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V rámci Operačního programu Zaměstnanost uspěl Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko s dotačním projektem „Zlepšení strategického plánování a
profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského sociálního fondu.
Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení úrovně kvality strategického plánování v obcích
mikroregionu. Kvalitní strategické plánování může významně pomoci v běžném provozu úřadů
a rozhodování zastupitelstev prostřednictvím kvalitních rozvojových dokumentů zpracovaných
pro území obce. Jedná se o strategické plány rozvoje jednotlivých členských obcí mikroregionu
a v návaznosti na jejich vytvoření, respektive aktualizaci také doplnění stávajícího rozvojového
plánu svazku. Tyto dokumenty mohou při správné praxi zefektivnit vynakládání veřejných
prostředků na investice v obcích a racionalizovat dlouhodobé plánování, zejména v oblasti
investic.
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Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který
je vymezen hranicí území obce. Zákon obce vymezuje principem územním, občanským a
právním. Smíšený model veřejné správy, který je v České republice využíván, v praxi znamená,
že na úrovni obcí je vykonávána jak státní moc v přenesené působnosti, tak také samospráva.
Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem,
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů
vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci
regionální politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní
rozvoj svého obvodu. Tuto povinnost obcím v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo
schopno analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém
horizontu. Tyto činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakými jsou
strategický plán rozvoje obce či program rozvoje obce, které v delším časovém horizontu
vytyčují základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem zpracování strategického plánu je
především ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti získávání dotací nejrůznějšího druhu a
lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce. Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak
důkladná analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení, což v uceleném pohledu vytvoří jasný
koncepční materiál do budoucnosti.
Naplnění stanovených rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních
prostředků, jimiž daná obec disponuje. Z tohoto důvodu je pro obce vhodné střednědobé
plánování rozpočtových příjmů a výdajů, např. s využitím rozpočtového výhledu, který
vypovídá o budoucích potřebách obce a zdrojích jejich krytí.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Strategický plán rozvoje obce schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000
Sb., v platném znění zastupitelstvo obce.
Datum schválení: 12. 12. 2019
Číslo usnesení: 71/2019
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I. ANALYTICKÁ ČÁST
1. Analýza obce
1.1 Charakteristika obce
1.1.1 Území
1.1.1.1 Poloha
Obec Cotkytle leží ve východní části Pardubického kraje, v okrese Ústí nad Orlicí, 14 km
severovýchodně od Lanškrouna na českomoravském pomezí, jemuž dominuje nedaleko ležící
vrch Lázek (714 m. n. m.). Historicky patří k moravským obcím regionu. V současnosti se
skládá z dalších tří osad - původně samostatných obcí, z nichž dvě se řadily k českým. Byly to
Herbortice a Mezilesí (původně Laudon) z někdejšího panství lanškrounského, naopak sama
Cotkytle a Janoušov byly součástí sousedního zábřežského panství. Hranice je mezi nimi patrná
i z názvu potoka (Hraniční) protékajícího katastrem obce, který je rozděloval.
Obec se skládá ze tří pozemkových katastrů – Mezilesí u Lanškrouna, Herbortice a Cotkytle.

Obrázek 1 Vymezení katastrálního území obce

Obec se rozkládá na ploše 1864,13 ha. K 31. 12. 2017 zabírala zemědělská půda 909,91 ha z
celkové plochy obce (49 %) a nezemědělská půda 954,21 ha (51 %).
7

1.1.1.2 Historické souvislosti
První písemná zmínka o Cotkytli pochází z poloviny 14. století v souvislosti se vznikem
litomyšlského biskupství, založeným roku 1344. Do jeho nově vzniklé diecéze byla tehdy
předána i část území šumperského děkanátu, mezi jinými místy i Cotkytle (Zackiecel,
Zockicel), kde je uváděn farní kostel Nanebevstoupení Páně. Místní jméno obce, z něhož se dá
soudit, že obec byla založena německými kolonisty, pochází ze slova Zottkittel (chlupatá
halena).
O několik desítek let dříve se poprvé v písemných dokumentech objevuje jméno
Herbortic, a to stejně jako u řady českých obcí regionu v listině krále Václava
II. z roku 1304, jíž věnoval Lanškrounsko zbraslavským cisterciákům. Místní
jméno Herbortsdorf je zcela charakteristické pro středověkou kolonizaci a
vychází z osobního jména lokátora - zakladatele vsi. Z osobního jména Janouš
či Janek pochází i jméno osady Janoušov, která byla před rokem 1880 sloučena
s Cotkytlí v jednu obec.
První zmínka o vsi se dochovala z roku 1412, kdy je označována jako Jankov. V pramenech se
objevuje v 15. století ještě v letech 1446, 1464 a 1482 a po tomto roce zřejmě zanikla. Znovu
se o ní dozvídáme až v 18. století, odkdy nesla název Janoušov, německy Johannesthal, na
rozdíl od Janoušova - Janauschendorfu v sousedním šumperském okrese (12 km severozápadně
od Šumperka).
Nejmladší historii má osada Mezilesí, která tak byla přejmenována až po druhé světové válce.
Základním kamenem vzniku pozdější osady Mezilesí byl vrchnostenský dvůr zvaný Kořen. Ten
založil na sklonku života Vratislav z Pernštejna někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let 16. století. Poprvé je uváděn roku 1588. O dvě stě let později byl tento dvůr rozparcelován
a roku 1789 přidělen poddaným z okolních vesnic jako byly Horní Třešňovec,
Albrechtice, Heřmanice, Žichlínek, Sázava a další. Nově vzniklá ves byla
pojmenována podobně jako Koburk po rakouském vojevůdci Ernstu Gideonovi
Laudonovi (1717 - 1790), který téhož roku zvítězil na Balkáně nad Turky a dobyl
město Bělehrad.
V polovině 14. století byla Cotkytle součástí zboží hradu Hoštejna. Roku 1412 je zmiňována
spolu s Jankovem-Janoušovem. V tomto roce zapsal obou zmiňovaných vsích a dále na
Hadovci, Lubníku, Sudině, Šumvaldu a Tatenici tehdejší držitel Hoštejna a Šilperka (Štítů)
Albert ze Šternberka svému švagrovi Hanušovi z Lípy plat 50 kop grošů ročně. Po Hanušově
smrti se jeho vdova Markéta ze Šternberka znovu provdala za Viléma z Rýznburka a přijala jej
za spolumajitele svých statků. Roku 1446 tak Vilém zapsal uvedené vesnice kromě Hadovce
bratřím Půtovi a Heršovi ze Sovince a roku 1464 toto zboží získal do zástavy majitel Zábřeha
Jiří st. Tunkl z Brníčka. Roku 1481 koupil štítecký statek s Cotkytlí a Janoušovem Jan z Dačic.
Další držitelé štíteckého statku a Cotkytle Beneš a Vaněk z Koněpas osvobodili roku 1520
obyvatele vesnice od odúmrti. V této době (roku 1516) bylo ve vsi podle berního rejstříku
celkem 13 osedlých.
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Během 16. století se majitelé Cotkytle střídali. Od roku 1531 to byl Hynek Berka z Dubé, poté
majitel zábřežského panství Jan z Boskovic, který sice štítecký statek roku 1574 prodal, ale
vesnice Cotkytli a Janoušov od něj odtrhl a připojil je ke svému panství. Jeho součástí pak
zůstaly obě vsi až do konce feudalismu roku 1848.
V průběhu 16. století se Cotkytle rychle rozrůstala. Roku 1585 zde žilo 45 usedlých vesměs
českých jmen. Podle popisu olomoucké diecéze žilo roku 1771 ve vsi 623 českých obyvatel, v
první třetině 19. století pak jejich počet v Cotkytli i s Janoušovem stoupl na více než dvanáct
set.
Za druhé světové války působilo v Cotkytli a okolí protifašistické odbojové hnutí, při kterém
zemřeli i lidé z Cotkytle a blízkého okolí.

Obrázek 2 Mapa stabilního katastru (1824 – 1843)

1.2 Obyvatelstvo
1.2.1 Demografická situace
K 31. 12. 2017 žilo v obci Cotkytle 397 obyvatel. Ze známých statistických dat žilo v obci
nejvíce obyvatel v roce 1869, a to 2245. Největší úbytek obyvatel nastal mezi roky 1950 až
1961, odešla skoro polovina obyvatel a klesající tendence se stále prohlubovala až do roku
2011, kdy bylo dosaženo minima s počtem 382 obyvatel. Od roku 2012 se počet obyvatel
pohybuje kolem 400 (v současnosti 397 obyvatel).
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Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1869 – 2017 znázorňuje následující graf:
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel obce Cotkytle v letech 1869 – 2017

V roce 2017 byl průměrný věk obyvatel obce 40,9 let. Nejvyšší průměrný věk obyvatel od roku
2007 byl v roce 2011, a to 41,8 roku, v současné době má mírně klesající tendenci. V roce 2007
byl průměrný věk v obci 40,2 let.
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Graf 2 Průměrný věk obyvatel obce Cotkytle 2007 - 2017
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V obci Cotkytle se v letech 2007 - 2017 narodilo celkem 55 dětí. Nejvíce dětí se narodilo v roce
2012 (8) a nejméně v letech 2010, 2013, 2014, 2015 (vždy 3 děti). Ve stejném období zemřelo
v obci 59 obyvatel.

