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1 Úvod
Program či strategie rozvoje obce Chvalkovice je základní plánovací dokument, který představuje hlavní
nástroj řízení rozvoje obce. V podstatě definuje postup, jak se dostat z bodu A do bodu B. Bod A je
současnost, tedy jak to v obci v současnosti vypadá, jakými různorodými prostředky obec disponuje,
které služby jsou v obci k dispozici atd. Bod B představuje budoucí stav, tedy jak chceme, aby to v obci
vypadalo v budoucnosti, co zde má být přítomno, co naopak odstraněno apod. Celý dokument je
rozdělen do několika hlavních částí.
První částí je analytická část, která popisuje stávající situaci v obci. Převážně je zde věnována pozornost
charakteristice obce, která je rozdělena do sedmi hlavních kapitol – území, obyvatelstvo, hospodářství,
infrastruktura, vybavenost obce, životní prostředí a správa obce. Dále jsou zhodnoceny výsledky
získané z dotazníkového šetření a z veřejných projednávání týkajících se rozvoje obce. Analytická část
dále obsahuje východiska pro návrhovou část. Rozebrán je potenciál vyplývající z analýzy současného
stavu, návaznost dokumentu na jiné rozvojové dokumenty, dále jsou definovány limity rozvoje a
provedena tzv. analýza SWOT.
Druhou částí je strategická část. Zde je formulována vize, která definuje to, o co v území usilujeme
a čeho chceme dosáhnout. Následně jsou formulovány strategické cíle (prioritní rozvojové oblasti),
které vyplynuly z vyhodnocení současného stavu a z provedených šetření (dotazníkové šetření, veřejná
projednávání, konzultace s vedením obce), a na které by bylo vhodné se zaměřit, aby
v obci docházelo k rozvoji. V rámci jednotlivých strategických cílů jsou navržena konkrétní opatření
a aktivity, jejichž realizace by měla vést k naplnění a dosažení daných strategických cílů.
Třetí částí je akční plán. Náplní je plán realizace projektů pro nejbližší časové období, zpravidla jednoho
až dvou let. Konkrétní projekty jsou blíže popsány, zdůvodněn je jejich přínos k rozvoji obce, zdroje
financování a návaznost na rozpočet obce, předpokládané časové období nutné pro realizaci, místo
realizace projektu atd. Projekty, jejichž realizace bude naplánována v dalších letech programového
období, budou obsaženy v zásobníku projektů.
Čtvrtou, závěrečnou částí, je implementační část. Obsaženy jsou informace o organizačním zajištění
realizace programu, dále jsou definovány monitorovací indikátory, díky kterým lze sledovat, zda
dochází k realizaci opatření a konkrétních aktivit a následně k naplňování strategických cílů. Obsaženy
jsou i informace, jak bude plán zaveden do rozhodovacích mechanismů obce. Nelze opomenout ani
informace, jak bude probíhat aktualizace programového dokumentu.
Významným aspektem strategie je zapojení veřejnosti. Každý obyvatel obce a každý subjekt v obci
působící měl možnost se vyjádřit k rozvoji obce prostřednictvím dotazníkového šetření (proběhlo
v květnu 2019) či na veřejném projednávání, které proběhlo 18. prosince 2019 (blíže viz kap. 2.2
Zhodnocení dotazníkové šetření a kap. 2.3 Výsledky veřejného projednávání).
Celý proces tvorby Programu rozvoje obce (dále jen PRO) Chvalkovice na období 2019–2028 byl
zahájen 1. 9. 2018.
Zpracování analytické části probíhalo od září roku 2018. Analytická část byla průběžně aktualizována,
aby uvedené informace byly co nejvíce aktuální. V rámci této části bylo provedeno
i dotazníkové šetření a veřejné projednávání (viz výše). Zpracování strategické části navázalo
na analytickou část, přičemž pracovní verze této části byla představitelům obce elektronicky předána
v září 2019. I tato část PRO byla podle potřeby aktualizována do finální podoby. Další části PRO, tj. akční
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plán (včetně zásobníku projektových záměrů) a implementační část byly představitelům obce
elektronicky předány v únoru 2020. V průběhu tvorby byl PRO finalizován. Finální verze PRO
Chvalkovice na období 2019–2028 byla představitelům obce Chvalkovice předána v dohodnutém
formátu.
V rámci zpracování tohoto dokumentu byly využity různorodé informační zdroje. Jmenovat lze knihy,
odborné časopisy, statistické materiály, množství internetových zdrojů, strategické dokumenty
celostátní, regionální a místní úrovně, které s tímto rozvojovým dokumentem souvisí či mapové
podklady. Všechny použité zdroje dat jsou v práci řádně citovány a jejich kompletní přehled je uveden
v závěru práce. Řada informací byla získána prostřednictvím konzultací s představiteli obce
Chvalkovice, z provedeného dotazníkového šetření a z výstupů z veřejného projednávání.
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2 Analytická část
Tato kapitola se zabývá geografickou analýzou obce Chvalkovice. Jedná se především
o analýzu regionální geografie (popis území) a socioekonomické geografie (obyvatelstvo, hospodářství
apod.). Analytická část je rozdělena do čtyř dílčích částí. První dílčí část se zabývá charakteristikou obce,
druhá zhodnocením dotazníkového šetření, třetí vyhodnocením veřejného projednávání a čtvrtá
východisky pro návrhovou část.

2.1 Charakteristika obce Chvalkovice
Charakteristika obce je rozčleněna na sedm hlavních oblastí – území, obyvatelstvo, hospodářství,
infrastruktura, vybavenost obce, životní prostředí a správa obce. Každá tato oblast se zabývá dílčí
charakteristikou obce Chvalkovice, která tematicky s danou oblastí souvisí.

2.1.1 Území
2.1.1.1 Geografická poloha
Obec Chvalkovice se nachází ve východních Čechách. V rámci územního členění je součástí
Královéhradeckého kraje a v rámci kraje patří územně do okresu Náchod, kde se rozkládá v jeho
západní části (obrázek 1). Zeměpisné souřadnice obce jsou 50° 24' 52'' severní šířky a 15° 58' 42''
východní délky.
Z pohledu správního spadala obec do konce roku 2002 pod okres Náchod, od roku 2003 v souvislosti
se zrušením okresních úřadů spadá obec ze správního hlediska pod správní obvod obce s rozšířenou
působností (SO ORP) Náchod. Funkci pověřeného obecního úřadu (POÚ) zajišťuje pro území obce
město Jaroměř.
Další důležité úřady jsou obyvatelům k dispozici v následujících městech:
Stavební úřad – Česká Skalice
Finanční úřad – Jaroměř
Matriční úřad – Jaroměř
Katastrální úřad – Náchod
OSSZ – Náchod
Živnostenský úřad – Jaroměř
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Obrázek 1 Geografická poloha obce Chvalkovice a její členění

Zdroj: https://www.kurzy.cz/obec/chvalkovice-okres-nachod/mapy/

Zdroj: https://www.jaromersko.cz/regiony/jaromersko/?cat=496&pfrom=20
Zdroj: www.mikroregionupa.cz
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2.1.1.2 Členění obce a základní informace o obci
Území obce se skládá ze sedmi částí1 - Chvalkovic, Kopanin, Malé Bukoviny, Miskolez, Střeziměřic, Velké
Bukoviny a Výhledu. Celková rozloha obce je 1230 ha a skládá se celkem z pěti katastrálních území
(k.ú.) – Chvalkovice v Čechách (328 ha), Malá Bukovina u Chvalkovic (188 ha), Miskolez (242 ha),
Střeziměřic (141 ha) a Velká Bukovina u Chvalkovic (331 ha)2. K 1. 1. 2019 zde žilo 736 trvale bydlících
obyvatel3, z toho 386 mužů a 350 žen. Obec se skládá ze sedmi základních sídelních jednotek (ZSJ)4:
Chvalkovice, Kopaniny, Malá Bukovina, Miskolezy, Střeziměřice, Velká Bukovina a Výhled. Skladebnost
jednotlivých druhů jednotek je znázorněna v tabulce 1.
Tabulka 1 Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury v rámci obce Chvalkovice

Název obce

Chvalkovice

Část obce

Název
katastrálního území

Název základní
sídelní jednotky

Chvalkovice

Chvalkovice v Čechách

Chvalkovice

Kopaniny

Velká Bukovina u
Chvalkovic

Kopaniny

Malá Bukovina

Malá Bukovina u
Chvalkovic

Malá Bukovina

Miskolezy

Miskolezy

Miskolezy

Střeziměřice

Střeziměřice

Střeziměřice

Velká Bukovina

Velká Bukovina u
Chvalkovic

Velká Bukovina

Výhled

Malá Bukovina u
Chvalkovic

Výhled

Zdroj: Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky (ČR) http://www.uir.cz/

Z pohledu pro obec významných spádových sídel je nejblíže Česká Skalice (7 km), Jaroměř (10 km) a
Dvůr Králové nad Labem (13 km). Krajské město Hradec Králové je od obce vzdáleno 31 km.

1

Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné
číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (§27, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
2
Zdroj: Internetové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního http://www.cuzk.cz/
3
Zdroj: Údaje poskytnuté Obecním úřadem v Chvalkovicích
4
Základní sídelní jednotky jsou územní jednotky, které jsou skladebné (spolu se svými díly) jak do správní (obce),
tak do technické (katastrální území), evidenční (části obcí) i sídelní struktury a z toho důvodu mají velký význam
pro prostorovou identifikaci (jako základní číselník, z něhož se odvozují kódy dalších prostorových jednotek) a
také při přípravě a vyhodnocování sčítání lidu. ZSJ mají své územní vymezení, kterým beze zbytku vyplňují obce.
Zdroj: Územně identifikační registr ČR, dostupné z: http://www.uir.cz/
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Znak obce (obrázek 2) představuje vykračující čáp bílé barvy s červenou zbrojí v zeleném štítě pod
cimbuřovou hlavou se šesti zelenými stínkami.
Obrázek 2 Znak obce Chvalkovice

Zdroj: https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/1f336b15-e068-4312-92d8-9e6ac0c75071

Znak obce vychází z erbu Dobřenských z Dobřenic a obec jej užívala i před jeho oficiálním přidělením,
neboť vyobrazení čápa je pro obec typické a je s ním historicky spjaté. Události popisuje dochovaná
pověst, která říká, že Bohuš, jediný potomek Petra Dobřenského, pána Chvalkovic padl během válek
s tureckými pohany do zajetí. Tam nad svou hlavou viděl kroužit hejno čápů a vzpomněl si, že na
chvalkovickém zámku také hnízdili čápi. Jeden z nich, jemuž říkali Honzíček, byl dokonce ochočený.
Ponořen do vzpomínek bezděky třikrát zatleskal – tak, jak byl zvyklý k sobě Honzíčka volat. Vtom se
jeden z čápů k němu snesl, byl to jeho ochočený Honzíček. Bohuš po něm poslal domů psaníčko, ve
kterém uvedl, co se mu stalo a kde se nachází. Jeho otec jej pak díky těmto informacím ze zajetí vyplatil
a zachránil tak rod Dobřenských.
Vlajka obce nese stejné znaky. List tvoří dva svislé pruhy, bílý a zubatý zelený se šesti zuby a sedmi
mezerami. V zeleném poli bílý vykračující čáp s černými křídly a červenou zbrojí. Poměr šířky k délce
listu je 2:3.
Obrázek 3 Vlajka obce Chvalkovice

Zdroj: https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/1f336b15-e068-4312-92d8-9e6ac0c75071

Stránka 10 z 127

Program rozvoje obce Chvalkovice na období 2019–2028 – Analytická část

2.1.1.3 Ráz krajiny a přírodní prostředí
Zařazení obce z pohledu geomorfologického členění shrnuje následující schéma:
Schéma 1 Geomorfologické členění obce Chvalkovice

Provincie

Česká vysočina

Subprovincie

Krkonošsko-jesenická soustava / Česká tabule

Oblast

Krkonošská oblast / Východočeská tabule

Celek

Krkonošské podhůří / Orlická tabule

Podcelek

Zvičinsko-kocléřovský hřbet / Úpsko-metujská
tabule

Okrsek

Kocléřovský hřbet / Českoskalická tabule

Ze schématu vyplývá, že obec Chvalkovice se rozkládá na pomezí dvou subprovincií/ oblastí/ celků/
podcelků/ okrsků. Hranice je znázorněna hnědou linkou na obrázku č. 4.
Území obce spadá do geomorfologické provincie Česká Vysočina. Jeho jižní část pak patří do soustavy
Česká tabule, resp. Východočeská tabule, zatímco část severní spadá do subprovincie Krkonošskojesenická soustava, resp. Krkonošské oblasti.
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Obrázek 4 Geomorfologický profil obce Chvalkovice

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/

Geologické složení území obce zobrazuje následující grafika:
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Obrázek 5 Geologické složení území obce

Zastoupeny jsou horniny z období kenozoika, mezozoika a paleozoika.
Z období kenozoika zde můžeme nalézt:
KVARTÉR








navážka, halda, výsypka, odval – v grafice č. 1
nivní sediment – v grafice č. 6
písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment – v grafice č. 12
kamenitý až hlinito-kamenitý sediment v grafice č. 13
spraš a sprašová hlína – v grafice č. 16
písek, štěrk – v grafice č. 26 a 27 a 28

NEOGÉN



štěrky, písčité štěrky, písky s vložkami jílů – v grafice č. 130
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Z období mezozoika zde můžeme nalézt:
KŘÍDA





slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec - vápenec (jílovito vápnité
prachovce -lužický vývoj) – v grafice č. 297
písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky) – v grafice č. 307
pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické – v grafice č. 315

Z období paleozoika zde můžeme nalézt:
KARBON



arkózy, arkózovité pískovce a slepence, podřízeně červenohnědé aleuropelity a prachovce –
v grafice č. 352

Po geologické stránce je prakticky celé okolí Chvalkovic vrstvami opuky z období druhohorní křídy.
Místy jsou opuky překryty vrstvami cihlářské hlíny z období starších čtvrtohor. Ta byla odkryta a
těžena v bývalém panském lomu ve Chvalkovicích. Zdejší naleziště nabízí kvalitní a velmi lehký
stavební kámen s dobrou opracovatelností. Na kameni byly pozorovány i zkamenělé otisky
ulit.
Na území obce se nenachází žádný významnější vrchol. Nejvyšším bodem je bezejmenný vrchol
s nadmořskou výškou 416 m.
Nenachází se zde žádná poddolovaná území ani důlní díla.
Chvalkovicemi protéká jediný významný tok Běluňka (zvaný také Černý potok nebo Nesytský potok),
která pramení v obci Střítež a tvoří osu obce. Běluňka protéká středem obce Chvalkovice, zástavba je
rovnoměrně rozptýlena na obou březích toku. Krom bleskových povodní je obec Chvalkovice
ohrožena pouze záplavou toku Běluňka. Běluňka pramení v obci Střítež 10 km severně od Chvalkovic
ve výšce 513 m n. m. a vlévá se do Labe severně u Jaroměře. Celková délka říčky je 24,74 km a plocha
povodí je 47.77 km2.
V nivě Běluňky je stanoveno aktivní záplavové území.
Západní částí obce protéká Válovický potok a tvoří významnou část západní hranice správního území
Chvalkovice. Pramení v obci Brzice, celková délka toku je 11,4 km a plocha povodí je 22,6 km2. V obci
Velký Třebešov se Válovický potok zprava vlévá do Úpy. Na rozhraní správních území obcí
Chvalkovice, Brzice a Lhota pod Hořičkami se nacházejí 2 malé vodní nádrže napájené z Válovického
potoka, u kterých došlo v minulosti k poruše hráze. Před několika proběhla jejich rekonstrukce.
KÚ Chvalkovice v Čechách
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Běluňka, ID 10100229 (Povodí Labe)
Válovický potok, ID 10185358 (Lesy ČR), kopíruje část hranice katastru

KÚ Velká Bukovina u Chvalkovic
Bezejmenný tok, ID 10166880 (Povodí Labe)
Bezejmenný tok, ID 10166879 (Povodí Labe)
Drahyně, ID 10185343 (Povodí Labe)

KÚ Malá Bukovina u Chvalkovic
Běluňka, ID 10100229 (Povodí Labe), kopíruje část hranice katastru

KÚ Miskolezy
Válovický potok, ID 10185358 (Lesy ČR), kopíruje část hranice katastru

KÚ Střeziměřice
Běluňka, ID 10100229 (Povodí Labe), kopíruje část hranice katastru

V zájmovém území obce Chvalkovice se nachází jedna vodní nádrž – návesní rybník, který sloužil jako
koupaliště. Dále se v tomto katastrálním území nachází vodní nádrž soukromého vlastníka, Dlabolova
vodní nádrž sloužící k rekreaci a chovu ryb. V místní části Miskolezy se pak nachází menší vodní
plocha – požární nádrž. V katastrálním území Malá Bukovina u Chvalkovic nalezneme tři akumulační
nádrže fy HARTMANN – RICO a.s.
Na toku Běluňky v katastrálním území Nesytá (obec Hajnice) se nachází malá vodní nádrž. V případě
destrukce hráze by průlomová vlna mohla ohrozit Chvalkovice.
Je třeba také zmínit, že Povodí Labe na území obce Chvalkovice uvažovalo o výstavbě rybníka
Dubovec na Běluňce. Tato skutečnost je zaznamenána v Územním plánu obce Chvalkovice, str. 24.
Z klimatologického hlediska spadá území obce Chvalkovice do mírně teplé podnebné oblasti.
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Obrázek 6 Území obce Chvalkovice z klimatologického hlediska

Tato podnebná oblast se vyznačuje následovně:
Léto je přiměřené s 20–40 letními dny, mírně teplé s průměrnou teplotou 13–15 °C, přiměřené vlhké
se srážkami 200–400 mm, 100–140 dny se srážkami většími než 1 mm za den.
Přechodné období je přiměřeně dlouhé se 140–160 mrazovými dny, chladným jarem s průměrnou
teplotou 5–7 °C, mírně teplým podzimem s průměrnou teplotou 6–8 °C.
Zima je normálně dlouhá s 50–60 ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2 °C až -3 °C,
přiměřenými srážkami 200–400 mm, přiměřeným trváním sněhové pokrývky 50–80 dnů.
Půda je v obci Chvalkovice využívána především zemědělsky, zastoupení lesů je tak mírně nižší, než je
v tomto kraji obvyklé. V lesích roste řada listnatých a jehličnatých stromů, ze vzácnějších dřevin
nalezneme v zámecké zahradě zerav, cypřiš, tis, jinan dvoulaločný a různé keřovité dřeviny.
Z pedologického hlediska jsou na území obce zastoupeny hnědozemě a kambizemě. Rozdělení je vidět
na následujícím obrázku. Kambizemě jsou zastoupeny především v severní části území, zatímco
hnědozemě nalezneme v jižní části.
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Obrázek 7 území obce Chvalkovice z pedologického hlediska

Co se týče struktury krajiny, největší zastoupení má orná půda (635 ha, 52 % území obce), následovaná
lesními pozemky (341 ha, 28 %). Větší podíl zabírá ještě trvalý travní porost (102 ha, 8 %). Další druhy
pozemků jsou svojí výměrou zastoupeny méně – ostatní plocha (63 ha, 5 %), zahrady (35 ha, 3 %),
zastavěná plocha (22 ha, 2 %), ovocné sady (19 ha, 1,5 %) a vodní plocha (14 ha, 1 %).
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Graf 1 Struktura druhů pozemků půdního fondu v obci Chvalkovice k 31. 12. 2019 (v %)
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Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Struktura druhů pozemků půdního fondu podle jednotlivých k.ú. je zobrazena v tabulce 2, kde jsou
absolutní hodnoty uvedené v metrech čtverečních, a v grafu 2, kde je znázorněno procentuální
zastoupení druhů pozemků v jednotlivých k.ú. obce Chvalkovice.
Tabulka 2 Struktura druhů pozemků půdního fondu v obci Chvalkovice podle katastrálních území k 31. 12.2019 (v m2)

Katastrální území
Malá
Bukovina
1 136 503

Miskolezy

Střeziměřice

1 744 462

Velká
Bukovina
1 272 835

Obec
Chvalkovice
celkem

1 558 870

638 841

6 351 511

118 053

95 527

45 296

73 580

20 352

352 808

56 521

21 238

48 488

45 845

19 068

191 160

255 303

205 210

77 943

194 673

283 957

1 017 086

lesní
pozemek
vodní
plocha
zastavěná
plocha a
nádvoří

728 804

1 556 996

416 593

364 240

338 863

3 405 496

51 560

14 126

15 891

26 383

29 046

137 006

85 544

35 542

34 899

41 771

16 003

213 759

ostatní
plocha

241 262

114 720

93 411

118 628

0

568 021

Druh
pozemku
orná
půda
zahrada
ovocný
sad
trvalý
travní
porost

Chvalkovice
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celkem

3 281 509

3 316 194

1 869 024

2 423 990

1 412 362

12 303 079

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Graf 2 Struktura druhů pozemků půdního fondu v obci Chvalkovice podle katastrálních území k 31. 12. 2019 (v %)
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Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

2.1.1.4 Základní historie obce a její vliv na současnost
První písemná zmínka o Chvalkovicích je k roku 1350 v písemnostech pražského arcibiskupa Arnošta z
Pardubic (chvalkovická plebánie), další zmínka je z roku 1359 o ustavení chvalkovického kněze Jana
farářem na Hořičkách. Prvním historicky známým držitelem byl Petr z Chvalkovic roku 1370. Po něm
vlastnila Chvalkovice urozená paní Stříza z Chvalkovic. Později se však paní Stříza stěhuje do Hradce
Králové a vzdává se správy majetku. Jejím nástupcem se stal Jan Šváb z Chvalkovic.
Ve Chvalkovicích pobývala nějaký čas Božena Němcová.
Roku 1842 se dostalo náchodské panství, a tím i Chvalkovice, do rukou rodu Schaumburg-Lippe. Jiří
Vilém Schaumburg-Lippe koupil panství za dva a půl milionu zlatých. Rodu Schaumburg-Lippe zůstalo
panství až do dob popřevratových, kdy panství převzal Pozemkový úřad.
V červnu roku 1866 vypukla válka mezi Pruskem a Rakouskem. Největší zatížení nesly především
severovýchodní Čechy. Ani nejbližšímu okolí Chvalkovic se tato válečná vřava nevyhnula. 29. června
1866 strhla se velká bitva mezi Miskolezy, Sebučí a Svinišťany. Porážka ve válce s Pruskem oslabila
sice rakouskou vládu, ne však do té míry aby česká strana nemohla prosadit své dávné požadavky.
Nová ústava v roce 1867 přinesla základní občanská práva - svobodu osobní, spolčovací,
shromažďovací, atd. což vyvolalo velký rozmach kulturního i společenského života. Roku 1881 byl
založen hasičský sbor (zapsaných 40 členů). V dalších letech byla postavena nová obecná škola, také
byl založen poštovní úřad.
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V roce 1892 se odstěhoval poslední panský správce chvalkovického bělidla Hönig. Bělidlo si najal
Vilém Dlabola, který přišel z Hájů u Semil. Byl to syn továrního mistra, zkušený praktik, který prošel
vandrem a dostal tak dobrou školu života. Podnikání zahájil s pouhou dvacítkou zaměstnanců, ale už
za tři roky mohl bělidlo koupit za 17 tisíc zlatých. Vzápětí nakoupil v Berlíně stroje a začal podnikat ve
velkém. Podnik prosperoval. Přibyl mandl a továrna se stala největším bělidlem a úpravnou v celém
Rakousku-Uhersku. Před první světovou válkou měla Dlabolova továrna už tři sta zaměstnanců a
pracovala na dvě směny. Na zkoušku byla zakoupena technická novinka - nákladní automobil. Dlabola
byl jmenován tehdy nejmladším komerčním radou a stal se zakládajícím členem Českého
průmyslového textilního spolku.
Prosperující továrna se zdála být požehnáním pro jinak chudé podhůří. Všichni ti, které dosud bída
vyháněla z domovů, zde nalezli pracovní příležitosti a možnost obživy. Přitom mzdy v továrně byly
vyšší než v panském dvoře. Také řemeslníci a obchodníci tu měli slušné výdělky. Byly zde následující
živnosti: kovárna, kolářství, klempířství, sedlářství a holičství, dvě pekařství, tři řeznictví, pět obchodů
smíšeným zbožím a pět hostinců.
Zdroj: www.chvalkovice.cz
2.1.2 Obyvatelstvo
2.1.2.1 Demografická situace
Vývoj počtu obyvatel
Pomocí této charakteristiky lze sledovat, zdali je obec zisková či ztrátová z hlediska počtu obyvatel.
Počet obyvatel byl sledován i za jednotlivé místní části obce mezi lety 1869-2018, převážně
v intervalech dvaceti let. V letech nejnovějších jsou intervaly kratší (tabulka 3). Tabulka obsahuje
i řetězové indexy vývoje počtu obyvatel5.
Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel v obci Chvalkovice a v jejích jednotlivých místních částech v období 1869-2020

