumenty
- Územní agenda EU http://www.mmr.cz/cs/Evropska-unie/Uzemni-agenda-Evropskeunie
- Evropská úmluva o krajině
http://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva
- Toledská deklarace http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/KoncepceStrategie/Toledska-deklarace-(1)
- Aalborg + 10
http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/MZPMSFHUHXKF/$FILE/Aalborgske_zavazky.pdf
- COP 21 http://newsroom.unfccc.int/action-to-adapt/
- Cíle udržitelného rozvoje http://www.osn.cz/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs/
- Agenda 2030 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
- United Nations Global Compact https://www.unglobalcompact.org/
- Summit Země 2012 „Rio + 20“ http://www.uncsd2012.org/
- Summit Země 1992 v Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji - zásady
udržitelného rozvoje a Agenda 21 - především kapitolu 28
http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%A
Dm_prost%C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji
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V. C Přehled zkratek
zkratka
ČOV
ČR
EU
EVL
HOZ
KO
IZS
MAS
MŠ
PČR
PRO
RBC
RBK
ŘS
SDH
SWOT
ÚP
ÚSES
VČ
VS
ZŠ
ŽP

pojem
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Evropská unie
Evropsky významná lokalita
Hlavní odvodňovací zařízení
Klíčová oblast
Integrovaný záchranný systém
Místní akční skupina
Mateřská škola
Policie České republiky
Plán rozvoje obce
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor
Řídící skupina
Sbor dobrovolných hasičů
Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení
Územní plán
Územní systém ekologické stability
Volný čas
Veřejné setkání
Základní škola
Životní prostředí
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