Pohyb obyvatel (živě narození/zemřelí)
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Graf 3 Počet živě narozených a zemřelých v obci Cotkytle v letech 2007 - 2017

Migrační situace v obci Cotkytle je od roku 2007 celkem stabilní. Střídají se období, kdy je více
přistěhovaných a méně odstěhovaných a naopak. V minulém sledovacím období se tak
přistěhovalo 156 obyvatel a odstěhovalo 177 obyvatel. Celkový stav pohybu obyvatel
(přistěhovalí / vystěhovalí) za období 2007 - 2017 je mínus 21 obyvatel.
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Graf 4 Počet přistěhovalých a vystěhovalých v obci Cotkytle v letech 2007 – 2017
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Graf 5 Celkový přírůstek / úbytek obyvatel v obci Cotkytle v letech 2007 - 2017
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Graf 6 Věková struktura obyvatel obce Cotkytle v letech 2007 - 2017

Věková struktura obyvatel obce Cotkytle se v průběhu sledovaných let výrazně neliší.
Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2017 se počet nejmladších obyvatel ve věku
0 - 14 let pohybuje v křivce. Od roku 2007 do roku 2009 počet dětí každoročně vzrůstal,
maxima bylo dosaženo v roce 2009 (90 osob). Po roce 2010 se počet osob 0 - 14 let snížil
(minimum byl rok 2011 - 63 osob), od roku 2015 počet nejmladších osob mírně stoupá.
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Skupina osob ve věku 15 – 64 let, tedy v produktivním věku, má od roku 2007 mírně klesající
tendenci. V roce 2015 dosáhla svého maximálního minima v počtu 235 osob, v současné době
je tendence mírně stoupající (v roce 2017 patřilo do této skupiny 242 osob). Struktura obyvatel
skupiny 65 a více let má od roku 2014 mírně klesající tendenci.
V souvislosti s mírným růstem počtu osob v produktivním věku klesá počet osob ve skupině 65
let a více. Maximálního počtu osob ve skupině 65 let a více bylo ve sledovaném období
dosaženo v roce 2008 (88 osob). Minimální hodnota 78 osob ve věku 65 a více patří roku 2017.
Změny ve věkové struktuře obyvatel obce mezi lety 2007 – 2017 jsou patrné z následujících
grafů:

Struktura obyvatel obce Cotkytle
dle věkových skupin v roce 2007

20%

Struktura obyvatel obce Cotkytle
dle věkových skupin v roce 2017

20%

20%

61%

60%

věk 0-14

věk 15-64

19%

věk 0-14

věk 65 a více

věk 15-64

věk 65 a více

Graf 7 Vývoj podílu základních věkových skupin na celkovém počtu obyvatel obce Cotkytle v letech 2007 a 2017

Skupina obyvatel ve věku 0 – 14 let a 65 let a více tvoří v současné době téměř vyrovnané
skupiny. O jedno procento více je ve věku 0 - 14 let (má v posledních letech stoupající
tendenci), naopak u skupiny obyvatel ve věku 65 let a více je tendence klesající.
Obyvatelé v produktivním věku, tj. skupina 15 - 64 let, tvoří 61 % obyvatelstva obce. Podíl
produktivního obyvatelstva (15 – 64 let) postupně ve sledovaných letech mírně klesala,
v současné době je opět tendence stoupající. Poměr skupin obyvatelstva je na dobré úrovni.
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Cotkytle vykazuje téměř stejnou křivku jako Pardubický
kraj. Vysokoškolské vzdělání má 4 % obyvatelstva, což je stejné procento jako celý Pardubický
kraj i okres Ústí nad Orlicí (4 %), ale nedosahuje na celorepublikových 11 %. Plným středním
vzděláním s maturitou disponuje 17 % obyvatel, což koresponduje s celorepublikovými,
krajskými i okresními procenty. Středního vzdělání bez maturity dosáhlo v obci Cotkytle 39 %
obyvatel, což převažuje nad celorepublikovým počtem s 29 %, krajským s 33 % i okresním
s 34% obyvatel. Naopak vyššími procenty než uvádí ČR, kraj i okres (16-17%) je zastoupena
skupina obyvatel se základním vzděláním (35 %). Statistické údaje ČSÚ jsou z roku 2011.
Vzdělanostní strukturu obyvatel obce musíme hodnotit jako nepříznivou.
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Vzdělanostní struktura v obci Cotkytle
v roce 2011
základní včetně
neukončeného
35%

střední včetně vyučení
39%

úplné střední
vzdělání s
maturitou
17%
bez vzdělání
1%
nezjištěno
vyšší odborné vzdělání
2%
vysokoškolské
1%
vzdělání
4% nástavbové vzdělání
1%
Graf 8 Vzdělanostní struktura v obci Cotkytle v r. 2011

1.2.2 Sociální situace
Sociální situace v Cotkytli je stabilizovaná. Základní problematické sociální situace jsou řešeny
v rámci obecního úřadu, případně spolků působících v obci. Úspěšně probíhá integrace
handicapovaných dětí v rámci ZŠ. Na území obce se nachází sociálně vyloučená lokalita, a to
Cotkytle čp. 33.
Dle údajů ČSÚ z roku 2011 se v obci hlásí k české národnosti 162 obyvatel, ke slovenské 2
obyvatelé, k moravské národnosti 7 obyvatel a k německé národnosti 2 obyvatelé. 204 obyvatel
svoji národnost neuvedlo.

Podíl národostních skupin v obci Cotkytle
v roce 2011
neuvedeno; 162
česká; 204

německé; 2
slovenská ; 2

moravská; 7

Graf 9 Podíl národnostních skupin v obci Cotkytle v r. 2011
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1.2.3 Spolková činnost
V obci Cotkytle působí několik spolků, které spojují své členy, ale i další obyvatele obce. Tyto
spolky pořádají různé kulturní, společenské a sportovní akce. Významná je též práce s mládeží
v rámci spolkové činnosti. V obci jsou aktivní tyto spolky:


Sbor dobrovolných hasičů Cotkytle
Členové sboru dobrovolných hasičů se účastní nejen soutěží v požárním sportu, ale
především zajišťují bezpečnost v obci (jezdí hasit požáry, odstraňují škody při živelných
katastrofách apod.). Ve sboru je 22 členů, z toho 1 dítě a 21 dospělých. Sbor
dobrovolných hasičů se také podílí na kulturních a sportovních akcí obce, mezi
nejvýznamnější patří pořádání táboráků a tanečních zábav.



TJ Cotkytle
V současné době má tělovýchovná jednota v obci 44 členů. Jejich činnost spočívá v
oblasti sportu pro všechny, cvičení dětí 1x týdně, organizování turnajů pro všechny v
kopané, volejbalu, stolním tenise a zároveň účast na turnajích, které pořádají sousední
sportovní organizace. Pro občany obce pořádají výlety na kole a turistický pochod.
Kulturní činnost je zaměřena na pořádání tanečních zábav.



Myslivecký spolek Cotkytle
Činnost mysliveckého spolku spočívá hlavně v celoroční péči o zvěř, zejména
intenzívní přikrmování v zimním období. Pro občany pořádají kulturní akce - poslední
leč, sportovně zábavné odpoledne pro děti.

1.3 Hospodářství
1.3.1 Ekonomická situace
Dle výpisu z Registru ekonomických subjektů k 31. 12. 2017 působilo v obci Cotkytle celkem
69 ekonomických subjektů, z toho 37 podniků je ekonomicky aktivních.
Ve velikostní struktuře tvoří nejvyšší počet fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona (40 subjektů), 11 zemědělských podnikatelů, 2 obchodní společnosti a 2 soukromí
podnikatelé podnikající dle jiných zákonů.
V obci je 25 podnikatelů bez zaměstnanců, 3 podniky s 1 - 5 zaměstnanci, 2 podniky s 6 – 9
zaměstnanci. Více než polovina ekonomických subjektů (34) nemá v databázi uveden počet
zaměstnanců.
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Ekonomické subjekty podle právní formy
Obchodní společnosti ; 2

Fyzické osoby
podnikající dle jiných
zákonů ; 2
Fyzické osoby - zemědělští
podnikatelé; 11

Fyzické osoby podnikající
dle živnostenského
zákona ; 40

Graf 10 Ekonomické subjekty v obci Cotkytle podle právní formy v r. 2017

Registrované
podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

69

37

Zemědělství, lesnictví, rybářství

21

15

Průmysl celkem

7

3

Stavebnictví

11

7

Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

12

7

Ubytování, stravování
a pohostinství

2

-

Informační a komunikační činnosti

1

1

Peněžnictví a pojišťovnictví

2

-

Administrativní a podpůrné činnosti

1

-

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

2

1

Vzdělávání

1

1

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3

1

Ostatní činnosti

4

1

Období 31. 12. 2017

Tabulka 1 Podnikatelské subjekty v obci Cotkytle podle převažující činnosti v r. 2017
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1.3.2 Trh práce
K 31. 7. 2018 byla míra nezaměstnanosti v České republice 3,1 %, v Pardubickém kraji byla
míra nezaměstnanosti ještě o trochu nižší (2,0 %). Na Úřadu práce bylo evidováno pouze 13
obyvatel obce, z toho 13 dosažitelných osob. Podíl nezaměstnaných osob v obci byl k 31. 7.
2018 celkem 5,4 %. Volných míst v obci bylo 7.