Název místní části

Rok

1869

1890

1910

1930

1950

1970

1991

2001

2011

2020

Chvalkovice

725

602

702

569

415

392

334

310

338

*

Kopaniny

166

136

116

107

60

39

20

16

15

*

Malá Bukovina

256

204

215

182

91

51

25

22

30

*

Miskolezy

271

236

238

180

128

106

103

112

124

*

Střeziměřice

153

119

138

119

67

43

22

38

18

*

Velká Bukovina

384

322

288

241

147

136

103

105

52

*

Výhled

142

114

93

89

51

42

20

27

28

*

Počet domů

335

330

337

352

312

225

273

291

315

*

Obec celkem

2097

1733

1790

1487

959

809

637

630

666

736

Řetězové indexy vývoje počtu obyvatel (v %)
Název místní části Období

1890
/

1910
/

1930
/

1950
/

1970
/

1991
/

5

2001
/

2011
/

2020
/

2020
/

Řetězový index vývoje počtu obyvatel je podíl počtu obyvatel v mladším časovém horizontu ku počtu obyvatel
ve starším časovém horizontu vynásobený stem.
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1869
Chvalkovice
Kopaniny

1890

1910

1930

1950

1970

1991

83,03 116,61 81,05 72,93 94,46 85,20

92,81 109,03

81,93

80,00 93,75

85,29 92,24 56,07 65,00 51,28

2011

88,00 136,36

79,69 105,39 84,65 50,00 56,04 49,02

Malá Bukovina

2001

87,08 100,85 75,63 71,11 82,81 97,17 108,74 110,71

Miskolezy

77,78 115,97 86,23 56,30 64,18 51,16 172,73 47,37

Střeziměřice
Velká Bukovina
Výhled

83,85

89,44 83,68 61,00 92,52 75,74 101,94 49,52

80,28

81,58 95,70 57,30 82,35 47,62 135,00 103,70

82,64 103,29 83,07 64,49 84,36 78,74

Obec celkem

1869

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

98,90 105,71 110,51 35,10

Poznámka: Hodnoty počtu obyvatel byly ve všech sledovaných letech vztahovány k současným
administrativním hranicím obce.
Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005
Internetové stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz
Městská a obecní statistika http://vdb.czso.cz/mos/
Údaje z obecního úřadu ve Chvalkovicích

Graf 3 Křivka vývoje počtu obyvatel v obci Chvalkovice a v jejích jednotlivých místních částech v období 1869-2018
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Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005
Internetové stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz
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Městská a obecní statistika http://vdb.czso.cz/mos/
Údaje z obecního úřadu v Chvalkovicích
Graf 3 znázorňuje křivku vývoje počtu obyvatel podle jednotlivých místních částí v obci Chvalkovice.
Z tohoto grafu vyplývá, že místní části obce Chvalkovice se mezi sebou příliš neliší. Ve všech místních
částech došlo od roku 1869 k prudkému poklesu obyvatel, přičemž sestupnou tendenci má vývoj – až
na drobný výkyv v roce 1910 – po celou dobu. K mírnému zvratu došlo mezi lety 2001 a 2011, kdy se
pokles počtu obyvatel zastavil a od roku 2011 dokonce mírně narůstá.

Tabulka níže znázorňuje počet obyvatel v období 2001–2017 (zahrnuta jsou poslední dvě Sčítání lidu,
domů a bytů a data z let 2013–2017) s rozdělením na muže a ženy.
Tabulka 4 Počet obyvatel v období 2001–2017 s rozdělením na muže a ženy

Rok

2001

2011

2013

2014

2015

2016

2017

Obec celkem

630

707

703

721

735

736

739

Z toho

Muži

321

355

361

368

377

378

386

ženy

309

352

342

353

358

358

353

Tabulka 5 Počet obyvatel v období 2001–2017 s rozdělením na muže a ženy
450
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Zdroje: Internetové stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz
Městská a obecní statistika http://vdb.czso.cz/mos/
Údaje z obecního úřadu v Chvalkovicích
Z tabulky i grafu vyplývá, že v obci Chvalkovice je dlouhodobě vyšší počet mužů než žen. Navíc se zdá,
že čím vyšší je počet obyvatel obce, tím větší je rozdíl mezi muži a ženami.

Přirozený přírůstek a migrace obyvatel
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Přirozený přírůstek obyvatel představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých
obyvatel v daném období a území6. Pokud je kladný, více lidí se narodilo, než zemřelo. Pokud je
záporný, více lidí zemřelo, než se narodilo. Migrace představuje nevratný pohyb z jednoho místa do
druhého. V našem případě to je přistěhování do obce Chvalkovice z nějaké jiné lokality nebo naopak
vystěhování z obce Chvalkovice do jiné lokality. Saldo migrace je rozdíl mezi přistěhovalými
a vystěhovalými obyvateli. Pokud je kladné, je obec zisková z hlediska migrace, pokud je záporné, je
ztrátová. Přirozený přírůstek i migrace obyvatel byla sledována v rozmezí let 2008 až 2018 (tabulka 6).

Tabulka 6 Celkový přírůstek obyvatel v obci Chvalkovice v letech 2008 až 2018

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
celkem

Živě
Zemřelí Přirozený Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo
Celkový
narození
přírůstek
migrace přírůstek
12
5
7
17
29
-12
-5
9
7
2
26
16
10
12
6
8
-2
18
16
2
7
7
16
24
-8
-1
9
9
22
26
-4
-4
2
13
-11
34
23
11
14
8
6
30
18
12
18
6
4
2
31
19
12
14
12
10
2
21
22
-1
1
8
10
-2
29
24
5
3
5
8
-3
13
13
-3
90

82

8

257

230

27

35

Zdroje: Údaje z obecního úřadu v Chvalkovicích
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
V obci Chvalkovice nelze vysledovat stabilní trend ve vývoji počtu obyvatel. Přirozený přírůstek se
pohybuje střídavě v kladných i záporných hodnotách. Ani saldo migrace nevykazuje pravidelnost.
Celkový přirozený přírůstek i saldo migrace jsou však ve sledovaném období kladné.

6

Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz
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Graf 4 Celkový přírůstek obyvatel v obci Chvalkovice v letech 2008 až 2018
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Věková struktura obyvatelstva a její předpokládaný vývoj
Věková struktura obyvatelstva vyjadřuje, jak jsou zastoupené určité věkové kategorie obyvatel v rámci
nějaké pozorované jednotky, v tomto případě v obci Chvalkovice. Pro hodnocení byly použity
následující věkové kategorie:
1) 0-14 let – předproduktivní věk
2) 15-64 let – produktivní věk
3) 65 a více let – poproduktivní věk
Struktura obyvatelstva byla sledována v letech 2001, 2011 a 2017 (graf 5).
Tabulka 7 Věková struktura obyvatelstva v obci Chvalkovice v letech 2001, 2011 a 2017

0-14

15-64

65+

2001

86

466

78

2011

94

471

100

2017

115

480

144
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Graf 5 Věková struktura obyvatelstva v obci Chvalkovice v letech 2001, 2011 a 2017
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Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home
Městská a obecní statistika, http://vdb.czso.cz/xml/mos.html
Z tabulky i grafu vyplývá, že se v obci Chvalkovice postupem času zvyšuje podíl obyvatelstva ve věkové
kategorii 65+, a to především na úkor věkové skupiny 15–64 let, tedy obyvatelstva v produktivním
věku. Podíl mladých v kategorii 0–14 let zůstává v čase přibližně stejný. Do budoucna se dá
předpokládat, že tento trend bude nadále pokračovat a s prodlužující se délkou života obyvatel bude
podíl seniorů v obyvatelstvu narůstat.

Vzdělanost obyvatelstva
Vzdělanost obyvatelstva v obci Chvalkovice shrnuje tabulka 8.
Tabulka 8 Vzdělanost obyvatelstva a index vzdělanosti v obci Chvalkovice v období 2001-2011

Stupeň dokončeného vzdělání

Rok
2001
Celkem celkem

Obyvatelstvo 15 let a starší
Bez vzdělání
Základní vzdělání
Středoškolské včetně vyučení (bez
maturity)
Úplné střední s maturitou
Vyšší odborné a nástavbové

544
1
139
255
106
16

572
2
114
244
132
14
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Vysokoškolské
Bez udání vzdělání
Index vzdělanosti

39
27

20
7
1,09

1,23

16
10
1,20

23
17
1,27

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home
https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/obce/574112_opendocument
Statistiky Sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a 2011 kopírují v obci Chvalkovice celostátní trend, kdy
dochází k úbytku osob pouze se základním vzděláním ve prospěch vyššího vzdělání. Zároveň lze
pozorovat nárůst osob s vysokoškolským vzděláním. Muži jsou v obci Chvalkovice mírně vzdělanější,
ačkoli poslední sociologické průzkumy ukazují, že na celostátní úrovni bude trend spíše opačný. Je však
nutné připomenout, že se jedná o data z roku 2011, takže v současnosti již může být situace odlišná.

2.1.2.2 Sociální situace
Výskyt národnostních menšin na území obce Chvalkovice je podle dat ze Sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 zanedbatelný. V tomto sčítání se z pohledu národnostních menšin nejvíce obyvatel
přihlásilo k slovenské národnosti (10, z toho 7 žen a 3 muži), následované ukrajinskou národností (z
toho 2 ženy a 1 muž). Téměř třetina obyvatel obce však národnost neuvedla (z toho 93 žen a 103 mužů).
Realita tak může být poněkud odlišná, protože třetina obyvatel je výrazný podíl, který – pokud by jej
menšiny tvořily byť jen zčásti – by mohl znamenat vysoký podíl menšin na obyvatelstvu. I dle informací
z obecního úřadu ve Chvalkovicích tomu tak však není.
Soužití obyvatel s národnostními menšinami je v obci Chvalkovice bezproblémové.

Sociálně patologické jevy
Za sociálně patologické jevy jsou označovány takové jevy, které jsou považovány za nežádoucí, jelikož
porušují sociální, morální či právní normy společnosti. Jmenovat lze např. kriminalitu, vandalismus,
alkoholismus, toxikomanie, domácí násilí atd. Tyto jevy jsou však obtížně měřitelné.
Dle informací z obecního úřadu není výskyt sociálně patologických jevů na území obce pozorován.

Sociálně slabé a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel
Za sociálně slabé obyvatele lze považovat např. ty osoby, které nedisponují dostatečným příjmem
peněz, což může vést k půjčkám, postupnému zadlužování a následně k exekuci. Za sociálně
znevýhodněné skupiny obyvatel lze uvést např. osoby s tělesným či duševním postižením, matky
s dětmi bez přístřeší apod. Výskyt sociálně slabých či sociálně znevýhodněných obyvatel je velmi
obtížně měřitelný. Zjistit lze ale např. to, která fyzická či právnická osoba v obci je v platební
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neschopnosti neboli v insolvenci7. K 30. 9. 2019 bylo na území obce v insolvenčním rejstříku evidováno
celkem 18 subjektů.
Na základě informací z obecního úřadu v Chvalkovicích nelze počet sociálně slabých a sociálně
znevýhodněných skupin obyvatel kvantifikovat. Obec má občasnou zkušenost s výpomocí těmto
skupinám obyvatel, nicméně se vždy jedná o individuální záležitosti.

2.1.2.3 Život v obci
Sociálním životem v obci je myšlena existence a činnost různých zájmových sdružení občanů na území
obce. Díky různým zájmovým spolkům se mohou v obci utvářet jak vzájemné vztahy mezi občany, tak
vztahy občanů vůči obci, díky čemuž vzniká určitý pocit sounáležitosti s danou komunitou. Spolkovou
činností je pozitivně ovlivněn rozvoj obce a aktivita daných spolků a obyvatel může v obci napomoci
k naplňování rozvojových plánů.
Tabulka 9 Registrované i neregistrované zájmové spolky a sdružení mající sídlo v obci Chvalkovice

7

Název spolku

Druh činnosti

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Chvalkovice

protipožární
ochrana, kultura,
práce s mládeží

Kulturní výbor
Chvalkovice o.p.s.

organizace akcí

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Miskolezy

protipožární
ochrana, kultura,
práce s mládeží

SH ČMS – Sbor
dobrovolných
hasičů Velká
Bukovina

Rok
vznik
u

Sídlo

IČ

Webové stránky

https://hasicichvalkovice-vc.webnode.cz/
https://csChvalkovice 119,
cz.facebook.com/Kult
552 04
2013 0145196
1
urniVyborChvalkovic
Chvalkovice
e/
https://cscz.facebook.com/pag
Miskolezy 31,
6273021 es/category/Amateur
552 04
1993
5
-Sports-Team/SDHChvalkovice
Miskolezy127767663905153/
Chvalkovice 57,
552 04
Chvalkovice

1993 6273022
3

protipožární
ochrana, kultura,
práce s mládeží

Velká Bukovina
2, 552 04
Chvalkovice

1993

6273018 https://hasicivelkabu
5
kovina.estranky.cz/

Občanské sdružení
Bokouš

záchrana a
obnova lokality
Bokouš, kulturní
činnost

Velká Bukovina
67, 552 04
Chvalkovice

2003

2662871 https://osbokous.wo
6
rdpress.com/

Klub vojenské
historie Soldateska

propagace
vojenské historie

Miskolezy 16,
552 04
Chvalkovice

2009

2656902 https://soldateska.es
7
tranky.cz/

Blíže viz Internetové stránky Insolvenčního rejstříku http://insolvencni-rejstrik.cz/

Stránka 27 z 127

Program rozvoje obce Chvalkovice na období 2019–2028 – Analytická část
Červený Kostelec,
občanské sdružení
Jezdecký klub
Gotex, z.s..

koně, dostihy,
hipoturistika

Chvalkovice 106,
2651547
552 04
2001
4
Chvalkovice

Zdroj: ARES
V obci působí sedm neziskových organizací, tři z toho jsou sbory dobrovolných hasičů, které se kromě
protipožární ochrany věnují také práci s mládeží a příležitostně pořádají různé akce. Dále zde působí
jezdecký klub a vojenská historická jednotka. Jedna organizace se věnuje přírodě a kultuře a jedna
kultuře a sportu. Vyjma jedné organizace, která zvolila právní formu obecně prospěšné společnosti, se
jedná o zapsané spolky (dříve občanská sdružení). Hasičské organizace jsou zastřešeny republikovou
organizací.
Na podzim roku 2019 zahájil činnost také Sokol. V době, kdy byl dokument zpracováván, však nebyl
spolek oficiálně registrován a pravděpodobně by se tak mělo stát v průběhu roku 2020.

Akce a události pořádané v obci
V obci se každoročně koná několik akcí. Mezi již tradiční a vyhlášené akce, které navštěvují i návštěvníci
z okolí, patří Bukovinské posvícení, které se koná na návsi ve Velké Bukovině, nebo Chvalkovické
divadlení, jež se koná na koupališti. Dále se zde konají akce, které jsou typické pro určitá roční období
– masopust nebo rozsvěcení vánočního stromečku. Obec pořádá například posezení pro seniory.
V posledních letech zde v letních měsících bylo například i letní kino.

Možnosti trávení volného času
Vzhledem k rozhlehlosti obce se zde nachází mnoho míst, které lze využít k volnočasovým aktivitám.
Díky blízkosti přírody lze využít některou z procházkových tras, chybí však propojení mezi jednotlivými
částmi obce.
Ke sportovnímu vyžití slouží několik míst či ploch.
V místní části Miskolezy se nachází travnaté fotbalové hřiště. Další travnaté fotbalové hřiště nalezneme
ve sportovním areálu v místní části Chvalkovice. Součástí areálu jsou ještě dvě štěrková hřiště, dětské
hřiště a malá tělocvična. Areál se nachází v bezprostřední blízkosti chvalkovického rybníka, a je proto
využíván i jako koupaliště. Posledním místem je hřiště v místní části Velká Bukovina.
Obcí rovněž prochází několik turistických tras (červená, modrá, žlutá) a cyklotras (4098, 4117). Ty jsou
blíže popsány v samostatném bodě.

Informovanost občanů a její kvalita
Aktuální informace jsou v dnešní době velmi významné. Bez informací se obejde jen málokdo.
Poskytovat informace z Obecního úřadu občanům lze několika způsoby.
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První možností je místní rozhlas. Informování prostřednictvím bezdrátového rozhlasu není v obci
k dispozici.
Druhou možností jsou výlepové plochy. Těch se na území obce nachází několik.
Další možností je obecní zpravodaj, ten zde však nevychází.
Internet představuje další variantu, jak informovat. Obec Chvalkovice má své internetové stránky, na
kterých mohou občané a další subjekty zjistit různorodé informace týkající se obce8. Obec nepoužívá
k informování občanů sociální sítě.
Informovat lze i prostřednictvím e-mailu. Občané či subjekty mají možnost se na internetových
stránkách obce přihlásit k odběru novinek a aktualit prostřednictvím kanálů RSS9, které jim pak chodí
jako zprávy do e-mailové schránky.
Další možností je informování formou krátkých textových zpráv prostřednictvím mobilních telefonů.
Tuto službu obec rovněž poskytuje.
Informovat lze i prostřednictvím kabelové televize. Ta v obci není vybudována.
2.1.3 Hospodářství
2.1.3.1 Ekonomická situace
Charakter hospodářství a charakteristika klíčových subjektů
Obec Chvalkovice je z pohledu hospodářského
Nejvýznamnějším podnikatelem a zároveň největším zaměstnavatelem je v obci společnost
HARTMANN-RICO, a.s., která zde má svou pobočku. Společnost se zabývá výrobou zdravotnických a
hygienických potřeb a v obci má výrobní závod, v němž jsou produkovány jednorázové sety pro
ambulantní zákroky, sádrová obinadla a gázové produkty a balení operačních rukavic.
Tabulka 10 Podnikatelské subjekty zaměstnávající 6 a více zaměstnanců a mající sídlo na území obce Chvalkovice (k 30. 11.
2019)

Hlavní
Název firmy
předmět
činnosti
výroba
VSD – Ládr s.r.o. strojírenských
dílů
MDS s.r.o.

stavební práce

Adresa

IČ

Počet
zaměstna
nců

Miskolezy 56

2746091
6

20–24

http://www.vsdladr
.cz/

Výhled 27

0498786
1

6–9

http://www.mdsstavby.cz/

8

Internetové
stránky

Blíže viz Internetové stránky obce www.chvalkovice.cz.
Technologie RSS (Really Simple Syndication, volně přeloženo „skutečně jednoduché shromažďování“) pomáhá
uživateli udržet si neustálý přehled o obsahu publikovaném na určitém zdroji či zdrojích (zdroj definice:
http://www.jaknainternet.cz/). V tomto případě se jedná o odběr aktualit či informací o akcích pořádaných
v obci z internetových stránek obce Malé Svatoňovice.
9
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Zdroje: ARES http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Internetové stránky jednotlivých podnikatelských subjektů
V obci se nachází několik firem s právní formou s.r.o., u nichž však není počet zaměstnanců uveden.

Na území obce Chvalkovice není evidován žádný tzv. „brownfield“, který je veden v národní databázi
brownfieldů10. Nachází se zde však bývalý „prasečák“, který je v současnosti bez využití a který by do
budoucna mohl najít jiné využití.

Podnikatelská aktivita a struktura podnikatelských subjektů
Na území obce Chvalkovice k 31. 12. 2019 vyvíjelo činnost celkem 178 podnikatelských subjektů, z toho
106 bylo se zjištěnou aktivitou. Následující graf 6 znázorňuje strukturu podnikatelských subjektů na
území obce Chvalkovice. Z tohoto grafu vyplývá, že největší množství podnikatelských subjektů se
věnuje stavebnictví (17,42 %). Následuje velkoobchod a maloobchod a opravy a údržba motorových
vozidel (16,85 %) a průmysl (15,17 %). Nejméně subjektů podniká v oblasti nemovitostí (0,56 %).
Některé oblasti nejsou zastoupeny vůbec, např. peněžnictví a pojišťovnictví či informační a
komunikační činnosti.
Graf 6 Struktura podnikatelských subjektů v obci Chvalkovice k 31. 12. 2017 (v %)

S Ostatní činnosti
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Q Zdravotní a sociální péče
P Vzdělávání
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální…
N Administrativní a podpůrné činnosti
M Profesní, vědecké a technické činnosti
L Činnosti v oblasti nemovitostí
K Peněžnictví a pojišťovnictví
J Informační a komunikační činnosti
I Ubytování, stravování a pohostinství
H Doprava a skladování
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba…
F Stavebnictví
B-E Průmysl celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
0,00%

5,00%

Podniky se zjištěnou aktivitou

10,00%

15,00%

20,00%

Registrované podniky

Zdroj: Městská a obecní statistika http://vdb.czso.cz/mos/
10

Blíže viz Internetové stránky Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.cz/
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Graf 7 znázorňuje strukturu podnikatelských subjektů podle právní formy. Z tohoto grafu vyplývá, že
v obci dominují živnostníci, o něž se jedná v téměř 80 (resp. 70) procentech případů. Podíly ostatních
právních forem jsou zanedbatelné, u části subjektů navíc nebyla právní forma zjištěna.

Graf 7 Struktura podnikatelských subjektů podle právní formy v obci Chvalkovice k 31. 12. 2017 (v %)
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Fyzické osoby Fyzické osoby
podnikající dle podnikající dle
živnostenského
jiného než
zákona
živnostenského
zákona
Registrované podniky

Zemědělští
podnikatelé

Obchodní
společnosti

Nezjištěno

Podniky se zjištěnou aktivitou

Zdroj: Městská a obecní statistika http://vdb.czso.cz/mos/

K 31. 12. 2017 bylo v obci Chvalkovice evidováno celkem 138 živnostníků (avšak pouze u necelé
poloviny z nich, konkrétně u 75, byla zjištěna aktivita). K tomuto datu tak připadalo okolo 20
živnostníků na každých 100 obyvatel. Na základě tohoto zjištění by bylo možné konstatovat, že
přibližně každý pátý obyvatel obce Chvalkovice aktivně podniká. Skutečnost však může být poněkud
odlišná, neboť uvedený oficiální počet živnostníků jednak obsahuje i živnostníky, kteří svou činnost
přerušili, a zároveň obsahuje i živnostníky, kteří již nepodnikají a pouze svou činnost oficiálně
neukončili.
Úroveň spolupráce mezi obcí a místními podnikatelskými subjekty je z pohledu obce vnímána jako
dobrá.
Ve vlastnictví obce je obecní hostinec.