Obrázek 3 Mapa podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu v jednotlivých krajích ČR, okresech a obcích s rozšířenou působností
Pardubického kraje k 31. 7. 2018

Rok

Dosažitelní uchazeči
15 – 64 let

Podíl nezaměstnaných
osob

Volná místa

2014

5 339

5,80%

1 197

2015

4 204

4,60%

1 424

2016

3 242

3,60%

2 539

2017

2 059

2,30%

3 954

Tabulka 2 Podíl nezaměstnaných osob v okrese Ústí nad Orlicí (2014 – 2017)
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Rok

Podíl
Dosažitelní uchazeči Počet obyvatel
nezaměstnaných
15 -64 let
ve věku 15-64 let
osob

Volná místa

2014

27

237

11,11 %

-

2015

23

235

9,70 %

-

2016

17

236

7,20 %

5

2017

8

242

3,40 %

5

Tabulka 3 Podíl nezaměstnaných osob v obci Cotkytle (2014 - 2017)

Počet dosažitelných uchazečů, tedy osob, které jsou v brzké době schopni a ochotni nastoupit
do zaměstnání, se v okrese Ústí nad Orlicí během let 2014 – 2017 snížil o 3280 osob. Počet
uchazečů přepočtený na jedno volné pracovní místo v roce 2014 bylo 4,4, přičemž v roce 2017
se již jednalo pouze o 0,5 uchazeče na jedno volné pracovní místo. V současné době mají
zaměstnavatelé velký problém při obsazování nových pracovních pozic. Zaměstnavatelé v obci
Cotkytle nabízeli k 31. 7. 2018 celkem sedm volných pracovních míst. K tomuto datu byl počet
dosažitelných uchazečů v obci Cotkytle 13, tj. 5,4 %.
Dle výsledků ČSÚ vyjíždělo v roce 2011 (do této doby byla prováděna statistika) do zaměstnání
či do školy 118 obyvatel. Do zaměstnání dojíždělo 69 obyvatel, z toho do jiné obce okresu 53
osob, do jiného kraje 11 osob a do ciziny 1 osoba.
Do škol mimo obec vyjíždělo 44 dětí. Od roku 2011 není statistika ČSÚ prováděna. Děti
nejčastěji dojíždějí do škol do Tatenic, Štítů a Lanškrouna.
V Cotkytli nabízí zaměstnání společnost Autoservis Hrabáček s.r.o. a dále ve Strážné
společnost Viscuma s.r.o. Mezi hlavní zaměstnavatele v nejbližším okolí patří společnosti
sídlící v obcích a městech v blízkosti Cotkytle, např. v Lanškrouně - AVX Czech Republic
s.r.o., SCHOTT CR, s.r.o., Schaeffler Production CZ s.r.o., Forez s.r.o., fortell s.r.o. nebo ve
Štítech firma Klein Automotive s.r.o.

1.3.3 Cestovní ruch
Jednou z historických dominant obce je kostel Nanebevstoupení Páně, poprvé zmiňovaný již
roku 1350, který byl roku 1726 úplně přestavěn a zasvěcen oblíbenému baroknímu světci Janu
Nepomuckému. Mezi další církevní památky v obci rovněž patří kamenné sousoší Ukřižování
z roku 1797 před kostelem a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1814.
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Obec má malebné okolí se zachovalým přírodním prostředím. V severní části katastrálního
území se nachází přírodní rezervace V dole a přírodní památka Selský potok, které jsou
bohatými lokalitami bledule jarní. Smíšený bukojedlový porost se nachází v přírodní rezervaci
Selský les.
V nadmořské výšce 640 m. n. m. se v obci rozprostírá lyžařské středisko. Ski areál Cotkytle je
tvořen sjezdovkou z vrcholu Gansberg. Přepravu zajišťuje vlek s přepravní kapacitou 600 osob
za hodinu. Představuje ideální zázemí pro rodiny s dětmi, začínající a pokročilé lyžaře. V místě
je k dispozici bezplatné parkoviště i možnost občerstvení. V současné době probíhá výstavba
nové chaty a středisko je v rekonstrukci.
V roce 1912 byla na vrchu Lázek vedle mohyly, zasvěcené Svatopluku Čechovi, postavena 15
metrová dřevěná věž se zastřešenou vyhlídkou Národní jednotou z Olomouce. Otevřena byla
28. července. V roce 1918 byla rozhledna stržena. Současná rozhledna byla postavena ze sbírky
Klubu českých turistů podle projektu architekta Stejskala v roce 1933, slavnostní otevření bylo
13. srpna. Jde o dřevěnou věž o výšce 20 metrů s vyhlídkovou plošinou ve výšce 17 m, na
kterou vede 87 schodů. Současně s ní byla vybudována i chata, pojmenovaná po berním
úředníkovi Františku Reichlovi ze Zábřehu. V roce 1989 byla rozhledna vrácena KČT, v roce
1995 přešla do soukromých rukou.
Od roku 2013 byla rozhledna trvale uzavřená. Stav rozhledny a chaty se výrazně zhoršil v roce
2015, kdy se vlastník objektu – karlovarská společnost Deneta, a.s. – ocitla v konkurzu. Objekt
byl opuštěn a nechán napospas zlodějům a vandalům. Za této situace byl v rámci Svazku obcí
Lanškrounsko v červnu 2015 schválen záměr odkoupit objekt z konkurzní podstaty. Podle
znaleckého posudku činila odhadní cena dřevěné rozhledny a rekreační chaty včetně pozemků
831,5 tis. Kč (z toho hodnota samotné budovy cca 97 tis. Kč, bývalé prodejny vstupenek cca
91 tis. Kč a rozhledny cca 516 tis. Kč). Vítězem dražby se v listopadu 2015 stala společnost
Paper Black s cenou 2,5 mil. Kč. V současnosti je rozhledna uzavřena.
Obcí Cotkytle prochází několik cyklistických a turistických tras. Od severu k jihu téměř ve
stejné trase vede zelená a červená turistická trasa. Od severozápadu k jihovýchodu katastrálního
území obce je trasována žlutá turistická značka (Cesta nepokořených), která připomíná památky
na události, které souvisí s hrdinstvím odboje českého obyvatelstva Zábřežska proti nacistické
okupační moci za II. světové války.
Cyklisté využívají značené cyklotrasy. Jednou z nich je cyklotrasa číslo 4225. Tato 17,5 km
dlouhá cyklotrasa vede v trase Tatenice - Hraniční potok - Herbortice - Chudoba - D. Heřmanice
- Koburk, další je cyklotrasa číslo 4224 – 28 km dlouhá cyklotrasa Tatenice - Strážná - Lázek Štíty - Heroltice - Valteřice – Výprachtice a náročnější s nádhernými přírodními scenériemi
27,5 km dlouhá cyklotrasa číslo 6229, která vede z Cotkytle – Jedlí – Písařov do Čečel.
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1.3.3.1 Ubytovací zařízení
Na území obce Cotkytle je provozováno jedno ubytovací zařízení. Jedná se o Hotel Na Mlýně
s ubytovací kapacitou 40 lůžek (10 pokojů). Další možností je ubytování v soukromí.

1.3.3.2 Infrastruktura pro cestovní ruch
Obec Cotkytle nedisponuje žádným informačním centrem. Informace (kulturní a sportovní
akce) jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, informační tabuli obce, po obci jsou
rozmístěny také turistické informační tabule. Obcí prochází tři značené cyklotrasy (viz kapitola
1.3.3 Cestovní ruch).
V obci funguje hospůdka Gansberg (v současné době je pro rekonstrukci uzavřena). Hotel Na
Mlýně v Herborticích poskytuje celodenní stravování.

1.4 Infrastruktura
1.4.1 Technická infrastruktura
Obec Cotkytle není dostatečně vybavena technickou infrastrukturou. Obcí prochází vodovod a
primární elektrické vedení. Kanalizace a plynovod v obci není. Obec je vlastníkem místních
komunikací. Okrajem obce prochází silnice II/311, III/31113 a III/31115.

1.4.1.1 Zásobování vodou
V Cotkytli je vybudován veřejný vodovod (původně vodovod JZD, vybudovaný v roce 1960).
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel je 74, počet zásobovaných rekreantů 4. Vodovod
zásobuje částečně také farmu živočišné výroby – Pecháček s.r.o., Cotkytle 99. Ostatních cca
230 trvale bydlících obyvatel a 236 rekreantů je zásobováno z domovních studní. Vlastníkem
vodovodu je obec Cotkytle, provozovatelem společnost Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
Voda z obou vodních zdrojů je čerpána ponornými čerpadly LHBX -1/3 (Q = 1,3 l/s) přes AT
stanici s tlakovou nádrží 1500 l 1/10 (umístěna v ČS) do vodovodní sítě Cotkytle. Do
jednotlivých nemovitostí zásobovaných z domovních studen je voda dopravována individuálně.
Vodojem se zde nenachází, je zde AT stanice s tlakovou nádobou 1500 l. Celková délka
vodovodního řadu v Cotkytli bez přípojek je cca 1,300 km. Požární potřeba vody je z malého
rybníčku za hřbitovem o rozměrech 2 x 2 m a z požární nádrže v Herborticích. Obec má zájem
o napojení obyvatel na vodovod.
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V případě havárie na stávajících zdrojích bude nouzové zásobování připojených obyvatel
zajišťováno dodávkou pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně
dostatečnými zdroji, tj. z vodovodu „Horní Heřmanice“ (vzdálenost do 4 km), případně
dovozem pitné vody z vrtu R-1 Krasíkov (dovozová vzdálenost cca 12 km). Totéž se týká
větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové
zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i
v omezené kapacitě.