Poskytované komerční služby
Na území obce jsou poskytovány také různé komerční služby, jedná se například o kadeřnictví,
masáže či různá řemesla.
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2.1.3.2 Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatelstva a zaměstnanost v jednotlivých sektorech hospodářství
Z informací ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyplynulo, že k tomuto roku bylo v obci Chvalkovice
celkem 309 ekonomicky aktivních obyvatel (EAO), což představovalo 46,4 % obyvatelstva obce. Z EAO
bylo 131 žen a 178 mužů. U 42 osob se nepodařilo ekonomickou aktivitu zjistit (z toho u 22 žen a 20
mužů). Zbývající část obyvatel je ekonomicky neaktivní, kam se řadí např. nepracující lidé
v důchodovém věku, žáci, studenti apod.
Počet EAO se od roku 2001 do roku 2011 snížil o 35 lidí. Při zohlednění změny počtu obyvatel ve
stejném období to představuje přibližně pokles o 10 %. Zaměstnanost EAO v jednotlivých sektorech
hospodářství, shrnuje tyto informace tabulka 9.

Tabulka 11 Zaměstnanost EAO v jednotlivých sektorech hospodářství v obci Chvalkovice v roce 2001

EAO
nezjiš
I.
II.
III.
I.
II.
III.
celkem
těno (v %) (v %) (v %)
2001
344
46
188
76
34 14,8 60,6 24,5
Poznámky: Do priméru (I.) zařazeni EAO zaměstnaní v zemědělství, rybolovu a lesnictví, do sekundéru
(II.) EAO zaměstnaní v průmyslu a stavebnictví a do terciéru (III.) byli zařazeni EAO pracující ve službách
(obchod, doprava, školství, veřejná správa, atd.).
Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index
Rok

Z této tabulky vyplývá, že nejvýznamnějším odvětvím hospodářství je z pohledu zaměstnanosti
sekundér, tedy průmyslová výroba. Na druhém místě jsou služby, v nichž je zaměstnána téměř čtvrtina
obyvatel. Zemědělství hraje v tomto případě pouze nepatrnou roli.
Bylo by zajímavé sledovat i vývoj zaměstnanosti v jednotlivých sektorech hospodářství mezi lety 2001
až 2011. Bohužel sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 již tyto údaje nezjišťovalo, takže nejsou
k dispozici. Je však velmi pravděpodobné, že dochází k postupnému nárůstu zaměstnanosti EAO
v terciéru na úkor sekundéru.
Porovnáme-li údaje s krajským a celorepublikovým průměrem, zjistíme, že v obci Chvalkovice je
výrazně vyšší podíl zaměstnaných v priméru, tedy v zemědělství i vyšší podíl osob zaměstnaných
v sekundéru, tedy v oblasti průmyslu a výroby. Tyto skutečnosti si lze vysvětlit tak, že v zemědělství
pracuje více osob proto, že se jedná o venkovské sídlo, takže je tu v této oblasti více příležitostí než
například ve městech. Co se týká průmyslu, zde je vyšší podíl dán tím, že v obci má výrobní závod firma
HARTMANN RICO a.s. Je však nutné upozornit na to, že data Královéhradeckého kraje a České republiky
jsou vztažena k roku 2000, zatímco data obce Chvalkovice jsou vztažena k roku 2001.
Poměr mezi jednotlivými sektory a porovnání s daty za Královéhradecký kraj a Českou republiku
zobrazuje následující graf.
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Graf 8 Zaměstnanost dle sektorů v obci Chvalkovice a dalších ÚSC
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Míra registrované nezaměstnanosti
Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje procentuálně poměr počtu nezaměstnaných
k celkovému počtu EAO11. Tento ukazatel de facto vyjadřuje nabídku pracovních míst v obci
Chvalkovice, ale i v jejím okolí. Výše míry registrované nezaměstnanosti závisí na aktuální situaci
a dění na trhu práce jak v obci, tak v celém regionu. Míru registrované nezaměstnanosti v obci
Chvalkovice zachycuje graf 9. Údaje jsou vztaženy vždy k červnu a prosinci příslušného roku.
Předpoklad je takový, že v zimním období nebude ukazatel tolik ovlivněn sezonními pracemi.
Z grafu 9 vyplývá, že v létě je téměř vždy nezaměstnanost nižší než v zimě, výjimku tvořil pouze rok
2017. To je pravděpodobně způsobeno tím, že Chvalkovice jsou především venkovské sídlo, takže
v letních měsících je zde více příležitostí v rámci sezonních prací v zemědělství či cestovním ruchu.
Za povšimnutí stojí nárůst nezaměstnanosti od prosince 2018 do prosince 2019, kdy byla míra
nezaměstnanosti obecně poměrně nízká, v obci Chvalkovice se však – především oproti hodnotě
z června 2018 – poměrně výrazně zvýšila a stále stoupá.
Při porovnání hodnot registrované míry nezaměstnanosti za územní jednotky obec Chvalkovice, okres
Náchod a Královéhradecký kraj (graf 9) lze vidět, že míra nezaměstnanosti v obci je zpravidla nižší než

11

Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni České republiky (ČR), krajů a okresů
počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti v obcích, mikroregionech,
obcích s rozšířenou působností a u pověřených obecních úřadů se z důvodu nedostupnosti dat o zaměstnaných
na úrovni těchto územních celků počítá na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva. Od ledna 2013 dochází
ke změně metodiky výpočtu a míra registrované nezaměstnanosti bude nově měřena ukazatelem „Podíl
nezaměstnaných osob“ který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech
obyvatel ve stejném věku. To znamená, že hodnoty za rok 2014 a 2015 jsou vypočteny již podle nové metodiky.
(http://portal.mpsv.cz)
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ve vyšších územně správních celcích. To však neplatí pro uplynulé dva roky, kdy je míra
nezaměstnanosti obecně poměrně nízká, ale v obci Chvalkovice překračuje průměrné hodnoty, což je
konstatováno již v předchozím odstavci. Bez bližšího průzkumu však lze tento jev jen těžko vyhodnotit.

Graf 9 Porovnání registrované míry nezaměstnanosti za územní jednotky obec Chvalkovice, okres Náchod a Královéhradecký
kraj v období 2008-2018
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Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz

2.1.3.3 Cestovní ruch
Atraktivity cestovního ruchu
V obci Chvalkovice se nachází několik zajímavých památek, které se mohou stát cílem výletníků a
turistů. Asi největší je v tomto ohledu chvalkovický zámek, který však není veřejnosti přístupný. Zámek
je ve vlastnictví soukromého majitele, který údajně zvažuje jeho (alespoň částečné) zpřístupnění, zatím
k němu však nedošlo. Zámek je znám i díky Boženě Němcové, která zde strávila určitý čas v rodině
zámeckého úředníka Augustina Hocha, u nějž byla na vychování. Pobyt Boženy Němcové ve
Chvalkovicích připomíná i busta, která je zde umístěna.
Kromě zámku zde najdeme i několik církevních památek, např. kostel sv. Jiljí a dále drobnější památky,
např. sousoší Panny Marie Vítězné s Ježíškem. Významné jsou i sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiljí,
sv. Linharta a sv. Vincence či smírčí kříže roztroušené po krajině.
Unikátní je pak starý židovský hřbitov se synagogou a za návštěvu stojí rovněž „nový“ hřbitov v blízkosti
kostela sv. Jiljí, kde bylo postaveno mauzoleum a kde se nachází i poměrně cenné secesní náhrobky.
Technické památky představují staré dopravní značení z 19. století a kamenný most na návsi, o němž
se tvrdí, že je starší než Karlův most v Praze. Toto tvrzení však nebylo nikdy ničím podloženo.
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V obci se nachází také několik historických budov, mezi něž patří bývalý pivovar, bývalý mlýn či stará
škola.
Bližší informace k jednotlivým památkám jsou poměrně podrobně zpracovány na webových stránkách
obce pod tímto odkazem: https://www.chvalkovice.cz/obec-72/pamatky-v-obci/
Území Chvalkovic, a to především místní část Miskolezy, zasáhla v roce 1866 – stejně jako další obce
v regionu – prusko-rakouská válka, po níž zde zůstalo několik pomníků. K vojenským památkám řadíme
i pomník obětem 1. a 2. světové války ve Chvalkovicích, pomník obětem 1. světové války v Miskolezích
či pomník obětem 1. a 2. světové války ve Velké Bukovině.
Obcí Chvalkovice prochází také dvě cyklotrasy, konkrétně cyklotrasa 4098 a cyklotrasa 4117, a červená,
žlutá a modrá turistická trasa. V nedávně době zde bylo doplněno značení tzv. Svatojakubské cesty, což
je poutní cesta, která vede územím nejen České republiky, ale i okolních států.

Návštěvnost obce Chvalkovice
Návštěvnost není v obci Chvalkovice sledována, ačkoli jistý nárůst pohybu turistů především v letních
měsících je v obci patrný.

Turistická infrastruktura
Aby se cestovní ruch mohl dostatečně rozvíjet, je potřeba mít zajištěnu adekvátní infrastrukturu
související s cestovním ruchem. Jedná se především o ubytovací a stravovací kapacity. Přehled
ubytovacích kapacit na území obce Chvalkovice shrnuje tabulka 12.
Tabulka 12 Ubytovací kapacity v obci Chvalkovice (k 30. 9. 2019)

Název ubytovacího
zařízení

Adresa

Kapac
ita
(lůžka
)

Internetové stránky

Prázdninový dům
Kopaniny 9
9
Kopaniny
Penzion Krakonoš
Chvalkovice 5
10
Chalupa Výhled
9
Zdroje: Internetové stránky daných zařízení
Internetová databáze Seznam levného ubytování http://www.levneubytovani.net/
Internetový server Penziony.cz http://www.penziony.cz/
Internetové stránky turistického cestovního portálu CASAMUNDO http://www.casamundo.cz/
Na území obce Chvalkovice se nenachází žádné hromadné ubytovací zařízení. Návštěvníkům a turistům
v případě potřeby slouží tři ubytovací zařízení – jeden penzion a dvě chalupy. V současné době nelze
vyloučit, že se zde nachází více ubytovacích kapacit nabízených v rámci online platforem typu Airbnb
apod.
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Přehled stravovacích zařízení a zařízení souvisejících s občerstvením shrnuje tabulka 13.

Tabulka 13 Stravovací zařízení a zařízení související s občerstvením na území obce Chvalkovice (k 30. 9. 2019)

Název
stravovacího
zařízení
Obecní
hostinec
Název zařízení
souvisejícího
se
stravováním
Jídelna ZŠ a
MŠ
Chvalkovice

Adresa

Kapacita
(místa)

Další informace

Internetové
stránky

Kapacita
(místa)

Další informace

Internetové
stránky

oběd + polévka 60 Kč

http://www.zs
chvalkovice.cz
/cz/jidelnicky/
jidelnicek-zs/

Chvalkovice 82

Adresa

Chvalkovice 104

---

Zdroje: Internetové stránky daných zařízení
Vlastní šetření
V obci se nachází pouze jedno stravovací zařízení, a to obecní hostinec, který však v době tvorby
programu rozvoje obce procházel velkou rekonstrukcí, a tudíž nebyl v provozu. Dle informací vedení
obce je však již vybrán nový provozovatel, který by měl v dohledné době zahájit činnost.
Za zařízení související se stravovacími službami lze považovat jídelnu ZŠ a MŠ Chvalkovice, která
poskytuje od roku 2015 stravovací služby i veřejnosti.

S turistickou infrastrukturou úzce souvisí i informační centrum, které se v obci nenachází. Dle
rajonizace destinační společnosti Branka, o.p.s., pro TVÚ Kladské pomezí spadají Chvalkovice pod
Regionální informační centrum v České Skalici. To se nachází na adrese Legionářská 33, Česká Skalice.
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2.1.4 Infrastruktura
2.1.4.1 Dopravní infrastruktura
Silniční síť a její kvalita
Obcí neprochází žádná silnice I. třídy, obec je stranou hlavních silničních cest. Nejdůležitější je zde
silnice č. 307, která prochází centrální částí obce a spojuje Velký Třebešov u České Skalice
s Choustníkovým Hradištěm.
Místní část Střeziměřice je s centrální částí obce spojena silnicí č. 3072. Se sousedními obcemi jsou
Chvalkovice spojeny silnicemi č. 3045 (Lhota pod Hořičkami, místní část Újezdec), 3073 (Brzice) a 3075
(Dolany, místní část Sebuč).
Místní části Malá Bukovina, Výhled a Kopaniny jsou s centrální částí obce propojeny místní komunikací.
Se silniční sítí souvisí i parkování. V obci Chvalkovice není na žádném místě parkování zpoplatněno.
Nachází se zde několik menších ploch pro parkování, ale jejich kapacita je dostačující.
K nejbližšímu nájezdu na dálnici (u místní části Kukleny v Hradci Králové) je to z obce Chvalkovice
přibližně 31 km.
Obec má zpracován pasport místních komunikací.
Se silniční sítí souvisí i doprovodná infrastruktura v podobě chodníků pro pěší. Těch je v obci
nedostatek, a proto jsou postupně dobudovávány tam, kde to podmínky dovolují.
V obci se nacházejí dva informativní radary, a to na příjezdu do obce v místní části Velká Bukovina a
v místní části Miskolezy.

Železniční síť a její kvalita
V obci Chvalkovice se nenachází železniční trať, nejbližší železniční zastávka v České Skalici je vzdálena
cca 7 km, v dobré dojezdové vzdálenosti se nachází i železniční zastávka v Jaroměři, která je odsud
vzdálena 9 km.

Cykloturistická síť
Obcí Chvalkovice procházejí dvě cyklotrasy, viz tabulka.
Tabulka 14 Cyklotrasy procházející územím obce Chvalkovice (k 30. 9. 2019)

Číslo
cyklotras
y

Propojení lokalit

Délka
(km)

Podrobná trasa

4098

Choustníkovo
Hradiště –
Ratibořice

16

Choustníkovo Hradiště – Vlčkovice v Podkrkonoší –
Chvalkovice – Lhota pod Hořičkami – Ratibořice
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Heřmanice – Krabčice – Střeziměřice – Velká Bukovina –
4117
22
Malá Bukovina – Kladruby – Kohoutov – Vítězná, Nové
Záboří – Kocbeře, U Partyzána
Zdroje: Internetové stránky serveru Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/
Internetový mapový server Mapy.cz http://mapy.cz/
Heřmanice –
Kocbeře

2.1.4.2 Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost byla zjišťována pomocí počtu spojů, které je možné v jednotlivých částech obce
využít. Obslužnost byla sledována podle nových jízdních řádů, které platí od 10. 12. 2017. Obec
Chvalkovice je zapojena do integrovaného regionálního systému dopravy IREDO, který funguje
po celém území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Organizátorem regionální dopravy je
společnost OREDO s.r.o. se sídlem v Hradci Králové.

Dopravní obslužnost autobusovou dopravou
Dopravní obslužnost jednotlivých částí obce autobusovými spoji shrnuje tabulka 15.

Tabulka 15 Dopravní obslužnost obce Chvalkovice a jejích místních částí autobusovými spoji podle jízdních řádů platných od
10. 12. 2017

Pracovní den

Číslo
linky

Trasa spoje

Sobota

Neděle
Poče
Počet Počet Počet Počet Počet
t
spojů spojů spojů spojů spojů spoj
TAM ZPĚT TAM ZPĚT TAM
ů
ZPĚT

Linka jedoucí přes místní část Chvalkovice
64004 Jaroměř-Heřmanice-Krabčice-ChvalkoviceBrzice-Hořičky (jeden spoj v každé směru jede
4
pouze trasu Chvalkovice–Hořičky)
64007
8
64050
3
64037
8
69048
0
Číslo
linky

6

6

0

0

0

0

Česká Skalice-Chvalkovice

1

1

0

0

0

0

Jaroměř-Heřmanice-Krabčice-ChvalkoviceBrzice-Hořičky

2

2

0

0

0

0

Náchod-Česká Skalice-Chvalkovice -Dvůr
Králové n.Lab.

8

8

0

0

0

0

Dvůr Králové n.L.-Česká Skalice-Náchod

2

2

3

3

3

3

Trasa spoje

Pracovní den
Sobota
Neděle
Počet Počet Počet Počet Počet Poče
spojů spojů spojů spojů spojů
t
TAM ZPĚT TAM ZPĚT TAM spoj
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ů
ZPĚT
Linka jedoucí přes místní část Velká Bukovina
64037 Náchod-Česká Skalice-Chvalkovice -Dvůr
Králové n.Lab.
8
69048
Dvůr Králové n.L.-Česká Skalice-Náchod
0
Linka jedoucí přes místní část Malá Bukovina
64037 Náchod-Česká Skalice-Chvalkovice -Dvůr
Králové n.Lab.
8
69048
Dvůr Králové n.L.-Česká Skalice-Náchod
0
Linka jedoucí přes místní část Miskolezy
64004 Jaroměř-Heřmanice-Krabčice-ChvalkoviceBrzice-Hořičky (jeden spoj v každé směru jede
4
pouze trasu Chvalkovice–Hořičky)

8

8

0

0

0

0

2

2

3

3

3

3

8

8

0

0

0

0

2

2

3

3

3

3

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

64007
1
1
0
Česká Skalice-Chvalkovice
8
64037 Náchod-Česká Skalice-Chvalkovice -Dvůr
8
8
0
Králové n.Lab.
8
64050 Jaroměř-Heřmanice-Krabčice-Chvalkovice2
2
0
Brzice-Hořičky
3
69048
2
2
3
Dvůr Králové n.L.-Česká Skalice-Náchod
0
Vysvětlivky: IREDO = integrovaná regionální doprava
Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

V obci Chvalkovice se nachází sedm autobusových zastávek, nejsou však zahrnuty místní části
Střeziměřice, Kopaniny a Výhled.
Zastávky:
Chvalkovice, Velká Bukovina
Chvalkovice, Malá Bukovina, rozc.
Chvalkovice, Husova zvonice
Chvalkovice, Hartmann-Rico
Chvalkovice, hostinec
Chvalkovice, prodejna
Chvalkovice, Miskolezy
Časovou dostupnost některých měst autobusovou dopravou shrnuje následující tabulka.
Tabulka 16 Časová dostupnost vybraných měst autobusovou dopravou z obce Chvalkovice podle jízdních řádů platných od
15. 12. 2019
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Město

Časová dostupnost
15 min (přímý spoj, pouze místní část Miskolezy), 30 min (1 přestup,
Česká Skalice
centrální část)
Úpice
35 min (1 přestup)
Jaroměř
min. 14 min (přímý spoj)
Hradec Králové
1 h 15 min (několik spojů jede i méně než hodinu)
Praha
min. 2 h 50 min (kombinace bus–vlak)
Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

U dostupnosti jednotlivých měst se potřebný čas částečně odvíjí od toho, ze které místní části se člověk
do místa určení dopravuje. Obec Chvalkovice je poměrně rozlehlá, takže některé autobusové spoje
projíždí jen některými jejími částmi. Pomineme-li však nutnost přejít na zastávku v jiné části obce, jsou
okolní i vzdálenější města poměrně dobře dostupná.

Dopravní obslužnost pro cykloturistiku
Autobusové spoje, které zajišťují dopravní obslužnost obce Chvalkovice, nenabízí možnost převozu
jízdních kol.

2.1.4.3 Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturou je myšlena různorodá síť inženýrských sítí. Do této části je zařazen
i systém nakládání s odpady.

Vodovodní síť
Zdroj pitné vody se nachází v severní části katastrálního území. Jedná se o studnu Chvalkovice o
vydatnosti 3 l/s, nad kterou je postavena čerpací stanice. Studna se nachází v údolní nivě v blízkosti
místního potoka. Voda je zde dezinfikována chlornanem sodným, čerpaná voda je již bakteriologicky
nezávadná. Ze studny je voda prostřednictvím zásobních a současně výtlačných řadů čerpána do
vodojemu Chvalkovice. Z vodojemu je pak zajištěno plynulé zásobování Chvalkovic.
Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Miskolezy jsou od roku 1997 napojeny na vodovod Chvalkovice.
Malá Bukovina je zásobována pitnou vodou z vodovodu Chvalkovice.
Velká Bukovina a Kopaniny
Je zásobována pitnou vodou z vodojemu Velká Bukovina, Střeziměřice jsou zásobeny pitnou vodou z
vodovodu Velká Bukovina. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s.
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Zdrojem vody pro Velkou Bukovinu jsou zářezy nazývané Bokouš. Vydatnost jímacích objektů činí 0,42
l/s. Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné. Kvalita
vody ani po hygienickém zabezpečení neodpovídá občasně požadavkům na pitnou vodu dle vyhlášky
MZdr č. 376/2000 Sb., a to nadlimitním výskytem železa, popřípadě manganu, nižšími obsahy hořčíku
a občasným mikrobiologickým znečištěním.

Kanalizační síť
Chvalkovice
Odpadní vody jsou zneškodňovány v současné době podchycením splaškových vod nově realizovanou
oddílnou kanalizací. V obci je realizován kombinovaný způsob odkanalizování – gravitační a tlaková
kanalizace. Splaškové vody jsou z jednotlivých nemovitostí odváděny do gravitační kanalizace,
doplněné místy o čerpací stanice a následně jsou čerpány přes Miskolezy do kanalizačního systému ve
Velkém Třebešově, který je dále napojen na ČOV v České Skalici. Zneškodňování odpadních vod ze
zastavitelných ploch bude realizováno prostřednictvím popsaného kanalizačního systému na ČOV
Česká Skalice.
Miskolezy
Tato část je napojena na realizovanou kanalizaci Chvalkovice – Miskolezy vedenou do Velkého
Třebešova. Zneškodňování odpadních vod ze zastavitelných ploch bude realizováno prostřednictvím
popsaného kanalizačního systému na ČOV Česká Skalice.
V Střeziměřicích je vybudována jednotná kanalizace. Jedná se o kmenovou stoku vedoucí středem
sídelní jednotky, na kterou se napojují 2 boční uliční stoky. Kanalizace byla realizována v 70. letech.
Kanalizace je vyústěna pod obcí. Obec nemá dostatečně vodný tok. Zneškodňování odpadních vod je v
současnosti řešeno pomocí septiků, tedy individuálně.
Ve Velké Bukovině je vybudována jednotná kanalizace, která ústí do místního rybníka. Technický stav
stok není znám. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Chvalkovice. Zneškodňování
odpadních vod je v současnosti realizováno v septicích a v jímkách na vyvážení, tedy individuálně. Tento
stav bude zachován i do budoucna.
V Malé Bukovině je vybudována jednotná kanalizace, která ústí do zakrytého melioračního odpadu,
který je ve Chvalkovicích zaústěn do říčky Běluňka. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec
Chvalkovice.
Předpokládá se, že čištění odpadních vod bude i nadále probíhat individuálně.

Plynofikace a zásobování teplem
Části Chvalkovice, Miskolezy, Střeziměřice a Velká Bukovina jsou napojeny na rozvod plynu. Území je
napojeno STL přípojkou z regulační stanice ve Velkém Třebešově. Bude prověřena a respektována
stávající koncepce, ze které budou zásobovány všechny dostupné zastavitelné plochy.
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ÚP připouští rozšíření plynofikace jak v ZÚ a zastavitelných plochách, tak v nezastavěném území v
souladu s § 18 odst. 5 SZ, aby bylo možné zásobovat všechny zájemce, i když v současné době zájem o
připojení není.