Obrázek 4 Mapa vodních zdrojů a jejich ochranných pásem

1.4.1.2 Kanalizace
V Cotkytli není vybudován veřejný kanalizační systém ani ČOV. Nachází se zde pouze tři
dešťové kanalizační stoky (resp. zatrubněné potůčky) budované postupně v letech 1976 –1983.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Cotkytle. Dvě stoky ústí do Cotkytelského potoka a jedna
výusť do Hraničního potoka. Délka jednotlivých pravděpodobně betonových stok je 0,42 km,
0,08 km a 0,40 km, celkem tedy 0,9 km. Využívá se zde systém příkopů, struh a propustků.
V obci se nachází 101 ks bezodtokých jímek (napojeno cca 280 trvale bydlících obyvatel a 210
rekreantů) a 7 ks septiků (napojeno cca 20 trvale bydlících obyvatel a 8 rekreantů). Obsah jímek
je vyvážen na ČOV do Lanškrouna. Technický stav jímek je různý. Odpady ze septiků jsou
svedeny do silničních příkopů. Recipientem je zde Cotkytelský potok.

1.4.1.3 Zásobování elektrickou energií
Obec Cotkytle je napájena elektrickou energií vrchním distribučním primárním rozvodným
systémem 22kV, odbočkami z linky VN 263 Lanškroun – Králíky.
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Územím prochází vedení nadřazené soustavy VVN 110kV, vedení V 1127, V 1128. Zástavba
obce Cotkytle je zásobována elektrickou energií ze 7 transformačních stanic 22/0,4kV.

1.4.1.4 Plynofikace
Obec není plynofikována. V současné době obec neuvažuje o zavedení plynu do obce.

1.4.1.5 Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bylo vybudováno v 70. letech 20. století. Dosud probíhaly běžné opravy.
Obec uvažuje o rekonstrukci veřejného osvětlení.

1.4.1.6 Nakládání s odpady
Svoz směsného komunálního odpadu v obci zajišťuje společnost EKOLA České Libchavy s.r.o.
Svoz probíhá 1 x za 14 dní. Svoz tříděného odpadu zajišťuje společnost Komunální služby
s.r.o. Jablonné nad Orlicí, a to formou „dům od domu“ (plasty, papír, nápojové kartony). Sklo
mohou občané vhazovat do sběrných nádob, které jsou umístěny na pěti stanovištích (2 x v
Cotkytli, dále v Janoušově, Herborticích a Mezilesí). Objemný odpad a nebezpečné složky
komunálního odpadu jsou sbírány mobilním sběrem, který provádí také společnost Komunální
služby s.r.o. Jablonné nad Orlicí, a to 2 x ročně. Železo a kovový odpad je sbírán 1 x ročně do
kontejneru přistaveného v obci.

1.4.2 Dopravní infrastruktura
Charakteristika dopravní dostupnosti obce Cotkytle vychází z jejího rozložení. Obec Cotkytle
protíná v západní části silnice I/43 Brno - Svitavy - Lanškroun - státní hranice ČR/Polsko.
Silnice I/43 tvoří důležitou spojnici Brna s východní částí Čech, Jesenickem a dále pak
Polskem. Po silnici je rovněž vedena mezinárodní trasa E 461 Svitavy - Brno - Vídeň.
Na tuto silnici je napojení z místní části Mezilesí přímo, z ostatních částí po místní komunikaci
3685 u Horních Heřmanic nebo po silnici 368 s napojením ve Štítech.
Středem sledovaného území ve směru SV – JZ prochází silnice číslo 368. Jedná se o silnici II.
třídy, která vede z obce Rovensko do Letovic. Prochází obcemi Štíty, Tatenice, Staré Město,
Moravská Třebová a Křenov.
Obě komunikace se napojují na silnici I/11 Hradec Králové – Vamberk – Žamberk – Jablonné
nad Orlicí – Červená Voda. Tato komunikace nadregionálního významu je dopravní spojnicí
západ – východ.
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Na katastru obce se nacházejí tyto komunikace:
III/3685 – silnice třetí třídy spojuje Cotkytli se silnicí I/43
III/3686 – silnice třetí třídy spojuje místní část Herbortice s Cotkytlí
III/3687 – silnice třetí třídy spojuje místní část Janoušov s Cotkytlí
IV/04311- silnice čtvrté třídy spojující Mezilesí a silnici I/43

Označení komunikace

Napojení přes

Vzdálenost
(km)

Označení

Brno - Svitavy - Lanškroun - státní hranice
ČR/Polsko

Štíty nebo
místní
komunikaci

6 (5 km)

I/43

Liberec - Hradec Králové –
Vamberk – Šumperk –
Bruntál, Opava, Ostrava –
Mosty u Jablunkova

Štíty

10

I/11

Tabulka 4 Napojení obce na důležité silniční tahy

Obrázek 5 Dopravní síť v obci Cotkytle

Železniční trať obcí neprochází. Nejbližší železniční zastávka je v Lanškrouně (14 km) a
Zábřehu (24 km). Nejbližší napojení celostátní železnice na mezinárodní koridor je ve stanici
Česká Třebová. Obcí prochází cyklotrasy číslo 4225, 4224 a 6229.

1.4.2.1 Místní komunikace
Převážná část zástavby v obci Cotkytle se rozkládá při silnicích třetí třídy, které jsou napojeny
na silnice vyšší kategorie.
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V okrajových částech obce mají komunikace charakter vycházející z terénních podmínek a jsou
fixované zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.
Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných polních, popř. lesních cest,
které umožňují obsluhu jednotlivých objektů mimo souvislou zástavbu obce.
Řešeným územím protéká ve směru sever – jih vodoteč Hraniční potok, který je překlenut
několika mosty a můstky rozdílných parametrů.

1.4.2.2 Komunikace pro pěší
Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a
motorovým provozem.
Chodníky v obci nejsou vybudovány, kromě několika krátkých úseků cca 400 m (např. u hřiště,
základní školy, pošty).
Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení v samostatných
trasách, které umožňují zkrácení cest.
V návaznosti na vyhledávanou turistickou oblast jsou řešeným územím vedeny značené
turistické trasy. Síť turistických cest je značena tradičním pásovým značením.

1.4.2.3 Statická doprava
Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a v
profilu komunikací. Menší plocha pro parkování je mezi kostelem a mateřskou školou. Další
parkoviště bylo vybudováno u budovy obecního úřadu.

1.4.3 Dopravní obslužnost
Dopravní dostupnost obce je z hlediska širších vztahů zajištěna silnicí I/43 Štíty – Lanškroun
a silnicí II/368 směr Štíty – Zábřeh. Vzhledem k tomu, že obec je složena ze čtyř částí, je
veřejná doprava svedena i z těchto částí.

1.4.3.1 Železniční doprava
Jak již bylo uvedeno výše, obcí Cotkytle neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční
zastávka je v Lanškrouně (14 km) a v Zábřehu (24 km). Nejbližší napojení celostátní železnice
na mezinárodní koridor je ve stanici Česká Třebová, která je vzdálena 31 km.
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1.4.3.2 Autobusová doprava
Dalším zdrojem pravidelné veřejné hromadné dopravy je doprava silniční, tedy autobusová. Ta
je zajišťována společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a ARRIVA MORAVA a.s.
Na katastru obce se nachází dvanáct autobusových zastávek a vedou zde autobusové trasy, které
obsluhují jednotlivé části obce (Janoušov, Herbortice, Mezilesí a Cotkytle).
Nejčastější frekvence je ráno směrem do Lanškrouna a do Štítů, kdy autobusy zajišťují rozvoz
žáků do škol a dospělých do zaměstnání.
Obec hodnotí dopravní obslužnost jako nedostatečnou, zejména v ranních hodinách z části obce
Herbortice a Janoušov.

1.5 Vybavenost
1.5.1 Bydlení
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v obci Cotkytle celkem 273 bytů, z toho 145
bylo obydlených a 128 neobydlených. Jako příčina 107 obvykle neobydlených bytů je uváděna
skutečnost, že tyto slouží k rekreaci a u 2 bytů došlo ke změně uživatele. 105 bytů je ve vlastním
domě, 10 bytů je nájemních - 1 byt vlastní obec.
V roce 2011 bylo celkem 262 bytů v rodinných domech, 8 v bytových domech a 3 byty
v ostatních budovách.
Obec nemá žádné pozemky pro výstavbu rodinných domů.

1.5.2 Školství a vzdělávání
V obci je základní a mateřská škola, zřizovatelem je obec. Mateřská škola má 1 oddělení a
navštěvuje ji celkem 20 dětí. Vzhledem k demografickému vývoji počtu narozených dětí je
kapacita mateřské školky dostačující. Dojíždějí sem děti z Cerhova a ze Strážné.
Základní škola je zřízena pro první stupeň, tj. od první do páté třídy. Vyučování probíhá ve
sloučených třídách. Školu navštěvuje celkem 20 žáků. Dojíždí sem žáci z Cerhova. Na druhý
stupeň dětí dojíždí žáci do Tatenic, Štítů a Lanškrouna.
V roce 2017 byl rozpočet (neinvestiční výdaje) základní a mateřské školy cca 680.000,- Kč.
V rámci Pardubického kraje mohou žáci dojíždět za dalším vzděláním do Lanškrouna, České
Třebové, Ústí nad Orlicí, Žamberka, Zábřeha, případně do jiných středních škol v okolí.
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1.5.3 Zdravotnictví
V obci je ordinace praktického lékaře, který je dostupný dvakrát v týdnu. K dětské lékařce
dojíždí rodiče s dětmi do Lanškrouna. Zubní lékař je dostupný v Štítech a Lanškrouně.
Za ostatními specializovanými lékaři a lékařskými obory dojíždí obyvatelé obce do
Lanškrouna, případně do Šumperka. Nejbližší nemocnice je v Ústí nad Orlicí a v Šumperku.
Zdravotnická záchranná služba přijíždí do Cotkytle z Lanškrouna.
Z pohledu dostupnosti můžeme hodnotit základní zdravotní péči jako dostatečnou.

1.5.4 Sociální péče
Do obce dojíždí ošetřovatelská služba ze Štítů a Charita Zábřeh.

1.5.5 Kultura
Kulturní aktivity zajišťuje či podporuje jak obec Cotkytle, tak místní spolky. Tyto spolky byly
specifikovány v kapitole 1.2 Obyvatelstvo (Spolková činnost).
V současné době mají akce víceméně lokální charakter a jsou významné pro obyvatele obce a
blízkého okolí. Jedná se např. o plesy spolků a zájmových sdružení, výstavy a besedy,
rozsvěcení vánočního stromu, pálení čarodějnic, masopust, setkání rodáků (každoročně).
Místní knihovna se nachází v budově obecního úřadu v 1. patře. Je otevřena každé pondělí 14
– 16 hod. a každou středu 16 hod. – 18 hod.
Obec vlastní kulturní dům, kde se pořádají různé kulturní a společenské akce. Kulturní dům je
pronajímán k rodinným a jiným oslavám.
Mezi nejvýznamnější kulturní památky, které jsou u obce Cotkytle evidovány v Památkovém
katalogu Národního památkového ústavu, patří:


Krucifix
Socha Krucifixu je charakteristickým příkladem přetrvávání pozdně barokního cítění a
jeho prolínání s aktuálním klasicistním slohem v sochařsko-kamenické produkci přelomu
18. a 19. století na Lanškrounsku, stejně jako v širším regionu východních Čech.
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Socha sv. Jana Nepomuckého
Světecká socha z r. 1833, původně s dalšími drobnými plastikami po stranách, autorsky
neurčená, doplněná vročením a jménem donátora. Je hodnotným příkladem regionální
klasicistní sochařsko-kamenické práce z období první poloviny 19. století.



Pomník protifašistického odboje
Památník obětem protifašistického odboje na Lázku u Cotkytle, zřízený r. 1970,
připomíná odboj českých vlastenců z pomezí východních Čech a severní Moravy v
období druhé světové války.

Další významnou památkou je kostel sv. Jana Nepomuckého. Byl postaven roku 1726 na místě
dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně, prvně připomínaného roku 1350 u litomyšlské
diecéze. V kostele se nachází pamětní desky obětem světové války z farnosti Cotkytle 1914 1918.
V místní části Mezilesí stojí kaple Panny Marie Bolestné, která spadá pod Římskokatolickou
farnost Horní Heřmanice. V místní části Herbortice se nachází výklenková kaple, v Janoušově
kaple.

1.5.6 Sport a volnočasové aktivity
Zázemí pro sportovní aktivity zajišťuje v obci tělovýchovná jednota Cotkytle, jejíž činnost
spočívá v oblasti sportu pro všechny, cvičení dětí 1x týdně, organizování turnajů pro všechny
v kopané, volejbalu či stolním tenise. Dále pořádá výlety na kole a turistický pochod.
Požární sport není provozován. Hřiště na volejbal a fotbal je u kulturního domu.

1.6 Životní prostředí
1.6.1 Geologie a geomorfologie
Katastrální území obce Cotkytle náleží geologicky do Českého masivu. Geomorfologicky
náleží do provincie Zborovské vrchoviny, která je součástí Zábřežské vrchoviny. Území obce
Cotkytle pak řadíme do celku Zábřežská vrchovina, podcelku Zborovská vrchovina a okrsku
Herbortická a Crhovská vrchovina.
Z hlediska výskytu hornin je území tvořeno převážně pararulami. Severní část, která je
vymezena silnicí od Crhova do Cotkytle a dále směr severozápad, tvoří hornina magmatické a
perlové ruly. Na severozápadu ještě do území zasahuje žíla amfibolitu. V nivách toků se nachází
nivní sedimenty. Půdotvorným substrátem jsou krystalické břidlice a podobné horniny.
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Z hlediska hydropedologické charakteristiky se jedná o půdy se střední rychlostí infiltrace i při
úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře
odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité.
Katastrální území obce má charakter vrchoviny. Nejníže položený bod s výškou 350 m. n. m.
se nachází v jihovýchodním cípu katastrálního území obce Cotkytle. Nejvýše položeným
bodem je vrchol Lázek ležící ve výšce 714 m. n. m. Většina obydlené části katastru se nalézá
v nadmořské výšce 500 – 600 m. n. m.

1.6.2 Klima a vodstvo
Většina území leží v klimatické oblasti mírně chladné vlhké (MCH). Jedná se tedy o mírně
chladnou oblast, která je dána nadmořskou výškou a přiléhající vrchovinou. Průměrný roční
úhrn srážek se pohybuje mezi 700 a 800 mm a průměrná roční teplota vzduchu je 7°C.

Obrázek 6 Mapa klimatických oblastí

Katastrálním územím obce Cotkytle protéká Hraniční potok, který má široké povodí s velkým
množstvím drobných bezejmenných přítoků. Hraniční potok se vlévá do Moravské Sázavy - ta
ústí do Moravy u Zvole. Dalším tokem je Cotkytelský potok, Šumvalák (pramen potoka) a
několik dalších drobných toků – tyto jsou přítokem Březné (ústí do Moravské Sázavy). V k.ú.
Herbortice teče Selský potok – přírodní památka s bohatým výskytem bledule jarní. Vyskytují
se zde rovněž zajímavé druhy rostlin a zvířat.
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1.6.3 Zemědělství a lesnictví
Z přiložených ortofotomap z 50. let minulého století a ze současnosti je patrné, že během let
nedošlo k zásadním přeměnám kultur. Ze snímků je patrné pouze to, že byly scelovány menší
pozemky do větších ploch a došlo k většímu zalesnění pozemků.

Obrázek 7 Porovnání území ortofotomapa 50. léta a aktuální

Pokrytí katastru obce lesy, loukami, ornou půdou či souvislou zástavbou se od roku 1993 (od
této doby jsou k dispozici statistické údaje) téměř nemění, což dokazuje i přiložená tabulka.

Plocha
území (ha)

rok 1993

rok 2007

rok 2017

1 863,5

1 864,2

1 864,1

Celkem

953,9

923,2

909,9

Orná půda

535,3

377,8

369,2

Zahrada

30,6

31,7

31,6

Ovocný sad

0,5

0

0

Trvalý travní porost

387,5

513,8

509

Celkem

909,6

941

954,2

Lesní pozemek

812,8

843,5

859,6

Vodní plocha

2,5

2,8

2,9

Zastavěná plocha a
nádvoří

11,1

10,8

10,7

Ostatní plocha

83,1

83,9

80,9

Celkem

Zemědělská
půda

Nezemědělská
půda

Tabulka 5 Rozdělení půdy v obci Cotkytle
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Území obce je nejvíce pokryto ornou půdou, která tvoří 40 % z celkové rozlohy. Druhou
nejvýznamnější částí je kultura lesní pozemek s 38 % a zahrady pokrývají 16 % území obce.

Zastoupení pozemků v obci Cotkytle
Ovocný sad
1%

Zahrada
16%

Lesní pozemek
38%

Orná půda
40%

Vodní plocha
Ostatní plocha
0%
4%
Zastavěná plocha a
nádvoří
1%
Graf 11 Zastoupení pozemků v obci Cotkytle v r. 2017

1.6.4 Jakost a zdroje vod
V jižní části území obce Cotkytle se při hranici katastru nachází chráněné území pro akumulaci
povrchových vod. Na katastrálním území Mezilesí u Lanškrouna se nalézá odběrné místo pro
lidskou potřebu (19 pramenných jímek – Důl umučených) a zároveň ochranné pásmo vodního
zdroje podzemní vody.
Zásobování obce je zajištěno z odběrného místa „Lanškroun Cotkytle studny HJ-3 a S-1“. Jedná
se o vrtanou a šachtovou studnu, které jsou povoleny na základě rozhodnutí o stanovení nebo
změně ochranného pásma: ŽP/20706/2003/231.8-La/26 vydaným MÚ Lanškroun.
Chemický i kvantitativní stav podzemních vod v obci je dobrý. Maximální povolený odběr
z místa „HJ-3“ je 1500 m3/rok, pro odběrné místo „S-1“ je to 5000 m3/měsíc.

1.6.5 Protipovodňová opatření
Obcí protékají Hraniční potok, Cotkytelský potok a potok Šumvalák se svými drobným přítoky.
V centrálních systémech, kde jsou zaznamenána případná povodňová rizika, není o obci
Cotkytle žádný záznam, není ani vymezeno záplavové území.
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Dle dat z územně-analytických podkladů ORP Lanškroun se nenachází na území obce Cotkytle
záplavové území.

Obrázek 8 Vymezení ochranných pásem vodních zdrojů

1.6.6 Nerostné bohatství
V centru katastru obce se nenachází žádné chráněné ložiskové území s dobývacím těžebním
prostorem, průzkumné území ani ložisko s prognózním zdrojem.

1.6.7 Ochrana ovzduší
Imisní limity stanovuje zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhláška o způsobu
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni
znečištění a při smogových situacích 330/2012 Sb. Významní znečišťovatelé v obci nejsou.