Další sítě technické infrastruktury
Vlastníkem soustavy elektrické energie je společnost ČEZ Distribuce a.s. Distribuce elektřiny probíhá
prostřednictvím sítě napěťového systému vysokého napětí 110 kV. Z rozvoden vysokého napětí je
proud přenášen do trafostanic, ze kterých je elektřina distribuována do jednotlivých domácností.
Rozvodna
na
území
obce
není,
trafostanic
je
na území obce hned několik.
Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Řešené území spadá v
zásobování elektrickou energií do oblasti napájecího bodu (TR) 110/35 kV Lipnice. Situace v zásobování
elektrickou energií je příznivá. Zásobování el. energií zajišťuje nadzemní el. vedení VN TR Lipnice – TR
Náchod.
Území obce Chvalkovice je plně pokryto signálem pro rozhlasové a televizní vysílání. V odlehlejších
místních částech (Výhled, Kopaniny) však není kvalita na úplně dobré úrovni.
Území obce je dále plně pokryto mobilním telefonním signálem a signálem pro připojení
k internetové síti. Na území obce poskytuje připojení k internetu prostřednictvím wi-fi několik
provozovatelů, např. GOLDWARE, NSYS či SILCOMP.

Odpadové hospodářství a systém nakládání s odpady
V obci Chvalkovice je zaveden systém poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy si majitelé nemovitostí mohou vybrat
četnost svozu a podle toho zakoupí příslušnou známku. Povinnost platit tento poplatek má každá
osoba, která má vedeno trvalé bydliště na území obce. Dále poplatek musí zaplatit vlastníci objektů,
které jsou určeny k individuální rekreaci. Občané si mohou sami vybrat, jak často chtějí odpady
odvážet, od čehož se následně odvíjí i cena svozu. Tyto údaje obsahuje následující obrázek.
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Obrázek 8 Svozový kalendář pro rok 2020

Tříděný odpad je možné odevzdávat do kontejnerů k tomu určených, které jsou rozmístěny po celé
obci.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu probíhá zpravidla dvakrát ročně formou kontejnerů přistavených
v určitý čas na určité místo, do nichž je možné odpad ukládat.
Sběr a svoz objemného odpadu probíhá zpravidla současně se sběrem nebezpečného odpadu stejnou
formou.
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Likvidaci stavebních sutí, zemin a dalších odpadů a jejich odvoz si individuálně zajišťuje zájemce
o odvoz tohoto odpadu.
Podnikatelské subjekty si musí zajistit likvidaci a odvoz odpadů, který vznikne prostřednictvím jejich
činnosti, sami, či na základě dohody se svozovou společností.
V obci je provozován provizorní sběrný dvůr.

2.1.5 Vybavenost obce
2.1.5.1 Bydlení
Tabulky 17 a 18 podávají informace o domovním a bytovém fondu v obci Chvalkovice v letech 2001
a 2011. Výsledky za jednotlivé roky jsou ve dvou tabulkách z toho důvodu, že ve sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2001 a 2011 byl použit odlišný způsob zjišťování dat. V roce 2001 bylo zjišťováno rozdělení
obydlených domů na „rodinné domy“ a „bytové domy“ a rozdělení obydlených bytů „v rodinných
domech“ a „v bytových domech“. V roce 2011 bylo zjišťováno rozdělení všech domů na „rodinné
domy“, „bytové domy“ a „ostatní budovy“ a rozdělení všech bytů v rámci daných druhů domů. Dalším
zásadním rozdílem je fakt, že v roce 2001 byla obydlenost domů i bytů zjišťována na základě trvalého
pobytu, zatímco v roce 2011 na základě obvyklého pobytu. Z toho důvodu je nutné brát porovnání
hodnot mezi jednotlivými lety s rezervou.

Tabulka 17 Informace o domovním a bytovém fondu v obci Chvalkovice v roce 2001

Domovní fond
Z toho
Domy
Domy
Domy
Podíl neobydlených domů
Rok
obydlen Rodinné Bytové
úhrnem
neobydlené z celkového počtu domů (v %)
é
domy
domy
2001
291
180
171
6
111
Bytový fond
Z toho
Byty
Byty
Byty
Podíl neobydlených bytů
Rok
obydlen Rodinné Bytové
úhrnem
neobydlené
z celkového počtu bytů (v %)
é
domy
domy
2001
365
235
200
32
130
36 %
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index

Tabulka 18 Informace o domovním a bytovém fondu v obci Chvalkovice v roce 2011

Rok
2011

Domy
úhrne
m
---

Domovní fond
Z toho
Domy
Domy
obydlen
neobydlen
Rodinn Bytové Ostatní
é
é
é domy domy budovy
------208
--Bytový fond
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Z toho
Byty
Byty
Byty
Podíl neobydlených bytů
Rok úhrne Rodinn Bytové Ostatní obydlen neobydlen z celkového počtu bytů (v
m
é
é
%)
é domy domy budovy
2011
405
346
51
8
275
130
32 %
Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu

Z porovnání vyplývá, že se mezi lety 2001 a 2011 zvýšil počet obydlených domů i bytů. O příčinách
tohoto jevu lze pouze spekulovat, mohlo by se však jednat o přeměnu objektů k rekreačnímu bydlení
na bydlení trvalé.
Z pohledu právního důvodu užívání bytu byla situace v roce 2011 následující: z 275 obydlených bytů se
jich 177 nacházelo ve vlastním domě, což odpovídá 64 procentům. Dále se jednalo o byty nájemní (43;
16 %) a byty družstevní (4). Při zpětné kontrole zjistíme, že u 51 bytů nebyl právní důvod užívání zjištěn.
Zájemců o informace týkající se stavby rodinného domu bývá ročně okolo deseti, obec však bohužel
nevlastní žádné stavební pozemky, a to ani pro svou potřebu.

2.1.5.2 Školství a vzdělávání
Informace o škole a školských zařízeních v obci Chvalkovice shrnuje tabulka 19.

Tabulka 19 Informace o škole a školských zařízeních v obci Chvalkovice (30. 4. 2019)

Název zařízení

Identifikát
or

Adresa

Zřizovatel

Internetové
stránky

Obec
Chvalkovic
Základní škola a Mateřská
65006311
Chvalkovice 104, e, č.p. 130, www.zschvalkovice
škola, Chvalkovice, okres
2
552 04 Chvalkovice
552 04
.cz
Náchod
Chvalkovic
e
Zdroje: Rejstřík škol a školských zařízení http://rejskol.msmt.cz
Internetové stránky a výroční zprávy zařízení
V obci se nachází plnohodnotná základní škola nabízející 1. – 9. ročník ZŠ. Součástí základní školy je i
škola mateřská, školní jídelna a také školní družina. Škola sídlí v jiné budově i v jiné místní části než
škola a z toho důvodu rovněž fungují dvě jídelny. Ve Chvalkovicích se nenachází žádné jiné zařízení
související se vzděláváním.
Škola je poměrně dobře vybavena, jediným zásadním nedostatkem je absence tělocvičny.
Tabulka 20 uvádí počty dětí a žáků navštěvujících školu v obci Chvalkovice ve školních letech
2013/2014 až 2018/2019.
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Údaje ke školnímu roku 2018/2019 jsou k 31. 1 .2019, zbývající údaje se vztahují vždy ke konci školního
roku, tj. k 30. 6.
Tabulka 20 Počet dětí/žáků navštěvujících školu v obci Chvalkovice ve školních letech 2013/2014 až 2018/2019

Název zařízení

kapacita
zařízení

2013 2014 2015 2016 2017 2018
/
/
/
/
/
/
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Základní škola a
Mateřská škola,
200
99 111 120
Chvalkovice, okres
Náchod
Zdroje: Rejstřík škol a školských zařízení http://rejskol.msmt.cz
Internetové stránky a výroční zprávy zařízení

125

124

126

Kapacita chvalkovické školy je 200 žáků, v uplynulých letech nebyla tato kapacita nikdy zaplněna,
naplněnost se pohybuje okolo 60 %, je však stabilní.

2.1.5.3 Zdravotnictví
Na území obce Chvalkovice funguje několik zdravotnických zařízení. Detailní informace poskytuje
následující tabulka 21.
Tabulka 21 Zařízení zdravotnické péče na území obce Chvalkovice (k 30. 9. 2019)

Samostatná ordinace
praktického lékaře pro
dospělé

Adresa

Mediclinic a.s.

Chvalkovice 130

Zubní technik

Adresa

Helena Melšová

Chvalkovice 12

Samostatná ordinace
praktického lékaře –
stomatologa

Adresa

MUDr. Olga Záplatová

Chvalkovice 130

Lékárna
Adresa
Ivana Mejstříková –
Chvalkovice 130
Lékárna U Zlatého hada
Zdroje:
Národní
registr
poskytovatelů
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/
Internetové stránky obce Chvalkovice
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V obci se nachází ordinace praktického i zubného lékaře, a to přímo v budově obecního úřadu. Funguje
zde také zubní technik a k dispozici je rovněž lékárna (také v budově OÚ).
Nejbližší ordinace praktického lékaře pro děti a dorost se nachází v České Skalici a Jaroměři.

2.1.5.4 Sociální služby
Obec Chvalkovice nemá zpracovaný komunitní plán sociálních služeb pro území obce.
Na území obce se nenachází žádné zařízení sociálních služeb. Terénní pečovatelskou službu
pro zájemce z řad obyvatel obce zajišťuje organizace Oblastní charita Náchod či Farní charita Dvůr
Králové nad Labem. Jedná se např. o zajištění pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod. K 31.
květnu 2019 nevykonává obec ze zákona činnost veřejného opatrovníka u osob, které mají omezenou
právní způsobilost.
Nejbližší domov pro seniory je v České Skalici a Úpici.
Pokud chtějí obyvatelé obce využít služeb dalších zařízení (vyjma pečovatelské služby a osobní
asistence), která poskytují sociální služby, musí navštívit okolní města, a to např. Červený Kostelec
(tísňová péče, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby), Českou Skalici (domovy pro osoby se
zdravotním postižením), Úpici (centrum denních služeb, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
či Náchod (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylový dům, dům na
půl cesty aj.).

2.1.5.5 Kultura
Kultura a kulturní činnost je pro obec významnou záležitostí. V obci je během kalendářního roku
pořádána řada kulturních akcí, např. Bukovinské posvícení či Chvalkovické divadlení atd. Popis a
přehled akcí pořádaných v obci, včetně těch kulturních, je již poměrně detailně popsán v kap. 2.1.2.3
Život v obci – akce a události pořádané v obci. Návštěvnost akcí není sledována.
Pořadateli akcí jsou především samotná obec Chvalkovice a obecně prospěšná společnost Kulturní
výbor Chvalkovice. Akce pořádají nebo se na nich organizačně podílejí místní SDH.
K pořádání akcí jsou využíván především areál zdejšího koupaliště, který částečně nabízí i zázemí pro
pořádání akcí.
Na území obce se nachází několik památek, z nichž nejvýznamnější je pravděpodobně chvalkovický
zámek.
Kromě zámku zde najdeme i několik církevních památek, např. kostel sv. Jiljí a dále drobnější památky,
např. sousoší Panny Marie Vítězné s Ježíškem. Významné jsou i sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiljí,
sv. Linharta a sv. Vincence či smírčí kříže roztroušené po krajině.
Unikátní je pak starý židovský hřbitov se synagogou a za návštěvu stojí rovněž „nový“ hřbitov v blízkosti
kostela sv. Jiljí, kde bylo postaveno mauzoleum a kde se nachází i poměrně cenné secesní náhrobky.
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Technické památky představují staré dopravní značení z 19. století a kamenný most na návsi, o němž
se tvrdí, že je starší než Karlův most v Praze. Toto tvrzení však nebylo nikdy ničím podloženo.
V obci se nachází také několik historických budov, mezi něž patří bývalý pivovar, bývalý mlýn či stará
škola.
Opomenout nelze ani vojenské památníky a hroby z prusko-rakouské války roku 1866.
Na území obce se nachází jeden hřbitov, který se nachází v blízkosti kostela.
Seznam objektů, které jsou vedeny jako nemovité kulturní památky v rámci ústředního seznamu
kulturních památek České republiky, shrnuje tabulka 22.
Tabulka 22 Seznam nemovitých kulturních památek na území obce Chvalkovice (31. 1. 2019)

Název památky

Lokalizace

Katastrální území

silniční most

parc. č. 746/1

socha sv. Jana Nepomuckého na
podstavě

parc. č. 78

Krucifix

parc. č. 258/5

socha sv. Linharta

parc. č. 598/12

socha Immaculata na podstavě

parc. č. 704/1

Zámek

parc. č. 26/1

Fara

parc. č. 2

smírčí kříž

parc. č. 647/1

smírčí kříž

parc. č. 560/1

kostel sv. Jiljí

parc. č. 1

socha sv. Vincence na podstavě

parc. č. 147/5

socha Panny Marie na podstavě

parc. č. 614/3

socha sv. Jiljí

parc. č. 337/3

venkovská usedlost

parc. č. 75

Chvalkovice
v Čechách
Chvalkovice
v Čechách
Chvalkovice
v Čechách
Chvalkovice v
Čechách
Chvalkovice v
Čechách
Chvalkovice v
Čechách
Chvalkovice v
Čechách
Chvalkovice v
Čechách
Chvalkovice v
Čechách
Chvalkovice v
Čechách
Chvalkovice v
Čechách
Velká Bukovina u
Chvalkovice
Miskolezy
(Chvalkovice
v Čechách?)
Velká Bukovina u
Chvalkovic
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2. 11. 2007
3. 5.1958
3. 5. 1958
14. 8. 2007
3. 5. 1958
23. 1. 2009
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
29. 9. 1998
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Miskolezy
smírčí kříž – mezní kříž
parc. č. 313/1
(Chvalkovice
3. 5. 1958
v Čechách?)
Velká Bukovina u
židovský hřbitov
parc. č. 441
3. 5. 1958
Chvalkovic
Zdroj: Databáze Národního památkového ústavu MonumNet http://monumnet.npu.cz/
Jak vyplývá z tabulky výše, v obci se nachází poměrně velké množství zapsaných památek. Velká část
památek byla do seznamu zapsána již v roce 1958.

2.1.5.6 Sport a tělovýchova
V místní části Miskolezy se nachází travnaté fotbalové hřiště. Další travnaté fotbalové hřiště nalezneme
ve sportovním areálu v místní části Chvalkovice. Součástí areálu jsou ještě dvě štěrková hřiště, dětské
hřiště a malá tělocvična. Areál se nachází v bezprostřední blízkosti chvalkovického rybníka, a je proto
využíván i jako koupaliště. Posledním místem je hřiště v místní části Velká Bukovina.
Velkým nedostatkem obce je absence pořádné tělocvičny, a to i pro školní potřeby.
V obci nově funguje Sokol, zatím však dochází k jeho formování, spolek ještě nebyl ani oficiálně zapsán.

2.1.6 Životní prostředí
2.1.6.1 Současný stav životního prostředí
Existence/neexistence sesuvného území/svahové nestability12
Na území obce Chvalkovice se nenachází žádné sesuvné území ani svahové nestability.
CHOPAV, ochranná pásma vodních zdrojů – zasahuje území obce nebo ne13
Část území obce se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Území obce Chvalkovice je považováno za zranitelnou oblast dle zákona č. 117/2014 Sb.,což znamená,
že se zde vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Existence/neexistence lokality považované za starou ekologickou zátěž14.
Ekologickou zátěží je skládka firmy HARTMANN-RICO, a.s., a skládka Chvalkovice.

Zemědělský půdní fond a jeho ochrana

12

Zdroj: Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE http://geoportal.gov.cz/
14
Zdroj: Systém evidence kontaminovaných míst, dostupné z http://www.sekm.cz/
13
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Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, chmelnice,
vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky
obhospodařována, ale dočasně obdělávána není15. Následující tabulka 23 obsahuje informace týkající
se zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v jednotlivých k.ú. obce Chvalkovice.
Tabulka 23 Zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích obce Chvalkovice (k 31. 12. 2018)

Katastrální
území
ZPF
Nezeměděls
ká půda

ZPF

Chvalkovi
ce

Velká
Bukovina

Malá
Miskolezy Střeziměři
Bukovina
ce
Výměra ha

Obec Chvalkovice
celkem

217,43

159,48

130,82

187,30

96,22

791,26

110,72

172,14

56,08

55,10

38,39

432,43

66,26%

Procentuální podíl zastoupení
48,09%
70,00%
77,27%

71,48%

64,66%

Nezeměděls
33,74%
51,91%
30,00%
22,73%
28,52%
35,34%
ká půda
Poznámky: Do ZPF byly zařazeny druhy pozemků: orná půda, zahrada, ovocný sad a trvalý travní
porost. Zařazeny by byly i druhy pozemku chmelnice a vinice, ty se však na území obce Chvalkovice
nevyskytují. Do nezemědělské půdy byly zařazeny druhy pozemků: lesní pozemek, vodní plocha,
zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Z tabulky vyplývá, že ve čtyřech z pěti katastrálních území převažuje zemědělská půda nad půdou
nezemědělskou. Jedinou výjimku tvoří katastrální území Velká Bukovina, kde mírně převažuje půda
nezemědělská. Nejvyšší podíl zemědělské půdy nalezneme v katastrálním území Miskolezy, kde tato
tvoří více než 77 procent.
Pro přehlednost rozdělení zemědělské a nezemědělské půdy na území obce Chvalkovice podle
procentuálního zastoupení jednotlivých druhů pozemků znázorňují grafy 10 a 11.

15

Zdroj a blíže viz § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
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Graf 10 Zemědělská půda na území obce Chvalkovice podle zastoupení jednotlivých druhů pozemků (v %)

2,42%

12,85%

4,46%

80,27%

orná půda

zahrada

ovocný sad

trvalý travní porost

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Graf 11 Nezemědělská půda na území obce Chvalkovice podle zastoupení jednotlivých druhů pozemků (v %)

4,94%

13,14%

3,17%

78,75%

lesní pozemek

vodní plocha

zastavěná plocha a nádvoří

ostatní plocha

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
V rámci zemědělského půdního fondu tvoří největší podíl (více než 80 %) orná půda, více než
desetiprocentního podílu dosahuje trvalý travní porost.
V rámci nezemědělské půdy tvoří největší část lesní pozemky (více než tři čtvrtiny plochy). Více než
desetiprocentního podílu dosahuje ostatní plocha.
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Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) souvisí s hodnocením kvality půd, která se hodnotí
pomocí tzv. bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)16. Ochrana půd se dělí celkem do pěti
tříd17. Na území obce Chvalkovice se nacházejí půdy se všemi třídami ochrany (obrázek 9).

Obrázek 9 Ochrana ZPF na území obce Chvalkovice (k 31. 1. 2019)

16

BPEJ je pětimístný číselný kód charakterizující zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní
půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické
ohodnocení (zdroj: http://bpej.vumop.cz/).
17
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. Do 2. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do 3. třídy jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají průměrnou produkční schopnost, do 4. třídy zemědělské
půdy, které mají podprůměrnou produkční schopnost a do 5. třídy zemědělské půdy, které jsou velmi málo
produkční (zdroj: ÚAP ORP Náchod, dostupné z: http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/uap/,
Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy http://www.vumop.cz/).
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Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS http://geoportal.vumop.cz/

Z obrázku vyplývá, že bonitně nejcennější půdy se nacházejí ve všech katastrálních územích obce,
nejvíce pak v katastrálním území Miskolezy a Střeziměřice, naopak nejméně jich je v katastrálním
území Velká Bukovina a Chvalkovice v Čechách.

Ohroženost půd vodní erozí na území obce Chvalkovice je znázorněna na obrázku 10. Z tohoto obrázku
vyplývá, že se v obci nachází několik míst, jež jsou ohrožena vodní erozí. To souvisí i se stanovením
záplavového území v katastru obce. Ohrožené půdy se nacházejí především v katastrálním území
Chvalkovice, kde tvoří poměrně velkou část území. Naopak v poměru k velikosti území se ohrožená
místa téměř nevyskytují v katastrálním území Velká Bukovina a Miskolezy. Katastrální území Miskolezy
je jediným, kde se vůbec nenachází místa silně ohrožená vodní erozí.
Obrázek 10 Ohroženost půd vodní erozí na území obce Chvalkovice (k 31. 1. 2019)
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Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS http://geoportal.vumop.cz/; upraveno
https://mapy.vumop.cz/
Potencionální ohroženost ZPF větrnou erozí na území obce znázorňuje obrázek 11.
Obrázek 11 Potencionální ohroženost ZPF větrnou erozí na území obce Chvalkovice (k 31. 1. 2019)

Poznámka: Půdy s mírou ohrožení uvedené v legendě a nezachycené na obrázku graficky, jsou uvedeny
z důvodu přehlednosti, jak je potencionální ohroženost půd členěna.
Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS http://geoportal.vumop.cz/; upraveno
Z obrázku 1 je patrné, že v obci Chvalkovice nejsou půdy větrnou erozí ohroženy buď vůbec, nebo se
jedná o velmi malé, takřka zanedbatelné riziko.
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Kvalita ovzduší

Na území obce se nachází tři potenciální střední zdroje znečištění.
Jedná se o provozovnu firmy HARTMANN - RICO, a.s. na adrese Chvalkovice 125, konkrétně teplovodní
kotelnu – lisovnu plastů, výrobu sádrových obinadel a odmašťování se spotřebou organických
rozpouštědel se spotřebou od 0,6 do 5 tun za rok.

2.1.6.2 Ochrana životního prostředí
Zásah/nezásah území obce do CHKO, soustavy Natura 200018.
Území obce nespadá ani do CHKO ani do soustavy Natura 2000.
Na území obce Chvalkovice se nachází několik prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).
Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky19. Podle biogeografického
významu se dělí na nadregionální, regionální a lokální ÚSES.
Na území obce se nachází:
biocentrum regionálního významu: H066 Harcovské
biokoridor regionálního významu: RK 751/1
Regionální biocentrum H066 Harcovské zasahuje do severního okraje řešeného území. Je funkční.
Regionální biokoridor RK 751/1 vede z regionálního biocentra nejprve jižním směrem lesními porosty
a následně je veden západně přes lesní a zemědělské pozemky.