1.6.8 Ochrana přírody
Ze severozápadu do území okrajově zasahuje Evropsky významná lokalita Moravská Sázava
(kód 5541) a na severu téměř sousedí s Ptačí oblastí Kralický Sněžník (kód 2302). Předmětem
ochrany EVL jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; bučiny
asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum (obec Cotkytle, Horní Čermná, Horní
Heřmanice, Výprachtice), celková rozloha 353,4 ha. Předmětem ochrany ptačí oblasti je
ochrana populace chřástala polního a jeho biotop.
31

Na severozápadě sledovaného území se nalézá přírodní rezervace Selský les. Předmětem
ochrany 13,5 ha rezervace je zbytek smíšeného bukojedlového porostu. V údolí Selského
potoka je vymezena stejnojmenná přírodní památka, jejímž předmětem ochrany je bledule jarní.
V severní části území leží bohatá lokalita bledule jarní – přírodní rezervace V dole.

Obrázek 9 Vymezení Evropsky významné lokality, ptačí oblasti, přírodních rezervací a přírodní památky v obci

Na území obce se nalézá nadregionální biokoridor. Prochází okrajově severozápadní částí obce
(k. ú. Mezilesí).

1.6.9 Veřejná zeleň
Zeleň se v katastrálním území nachází v dostatečném množství. Veřejnou zeleň představují
plochy veřejných prostranství zejména plochy veřejné zeleně v sousedství objektů občanského
vybavení a u drobných památek církevní architektury. Do údržby zeleně obec investuje nemalé
finanční prostředky.

1.6.10 Ekologická stabilita krajiny
Stav krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy je vyjadřován koeficientem ekologické
stability.
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Koeficient ekologické stability stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních
krajinotvorných prvků v daném území. Mezi stabilní prvky patří lesy, trvalé travní porosty,
sady, zahrady, vinice, chmelnice a vodní plochy, mezi nestabilní prvky patří orná půda,
zastavěné plochy a ostatní plochy. Hodnoty koeficientu ekologické stability menší nebo rovné
0,10 dosahují území s maximálním narušením přírodních struktur; 0,10 – 0,30 území
nadprůměrně využívaná se zřetelným narušením přírodních struktur; 0,31 – 1,00 území
intenzívně využívaná, zejména zemědělskou velkovýrobou; 1,01 – 2,99 celkem vyvážená
krajina, v níž jsou technické objekty a člověkem využívané plochy relativně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami; hodnoty 3,00 a více dosahuje přírodní a přírodě blízká
krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání
krajiny člověkem.
V roce 2017 mělo území obce Cotkytle koeficient ekologické stability 3,04, což je krajina
přírodě blízká.

1.6.11 Staré ekologické zátěže
Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a
aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou
ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.
Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů,
průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných
látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a
uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika.
V rámci provozovaného systému MŽP - Systém evidence kontaminovaných míst se v obci
Cotkytle nenachází žádné evidované místo staré ekologické zátěže.

1.7 Správa obce
1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Cotkytle je obcí I. typu. V čele úřadu stojí starosta. Obec zajišťuje činnosti obecního
úřadu pouze pro své katastrální území. Obecní úřad tvoří starosta (neuvolněný pro výkon
funkce), místostarosta (neuvolněný pro výkon funkce) a čtyři další pracovníci.
Obec Cotkytle zřizuje základní a mateřskou školu, které zajišťují výchovně vzdělávací činnosti.
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Mateřskou školu navštěvuje 20 dětí. Základní škola je zřízena pro první stupeň, tj. od první do
páté třídy. Vyučování probíhá ve sloučených třídách. Základní školu navštěvuje celkem 20
žáků.

1.7.2 Hospodaření - majetek obce
Ve sledovaných letech 2013 až 2017 byl rozpočet obce vždy schválen před počátkem
rozpočtového období, obec tak nemusela využít rozpočtového provizoria. Rozpočet obce byl
pro roky 2013, 2014 a 2015 schválen jako vyrovnaný, pro roky 2016 a 2017 schodkový.

Rozpočet obce Cotkytle 2013 - 2017
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Graf 12 Rozpočet obce Cotkytle na roky 2013 - 2017

1.7.3 Bezpečnost
V obci Cotkytle nepůsobí obvodní oddělení Policie ČR, ani obecní policie. Vzhledem k
velikosti obce není potřeba tuto činnost zajištovat. Obec patří svojí územní působností pod
obvodní oddělení policie ČR Lanškroun.
Míra kriminality na území Obvodního oddělení Lanškroun za roky 2013 až 2018 je 547,3, což
je 459. místo (z celkového počtu 522 řazeno od nejvyššího k nejnižšímu číslu) v rámci ČR,
jedná se o bezpečné místo v ČR.

1.7.4 Vnější vztahy a vazby obce
Obec Cotkytle je členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko,
svazku obcí LANŠKROUNSKO a patří do územní působnosti MAS Lanškrounsko, z.s.
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V rámci meziobecní spolupráce obec řešila několik projektů, např. telekomunikační služby,
opravy drobných památek aj. Přínosem meziobecní spolupráce je zejména možnost konzultace
podobných problémů s ostatními obcemi, nalezení společných cílů a získání lepších cenových
nabídek. V rámci členství v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který je zapojen do
projektu Centra společných služeb, využívá obec i poradenské a dotační služby.
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2. Vazba mezi analytickou a návrhovou částí
Každý strategický plán rozvoje obce by měl tedy obsahovat tři vzájemně provázané oddíly:
• analytickou část,
• návrhovou část,
• implementační část.

Analytická část poskytuje odpovědi na to, proč stanovit jednotlivé cíle. Zároveň podává
objektivní pohled na současnou situaci obce. Jde o komplexní sociálně ekonomickou analýzu
postavenou na statistických datech, analýzu potřeb a preferencí občanů. Jednoduchý shrnující
přehled aktuální situace obce pak poskytuje SWOT analýza, tedy analýza silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb obce, jež se opírá o veškerá uvedená analytická zjištění.
Návrhová část je klíčovou pasáží strategického dokumentu, neboť určuje, co chce obec ve
stanovené (většinou střednědobé) časové lhůtě dosáhnout. Návrhová část je zarámována vizí.
Vize vychází z historického zařazení obce v regionu a její vazby na okolí. Respektuje přírodní
či územní podmínky obce.

Obrázek 10 Přechod mezi analytickou a návrhovou částí
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Návrh na postup v následujících oblastech:

1.

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
a. Opravy, rekonstrukce a zlepšení kvality místních komunikací, parkovišť a
mostů včetně dopravního značení
b. Rekonstrukce, opravy, rozšíření a údržba veřejného osvětlení
c. Rozšíření vodovodní sítě
d. Vybudování, úpravy a rozšíření prostor pro skladování komunální techniky
e. Zhotovení pasportů infrastruktury obce
f. Dodržování povolené rychlosti v obci (radary apod.)
g. Budování bezpečnostních prvků (chodníky, ostrůvky, přechody apod.)
h. Posílení dopravní obslužnosti

2.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
a. Výstavba, rekonstrukce, opravy, údržba a rozšíření obecních budov včetně
jejich zázemí a pořízení vybavení
b. Oprava a rekonstrukce hřbitova
c. Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba sportovišť, jejich zázemí a vybavení
d. Vybudování, údržba, oprava, rekonstrukce a provoz dětských hřišť a
odpočinkových zón
e. Obnova a úprava veřejných prostranství a zeleně

3.

CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, SPORT, OSVĚTA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zbudování turistických tras, naučných stezek a příslušenství
Opravy památek
Péče o krajinu
Zkvalitnění a navýšení stravovacích kapacit
Zajištění a podpora potravinové obslužnosti v obci
Prezentace obce na regionální úrovni
Podpora kulturního života a spolkové činnosti
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3. SWOT analýza
SWOT analýza je technika umožňujících poznání zkoumané problematiky (vnitřní i vnější
souvislosti).
SWOT je zkratkou z anglických slov:





Strengths (silné stránky – přednosti)
Weaknesses (slabé stránky – nedostatky)
Opportunities (příležitosti)
Threats (hrozby).

Strengths – klady, pozitivní východiska a charakteristiky pro danou oblast.
Weaknesses – zápory, především negativní vnitřní podmínky nebo východiska rozvoje.
Opportunities – současné nebo budoucí podmínky a jevy v prostředí, které, pokud nastanou,
budou mít pozitivní dopad na rozvoj oblasti.
Threats – současné nebo budoucí podmínky a jevy v prostředí, které, pokud nastanou, budou
mít negativní dopad na rozvoj oblasti.

Tato analytická metoda především:
• shrnuje poznatky analytické části
• zřetelně ilustruje hlavní závěry analýz
• umožňuje hledání souvislostí
• umožňuje posuzovat možnosti změn hrozeb na příležitosti
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SWOT analýzy – obec Cotkytle

Celková SWOT
Silné stránky






Slabé stránky



Dobrá kvalita přírodního prostředí
(vysoký koeficient ekologické
stability)
Mírné snižování průměrného věku
obyvatel
Poloha v blízkosti silnice I/43 Brno –
Svitavy – Lanškroun – Polsko
Dlouhodobě stabilní hospodaření
s obecními prostředky








Příležitosti




Okrajová poloha v rámci regionu
Přerušená historická kontinuita
způsobená vysídlením původní
většiny německy mluvících obyvatel
Nepříznivé klimatické podmínky
Nepříznivá vzdělanostní struktura
Nedostatečná občanská vybavenost
Neuspokojivý stav technické
infrastruktury
Nevyhovující frekvence spojů
dopravní obslužnosti s okolními
sídly
Nedostatečná vodovodní síť

Ohrožení


Udržení či rozšíření činnosti
místních spolků
Stabilizace a navýšení počtu trvale
bydlících obyvatel
Rozšíření vodovodní sítě
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Zhoršování stavu technické
infrastruktury
Další pokles kvality občanské
vybavenosti
Zhoršující se situace v oblasti
zaměstnanosti
Nárůst průměrného věku obyvatel

SWOT Technická a dopravní infrastruktura
Silné stránky


Poloha v blízkosti silnice I/43 Brno –
Svitavy - Lanškroun

Příležitosti











Slabé stránky



Nedostatečná parkovací kapacita
Neexistuje přímé napojení na
železniční síť
 Nevyhovující frekvence spojů
dopravní obslužnosti s okolními
sídly
 Nedostatečná vodovodní síť
 Horší stav některých komunikací
 Absence pasportizace majetku
 Horší stav veřejného osvětlení a
absence veřejného osvětlení
v některých částech obce
 Absence chodníků a bezpečnostních
prvků v některých částech obce
 Zhoršující se bezpečnost chodců
 Nedostatečné prostory pro
skladování komunální techniky
Ohrožení



Zvýšení parkovacích kapacit
Rozšíření vodovodní sítě
Posílení dopravní obslužnosti
Opravy a rekonstrukce místních
komunikací, parkovišť a mostů
včetně dopravního značení
Zhotovení pasportů
Rozšíření, rekonstrukce, oprava a
údržba veřejného osvětlení
Rozšíření sítě chodníků a
vybudování dalších bezpečnostních
prvků (radary, ostrůvky, přechody
atd.)
Vybudování prostor pro skladování
komunální techniky
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Zhoršení dopravní obslužnosti
Migrace obyvatel v produktivním
věku z obce
Nedostatek vody v obci

SWOT Občanská vybavenost
Silné stránky





Fungující spolkový život
Fungující mateřská škola a základní
škola (1. stupeň)
Fungující obchod a pošta
Ordinace praktického lékaře pro
dospělé

Příležitosti









Slabé stránky



Nedostatečná občanská vybavenost
Absence lokalit pro výstavbu
rodinných domů
 Zhoršující se stav některých
obecních budov
 Zhoršující se stav některých
sportovišť, dětských hřišť, jejich
zázemí a vybavení
 Zhoršující se stav hřbitova
Ohrožení


Podpora sportovních a nesportovních
volnočasových aktivit
Výstavba, opravy, rekonstrukce,
údržba a rozšíření obecních budov
včetně jejich zázemí a pořízení
vybavení
Výstavba, rekonstrukce, opravy a
údržba sportovišť, jejich zázemí a
vybavení
Vybudování, rekonstrukce, opravy a
údržba dětských hřišť a
odpočinkových zón
Oprava a rekonstrukce hřbitova
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Migrace obyvatel v produktivním
věku z obce
Zvyšování průměrného věku
obyvatel
Nedostatečné množství investic do
modernizace OV (limitováno
rozpočtem obce a dostupností dotací)

SWOT Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta
Silné stránky



Dobrá kvalita životního prostředí
Existence turistických tras včetně
cyklotras

Příležitosti









Slabé stránky




Nedostatečná stravovací kapacita
Absence dětského hřiště
Nedostačující zázemí pro trávení
volného času
 Nutná finanční podpora obchodu ze
strany obce
 Nedostatečná prezentace obce na
regionální úrovni
Ohrožení


Zvyšování stravovací kapacity
Zkvalitnění prezentace území na
regionální úrovni
Zlepšování úrovně služeb pro
návštěvníky
Orientace na šetrné formy
cestovního ruchu
Vybudování, rekonstrukce, opravy a
údržba dětských hřišť a
odpočinkových zón
Zajištění a podpora potravinové
obslužnosti v obci
Podpora spolkového a kulturního
života
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Upřednostňování jiných turisticky
zajímavějších lokalit
Nefunkčnost rozhledny Lázek
Nefunkční lyžařský areál Gansberg

Komentář výsledků SWOT analýzy obce
Z výsledků SWOT analýzy vyplývá, že území obce je místem s dobrou kvalitou životního
prostředí, které je vhodné pro odpočinek a rekreaci. Nachází se zde spíše méně význačné
kulturní památky. Obec je vhodným výchozím bodem pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Nedostatečná je především stravovací kapacita.
V obci funguje obchod s potravinami a smíšeným zbožím, mateřská škola a základní škola (1.
stupeň). Je zde i pošta a praktický lékař pro dospělé. Z obce není příliš dobrá dostupnost do
blízkých měst, kde fungují další služby chybějící v obci.
Elektřina a vodovod jsou v obci zavedeny, plynovod chybí. Kvalita místních komunikací je
průměrná, všechny místní komunikace jsou ve vlastnictví obce. Rozsah a kvalita infrastruktury
je samozřejmě zásadně ovlivněna finančními možnostmi obce.
Za prací dojíždějí obyvatelé obce zejména do okolních měst, kde je hodně pracovních
příležitostí. Omezená nabídka zaměstnání je i v samotné obci. Nedostatečně jsou však sociální
služby, a to jak terénního, tak pobytového charakteru.
Současný vývoj obce je dle zástupců obce dobrý. Za slabou stránku je považován zvyšující se
průměrný věk obyvatel a snižující se počet obyvatel v produktivním věku.
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II. NÁVRHOVÁ ČÁST
Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů
analytické části a také na základě jednání se starostou a zastupiteli obce. Naplnění vize bude
dosaženo realizací tohoto strategického plánu rozvoje a na něj navazujících dokumentů,
zejména akčních plánů na jednotlivé roky.
Oblasti rozvoje ve svém součtu kompletně pokrývají veškerou problematiku obce. Priority
(prioritní oblasti rozvoje) vymezují několik klíčových směrů rozvoje, které jsou pro rozvoj
obce společné. Jejich vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí obce do několika málo
oblastí, které mohou přinášet efekty v rozvoji nebo řešení jejích problémů. Součástí
formulování jednotlivých prioritních oblastí rozvoje je také formulace dlouhodobých
strategických cílů, které stanovují cílový stav, kterého by chtěla obec dosáhnout. Jednotlivá
opatření popisují kroky, kterými lze dosáhnout naplnění stanovených strategických cílů, a
každé opatření se skládá z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k realizaci opatření.

1. Vize
Na základě charakteristických rysů obce, diskusí uvnitř obce, tj. se starostou, zastupiteli i
občany obce, a provedené SWOT analýzy, byla pro obec formulována následující strategická
vize:

Obec Cotkytle - místo spjaté s přírodou

2. Prioritní oblasti rozvoje
Cílem tohoto dokumentu je formulovat strategii dalšího rozvoje obce tak, aby byl naplněn účel
jeho založení. V návaznosti na náměty obce na oblasti spolupráce, výstupy SWOT analýzy a
formulovanou strategickou vizi proto byly starostou a zastupiteli obce definovány celkem tři
následující prioritní oblasti rozvoje obce.

1. Technická a dopravní infrastruktura
2. Občanská vybavenost
3. Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta
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Jednotlivé prioritní oblasti kopírují oblasti použité ve SWOT analýze. Vymezují klíčové směry
rozvoje, které jsou dané pro rozvoj obce. Jejich vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí
obce do několika oblastí, které mohou přinášet efekty v rozvoji nebo řešení jeho problémů.
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3. Strategické cíle, opatření, aktivity
V návaznosti na výše uvedené tři prioritní oblasti rozvoje obce byly starostou a zastupiteli obce
stanoveny následující strategické cíle, opatření a na ně navazující konkrétní aktivity.
Ke každé aktivitě je uveden její popis.

Oblast rozvoje

1. Technická a dopravní infrastruktura

Obec bude prostředím pro kvalitní život občanů s dostatečnou a
kvalitní technickou a dopravní infrastrukturou.
1.1 Výstavba, správa, rekonstrukce, opravy a údržba technické
Opatření
a dopravní infrastruktury
Opravy, rekonstrukce a zlepšení kvality místních komunikací,
Aktivita
parkovišť a mostů včetně dopravního značení
Opravy a rekonstrukce místních komunikací, parkovišť a mostů jsou jednou z hlavních priorit
obce. S problematikou místních komunikací je samozřejmě spojena i otázka dopravního
značení, které na některých místních komunikacích není dostatečné nebo je neúplné. Rozsah a
kvalita této infrastruktury jsou závislé především na finančních možnostech obce.
Rekonstrukce, opravy, rozšíření a údržba veřejného osvětlení
Aktivita
Veřejné osvětlení je obecně nejstarší veřejnou službou. Pravidelná údržba včetně nutných oprav
je pro obec poměrně finančně náročnou záležitostí. Provádění pravidelné údržby je důležité
zejména z pohledu její životnosti a výše finančních nákladů vynakládaných na její provoz. U
veřejného osvětlení, které již překročilo hranice své životnosti, je možné kompletní rekonstrukcí
dosáhnout vysokých úspor nákladů na elektrickou energii i na pravidelnou údržbu této
infrastruktury.
Rozšíření vodovodní sítě
Aktivita
Rozšíření vodovodní sítě je další oblastí, na kterou by se obec chtěla v budoucnu zaměřit. I toto
je však závislé především na finančních možnostech obce.
Vybudování, úpravy a rozšíření prostor pro skladování komunální
Aktivita
techniky
Pořízení komunální techniky s sebou nese také potřebu jejího uskladnění. Obec by chtěla
v budoucnu vybudovat či upravit skladovací prostory pro komunální techniku.
Zhotovení pasportů infrastruktury obce
Aktivita
Pasporty infrastruktury obcí poskytují jednoduchý a srozumitelný přehled o jejím aktuálním
stavu. Pro jejího správce jde tak o silný nástroj na optimální a efektivní nastavení správy,
evidence a plánování pravidelné údržby. Konkrétně pasport místních komunikací navíc patří
mezi dokumenty, které obci ukládá zákon. Nejedná se pouze o pasport komunikací, ale i o
pasporty dopravního značení, veřejného osvětlení, hrobových míst apod.
1.2 Bezpečnost silničního provozu
Opatření