18

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny
státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních
stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen
na určitou oblast (zdroj: Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
http://www.ochranaprirody.cz/).
19
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních
skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to
interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky
(vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).
(zdroj: Portál Územních systémů ekologické stability http://uses.cz/)
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Obrázek 12 Zásah územních systémů ekologické stability nadregionálního a regionálního významu do území obce
Chvalkovice

Zdroj: Územní plán obce Chvalkovice

Rovnováhu a vyváženost krajiny lze hodnotit pomocí tzv. koeficientu ekologické stability (KES)20.
Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat
20

Koeficient ekologické stability je vypočítán jako poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných
prvků ve zkoumaném území. Mezi ekologicky stabilní plochy patří: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné
sady, rybníky, ostatní vodní plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. Mezi ekologicky nestabilní
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rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů. V podstatě se systém brání
změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele
k normálnímu stavu21. Tabulka 24 znázorňuje hodnoty KES v obci Chvalkovice a jejích jednotlivých
katastrálních územích k 31. 1.2019. Z této tabulky vyplývá, že mezi jednotlivými katastrálními územími
jsou poměrně velké rozdíly.
Celá obec v průměru a dále katastry Chvalkovice, Malá Bukovina a Miskolezy patří mezi území málo
stabilní. Jedná se o krajinný typ A, tedy území téměř přeměněné člověkem. U Miskolez se navíc jedná
o hraniční hodnoty, kde se území dělí na málo stabilní a nestabilní. Katastrální území Velká Bukovina a
Střeziměřice pak patří mezi území mírně stabilní.
Tabulka 24 Hodnoty KES v obci Chvalkovice a jejích jednotlivých katastrálních územích (k 31. 1. 2019)

Katastrální
území
hodnota KES

Chvalkovic
e
0,5842995

Velká
Bukovina
1,3302656

Malá
Bukovina
0,477708

Miskolezy

Střezimě
řice

0,409896 1,05565

Obec
Chvalkovice
celkem
0,715456

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Z následujících grafik vyplývá, že hodnoty obce Chvalkovice jsou pod průměrem správního obvodu
obce s rozšířenou působností Náchod i celého Královéhradeckého kraje.

ploch se řadí orná půda, chmelnice, zastavěné plochy a ostatní plochy. Klasifikace území podle hodnoty
KES: Krajinný typ A (krajina zcela přeměněná člověkem): KES do 0,3 – území nestabilní, KES 0,4-0,8 – území málo
stabilní. Krajinný typ B (krajina intermediální): KES 0,9-2,9 – území mírně stabilní. Krajinný typ C (krajina relativně
přírodní): KES 3,0-6,2 – území stabilní, KES nad 6,2 – území relativně přírodní. Zdroj: Rozbor udržitelného rozvoje
území Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://up.kr-kralovehradecky.cz/uap/ruru/htm/_up/text__all.pdf
21
Zdroj: ÚAP ORP Náchod http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/uap/default.asp
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Obrázek 13 Hodnoty KES ve správních obvodech ORP KHK

Obrázek 14 Hodnoty KES v jednotlivých krajích

Zdroj:
https://www.cirihk.cz/filedownloads-2474-258e109e875e
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Existence/neexistence památného stromu na území obce22.
Na území obce se nachází jeden památný strom, konkrétně buk převislý, který se nachází
v katastrálním území Malá Bukovina. Jedná se o buk nacházející se v obci, v ovocném sadu na
levém břehu Černého potoka, jenž má obvod kmene 305 cm. Strom je chráněn od roku 2005.
Lokalita Bokouš v katastrálním území Velká Bukovina je pak zařazena mezi registrované významné
krajinné prvky, a to již od roku 1998. Jedná se o rozsáhlý původní jabloňový sad obklopený lesem a
květnaté louky s bylinným porostem.
2.1.7 Správa obce
2.1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
V komunálních volbách, které proběhly v roce 2018, bylo zvoleno celkem devět zastupitelů (z toho čtyři
ženy a pět mužů). Zastupitelstvo zvolilo z řad svých členů starostu Miroslava Kališe a místostarostu
Josefa Žďárského. Funkce starosty je v obci Chvalkovice pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněna23.
Zvolený místostarosta obce je pro výkon své funkce neuvolněn24. Funkce tajemníka není v obci
Chvalkovice zřízena.
Zastupitelstvo má řadu různorodých pravomocí25. Zastupitelé se schází dle potřeby, nejméně však
jednou za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné a svolává jej starosta obce. Na zasedání zastupitelstva
jsou probírány a diskutovány věci týkající se obce a v případě nutnosti dochází také k hlasování.
Výkonná moc v oblasti samostatné působnosti přísluší radě obce, avšak ta není v obci zřízena, neboť
zastupitelstvo obce je složeno z méně než 15 členů. Pravomoci příslušející radě obce jsou rozděleny
mezi zastupitelstvo a starostu obce.
V obci jsou k datum zřízeny dva výbory: finanční a kontrolní (tyto výbory zastupitelstvo musí zřídit
vždy26). Finanční výbor je jednak kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také současně iniciačním
orgánem. Má především za úkol kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
zároveň však může iniciativně navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků. Kontrolní výbor
převážně provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce. Oba výbory jsou v obci složeny ze tří
členů.
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace.
Tabulka 25 Příspěvkové organizace zřizované obcí Chvalkovice (k datum)

Název příspěvkové
organizace

Adresa

IČ

Oblast činnosti

22

Internetové stránky

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody http://drusop.nature.cz/
Slovo uvolněný znamená, že dotyčný vykonává pouze svoji funkci starosty, je uvolněn z pracovního poměru,
který před svým zvolením vykonával (http://denik.obce.cz/).
24
Neuvolněný znamená, že kromě povinností souvisejících s pozicí místostarosty, vykonává dotyčný ještě své
civilní zaměstnání.
25
Konkrétní pravomoci jsou uvedeny v §84 a §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
26
§ 117, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
23
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Základní škola a
Chvalkovice 104,
Základní vzdělávání na
Mateřská škola,
www.zschvalkovice.
552 04
75019418
druhém stupni
Chvalkovice, okres
cz
Chvalkovice
základních škol
Náchod
Poznámky: Název příspěvkové organizace je uveden tak, jak je registrována v ARESU.
Zdroj: ARES http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

2.1.7.2 Hospodaření a majetek obce
Rozpočet obce je podrobný finanční plán na jeden kalendářní rok. V obci Chvalkovice je rozpočet
na daný rok obvykle schvalován koncem předcházejícího roku (např. rozpočet na rok 2020 byl schválen
v prosinci roku 2019). Sestavený rozpočet musí být předložen zastupitelstvu obce, které jej schvaluje.
Rozpočet tvoří příjmová a výdajová část. Sestavený rozpočet musí být dlouhodobě vyrovnaný, to
znamená příjmy = výdaje. Když se následně hodnotí rozpočet za uplynulý rok, skutečnost může být
odlišná, tedy že příjmy byly větší než výdaje nebo naopak. Příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu tvoří
celá řada kapitol27.
Rozpočet obce Chvalkovice na rok 2020 je plánovaný jako schodkový, kde předpokládané příjmy jsou
14 238 600,- Kč, předpokládané výdaje 14 258 600,- Kč. Tabulka 26 znázorňuje informace o tom, jak se
plánovaný rozpočet liší se skutečností.
Tabulka 26 Vývoj plánovaného a skutečného rozpočtu obce Chvalkovice v letech 2016 až 2018

rok
2016
2017
2018
plán-příjmy (v tis. Kč)
10124
10219
11733
plán-výdaje (v tis. Kč)
9204
10499
12733
skutečnost-příjmy (v tis. Kč)
13485
13425
19077
daňové příjmy
9909
10959
12433
nedaňové příjmy
1568
1512
1588
z toho
dotace
1948
943
5026
kapitálové příjmy
61
11
30
skutečnost-výdaje (v tis. Kč)
12220
11957
13926
výdaje na činnost a provoz
11599
10424
11791
z toho
investiční výdaje
621
1533
2135
Zdroje: Informační portál Ministerstva financí MONITOR http://monitor.statnipokladna.cz/

Z pohledu investiční činnosti většina investic směřovala do infrastruktury.
Následující graf 12 pro přehled demonstruje, jak se plánovaný rozpočet na daný rok může lišit
se skutečností. Že se plán a skutečnost liší je logické, neboť v průběhu roku dochází k aktualizaci

27

Příjmy a výdaje rozpočtu obce tvoří zejména: příjmy viz §7 zákona č. 250/2000 Sb., výdaje viz §9 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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rozpočtu vlivem rozpočtových opatření. Souvisí to jednak s investiční aktivitou v obci v daných letech,
případně se mohou objevit neočekávané situace, které je potřeba okamžitě vyřešit.
Graf 12 Srovnání plánovaného a skutečného rozpočtu na příjmové a výdajové stránce v obci Chvalkovice v období 2013-2017
(v tis. Kč)

2018

2017

2016

0

5000

10000

15000

20000

skutečnost-výdaje (v tis. Kč)

skutečnost-příjmy (v tis. Kč)

plán-výdaje (v tis. Kč)

plán-příjmy (v tis. Kč)

25000

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR http://monitor.statnipokladna.cz/
Zdroje financování a investiční aktivita
Co se týče financování investičních aktivit týkajících se rozvoje obce, lze využít řadu zdrojů financování.
Tyto zdroje lze rozdělit do tří základních skupin28:
1) vlastní prostředky obecního rozpočtu – jedná se o část rozpočtu obce, která zbude po odečtení těch
výdajů obecního rozpočtu, které musí obec vynaložit pro splnění svých základních funkcí
2) prostředky partnerů rozvoje v obci
a) prostředky podnikatelských subjektů – podnikatelský subjekt se podílí na spolufinancování
některých aktivit, činností (jak podnikatel, tak obec má ze vzájemného spolufinancování
v konečném důsledku užitek)
b) prostředky spolků, občanských sdružení a dalších neziskových organizací v obci – tyto subjekty
zajišťují a pořádají řadu aktivit v obci, přičemž financování těchto aktivit lze někdy zajišťovat
pouze za pomoci zdrojů, které jsou určené právě jen pro neziskové organizace
c) prostředky občanů – jedná se o formu příspěvku občanů na nějakou konkrétní aktivitu (např.
sbírka na ohňostroj)
d) příjmy ze sdružování prostředků – např. obce sdružují své prostředky na společné zajišťování a
financování dohodnutých aktivit, na které by jedna obec neměla dostatečné zdroje, resp.
financování samostatně by bylo neefektivní

28

Zdroj: http://www.rozvojobci.cz/news/financovani-rozvoje-obce-souhrn/
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3) cizí zdroje
a) účelové dotace – mají přesně vymezený účel použití, jedná se zejména o dotace státní, krajské,
dotace ze Strukturálních fondů EU – dotační zdroje představují většinou určitý podíl
financování konkrétní aktivity, část dané aktivity musí obce financovat sami z vlastního
rozpočtu
b) úvěr od banky, půjčky a finanční výpomoc od jiných subjektů, příjmy z vydání dluhopisů
a dalších cenných papírů – u těchto příjmů vzniká obci dluh, se kterým musí do budoucna
počítat (včetně úroků)

Majetek obce
Majetek ve vlastnictví obce můžeme podle povahy rozdělit na movitý a nemovitý. Do movitého
majetku patří různé předměty, např. dopravní prostředky, zařízení, materiál apod. Nemovitý majetek
představují pozemky, budovy a další vlastněné prostory29.
K 31. 12. 2019 vlastnila obec Chvalkovice celkem 18 staveb. Informace k těmto stavbám jsou uvedeny
v tabulce 27

29

Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia http://cs.wikipedia.org/

Stránka 62 z 127

Program rozvoje obce Chvalkovice na období 2019–2028 – Analytická část

Tabulka 27 Stavby ve vlastnictví obce Chvalkovice podle jednotlivých katastrálních území
(k 31. 12. 2019)

Katastrální území Chvalkovice
Číslo parcely,
Informace ke stavbám
Typ stavby
kde stavba stojí
budova čp. 53
st. 17
objekt k bydlení
budova bez čp./če.
st. 20/3
zemědělská stavba
budova čp. 82
st. 30
objekt k bydlení
budova čp. 104
st. 217/1
objekt občanské vybavenosti
budova čp. 57
st. 223
objekt občanské vybavenosti
budova čp. 119
st. 235
objekt k bydlení
budova bez čp./če.
st. 249
zemědělská stavba
budova čp. 107
st. 263
objekt k bydlení
budova čp. 130 – obecní úřad
st. 297
objekt občanské vybavenosti
budova bez čp./če.
st. 298
garáž
Katastrální území Velká Bukovina
Číslo parcely,
Informace ke stavbám
Typ stavby
kde stavba stojí
budova čp. 65
st. 108
stavba občanského vybavení
budova čp. 2
st. 110
objekt občanské vybavenosti
budova bez čp./če.
st. 114
objekt občanské vybavenosti
budova bez čp./če.
st. 115
objekt občanské vybavenosti
Katastrální území Malá Bukovina
Číslo parcely,
Informace ke stavbám
Typ stavby
kde stavba stojí
budova bez čp./če.
st. 66
objekt občanské vybavenosti
Katastrální území Miskolezy
Číslo parcely,
Informace ke stavbám
Typ stavby
kde stavba stojí
budova čp. 1
st. 3/1
bytový dům
budova bez čp./če.
st. 47
objekt občanské vybavenosti
budova čp. 31
st. 49
objekt občanské vybavenosti
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Z tabulky 27 vyplývá, že vyjma Střeziměřic obec vlastní v každém katastrálním území alespoň jednu
nemovitost. Jedná se především o objekty občanské vybavenosti, případně objekty k bydlení. Mezi
budovami jsou také dvě zemědělské stavby a jedna garáž.

2.1.7.3 Bezpečnost
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Území obce Chvalkovice spadá z hlediska zajišťování bezpečnosti pod obvodní oddělení Jaroměř
Policie České republiky (OOP PČR Jaroměž). Tj. strážníci, kteří pracují na tomto OOP PČR a mají
na starost tzv. okrsek „Jaroměř“ (lokace)30, zajišťují v těchto lokalitách bezpečnost a pořádek.
Obecní policie není v obci Chvalkovice zřízena.
V rámci bezpečnosti je důležitým prvkem i protipožární ochrana.
V obci působí tři Sbory dobrovolných hasičů, v nedávné době byla v obci postavena nová hasičská
zbrojnice, která bude sloužit pro místní jednotku SDH, jež je zařazena v JPO III. Tato jednotka má 15
členů.
V okrese Náchod se nachází celkem tři stanice Hasičského záchranného sboru České republiky, přičemž
nejbližší k obci Chvalkovice je stanice v Jaroměři (v ulici Na Valech č. p. 170)31.
Pozn. autora: Tato stanice je v současné době (od 13. 3 2019) z důvodu rozsáhlé rekonstrukce dočasně
přemístěna do objektu bývalé kotelny na adresu Hradecká, Jaroměř.
Obec Chvalkovice má zpracovaný Povodňový plán. Ten byl vytvořen 25. 5. 2000 a aktualizován v roce
2013. Je dostupný z: http://kralovehradecky.dppcr.cz/web_574112/
Je stanoveno jedno záplavové území na vodním toku Běluňka, které kromě Chvalkovic zahrnuje také
části obcí Dolany a Heřmanice. Konkrétně se jedná o katastrální území Malá Bukovina u Chvalkovic,
Střeziměřice a Chvalkovice v Čechách.
Problémem je, že záplavové území zasahuje od území zástavbového.
Obrázek 15 Záplavové území v obci Chvalkovice

V obci se nachází také několik míst, která jsou ohrožena vodou z polí v případě přívalových srážek.

30
31

Zdroj: Internetové stránky Policie České republiky http://www.policie.cz/
Zdroj: Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky http://www.hzscr.cz/
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V rámci povodňového plánu byla stanovena tato evakuační místa:
Tabulka 28 Evakuační místa v obci Chvalkovice

Místo
Tělocvična Chvalkovice (mapa)
Základní škola Chvalkovice (mapa)

adresa
55204 Chvalkovice
čp.104 55204 Chvalkovice

počet
lůžek
60

Výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby v obci není, nejbližší je v Jaroměři na adrese
Národní 416.
Co se týče bezpečnosti spojené s automobilovou dopravou, je vzhledem k rozhlehlosti obce
problémem absence chodníků na mnoha místech, čímž dochází k nebezpečným situacím.

2.1.7.4 Partnerství obce
Partnerstvím je myšleno jednak zapojení obce Chvalkovice do organizací, sdružení, svazků obcí apod.,
dále spolupráce se subjekty v rámci obce i mimo území obce.

Spolupráce se subjekty v rámci obce
Spolupráce se subjekty v rámci obce je považována za dostačující. Probíhá především spolupráce
s místními spolky, a to především při organizaci různých akcí.

Spolupráce se subjekty mimo obec
Obec Chvalkovice nemá žádnou partnerskou obec ani v ČR ani v zahraničí.

Členství v zájmových sdruženích a organizacích
Obec Chvalkovice je členem je členem DSO Svazek obcí "ÚPA". Cílem svazku je ochrana a prosazování
společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území,
péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
Obec je dále členem Svazu měst a obcí ČR 15. 4. 1999 a členem MAS Mezi Úpou a Metují.
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2.2 Zhodnocení dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření bylo realizováno v květnu 2019. Občané a subjekty působící v obci měli
k dispozici dvě varianty, jak dotazník vyplnit – dotazník byl v papírové podobě distribuován do schránek
jednotlivých domácností a dotazník bylo možné vyplnit on-line přímo na internetových stránkách.
Dotazník obsahoval celkem 18 otázek:
1) Jak se Vám v obci žije?
2) Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
3) Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
4) Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
5) Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku zakroužkujte
číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti)
6) Mezilidské vztahy v obci považujete za:
7) Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
8) Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
9) Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
10) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
11) Pokud ano, jak se můžete zapojit?
12) Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a?
13) Obecné informace o respondentovi
14) Věk
15) Vaše vzdělání
16) Jak dlouho v obci žijete/působíte?
17) Typ Vaší domácnosti
18) Vaše další náměty, připomínky, komentáře
Kompletní znění dotazníku je náplní přílohy 5.
Celkem bylo odevzdáno 71 vyplněných dotazníků. Obec Chvalkovice měla k 1. 1. 2019 737 obyvatel.
Když připočteme různorodé subjekty, které v obci působí a které měly možnost dotazník také vyplnit,
číslo počtu celkově možných vyplněných dotazníků bude ještě vyšší. Návratnost se tak pohybuje okolo
10 %. Není reálné, aby dotazník vyplnil každý, nicméně uvedená návratnost je poměrně nízká. Výsledky
z dotazníkového šetření proto nemohou být považovány jako názor reprezentativního vzorku či jako
názor významného počtu lidí. Lze je brát pouze jako názor malé skupiny respondentů či jednotlivců.

Výsledky
1) Jak se Vám v obci žije?
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Přesně tři čtvrtiny respondentů uvedlo v odpovědi na otázku, jak se jim v obci žije, že dobře (27,3%
velmi dobře, 47,7 % spíše dobře). Více než 18 % odpovědí bylo ve znění „ani dobře ani špatně“. Zbylým
sedmi procentům se v obci žije špatně, z toho 5 % uvedlo odpověď „spíše špatně“, 2% velmi špatně.
velmi dobře

spíše dobře

spíše špatně

velmi špatně

ani dobře ani špatně

2%
5%
27%

18%

48%

Tato otázka byla zodpovězena všemi respondenty, tj. 44x.

2) Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Z této otázky vyplývá, že nejvíce lidé v obci oceňují blízkost přírody (tuto odpověď uvedla více než
třetina respondentů), dále klidný život (27 %) a příznivé životní prostředí, jež zmínilo 15 % respondentů.
Větší podíl získala ještě odpověď „vzhled obce“. Ostatní možnosti byly zmiňovány pouze okrajově,
v rozmezí 1–4 procent, což znamená 1–5 odpovědí. Jeden respondent ocenil ve vlastní odpovědi dobré
meziobecní
vztahy.
kulturní a sportovní vyžití jiné
1%
1%
společenský život
2%

dostupnost
pracovních
příležitostí
2%

dobrá dopravní
dostupnost
3%

vzhled obce
11%

blízkost přírody
34%

klidný život
27%

příznivé životní
prostředí
15%

dobré mezilidské
vztahy
4%

Pozn. V tomto případě mohli občané zvolit až tři možnosti, ne všichni toho však využili – v souhrnu bylo
uděleno 113 hlasů, tedy průměrně 2,5 hlasu na osobu.
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3) Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Nejčastěji zmiňovaným nedostatkem v dotazníku byl nezájem lidí o obec, který uvedla téměř čtvrtina
všech respondentů. Dále občané zmiňovali špatné vztahy mezi lidmi – tuto možnost zvolila téměř
pětina odpovídajících (19 %). Na třetím místě se s téměř stejnou četností objevily hned tři odpovědi, a
to nedostatek pracovních příležitostí (14 %, 13 odpovědí), nedostatek či špatná dostupnost obchodů a
služeb (14 %, 13 odpovědí) a nedostatečný kulturní a společenský život (13 %, 12 odpovědí). Téměř
desetina (9 %) volila vlastní odpověď, konkrétně byl čtyřikrát zmíněn hostinec s různými doplňujícími
komentáři. Dále byly zmíněny tyto odpovědi:
-

nedostatečný zájem zastupitelstva o obec a ostatní obce
chybějící chodník mezi hřištěm a Chlístovem
chátrající ústav
více kontejnerů na plasty, aby se nepovalovaly odpadky před kontejnery

Ostatní odpovědi byly zmiňovány velmi zřídka, s četností 1–4 hlasy. Tři odpovědi nebyly vybrány vůbec,
a to: moc turistického ruchu v letním období, málo kvalitní životní prostředí a špatné podmínky pro
podnikání.

nepořádek v obci
4%
nedostatečná
bytová výstavba
1%

špatné
podmínky
pro
podnikání
0%

jiné
9%
špatné vztahy mezi
lidmi
19%

nevyhovující
veřejná
doprava
3%
nedostatečný
kulturní a
společenský život
13%

nezájem lidí o obec
23%

nedostatek či
špatná dostupnost
obchodů a služeb
14%
nedostatek
pracovních
příležitostí
14%

moc turistického
ruchu v letním
období
0%
málo kvalitní životní
prostředí
0%

Pozn. V tomto případě mohli občané zvolit až tři možnosti, ne všichni toho však využili – v souhrnu bylo
uděleno 95 hlasů, tedy průměrně 2 hlasy na osobu.

4) Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
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Otázka číslo 4 přinesla poměrně široké spektrum odpovědí, jež jsou spolu s četností uvedeny v tabulce
níže:
hospoda/restaurace
pošta
společenské akce
lékař
obchod
bývalá čerpací stanice
kadeřnictví
koupaliště
lepší autobusové spoje 7-9 h
lidé se tu berou jako naplaveniny

7
3
3
2
2
1
1
1
1
1

obecní pracovníci starající se o zeleň nejen na Hořičkách,
ale i v okolních obcích
rychlé občerstvení
společenská místnost
sportovně-kulturní služby
svoz plastů - Chlístov
údržba obce
cukrárna

1
1
1
1
1
1
1

Nejčastěji byla zmiňována hospoda nebo restaurace – tuto odpověď jsme zaznamenali již v předchozí
otázce. Dále se v odpovědích vícekrát vyskytly některé druhy služeb, které v obci zastoupeny jsou, ale
občané by uvítali například jinou otevírací dobu či jiný sortiment.
Ostatní odpovědi byly spíše ojedinělé a neukazují na žádná všeobecný požadavek – spíše reflektují
individuální potřeby respondentů.

5) Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku zakroužkujte
číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti)
V otázce č. 5 hodnotili respondenti různé oblasti škálou 1 – velmi spokojen, 2 – spíše spokojen, 3 –
spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen, 5 – je mi to lhostejné.
Následující grafy ukazují průměrné hodnocení daných oblastí, první bez započítání odpovědi „je mi to
lhostejné“ – tedy čisté hodnocení dané oblasti, druhý graf je pak komplexní.
Největší rozptyl hodnocení vidíme u oblasti podmínky pro podnikání, jež je téměř polovině (16)
respondentů lhostejná. Nejlépe hodnocené jsou bydlení a životní prostředí. Nejhorší hodnocení si
vysloužila oblast sportovního vyžití a kultura a společenský život. U informovanosti o dění v obci bylo
hodnocení také poměrně polarizované – 24 respondentů bylo spokojeno, 14 nespokojeno.
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informovanost o dění v obci

1,93

rozvoj obce

1,85

podmínky pro podnikání

1,45

péče obce o své prostředí

1,98

životní prostředí

1,71

sportovní vyžití

1,97

kultura a společenský život

2,17

veřejná doprava

1,81

bydlení

1,49
0,00

0,50

1,00

informovanost o dění v obci

1,50

2,00

2,50

2,40

rozvoj obce

2,46

podmínky pro podnikání

3,55

péče obce o své prostředí

2,21

životní prostředí

1,83

sportovní vyžití

2,87

kultura a společenský život

2,78

veřejná doprava

2,76

bydlení

1,60
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Pozn. Tato otázka byla průměrně hodnocena 41 x, žádná oblast však nebyla hodnocena všemi
respondenty (maximum odpovědí bylo 43, minimum 38). Lze předpokládat, že nehodnocené oblasti
jsou účastníkům průzkumu lhostejné.

6) Mezilidské vztahy v obci považujete za:
Polovina odpovídajících je toho názoru, že mezilidské vztahy v obci jsou dobré (6,8 % velmi dobré, 43,2
% docela dobré). Více než 40 procent respondentů je však názoru opačného, tj. 20,5 % odpovědělo, že
vztahy v obci nejsou příliš dobré, stejné procento dotázaných si pak myslí že jsou vysloveně špatné.
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9,1%

6,8%

velmi dobré

20,5%

docela dobré
ne moc dobré
43,2%

špatné
nedovedu posoudit

20,5%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 44 x.

7) Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
Odpovědi na otázku, zda mají obyvatelé obce Chvalkovice dle respondentů dostatek příležitostí
k vzájemnému setkávání, byly poměrně vyrovnané. Téměř 49 procent si myslí, že ano – z toho 7 %
rozhodně ano, 42 % spíše ano. Nicméně téměř stejný podíl (46,5 %) je toho názoru, že příležitostí je
nedostatek. Necelých 5 procent respondentů nedokáže tuto situaci posoudit.
4,7%

7,0%

11,6%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
41,9%

rozhodně ne
nedovedu posoudit

34,9%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 43 x.

8) Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
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Z následujícího grafu vyplývá, že stěžejním zdrojem informací je pro občany Hořiček místní zpravodaj,
který vychází každý měsíc a je distribuován všem domácnostem. Ten uvedlo jako stěžejní zdroj
informací 40 % respondentů. Druhým nejsledovanějším kanálem jsou pak webové stránky obce (26,7
%) a Facebook (22,7 %). Podíly ostatních komunikačních kanálů jsou zanedbatelné. Výsledek však může
být mírně zkreslený, protože respondenti volili více možností.
2,7%
22,7%
26,7%

SMS
webové stránky obce
e-mail
8,0%
zpravodaj obce
Facebook

40,0%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 75 x, blížíme se tak k průměru téměř dvou odpovědí na jednoho
respondenta.

9) Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
V návaznosti na předchozí otázku nepřekvapí, že téměř tři čtvrtiny respondentů sledují webové stránky
obce, přičemž 32,6 % z nich tak činí pravidelně, v intervalu minimálně 1 x týdně, a ještě více (téměř 40
%) je navštíví alespoň 1 x měsíčně. Na druhou stranu téměř čtvrtina respondentů web nesleduje vůbec,
což je poměrně vysoký podíl. Necelých pět procent odpovídajících pak nemá přístup na internet.
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4,7%

23,3%

32,6%
pravidelně (min. 1 týdně)
občas (cca 1x za měsíc)
vůbec
nemám internet

39,5%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 43 x.

10) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
V otázce č. 10 více než 70 % respondentů deklaruje svou ochotu případně pomoci při rozvoji obce.
Necelých 10 % odpovídajících tuto ochotu nesdílí, konkrétně se jedná o čtyři osoby (2 x spíše ne, 2 x
určitě ne). Téměř pětina dotazovaných není schopná své možnosti posoudit.

19,0%

23,8%
rozhodně ano

4,8%

spíše ano
spíše ne

4,8%

rozhodně ne
nedovedu posoudit

47,6%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 42 x.

10a) Pokud ano, jak se můžete zapojit?
11) Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a?
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V rámci této otázky mohli respondenti navrhnout, do čeho by investovali obecní finanční prostředky.
Respondenti mohli vybrat až tři možnosti. Zhruba třetina by investovala do rekonstrukce místních
komunikací, na druhém a třetím místě pak byly shodně s 15 % hlasů uváděny: zřízení dalších
provozoven obchodů a služeb v obci a podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit.
S drobným odstupem pak byly zmiňovány častější spoje veřejné dopravy (12 %), péče o veřejnou zeleň
a prostředí v obci (10 %) a podpora bytové výstavby (9 %). Ostatní odpovědi již byly zmiňovány s menší
četností. Nikdo by neinvestoval do zlepšení podmínek pro podnikání.

opravy památek v
obci
2%

výstavba hřiště
3%

jiné
1%

zlepšení podmínek
pro podnikání
0%

péče o veřejnou
zeleň a prostředí v
obci
10%

podpora bytové
výstavby
(dobudování
technické
infrastruktury a
místních
komunikací)
9%

častější spoje
veřejné dopravy
12%
podpora kulturních,
společenských a
sportovních aktivit
15%

zřízení dalších
provozoven
obchodů a služeb v
obci
15%

rekonstrukce
místních komunikací
33%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 146 x, což svědčí o tom, že respondenti volili více než povolené tři
možnosti.

12) Obecné informace o respondentovi
Ze statistických dat vyplývá, že dotazníkového šetření se zúčastnilo více mužů než žen, a to v poměru
56:44 %.
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44,2%

žena
muž

55,8%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 43 x.

13) Věk
Co se týká věkového rozvrstvení respondentů, téměř polovinu (44 %) tvořily osoby ve věku 30–49 let,
druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 50–64 let (23 %). Následuje věková kategorie 19–
29 let s téměř 19% zastoupením. Šetření se zúčastnilo 14 % osob starších 65 let. Z řad občanů mladších
18 let se dotazníkového šetření nezúčastnil nikdo.
14,0%

18,6%

do 18 let
19-29 let
30-49 let

23,3%

50-64 let
65 a více let

44,2%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 43 x.

14) Bydliště/sídlo/pobočka firmy
Téměř tři čtvrtiny respondentů tvořili občané místní části Chvalkovice, dále jsou zastoupeny i místní
části Křižanov (14 %) a Chlístov (necelých 12%). Šetření se bohužel vůbec neúčastnili občané dalších
dvou místních částí, a to Mečova a Nového Dvora.
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0,0%

14,0%

Hořičky

11,6%

Chlístov
Křižanov
Mečov
Nový Dvůr
74,4%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 43 x.

15) Vaše vzdělání
Z následujícího grafu vyplývá, že více než 46 procent respondentů má střední odborné vzdělání
s maturitou. Druhou největší část tvoří osoby se středním odborným vzděláním, tedy vyučení. Více než
pětina odpovídajících má vyšší vzdělání, konkrétně – vyšší odborné 9,3 % a vysokoškolské 16,3 %.
Šetření se nezúčastnil nikdo s pouze základním vzděláním.
0,0%
16,3%
27,9%

základní
střední odborné

9,3%
střední odborné s
maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

46,5%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 43 x.

16) Jak dlouho v obci žijete/působíte?
Dotazníkového šetření se zúčastnili hlavně tzv. starousedlíci. Více než čtvrtina respondentů v obci žije
31 a více let. Ještě větší, více než 30% podíl mají osoby, které zde žijí 21–30 let. Dále se průzkumu
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zúčastnili lidé žijící v obci Chvalkovice od 1 do 5 a od 6 do 10 let. Jejich zastoupení bylo stejné – 16,3 %,
vždy 7 a 7 osob. Průzkumu se zúčastnila i jedna osoba, která zde bydlí méně než jeden rok.
2,3%
16,3%

25,6%

do 1 roku
1-5 let
6-10 let
16,3%

11-20 let
21-30 let
31 a více let

30,2%

9,3%

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 43 x.

17) Typ Vaší domácnosti
Další otázka směřovala k typu domácnosti respondenta. Ve více než 57 procentech se jedná o
domácnosti bez dětí, v 38 procentech případů odpovídali lidé žijící v domácnosti s nezaopatřenými
dětmi do 18 let. Jeden respondent zvolil variantu Jiné s upřesněním, že se jedná o rekreační chalupu.
4,8%

domácnost bez dětí

38,1%
57,1%

domácnost s
nezaopatřenými děmi (do
18 let)
jiné

Pozn. Tato otázka byla zodpovězena 42 x.

18) Vaše další náměty, připomínky, komentáře
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Poslední část dotazníkového šetření mohli občané využít k vlastním návrhům a připomínkám.
Nejčastěji byl opět zmiňován problematický provoz hospody (celkem 4 x). Další náměty byly již pouze
ojedinělé – jednalo se o přání omezit hluk v neděli a o svátcích, opravu prostoru před obecním úřadem
a pořádání setkání důchodců 2 x ročně. Jeden z respondentů uvedl, že dotazník je špatně formulovaný,
ale bohužel blíže neupřesnil, kde vidí nedostatky.

2.3 Výsledky veřejného projednávání
Veřejné projednávání se uskutečnilo v nové hasičské zbrojnici ve Chvalkovicích dne 18. prosince od
16:30. Byla projednávána následující témata:
Infrastruktura
Volný čas a prostředí v obci
Občanská vybavenost

Projednávání se zúčastnil starosta obce Miroslav Kališ, zastupitelstvo obce Chvalkovice, Radka Jansová
(zástupce zpracovatele projektu, Svazku obcí "ÚPA"), občané obce a zástupci organizací působících v
obci.
Moderováním veřejného projednávání byla pověřena Radka Jansová za zpracovatele projektu, která
se tak zároveň stala i facilitátorem diskuse. Program veřejného projednávání byl následující:







Význam a tvorba dokumentu
Struktura dokumentu a proces jeho tvorby
Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření
Klíčové oblasti rozvoje – klady, zápory, projektové záměry
Práce ve skupinách
Diskuze

Přítomní občané a zástupci organizací byli seznámeni s postupem tvorby strategického dokumentu,
jeho strukturou, se zjištěnými poznatky z provedeného dotazníkového šetření. Dále byli přítomní
obeznámeni s klady a prostory ke zlepšení v rámci jednotlivých témat a následně s navrženými
konkrétními projektovými záměry pro strategickou část dokumentu. Tyto záměry byly identifikovány
na základě zjištěných poznatků ze zpracované analytické části.
Následoval nejdůležitější bod programu, práce ve skupinách. Aktivita byla přenesena na přítomné, kteří
se v rámci pracovních skupinek podle jednotlivých probíraných témat měli vyjádřit – napsat, jaké
spatřují klady a zápory v obci Chvalkovice z pohledu diskutované oblasti a následně navrhnout
projektové záměry, které by měly být v obci v následujícím období realizovány. Přítomní se mohli
samozřejmě vyjádřit i k dalším diskutovaným tématům.
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Na definování kladů, záporů a projektových záměrů měli přítomní přibližně 30 minut času.
Po uplynutí vymezené doby představila každá pracovní skupina, prostřednictvím svého mluvčího,
výsledky své práce. Každý účastník měl na závěr možnost vybrat tři projektové záměry
v rámci probíraných témat, které ze svého pohledu považuje za nejdůležitější, a udělit jim preferenční
hlasy.

Výsledky za téma Infrastruktura:
Klady

Zápory
Stav místních a účelových komunikací
Chybí chodníky
Na některých místech chybí veřejné osvětlení
Doprava u školky
Stav vodních ploch v obci
Zastaralá technika
Dílčí problémy s dostupností inženýrských sítí
v okrajových částech obce
Střecha OÚ

Vodovod
Pasport komunikací
Kanalizace
Plynofikace

Projektové záměry:
Propojit místní části
Umístit průjezdový radar u školky
Revitalizovat bukovinský rybník
Revitalizovat požární nádrž Miskolezy
Pořídit novou techniku na údržbu

Výsledky za téma Občanská vybavenost:
Klady
Mateřská a základní škola
Lékaři, lékárna
Služby – kadeřník, masáže
Pošta
Zájem lidí o bydlení v obci
Obchody

Zápory
Stav budovy školy, není tělocvična
Chybí chodníky
Na některých místech chybí veřejné osvětlení
Doprava u školky
Stav vodních ploch v obci
Zastaralá technika
Chybí
Obec nemá stavební pozemky, soukromníci
nechtějí prodávat
Pomalé připojení k internetu
Špatný signál mobilů v místní části Výhled

Projektové záměry:
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Vybudovat multifunkční prostor
Rekonstruovat budovu školy
Podporovat výstavbu v obci

Výsledky za téma Volný čas a prostředí obce:
Klady
Hasiči fungují
Sokol začíná
Nabídka akcí v obci, slušná návštěvnost

Zápory
Chybí vybavení na akce
Špatný stav koupaliště
Pálení bordela
Chtělo by to lepší údržbu zeleně

Projektové záměry:
Rekonstruovat koupaliště
Revitalizovat zeleň
Vylepšit vzhled autobusových zastávek
Doplnit na veřejná místa květináče a osázet

Informace získané z veřejného projednávání představují důležitý podklad pro zpracování strategické
části dokumentu. Díky těmto informacím byly jednak potvrzeny závěry z analytické části dokumentu a
zároveň byly získány nové náměty, které mají pro rozvoj obce Chvalkovice značný význam.

2.4 Východiska pro návrhovou část
Zpracováním analytické části, informací z dotazníkového šetření a informací z provedeného veřejného
projednávání byly zjištěny zásadní poznatky, na které je vhodné se zaměřit v rámci návrhové části a při
definici potenciálu obce Chvalkovice. Byly definovány celkem tři klíčové oblasti rozvoje:
1. Infrastruktura
2. Občanská vybavenost
3. Volný čas a prostředí v obci
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2.4.1 Potenciál vyplývající z analýzy současného stavu
Klíčová oblast rozvoje 1: Infrastruktura
V oblasti infrastruktury je obec poměrně dobře vybavena inženýrskými sítěmi – je zde vodovod,
kanalizace i plynovod. Problémy se vyskytují pouze v odlehlejších částech obce, kde by zavedení sítí
bylo příliš finančně nákladné. Obec má mezery především v oblasti bezpečnosti v dopravě, kdy je
potřeba dobudovat chodníky a další prvky, které by přispěly k větší bezpečnosti při pohybu v obci.
Citelně také chybí propojení jednotlivých částí. Investice by měly směřovat rovněž do budov a ploch,
jež jsou ve vlastnictví obce.

Klíčová oblast rozvoje 2: Občanská vybavenost
Z pohledu občanské vybavenosti má obec poměrně širokou nabídku poskytovaných služeb, nachází se
zde obchody, lékaři, pošta a jiné prvky občanské vybavenosti. Velkou výhodou je také škola, která však
potřebuje větší investice. V obci zcela chybí multifunkční zařízení pro pořádání akcí uvnitř a další
využití. Nedostatky jsou také v telekomunikační infrastruktuře. Další rozvoj obce brzdí nedostatek
pozemků pro výstavbu.

Klíčová oblast rozvoje 3: Volný čas a prostředí v obci
V obci se koná poměrně velké množství různorodých akcí. Chybí však kvalitní zázemí a vybavení. V
rámci péče o obec a její vzhled by měla být větší pozornost směřována k údržbě zeleně. Ke zlepšení
prostředí v obci by přispělo také doplnění estetických prvků na veřejných místech.

2.4.2 Návaznost na jiné strategické dokumenty
PRO Chvalkovice není izolovaný dokument, ale respektuje a akceptuje další strategické dokumenty.
Strategická část a v ní definované cíle, opatření a aktivity jsou navrženy tak, aby nedošlo k rozporu s
těmito základními strategickými a územními dokumenty. Dokumenty shrnuje tabulka 29.

Tabulka 29 Přehled strategických a územních dokumentů

Nadnárodní úroveň
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020
Národní úroveň
Politika územního rozvoje České republiky 2008, ve znění Aktualizace č. 1 (z dubna 2015)
Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020
Regionální úroveň
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 2011, ve znění Aktualizace č. 1 (listopad 2015)
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020
Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 2014
Lokální úroveň
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Územní plán obce Chvalkovice
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020
Povodňový plán obce

Zdroj: Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/
Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje http://portal.uur.cz/
Internetové stránky Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Územní plán obce Chvalkovice byl vytvořen v květnu 2018 firmou SURPMO, a. s.

2.4.3 Limity rozvoje
Limity rozvoje představují faktory, které může obec jen obtížně ovlivnit a které musí respektovat
při plánování rozvoje. Limitů rozvoje je celá řada. Jedná se např. o ochranná pásma dopravní
a technické infrastruktury (pozemní komunikace32, železniční tratě33, elektrického vedení,
plynovodního vedení34, vodovodní a kanalizační sítě35, komunikačního vedení a rádiového zařízení36),
o ochranu ZPF37, ochranu vodních zdrojů38 či ochranu nemovitých kulturních památek39.
Dále musí být všeobecně respektován zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a celá řada dalších
nařízení.

2.4.4 SWOT analýza
Analýza SWOT představuje shrnutí a zhodnocení výsledků dosažených v dílčích analýzách. SWOT je
zkratkou pro jednotlivá hodnocení: S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky),
O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby). Silné a slabé stránky tvoří tzv. vnitřní analýzu
(analýzu vnitřních podmínek), příležitosti a hrozby tzv. analýzu vnější40. Jednotlivé části SWOT analýzy
jsou znázorněny v následujících rámečcích.

Infrastruktura
Silné stránky
Kanalizace
Plynofikace
Vodovod
32

Blíže viz § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Blíže viz § 8 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
34
Blíže viz § 46 a § 68 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
35
Blíže viz § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích)
36
Blíže viz § 102 a § 103 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích)
37
Blíže viz zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
38
Blíže viz HLAVA V zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
39
Blíže viz § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
40
Zdroj: PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105
33
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Fungující údržba
Doktoři / lékárna
knihovna
Obchod
Kadeřník
Masáže
Pedikúra
Dobrá dopravní obslužnost
Dobrá návštěvnost akcí
Hasiči fungují
Sokol začíná
Pošta
Sběr + třídění odpadu

Slabé stránky
Chybí stavební pozemky
Chybí společenská místnost
Přemnožení divočáci
Škola nemá tělocvičnu
Místní části mezi sebou nejsou propojené
místní komunikace
účelové komunikace
Zastaralá technika
Veřejné osvětlení
Nebezpečné úseky pro dopravu
Pálení „bordela“
Nevyhovující sportovní zázemí
Internet pouze bezdrátový
Místy špatný signál

Příležitosti
dotační programy na dobudování infrastruktury
Hospoda
Sokol začíná
Propojení místních částí

Hrozby
nedostatek financí na investice
nákladnost a špatná rentabilita některých investic
Konkurence při pořádání akcí
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3 Strategická část
Další částí PRO Chvalkovice na období let 2019–2028 je strategická část. Nejprve je formulována vize.
Ta byla zformulována na základě získaných informací z veřejného projednávání, rozhovorů
s představiteli obce, informací získaných ze setkání pracovní skupiny, informací z dotazníkového
šetření a dalších informací zjištěných v analytické části dokumentu. Následně byly definovány klíčové
oblasti rozvoje a v rámci těchto klíčových oblastí zformulovány jednotlivé strategické cíle. Strategické
cíle obsahují konkrétní opatření a aktivity, jejichž postupnou realizací dojde k naplnění jednotlivých cílů
a tím zároveň i k naplnění definované vize.
V úvodu každé klíčové oblasti rozvoje je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické cíle,
opatření a aktivity dané oblasti rozvoje. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi. Každá
aktivita obsahuje základní popis. Podrobná specifikace aktivit bude provedena v rámci Akčního plánu
(kapitola 4) a Zásobníku projektových záměrů (příloha 1), kde budou u každé aktivity uvedeny
informace typu – žadatel, zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce, předpokládané náklady, možné zdroje
financování atd.

Na úvod této části je potřeba zmínit číslování kapitol. Hlavní kapitoly jsou číslovány 3.1 (Vize),
3.2 (Klíčové oblasti rozvoje) a 3.3 (Podpora realizace Programu rozvoje).
Kapitola 3.2 je číslována následujícím způsobem:
 Číslování klíčových oblastí rozvoje je postupné (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 atd.).
 Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých klíčových oblastí je takové, že první číslo
označuje příslušnost ke klíčové oblasti, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané klíčové oblasti
rozvoje.
 Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují
příslušnost ke klíčové oblasti a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření v rámci
daného strategického cíle.

Obecnou strukturu strategické části včetně výše popsaného jejího číslování graficky zobrazuje
schéma 2.
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Schéma 2 Obecná struktura strategické části PRO Chvalkovice na období let 2019–2028
Opatření 1.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.2

Konkrétní aktivity

Strategický cíl 1.1
Klíčová oblast
rozvoje 1

VIZE ROZVOJE OBCE

Strategický cíl 1.2

Strategický cíl 2.1
Klíčová oblast
rozvoje 2
Strategický cíl 2.2

Strategický cíl n.1
Klíčová oblast
rozvoje "n"
Strategický cíl n.2

Poznámky: Za písmeno „n“ se dosazuje číslo klíčové oblasti rozvoje.
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3.1 Vize
Vize představuje dlouhodobý obraz žádoucího budoucího stavu obce, tedy jak by obec měla vypadat
v budoucnosti. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje41.
Obec Chvalkovice je klidným místem pro život nabízející rozmanité možnosti občanské
vybavenosti. V obci je k dispozici rozvinuté zázemí pro potřeby trávení volného času a taktéž
nabídka volnočasových aktivit je pestrá. Ke všeobecné spokojenosti přispívá i stále udržované
prostředí obce, dostatečné množství přírodních ploch a oddechových míst, bezpečný pohyb
po území obce.

3.2 Klíčové oblasti rozvoje
Na základě informací ze zpracované analytické části, informací z dotazníkového šetření, informací
z provedeného veřejného projednávání a na základě VIZE byly definovány celkem tři klíčové oblasti
rozvoje:
 Klíčová oblast rozvoje 1: Infrastruktura
 Klíčová oblast rozvoje 2: Občanská vybavenost
 Klíčová oblast rozvoje 3: Volný čas a prostředí v obci

Definované klíčové oblasti rozvoje nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají, doplňují
a ovlivňují. Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto klíčových oblastí rozvoje, a mezi opatřeními
definovanými v rámci jednotlivých cílů, existuje v mnoha případech určitá provázanost. Naplnění
některých konkrétních aktivit jednoho opatření napomůže i k naplnění opatření dalšího a následně
i k naplnění jednotlivých cílů, klíčových oblastí rozvoje i naplňování vize. Naplnění některých aktivit
bude možné v horizontu jednoho či dvou let, naopak naplnění některých aktivit bude mít dlouhodobý
charakter přesahující období, na které je tento PRO zpracováván. Jinými slovy v mnoha případech bude
využito synergických efektů jednotlivých opatření a aktivit.
Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každá aktivita uvedena pouze jednou, pod jedním daným
opatřením a cílem, ačkoliv by mohla být uvedena i v rámci jiného opatření či cíle (viz výše zmiňovaná
provázanost).
Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření znázorňuje tabulka 30.

41

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s.
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Tabulka 30 Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření

Klíčová oblast rozvoje

Strategický cíl

Opatření

Rozvíjet stav a prvky
dopravní infrastruktury

Rekonstruovat místní komunikace
Posílit bezpečnost dopravy v obci

INFRASTRUKTURA

Revitalizovat vodní plochy v obci
Řešit stav budov a ploch
ve vlastnictví obce

Investovat do objektů
občanské vybavenosti
OBČANSKÁ
VYBAVENOST

Udržovat budovy a plochy v obci
v dobrém stavu
Vybudovat prostory pro kombinované
využití
Vyřešit stav školských zařízení
Usilovat o výstavbu v obci

Zajistit další rozvoj obce

Usilovat o zlepšení telekomunikační
infrastruktury

Rozvíjet a podporovat
společenský život v obci

Investovat do volnočasového vybavení

Udržovat příznivé životní
prostředí a zeleň v obci

Zajistit údržbu prostředí a zeleně v obci

VOLNÝ ČAS A
PROSTŘEDÍ V OBCI
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3.2.1 Klíčová oblast rozvoje INFRASTRUKTURA
INFRASTRUKTURA

Cíl 1.1 Rozvíjet stav a
prvky dopravní
infrastruktury

Rekonstruovat místní
komunikace

Cíl 1.2 Řešit stav budov
a ploch ve vlastnictví
obce

Posílit bezpečnost
dopravy v obci

Revitalizovat vodní
plochy v obci

Udržovat budovy a
plochy v obci v dobrém
stavu

Revitalizovat židovskou
uličku

Dořešit veřejné
osvětlení

Revitalizovat
bukovinský rybník

Pořídit novou techniku
na údržbu obce

Opravit pěšinku ke
kostelu

Opravit a dobudovat
chodníky

Revitalizovat požární
nádrž Miskolezy

Rekonstruovat střechu
OÚ

Opravit lávka v Dubovci

Uvažovat o umístění
bezpečnostních prvků

Usilovat o další využití
objektu bývalého
prasečáku

Dobudovat přístřešky
pro kontejnery na
tříděný odpad

Propojit místní části
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INFRASTRUKTURA
Cíl 1.1 Rozvíjet stav a prvky dopravní infrastruktury
Opatření 1.1.1 Rekonstruovat místní komunikace
-

Revitalizovat židovskou uličku

V rámci veřejného projednávání zazněl několikrát požadavek na revitalizaci tzv. židovské uličky, která
je ve velmi špatném technickém stavu.
-

Opravit pěšinku ke kostelu

Stejně jako v předchozím případě vzešel požadavek na opravu pěšinky ke kostelu z veřejného
projednávání. Pěšinka je hojně využívaná, ale je ve velmi špatném technickém stavu.
-

Opravit lávku v Dubovci

Ve špatném technickém stavu je i lávka v Dubovci, která sice není tolik frekventovaná, ale přesto by
rekonstrukci nutně potřebovala.
-

Propojit místních částí

V rámci veřejného projednávání i v rámci dotazníkového šetření se mnohokrát objevil požadavek na
propojení jednotlivých místních částí obce mezi sebou, a to například turistickou nebo
cykloturistickou trasou. Vzhledem k rozlehlosti obce a dalším okolnostem není možné, aby byly všude
vybudovány chodníky. Propojení nějakou – třeba i částečně přírodní – cestou by proto bylo velmi
vhodné. Toto řešení by zároveň přispělo i ke zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu obcí.

Opatření 1.1.2 Posílit bezpečnost dopravy v obci
-

Dořešit veřejné osvětlení

Ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci by bezpochyby přispělo dodělání veřejného osvětlení
v místech, kde v současnosti není k dispozici. Jedná se o několik úseků, např. v blízkosti areálu firmy
HARTMANN-RICO nebo v blízkosti základní školy.
-

Opravit a dobudovat chodníky

V obci Chvalkovice chybí na mnoha místech chodníky, což zhoršuje bezpečnostní situaci v dopravě.
Vzhledem k tomu, jak je obec velká a zahrnuje pět katastrálních území, nelze však chodníky
vybudovat všude. Bylo by to však vhodné alespoň na exponovaných místech – u školy, školky apod.
Některé úseky chodníků by také potřebovaly opravit.
-

Uvažovat o umístění bezpečnostních prvků
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V obci se v současnosti nacházejí dva informativní radary, a to v místních částech Velká Bukovina a
Miskolezy. Vzhledem ke stále houstnoucí dopravě by však bylo vhodné vytipovat další místa a osadit
je radary, nabízí se například prostor u školky, kde by mohl být umístěn průjezdový radar.

Cíl 1.2 Řešit stav budov a ploch ve vlastnictví obce
Opatření 1.2.1 Revitalizovat vodní plochy v obci
-

Revitalizovat bukovinský rybník

V obci se nachází několik vodních ploch, které však nejsou v dobrém stavu, je tedy potřeba přistoupit
k jejich revitalizaci. Konkrétně se jedná o bukovinský rybník.
-

Revitalizovat požární nádrž Miskolezy

V obci se nachází několik vodních ploch, které však nejsou v dobrém technickém stavu, je tedy
potřeba přistoupit k jejich opravě – je potřeba revitalizovat požární nádrž Miskolezy.

Opatření 1.2.2 Udržovat budovy a plochy v obci v dobrém stavu
-

Pořídit novou techniku na údržbu obce

Obec Chvalkovice je se svými pěti katastrálními územími a sedmi místními částmi velice rozlehlá, což
klade velké nároky na údržbu veřejných prostranství a dalších ploch v obci. Tu obec částečně
vykonává svépomocí. Technika, která je k tomu potřeba, je však v současnosti již zastaralá a je proto
nutné pořídit novou.
-

Rekonstruovat střechu OÚ

Ačkoli střecha budovy obecního úřadu prošla před několika lety rekonstrukcí, je ve špatném
technickém stavu. Protože se jedná z pohledu obce a jejího chodu o stěžejní budovu, v níž sídlí nejen
obecní úřad, ale také lékař atd., je nutné budovu udržovat, a tudíž zajistit rekonstrukci střechy.
-

Usilovat o další využití objektu bývalého prasečáku

Na území obce se nenachází žádný brownfield, lze za něj však považovat objekt bývalého prasečáku,
který je v současnosti bez využití a v podstatě chátrá. Objekt je přitom poměrně velký a dobře
situovaný, tudíž by se dalo uvažovat o jeho dalším využití, ať už ke komerčním nebo jiným účelům.
-

Dobudovat přístřešky pro kontejnery na tříděný odpad

Obec Chvalkovice má dobrou síť hnízd pro tříděný odpad, která tak jsou bez problému dostupná
všem obyvatelům obce. Pro lepší udržování pořádku i lepší vizuální dojem je potřeba dobudovat
k těmto hnízdům přístřešky.
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3.2.2 Klíčová oblast rozvoje OBČANSKÁ VYBAVENOST

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

Cíl 2.1 Investovat do
objektů občanské
vybavenosti

Vybudovat prostory
pro kombinované
využití

Cíl 2.2 Zajistit další
rozvoj obce

Vyřešit stav školských
zařízení

Vybudovat
multinfunkční prostor

Hledat řešení pro
vybudování tělocvičny
pro ZŠ

Vybudovat venkovní
posezení u hospody

Rekonstruovat budovu
školy
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Usilovat o výstavbu v
obci

Snažit se komunikovat
s vlastníky pozemků,
sledovat situaci na trhu

Usilovat o zlepšení
telekomunikační
infrastruktury
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OBČANSKÁ VYBAVENOST
Cíl 2.1 Investovat do objektů občanské vybavenosti
Opatření 2.1.1 Vybudovat prostory pro kombinované využití
-

Vybudovat multifunkční prostor

V obci Chvalkovice zcela chybí prostor, který by sloužil k pořádání různých akcí uvnitř, jako zázemí pro
spolkový život atd. Nedávno zde sice byla vybudována nová hasičská zbrojnice, která tato kritéria
částečně splňuje, ale ta by měla sloužit především jednotce SDH. Je proto potřeba zde vybudovat
multifunkční prostor, kde by bylo možné pořádat různé akce, vést například kroužky nebo jiné
volnočasové aktivity.
-

Vybudovat venkovní posezení u hospody

Obecní hostinec prošel poměrně nákladnou rekonstrukcí. V jarních měsících roku 2020 by zde měl
být obnoven provoz. Pro větší uspokojení zákazníků i širší možnosti využití prostor v letních měsících
(např. pro různé akce, sousedská i soukromá posezení apod.) by bylo vhodné zde vybudovat venkovní
posezení. Tato aktivita by rovněž mohla přispět ke zatraktivnění objektu a jeho většímu využití např.
turisty.
Opatření 2.1.2 Vyřešit stav školských zařízení
-

Hledat řešení pro vybudování tělocvičny pro ZŠ

Zdejší základní škola má jeden základní nedostatek, a tím je chybějící tělocvična. V obci je k dispozici
pouze malá tělocvična, která však již dávno nedostačuje požadavkům. Problémem je, že v blízkosti
školy se nenachází žádný vhodný pozemek, který by byl ve vlastnictví obce, který by se dal pro
výstavbu tělocvičny využít. Protože se však jedná o poměrně zásadní nedostatek, mělo by vedení
obce hledat nějaké vhodné řešení.
-

Rekonstruovat budovu školy

Velkou výhodou obce je vlastní základní škola, která zahrnuje všech devět ročníků povinné školní
docházky. Škola má poměrně stabilní počet žáků a má i prostory pro další rozvoj při případném
navýšení počtu žáků. Celý objekt je postupně opravován, v nedávně době zde byla např. vyměněna
okna. Přesto je potřeba zajistit rekonstrukci dalších prvků, a to – zateplení pláště budovy, vytápění,
výměnu střešní krytiny. Rovněž je potřeba vybudovat výtah. V roce 2020 by měla být zajištěna
bezbariérovost počítačové učebny.

Cíl 2.2 Zajistit další rozvoj obce
Opatření 2.2.1 Usilovat o výstavbu v obci
-

Snažit se komunikovat s vlastníky pozemků, sledovat situaci na trhu
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Vedení obce je několikrát ročně konfrontováno s požadavkem na výstavbu rodinných domů v obci.
Obec však bohužel žádné stavební pozemky nevlastní, a to ani pro své vlastní využití (např. výstavbu
multifunkčního domu – viz samostatný bod). Pozemky, které by mohly sloužit pro výstavbu rodinných
domů, se nachází v rukách soukromníků, kteří však patrně nemají zájem je v tuto chvíli prodávat.
Úloha obce v rámci této aktivity je spíše pasivní, neboť obec nemá možnosti, jak situaci na trhu
ovlivnit. Je však vhodné komunikovat jak se zájemci i výstavbu v obci, tak s majiteli pozemků a
případně sledovat situaci na trhu.
Opatření 2.2.2 Usilovat o zlepšení telekomunikační infrastruktury
-

Usilovat o lepší připojení k internetu

V obci operuje několik poskytovatelů připojení k internetu, které je zde poměrně dobře dostupné.
Problémem je však kvalita poskytovaného připojení. V některých místních částech je signál slabý.
Dalším problémem je rychlost poskytovaného připojení, které je vhodné pro běžné domácí využití.
Na pracovní skupině však zaznělo, že pro profesní využití – při pohybu velkého množství dat – je
nabídka stávajících poskytovatelů nedostatečná. Obec by proto mohla zkusit oslovit nového
poskytovatele, případně zkusit vyjednávat se stávajícími poskytovateli o možnostech vylepšení
signálu.
-

Usilovat o zlepšení mobilního signálu

Obec je plně pokryta mobilním signálem, na některých místech však dochází k jeho výpadkům a
pokrytí není úplně ideální. To se týká především místní části Výhled, kde je situace pravděpodobně
nejhorší. Bylo by proto vhodné usilovat o jeho posílení.
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3.2.3 Klíčová oblast rozvoje VOLNÝ ČAS A PROSTŘEDÍ V OBCI

VOLNÝ ČAS A
PROSTŘEDÍ V OBCI

Rozvíjet a podporovat
společenský život v
obci

Investovat do
volnočasového
vybavení

Udržovat příznivé
životní prostředí a
zeleň v obci

Podporovat venkovní
aktivity

Zajistit modulový stan
(plátěná hala s
uskladněním)

Zajistit pódium

Rekonstruovat
koupaliště

Zajistit údržbu
prostředí a zeleně v
obci

Revitalizovat obecní
zeleň

Vytipovat místa a
zajistit novou výsadbu
zeleně

Doplnit estetické
prvky na území obce
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VOLNÝ ČAS
Cíl 3.1 Rozvíjet a podporovat společenský život v obci
Opatření 3.1.1 Investovat do volnočasového vybavení pro pořádání akcí
-

Zajistit modulový stan (plátěná hala s uskladněním)

V rámci pracovní skupiny vznikl návrh na zakoupení tzv. modulového stanu, který by sloužil při
pořádání akcí jako přístřešek v případě špatného počasí a také jako zázemí.
-

Zajistit pódium

Obec Chvalkovice je pořadatelem několika akcí, k jejich úspěšnému pořádání je však zpravidla
potřeba nějaké vybavení. To si v současnosti musí obec někdy zapůjčit. V rámci pracovní skupiny
proto vznikla myšlenka, že by obec mohla nějaké menší pódium zakoupit.
Opatření 3.1.2 Podporovat venkovní aktivity
-

Rekonstruovat koupaliště

V centrální části obce Chvalkovice se nachází koupaliště, které je spojeno se sportovním areálem.
Celý areál nabízí poměrně bohaté sportovní využití, nicméně zdejší vybavení je na hranici, ne-li za
hranicí životnosti. Bylo by proto potřeba celý areál zrevitalizovat, což by do budoucna mohlo zároveň
přivést další návštěvníky do obce.

Cíl 3.2 Udržovat příznivé životní prostředí a zeleň v obci
Opatření 3.2.1 Zajistit údržbu prostředí a zeleně v obci
-

Revitalizovat obecní zeleň

Na území obce Chvalkovice se nachází poměrně velké množství zeleně, u níž obec provádí základní
údržbu. V budoucnu by však bylo vhodné sledovat stav zeleně a přikročit k její řízené revitalizaci.
-

Vytipovat místa a zajistit novou výsadbu zeleně

V rámci údržby zeleně a příznivého životního prostředí, jež i dle výsledků z dotazníkového šetření
občané oceňují nejvíce, by bylo vhodné vytipovat nová místa pro výsadbu zeleně a následně ji
realizovat.
-

Doplnit estetické prvky na území obce

Veřejná prostranství a místa jsou vizitkou každé obce. V obci Chvalkovice doposud nebyl kladen důraz
na využití estetických prvků na těchto místech. V rámci pracovní skupiny tak vznikl návrh na umístění
nádob s květinami či vylepšení vzhledu autobusových zastávek.
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3.3 Podpora realizace Programu rozvoje
Nezbytnou součástí PRO je zajištění jeho realizace. Bude stanovena osoba tzv. garant PRO, který bude
zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti spojené s realizací
a aktualizacemi PRO.
Dále bude stanoven časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit a zároveň bude definováno,
kde bude možné do PRO nahlédnout.
Postupné sledování a vyhodnocování realizace PRO bude zajištěno prostřednictvím navržených
monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně (nejlépe jednou
za rok), bude patrné, zda se daří PRO naplňovat.
Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace PRO. Výše uvedené skutečnosti budou detailně
řešeny v následujících kapitolách PRO Chvalkovice na období let 2019-2028 (akční plán a
implementační část).
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4 Akční plán
Akční plán vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány
příslušné cíle uvedené v PRO. Zpracovává se na období nejbližších 1–2 let. Akční plán v podstatě
představuje soubor konkrétních projektových záměrů a de facto konkretizuje jednotlivé rozvojové
aktivity na nejbližší časové období42. Aktivity, které jsou naplánovány na pozdější období, jsou zařazeny
do tzv. zásobníku projektových záměrů (příloha 1).
U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být
v souladu jak se strategickou částí, tak s připravovaným rozpočtem obce na následující rok. Projekty
zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo musí mít zajištěn jiný, externí, zdroj
financování. Pokud nebudou mít jednotlivé projekty zařazené do akčního plánu jednoznačně určen
zdroj financování, budou z akčního plánu vyřazeny.
Proces přípravy akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný, který prostupuje celým
programovým obdobím. Zpracování akčního plánu na následující kalendářní rok by mělo probíhat
souběžně s přípravou rozpočtu obce. Vybrány jsou ty aktivity, které je možné z věcného, časového
a finančního hlediska realizovat v následujícím roce. Přehled konkrétních aktivit, které byly výběrem
zařazeny do akčního plánu pro následující rok, musí být schválen vedením obce.
Důležité je zmínit i vyhodnocení daného akčního plánu, které by mělo být provedeno v prvním pololetí
roku, který následuje po realizaci akčního plánu. V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé
projekty, zda se podařilo uskutečnit jejich realizaci či nikoliv. Aktivity, které se nepodařilo realizovat,
jsou zařazeny do akčního plánu na další rok, případně přesunuty do zásobníku projektů.
Následující přehledová tabulka 32 znázorňuje, jak jsou jednotlivé aktivity v akčním plánu podrobně
specifikovány a které konkrétní informace obsahují.
Aktivity zařazené v zásobníku projektů nejsou tak podrobně specifikovány, jako je tomu v případě
aktivit zařazených v akčním plánu, tj. nejsou u nich popsány všechny informace, které jsou uvedeny
v řádcích následující tabulky 32. U aktivit zařazených v zásobníku projektů jsou podrobně specifikovány
tyto informace:








žadatel
role obce
zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce
předpokládané náklady
předpokládané zdroje financování
předpokládané období realizace projektu
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Chvalkovice 2019–2028

42

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 70 s.
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Tabulka 31 Specifikace jednotlivých aktivit v rámci akčního plánu

Název aktivity
žadatel projektu

uvedení konkrétního žadatele

partneři projektu/dotčený orgán

spolupracující a podílející se organizace/subjekty

role obce

realizační/iniciační/motivační/participační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce popis, jak daná aktivita přispěje k rozvoji obce
Rizika

rizika realizace projektového záměru

typ projektu

investiční/neinvestiční

důležitost projektu

nízká/střední/vysoká

předpokládané náklady projektu

odhadované potřebné finanční prostředky na realizaci

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky/krajské dotace/evropské dotace
apod.

vazby na strategické dokumenty

výčet těchto dokumentů včetně uvedení prioritních os,
specifických cílů apod.

místo realizace projektu

konkrétní parcela/parcely/lokalita/lokality

území dopadu

území, které bude projekt ovlivňovat

předpokládané období realizace projektu

předpokládaný rok realizace

odpovědnost za realizaci projektu

subjekty, které budou zajišťovat faktické naplňování
aktivity

stav připravenosti projektu

záměr/zpracovaná projektová dokumentace/vyhlášení
výběrového řízení na zpracovatele apod.

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO
podle potřeby uvedeny další informace
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V rámci tabulek Akčního plánu jsou používány následující zkratky:
a. s. - akciová společnost
ČEZ - České energetické závody
DP - dotační program
KHK kraj - Královéhradecký kraj
KN - katastr nemovitostí
KOR - klíčová oblast rozvoje
k. ú. - katastrální území
MAS - místní akční skupina
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe - Ministerstvo zemědělství
o. p. s. - obecně prospěšná společnost
PORV - Podpora obnovy a rozvoje venkova
POV KHK - Program obnovy Královéhradeckého kraje
PRO - Program rozvoje obce
SC - specifický cíl
SO - strategická oblast
SS KHK - Správa silnic Královéhradeckého kraje
StC - strategický cíl
SÚS KHK - Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
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Dobudovat přístřešky pro kontejnery na tříděný odpad
žadatel projektu

Obec Chvalkovice

partneři projektu/dotčený orgán

Občané Chvalkovic

role obce

Realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce Vylepšení životního prostředí v obci
Rizika

Vandalismus

typ projektu

Neinvestiční

důležitost projektu

Střední

předpokládané náklady projektu

řádově desítky tisíc Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 4.3
Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Op 4.3.1 Efektivní a ekologické odpadové
hospodářství
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, StC Zajistit
moderní, environmentálně šetrnou a bezpečnou
dopravu v obcích a v rámci regionu pro obyvatele i
návštěvníky regionu, Op 3.1.3 Zajistit bezpečnost
dopravy

místo realizace projektu

Území obce Chvalkovice

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Chvalkovice

stav připravenosti projektu

Záměr

doplňující informace

Vazba na SC 1.2
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Rekonstruovat budovu školy – vybudovat bezbariérový přístup do počítačové
učebny
žadatel projektu

Obec Chvalkovice

partneři projektu/dotčený orgán

ZŠ a MŠ Chvalkovice

role obce

Realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce Zlepšení komfortu pro imobilní
Rizika

nedostatek financí, nenadálé technické problémy při
realizaci

typ projektu

Investiční

důležitost projektu

Střední

předpokládané náklady projektu

Řádově desítky tisíc Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky

vazby na strategické dokumenty

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, Op 4.1.2
Rekonstrukce školních budov, rozšiřování budov,
adaptace učeben a prostorů pro jednotlivé typy
výchovy a vzdělávání.

místo realizace projektu

Budova ZŠ a MŠ Chvalkovice

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Chvalkovice

stav připravenosti projektu

zpracovaná projektová dokumentace

doplňující informace

Vazba na SC 2.1
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Doplnit estetické prvky na území obce
žadatel projektu

Obec Chvalkovice

partneři projektu/dotčený orgán

---

role obce

Realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce Zpříjemnění veřejných prostor
Rizika

Vandalismus

typ projektu

Neinvestiční

důležitost projektu

Nízká

předpokládané náklady projektu

Řádově tisíce Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 4.1
Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny, Op 4.1.3
Sídelní zeleň a zelená infrastruktura

místo realizace projektu

Území obce Chvalkovice

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Chvalkovice

stav připravenosti projektu

Záměr

doplňující informace

Vazba na SC 3.1
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Vybudovat venkovní posezení u hospody
žadatel projektu

Obec Chvalkovice

partneři projektu/dotčený orgán

Provozovatel hostince; obyvatelé, návštěvníci, turisté

role obce

Realizační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj obce Rozšíření nabízených služeb, zatraktivnění prostoru
Rizika

Nedostatek finančních prostředků

typ projektu

Investiční

důležitost projektu

Střední

předpokládané náklady projektu

Řádově desítky tisíc Kč

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky

vazby na strategické dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, StC 2.1
Odpovídající podmínky pro zdravý život populace
regiony, Op 3.1.2 2.1.3 Posílení rozvoje sportovních a
volnočasových aktivit v kraji
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Mezi Úpou a Metují na období 2014–2020, StC 4.2
Kultura, společenský život, sport a rekreace, Op 4.2.1
Zajistit infrastrukturu pro aktivity volného času –
kulturní, společenské, sportovní, rekreační ad.

místo realizace projektu

Obecní hostinec

území dopadu

Lokální

předpokládané období realizace projektu

2020

odpovědnost za realizaci projektu

Vedení obce Chvalkovice

stav připravenosti projektu

Záměr

doplňující informace

Vazba na SC 3.1
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5 Implementační část
Implementační část je nedílnou součástí strategických dokumentů a neměla by být opomenuta43. Pro
úspěšné nastavení a praktické využití strategického dokumentu je nezbytné definovat a popsat
následující systémy:





Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu rozvoje
Systém financování Programu rozvoje
Systém aktualizace Programu rozvoje
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu rozvoje

5.1 Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu
rozvoje
Efektivní naplňování strategického plánu může být obecně zajištěno jedině díky jednoznačnému
systému řízení. Platí to i pro tento rozvojový plánovací dokument. Jedná se tedy o zajištění postupného
naplňování stanovené vize, strategických cílů, opatření a aktivit. Pro tyto účely byly stanoveny
následující dvě hierarchické úrovně systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRO (viz
schéma 3).

Schéma 3 Znázornění systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRO Chvalkovice na období let 2020–2025

Řídící skupina

Výkonný tým
Starosta

Zastupitelstvo
obce Chvalkovice

Místostarosta
Zaměstnanci obce

Řídící skupina
Řídící skupina je hlavním orgánem, který je zodpovědný za postupné naplňování PRO. Řídící skupina
rozhoduje o tom, zda přijme či nepřijme a schválí či neschválí předložené rozvojové projekty (včetně
jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schváleným plánovacím dokumentem. Řídící
skupina dále zvolí osobu, tzv. garanta PRO, jehož role bude spočívat především v iniciaci a koordinaci

43

Zdroj a blíže viz: Metodika přípravy veřejných strategií, ve znění aktualizace z prosince 2018. MMR, 103 s.,
dostupná z: https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravyverejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
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všech činností spojených s realizací a aktualizacemi PRO. Garant PRO by měl být jedním z členů řídící
skupiny, popřípadě výkonného týmu.
Výkonný tým
Výkonný tým je složen z představitelů obce a zaměstnanců obce. Vedoucím výkonného týmu
je starostka obce. Stěžejním úkolem výkonného týmu v procesu implementace PRO je předkládat řídící
skupině konkrétní návrhy projektů a rozvojových aktivit, které jsou v souladu se schváleným
strategickým dokumentem. Mezi další úkoly výkonného týmu patří monitorování a průběžné
vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění aktualizace PRO (vlastními silami či za pomoci
externí osoby).

Do procesu implementace PRO bude zapojena i řada dalších subjektů, které budou plnit funkci poradní.
Ze subjektů lze jmenovat např. zástupce zájmových spolků působících v obci, zástupce podnikatelských
subjektů působících v obci, experty z řad odborné veřejnosti apod.

5.2 Systém financování Programu rozvoje
Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů PRO je nutné zajištění finančních prostředků.
Realizace řady navržených aktivit se nepochybně neobejde bez vnější finanční podpory. Proto
je důležité využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže k jejich
realizaci.

Financování rozvojových aktivit lze zajistit třemi předpokládanými způsoby:
1. Financování projektů výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivé projekty jsou financovány
výhradně z rozpočtu obce.
2. Financování projektů na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivé projekty jsou financovány
z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně z vlastních zdrojů.
Externí
finanční
prostředky
lze
rozdělit
na
nevratné
(dotace,
granty)
a vratné (úvěry, půjčky apod.). Především nevratné externí finanční prostředky představují
velmi významný podíl finančních zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného projektu
(mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových nákladů projektu). Z pohledu externích zdrojů lze
uvažovat o následujících zdrojích financování:


z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU



ze státního rozpočtu ČR



z rozpočtu Královéhradeckého kraje



ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru,
prostředky nestátních neziskových organizací).

3. Nepřímá podpora projektů – obec Chvalkovice se nepodílí ani finančně ani realizačně
na přípravě a realizaci projektů. Role obce je v tomto případě iniciační a komunikační, čímž
napomáhá k prosazování daného projektového záměru.
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Vazby systému financování PRO znázorňuje schéma 4.

Schéma 4 : Vazby systému financování PRO Chvalkovice na období let 2020-2025

Zdroje financování

Projekty/Rozvojové aktivity
Způsob financování

Rozpočet obce
Financování projektů
výhradně z vlastních zdrojů

Národní či krajské
zdroje

Financování projektů na bázi
tzv. principu doplňkovosti

Zdroje EU

Nepřímá podpora projektů

Soukromé kapitálové
prostředky

5.3 Systém aktualizace Programu rozvoje
Nedílnou součástí implementace PRO je i zajištění jeho aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“
dokument, který by měl být aktualizován v čase. Desetileté období představuje dlouhou dobu, během
které může dojít k výrazným změnám, ať se jedná o pozitivní či negativní trendy vývoje. Z výrazných
změn lze jmenovat např. zásadní změny v hospodářské či regionální politice EU, potažmo České
republiky, změny v důsledku komunálních voleb apod.
Aktualizace probíhá na základě vyhodnocení realizace PRO, pokud nastaly významné skutečnosti
ohledně realizace. Jmenovat lze např. situaci, kdy na základě kontroly naplňování strategických cílů lze
vypustit, upravit či doplnit opatření nebo aktivity. Může dojít i k pozměnění samotných strategických
cílů.
Komplexní aktualizaci PRO je doporučeno provést podle potřeb samotné obce, především pokud
by nastaly výše jmenované skutečnosti. Pokud tyto skutečnosti nenastanou, ke komplexní aktualizaci
PRO by mělo dojít nejdříve v polovině plánovacího období, tj. po pěti letech. Dílčí revize dokumentu
mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého kalendářního roku, ve vazbě na formulování
dalších realizačních akcí PRO a ve vazbě na rozpočet obce (jedná se především o úpravu
předpokládaného časového harmonogramu, nákladů a zdrojů financování)44.

44

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 72 s.
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S aktualizací a dílčími revizemi souvisí také pravidelná tvorba akčního plánu, kdy jsou každoročně
zhodnoceny uskutečněné aktivity a rozpracován plán činností na další rok. Tvorba akčního plánu
na následující období, při využití zásobníku projektů, je úzce spjata s otázkou tvorby rozpočtu obce.
Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávajícímu PRO, nebo přímo úpravou PRO, čímž
vznikne nová verze (vhodnější varianta). Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit provedené
změny.
Za zajištění aktualizace a dílčích revizí PRO Chvalkovice je zodpovědný výkonný tým.

5.4 Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu rozvoje
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace PRO Chvalkovice je důležitou součástí celého
strategického dokumentu. Pro hodnocení byla zvolena metoda indikátorů. V rámci této metody jsou
předem stanoveny ukazatele, pomocí nichž dochází k průběžnému hodnocení dosažených změn
v rámci implementace PRO, a tedy i evaluaci úspěšnosti programu. Indikátorová metoda je
v současné době hojně využívána, např. ve strategických dokumentech na úrovni kraje i celé České
republiky či v operačních programech pro implementaci kohezní politiky EU.
Pro potřeby PRO Chvalkovice na období let 2019–2028 byly zvoleny dvě úrovně monitorovacích
indikátorů:
 Indikátor výsledku – dosažitelný realizací souboru opatření, projektů/aktivit. V rámci
dokumentu se jedná o hierarchickou úroveň strategických cílů.
 Indikátor výstupu – dosažitelný realizací konkrétního projektu/aktivity, tj. v rámci dokumentu
se jedná o úroveň konkrétních navržených aktivit.

U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota indikátoru v současnosti
a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které chceme ke konci
plánovacího období dosáhnout (v některých případech je uvedena frekvence za určité časové období).
Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen v nulajedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená ANO.
Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je doporučeno
provést hodnocení v polovině plánovacího období, tj. po pěti letech, u indikátorů výstupu
je doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku.
Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady
a dokumenty obce Chvalkovice.
Indikátorové sady monitorovacích ukazatelů za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
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Klíčová
oblast
Cíl
Opatření

Aktivity

INFRASTRUKTURA

Monitorovací ukazatel

Rozvíjet stav a prvky dopravní infrastruktury

Počet nově realizovaných aktivit
Rekonstruovat místní komunikace

Aktivity

počet

0

11

ANO/NE

0

1

Opravit pěšinku ke kostelu

Pěšinka ke kostelu opravena

ANO/NE

0

1

Opravit lávku v Dubovci

Lávka v Dubovci opravena

ANO/NE

0

1

počet

0

3

Počet nově vybudovaných úseků za účelem
propojení místních částí
Posílit bezpečnost dopravy v obci

Dořešit veřejné osvětlení

Počet úseků s dořešeným veřejným osvětlením

počet

0

2

Opravit a dobudovat chodníky

Počet vybudovaných nových/opravených úseků
chodníků

počet

0

2

Uvažovat o umístění bezpečnostních prvků

Počet nově umístěných bezpečnostních prvků

počet

0

1

počet

0

10

Řešit stav budov a ploch v majetku obce

Počet nově realizovaných aktivit
Revitalizovat vodní plochy v obci

Revitalizovat bukovinský rybník

Bukovinský rybník revitalizován

ANO/NE

0

1

Revitalizovat požární nádrž Miskolezy

Požární nádrž Miskolezy revitalizována

ANO/NE

0

1

Opatření

Aktivity

Cílový stav

Židovská ulička rekonstruována

Opatření

Cíl
Opatření

Výchozí
stav

Revitalizovat židovskou uličku

Propojit místní části

Aktivity

Jednotka

Udržovat budovy a plochy v obci v dobrém stavu
Pořídit novou techniku na údržbu obce

Nová technika pořízena

ANO/NE

0

1

Rekonstruovat střechu OÚ

Střecha na budově OÚ rekonstruována

ANO/NE

0

1

Usilovat o další využití objektu bývalého prasečáku

Objekt využíván

ANO/NE

0

1

Dobudovat přístřešky pro kontejnery na tříděný odpad

Počet přístřešků pro kontejnery na tříděný
odpad

Počet

0

5
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Klíčová
oblast

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Cíl

Investovat do objektů občanské vybavenosti

Monitorovací ukazatel

Opatření
Aktivity

Počet nově realizovaných aktivit vedoucích
ke zkvalitnění stavu a dostupnosti prvků
souvisejících s trávením volného času
Vybudovat prostory pro kombinované využití

Aktivity

0

1

0

1

Vybudovat venkovní posezení u hospody

Venkovní posezení vybudováno

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

Střešní krytina vyměněna

ANO/NE

0

1

Vytápění budovy modernizováno

ANO/NE

0

1

Plášť budovy zateplen

ANO/NE

0

1

Výtah vybudován

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

Počet

0

2

počet/rok

0

1

počet/rok

0

1

počet/rok

0

1

Vyřešit stav školských zařízení
Řešení pro vybudování tělocvičny pro ZŠ
nalezeno

Rekonstruovat budovu školy

Opatření

Počet

ANO/NE

Aktivity

Aktivity

Cílový stav

Multifunkční prostor vybudován

Hledat řešení pro vybudování tělocvičny pro ZŠ

Opatření

Výchozí
stav

Vybudovat multifunkční prostor

Opatření

Cíl

Jednotka

Zajistit další rozvoj obce

Bezbariérový přístup do počítačové učebny
vybudován
Počet nově realizovaných aktivit vedoucích
ke zkvalitnění stavu a dostupnosti prvků
souvisejících s trávením volného času
Usilovat výstavbu v obci

Snažit se komunikovat s vlastníky pozemků, sledovat
Monitoring situace na trhu s pozemky proveden
situaci na trhu
Usilovat o zlepšení telekomunikační infrastruktury
Počet aktivit vedoucích k lepšímu připojení
Usilovat o lepší připojení k internetu
k internetu
Počet aktivit vedoucích ke zlepšení mobilního
Usilovat o zlepšení mobilního signálu
signálu
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Klíčová
oblast
Cíl
Opatření
Aktivity
Cíl
Opatření

VOLNÝ ČAS A PROSTŘEDÍ V OBCI
Rozvíjet a podporovat společenský život v obci

Monitorovací ukazatel
Počet nově realizovaných aktivit
Investovat do volnočasového vybavení

Výchozí
stav

Cílový stav

Počet

0

3

Zajistit modulový stan (plátěná hala s uskladněním)

Modulový stan zajištěn

ANO/NE

0

1

Zajistit pódium

Pódium zajištěno

ANO/NE

0

1

Rekonstruovat koupaliště

Opravené koupaliště

ANO/NE

0

1

Počet

0

6

Obecní zeleň revitalizována

ANO/NE

0

1

Počet míst s novou výsadbou

počet

0

2

Počet doplněných estetických prvků

počet

0

3

Udržovat příznivé životní prostředí a zeleň v obci

Počet nově realizovaných aktivit
Zajistit údržbu prostředí a zeleně v obci

Revitalizovat obecní zeleň
Aktivity

Jednotka

Vytipovat místa a zajistit novou výsadbu zeleně
Doplnit estetické prvky na území obce
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6 Přílohy
6.1 Zdroje
Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2005 https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 http://scitani2010.rsd.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2016 http://scitani2016.rsd.cz/
Centrální evidence vodních toků http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
Data poskytnutá obecním úřadem v Chvalkovicích
Dotazníkové šetření realizované pro potřeby tvorby Programu rozvoje obce Chvalkovice na období let
2019 – 2028
Elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR https://klasifikace.pedologie.czu.cz/
Evidence územně plánovací činnosti obcí – Lokální aktualizační systém – iLAS:
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s.
Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011
Informace získané z veřejného projednávání realizovaného pro potřeby tvorby Programu rozvoje
obce Chvalkovice 2019 - 2028
Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://portal.mpsv.cz
Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
http://www.ochranaprirody.cz/
Internetové stránky České geologické služby www.geology.cz/
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
Internetové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/
Internetové stránky Deníku veřejné správy http://denik.obce.cz/
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Internetové stránky encyklopedie Wikipedie https://cs.wikipedia.org/
Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/
Internetové stránky Insolvenčního rejstříku http://insolvencni-rejstrik.cz/
Internetové stránky Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Internetové stránky MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. http://www.masmum.cz/
Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/
Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/
Internetové stránky Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.eu/
Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
Internetové stránky Národního registru pramenů a studánek http://www.estudanky.eu/
Internetové stránky obce http://www.chvalkovice.cz/
Internetové stránky Policie České republiky https://www.policie.cz/
Internetové stránky Regionálního informačního servisu https://www.risy.cz/
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Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/
Internetový server Příroda.cz https://www.priroda.cz/
Mapový portál Královéhradeckého kraje http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území
Královéhradeckého kraje, dostupné z: http://gis.krkralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/zivprostredi/Plan_USES_KHK.pdf-
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/
Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/
Portál informačního systému ochrany přírody, dostupné z:
https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1035&nabidka=rozbalitModul&modulID
=441
Portál na podporu rozvoje obcí České republiky https://www.rozvojobci.cz/
Portál Územních systémů ekologické stability http://uses.cz/
Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje http://portal.uur.cz/
Povodňový informační systém http://www.povis.cz/
Rejstřík škol a školských zařízení https://rejskol.msmt.cz
Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://www.krkralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/4--Uplna-aktulizace-UAPKHK---textovacast---PRURU-a-RURU.pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Stanovy spolku Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
STANOVY SVAZKU OBCÍ "ÚPA" STANOVY SVAZKU OBCÍ 1866
Systém evidence kontaminovaných míst https://www.sekm.cz/
Systém evidence památek Památkový katalog https://www.pamatkovykatalog.cz/
Územně analytické podklady pro SO ORP Náchod https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/
default.asp
Územně identifikační registr ČR http://www.uir.cz/
Vlastní průzkum
Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Zákon č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických
komunikacích)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Stránka 113 z 127

Program rozvoje obce Chvalkovice na období let 2019-2028 – Implementační část
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
Zápisy ze zastupitelstva obce Chvalkovice
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Příloha 1 Dotazníkové šetření

Program rozvoje obce Chvalkovice na období let 2019–2025
Vážení obyvatelé Chvalkovic, Velké Bukoviny, Miskolez, Střeziměřic, Výhledu, Malé Bukoviny a Kopanin,
chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo
jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji
představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít
v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?
V tuto chvíli se nám naskýtá možná poslední šance, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji
naší obce. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích
letech zjistili, vyplatí se být připraveni!
Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem
by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2025. Není povinné vyplnit všechny otázky.
Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat na obecním úřadě do schránky
nebo online na adrese: http://bit.ly/Chvalkovice. Odkaz je uvedený také na webových stránkách obce
www.chvalkovice.cz. Dotazník, prosím, odevzdejte/vyplňte do 31. května.
Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!
Miroslav Kališ, starosta
Josef Žďárský, místostarosta

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte
svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
☐ velmi dobře
☐ spíše dobře
☐ ani dobře ani špatně

☐ spíše špatně
☐ velmi špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ klidný život
☐ dobré mezilidské vztahy
☐ příznivé životní prostředí
☐ blízkost přírody
☐ dostupnost pracovních příležitostí
☐ dobrá dopravní dostupnost
☐ kulturní a společenský život
☐ sportovní vyžití
☐ vzhled obce
☐ jiné: ...................................................................................................................................
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ špatné vztahy mezi lidmi
☐ nezájem lidí o obec
☐ moc turistického ruchu v letním období
☐ málo kvalitní životní prostředí
☐ nedostatek pracovních příležitostí
☐ nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
☐ nedostatečný kulturní a společenský život
☐ nevyhovující veřejná doprava
☐ nedostatečná bytová výstavba
☐ nepořádek v obci
☐ špatné podmínky pro podnikání
☐ jiné: ...................................................................................................................................

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? ............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bydlení
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci

Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
☐ velmi dobré
☐ špatné
☐ docela dobré
☐ nedovedu posoudit
☐ ne moc dobré
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7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

☐ rozhodně ano
☐ spíše ano
☐ spíše ne

☐ rozhodně ne
☐ nedovedu posoudit

8. Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
☐ místní rozhlas
☐ e-mail
☐ SMS
☐ webové stránky obce

9. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
☐ pravidelně (min. 1x týdně)
☐ vůbec
☐ občas (cca 1x za měsíc)
☐ nemám internet

10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
☐ rozhodně ano
☐ rozhodně ne
☐ spíše ano
☐ nedovedu posoudit
☐ spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ......................................................................................
......................................................................................................................................................

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ zlepšení podmínek pro podnikání
☐ podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních
komunikací)
☐ častější spoje veřejné dopravy
☐ zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
☐ rekonstrukce místních komunikací
☐ podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
☐ péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
☐ opravy památek v obci
☐ jiné: ...................................................................................................................................

12. Obecné informace o respondentovi
☐ žena
☐ muž
Název subjektu / instituce .....................................................
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13. Věk
☐ do 18 let ☐ 19 – 29 let

☐ 30 – 49 let

☐ 50 – 64 let

14. Bydliště/sídlo/pobočka firmy
☐ Chvalkovice
☐ Velká Bukovina
☐ Výhled

☐ 65 a více let

☐ Miskolezy

☐ Malá Bukovina

☐ Střeziměřice

☐ Kopaniny
15. Vaše vzdělání
☐ základní
☐ střední odborné
☐ střední odborné s maturitou

16. Jak dlouho v obci žijete/působíte?
☐ do 1 roku ☐ 1-5 let
☐ 6-10 let

☐ vyšší odborné
☐ vysokoškolské

☐ 11-20 let

☐ 21-30 let

☐ 31 a více let

17. Typ Vaší domácnosti
☐ domácnost bez dětí
☐ domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
☐ jiné ....................................................................................................................................

18. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.
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Příloha 2 Zásobník projektových záměrů

Klíčová oblast
rozvoje

Název

INFRASTRUKTURA

Revitalizovat
židovskou uličku

Žadatel

Obec
Chvalkovice

Opravit pěšinku ke
kostelu

Obec
Chvalkovice

Opravit lávku
v Dubovci

Obec
Chvalkovice

Propojit místní části

Obec
Chvalkovice

Dořešit veřejné
osvětlení

Obec
Chvalkovice

Role obce

Zdůvodnění a
přínos pro rozvoj
obce

realizační

rozvoj
infrastruktury a
cestovního ruchu
na území obce

realizační

rozvoj
infrastruktury
na území obce

v řádu
desetitisíců Kč

EU – IROP 2014–
2020
MMR
prostředky KHK

realizační

rozvoj
infrastruktury
na území obce

v řádu jednotek
mil. Kč

EU – IROP 2014–
2020
prostředky KHK
prostředky obce

realizační

zvýšení
bezpečnosti
chodců a silničního
provozu

v řádu statisíců
Kč

realizační

zvýšení
bezpečnosti
silničního provozu

v řádu statisíců
Kč
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Předpokládané
náklady

Předpokládané
zdroje financování

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba na klíčové
oblasti rozvoje

v řádu statisíců
Kč

MMR
EU – IROP 2014–
2020
prostředky KHK

dokud nebude
zrealizováno

1

dokud nebude
zrealizováno

1

dokud nebude
zrealizováno

1

SFDI
EU – IROP 2014–
2020

SFDI
EU – IROP 2014–
2020

průběžně
po celé
programové
období, dokud
nebude
zrealizováno
průběžně
po celé
programové
období

1

1
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realizační

zvýšení
bezpečnosti
chodců

V řádu statisíců
Kč

SFDI
EU – OPŽP 2014–
2020
Prostředky obce

Obec
Chvalkovice

realizační

zvýšení
bezpečnosti
silničního provozu

V řádu
desetitisíců Kč

SFDI
Prostředky obce

Obec
Chvalkovice

realizační

Údržba vodních
ploch

V řádu statisíců
Kč

Prostředky obce
MZe

Obec
Chvalkovice

realizační

Údržba vodních
ploch

V řádu statisíců
Kč

Obec
Chvalkovice

realizační

údržba majetku
obce

V řádu statisíců
Kč

Opravit a
dobudovat
chodníky

Obec
Chvalkovice

Uvažovat o
umístění
bezpečnostních
prvků
Revitalizovat
bukovinský rybník
Revitalizovat
požární nádrž
Miskolezy
Pořídit novou
techniku na údržbu
obce
Rekonstruovat
střechu OÚ

Usilovat o další
využití objektu
bývalého prasečáku

Obec
Chvalkovice

Obec
Chvalkovice

EU – IROP 2014–
2020
Prostředky obce
EU – IROP 2014–
2020

realizační

údržba majetku
obce

V řádu statisíců
Kč

EU – IROP 2014–
2020
MMR

iniciační

rozvoj technické
infrastruktury,
zvýšení komfortu
občanů

V řádu milionů
Kč

Dle využití
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průběžně
po celé
programové
období, dokud
nebude
zrealizováno
průběžně
po celé
programové
období
průběžně
po celé
programové
období

1

1

1

Dokud nebude
realizováno

1

Dokud nebude
realizováno

1

průběžně
po celé
programové
období

1

Dokud nebude
realizováno

1
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Dobudovat
přístřešky pro
kontejnery na
tříděný odpad

Klíčová oblast
rozvoje

Název

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Vybudovat
multifunkční
prostor

Obec
Chvalkovice

Žadatel

Obec
Chvalkovice

realizační

rozvoj technické
infrastruktury,
zvýšení komfortu
občanů

V řádu statisíců
Kč

Prostředky obce

2020

1

Role obce

Zdůvodnění a
přínos pro rozvoj
obce

Předpokládané
náklady

Předpokládané
zdroje financování

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba na klíčové
oblasti rozvoje

realizační

podpora
volnočasových
aktivit

v řádu milionů Kč

MMR
EU – IROP 2014–
2020
prostředky KHK

dokud nebude
zrealizováno

2

v řádu
desetitisíců Kč

prostředky obce

2021

2

Vybudovat
venkovní posezení
u hospody

Obec
Chvalkovice

realizační

podpora
volnočasových
aktivit a cestovního
ruchu

Hledat řešení pro
vybudování
tělocvičny pro ZŠ

Obec
Chvalkovice

realizační

rozvoj obce

-

-

Rekonstruovat
budovu školy

Obec
Chvalkovice

realizační

zvýšení komfortu
obyvatel, rozvoj
obce

v řádu milionů Kč

EU – IROP 2014–
2020
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průběžně po celé
programové
období
průběžně
po celé
programové
období, dokud

2

2
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nebude
realizováno
Snažit se
komunikovat s
vlastníky pozemků,
sledovat situaci na
trhu
Usilovat o lepší
připojení k
internetu
Usilovat o zlepšení
mobilního signálu

VOLNÝ ČAS A PRSOTŘEDÍ
V OBCI

Klíčová oblast
rozvoje

-

průběžně
po celé
programové
období

2

-

-

dokud nebude
zrealizováno

2

zvýšení komfortu
obyvatel

-

-

dokud nebude
realizováno

2

Předpokládané
náklady

Předpokládané
zdroje financování

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba na klíčové
oblasti rozvoje

Obec
Chvalkovice

realizační

rozvoj obce

-

Obec
Chvalkovice

realizační

zvýšení komfortu
obyvatel

Obec
Chvalkovice

realizační

Název

Žadatel

Role obce

Zdůvodnění a
přínos pro rozvoj
obce

Zajistit modulový
stan (plátěná hala s
uskladněním)

Obec
Chvalkovice

realizační

podpora
volnočasových
aktivit

v řádu
desetitisíců Kč

prostředky obce

2021

3

Zajistit pódium

Obec
Chvalkovice

realizační

podpora
volnočasových
aktivit

v řádu
desetitisíců Kč

prostředky obce

2021

3

Rekonstruovat
koupaliště

Obec
Chvalkovice

realizační

podpora
volnočasových

v řádu milionů Kč

prostředky obce
MMR

2025 a později

3
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aktivit, rozvoj
cestovního ruchu

Revitalizovat obecní
zeleň

Obec
Chvalkovice

realizační

zlepšení životního
prostředí

v řádu statisíců
Kč

prostředky KHK
prostředky obce
nadační
prostředky

průběžně
po celé
programové
období

v řádu
desetitisíců až
statisíců Kč

prostředky KHK
prostředky obce
nadační
prostředky

v řádu tisíců až
desetitisíců Kč

prostředky obce

průběžně
po celé
programové
období
průběžně po celé
programové
období

Vytipovat místa a
zajistit novou
výsadbu zeleně

Obec
Chvalkovice

realizační

údržba majetku
obce, zlepšení
životního prostředí

Doplnit estetické
prvky na území
obce

Obec
Chvalkovice

realizační

údržba majetku
obce
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