Cíl

Dodržování povolené rychlosti v obci (radary apod.)
Oproti motoristicky vyspělým státům není v české společnosti stále bezpečnost silničního
provozu vnímána jako priorita; právní vědomí účastníků silničního provozu na pozemních

Aktivita
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komunikacích je oproti vyspělým státům na nízké úrovni, stejně jako vymahatelnost práva. Pro
nápravu současného stavu je využíván koordinovaný přístup v oblasti represe i prevence - to
zahrnuje jednak pravidelné bezpečnostní akce policie, osvětu řidičů a přijetí některých nutných
změn v právní úpravě provozu na pozemních komunikacích. Jednou z oblastí této problematiky
je i dodržování povolené rychlosti v obcích. Tento problém mají snahu řešit i samy obce, a to
instalací nejrůznějších zařízení, která v daný okamžik mohou řidiči poskytnout i zpětnou vazbu
(elektronické radarové systémy apod.).
Budování bezpečnostních prvků (ostrůvky, přechody, chodníky
Aktivita
apod.)
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích je samosprávami dále řešeno opatřeními
stavební povahy, jako je budování zpomalovacích nebo ochranných ostrůvků, chodníků,
přechodů pro chodce apod.
1.3 Zlepšení dopravní obslužnosti
Opatření
Posílení dopravní obslužnosti
Posílení dopravní obslužnosti je další oblastí, kterou by chtěla obec v budoucnu zlepšit. Je
důležitá především pro občany, kteří jezdí mimo obec za vzděláním a za prací.

Aktivita

Oblast rozvoje
Cíl
Opatření
Aktivita

2. Občanská vybavenost
Obec bude místem pro kvalitní život občanů s odpovídajícím
zázemím veřejných služeb.
2.1 Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba občanské
vybavenosti
Výstavba, rekonstrukce, opravy, údržba a rozšíření obecních budov
včetně jejich zázemí a pořízení vybavení

Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba obecních budov je poměrně nákladná záležitost, která
může rozpočet obce zatížit i na několik let dopředu, nicméně bezproblémové fungování těchto
budov souvisí s kvalitou života obyvatel v obci. Jedná se o bytové domy, obecní úřad, kulturní
dům či budovy, kde se scházejí členové spolků. Rekonstrukcí a oprav těchto budov dojde ke
zkvalitnění zázemí, které občan od své obce očekává.
Oprava a rekonstrukce hřbitova
Místo posledního odpočinku si stejně jako jiná místa v obci zaslouží reprezentativní
vzhled. Upravený a udržovaný hřbitov je znakem aktivního přístupu obyvatel a úcty občanů ke
svým předkům.
Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba sportovišť, jejich zázemí a
Aktivita
vybavení
Sportoviště jsou obecně místem pro aktivní odpočinek občanů. Jejich výstavba či obnova včetně
jejich vybavení je nezbytná pro vytváření odpovídajícího zázemí veřejných služeb.
Vybudování, údržba, oprava, rekonstrukce a provoz dětských hřišť
Aktivita
a odpočinkových zón
Dětská hřiště a odpočinkové zóny jsou místem pro aktivní i pasivní odpočinek občanů, ale i
návštěvníků obce. Zajištění jejich provozu a pravidelné údržby jsou nezbytné pro kvalitní život
v obci.

Aktivita
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Obnova a úprava veřejných prostranství a zeleně
Stejně tak údržba a obnova zeleně a veřejného prostranství obce vytváří prostor pro kvalitní
život občanů v obci.

Aktivita

Oblast rozvoje
Cíl
Opatření
Aktivita

3. Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta
Obec bude atraktivní turistickou oblastí, která využívá přírodních
krás a turistických cílů v obci a jejím blízkém okolí.
3.1 Turistické cíle

Zbudování turistických tras, naučných stezek a příslušenství
Obec je ideálním místem pro odpočinek s neporušenou přírodou. Zbudování turistických tras,
naučných stezek a příslušenství by znamenalo tuto silnou stránku obce ještě více vyzdvihnout a
přilákat do obce a jejího okolí více turistů.
Opravy památek
Aktivita
Na území obce se nachází několik kulturních památek. Jedná se jak o nemovité památky,
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, tak i o drobné kulturní památky místního
významu. Jde zejména o kříže a kaple. Kulturní památky jsou nezaměnitelnou součástí naší
krajiny a velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby. Opravená a udržovaná kulturní
památka je znakem aktivního přístupu obyvatel z jejího okolí k obecné společensko-kulturní
potažmo krajinné problematice.
Péče o krajinu
Aktivita
Krajina podléhá změnám od nepaměti, někdy jsou však změny příliš rychlé. Snadno tak můžeme
ztratit, co nám až časem začne chybět. Ekonomický význam cestovního ruchu roste. Lidé
vyhledávají pestrou krajinu, která je udržovaná, není zarostlá a poskytuje výhledy. Udržovaná
tradiční krajina je důležitá i pro společenství místních obyvatel. Je nutno pečovat o cenné
lokality s výskytem chráněných druhů rostlin a zvířat. Na území obce se nalézá přírodní
památka. Je proto žádoucí o takovouto krajinu pečovat.
3.2 Poskytování kvalitních služeb
Opatření
Zkvalitnění a navýšení stravovacích kapacit
Slabou stránkou obce je nedostatečná stravovací kapacita. I tuto problematiku by obec chtěla
v budoucnu řešit.
Zajištění a podpora potravinové obslužnosti v obci
Aktivita
V obci se nachází jeden obchod, který slouží občanům i turistům a obec jej finančně podporuje.
Udržení obchodu v obci přispěje k zajištění kvalitních služeb občanům.
3.3 Prezentace obce
Opatření

Aktivita

Zajištění dostatečné a kvalitní propagace na regionální úrovni
Zajištění dostatečné a kvalitní propagace obce je jedním ze základních nástrojů, jak prezentovat
samotnou obec širokému okolí s cílem zvýšit cestovní ruch v obci. Propagace je však nutná
zejména za součinnosti podnikatelské sféry s obcí.
3.4 Podpora komunitního života v obci
Opatření

Aktivita

Aktivita

Zajištění a podpora bohatého kulturního života

48

Kulturní život v obci je dostatečný, obec ho podporuje a hodlá jej podporovat i nadále. Kulturní
život v obci podporuji rovněž místní spolky.
Podpora a rozvoj spolkové činnosti
Aktivity
Podpora mezilidských vztahů obyvatel, občanských spolků a sdružení v souladu s místními
tradicemi je zaměřena na aktivní společenský a spolkový život v obci.
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III. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
1. Akční plán
Akční plán plní funkci databáze aktivit, konkretizuje předpoklady a finanční náročnost jejich
uskutečnění. Součástí je i vymezení osobní zodpovědnosti za uskutečnění aktivity.
Akční plán podléhá pravidelné aktualizaci, která následuje minimálně po uplynutí období, na
které je akční plán sestaven, popřípadě po vyhodnocení dosavadní realizace aktivit. Jedná se
tedy vždy o aktuální přílohu strategie, ve které jsou specifikovány projekty, které by měly být
realizovány v horizontu jednoho roku.
Akční plán na období 2020 - 2021 je nedílnou součástí tohoto strategického plánu a je
umístěn v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

2. Implementace
Implementační část strategického rozvojového dokumentu nastavuje pravidla, jak strategii
uvést v život. Popisuje procesy tvorby akčních plánů, které ze strategie vycházejí a jež definují
konkrétní projekty přispívající k plnění strategických cílů. Implementační kapitola také
nastavuje proces vyhodnocování úspěšnosti strategie.
Pro potřeby úspěšné realizace strategie jsou zvoleny následující řídící, výkonné a kontrolní
mechanismy:
1) Řídící složka
2) Výkonná složka
3) Kontrolní složka
Řídící složkou je zastupitelstvo obce. Tento řídící orgán usměrňuje realizaci strategie dle
aktuální situace a možností, a to na základě svých znalostí a vědomostí a podkladů, které obdrží
od výkonné složky či externích subjektů. Tento orgán projednává navrhované aktualizace a
doplňky strategického plánu, a to na základě podkladů předložených výkonnou, příp. kontrolní
složkou. Projednává podněty a připomínky z řad vlastních členů a veřejnosti.
Výkonnou složkou je starosta. Ve spolupráci s dalšími zaměstnanci obce fakticky realizuje
usnesení a pokyny složky řídící. Zajišťuje realizaci vybraných projektů, připravuje podklady
pro řídící složku v otázce realizace dalších projektů. Spolupracuje s externími subjekty (orgány
veřejné správy, dodavatelé apod.).
Kontrolní složkou je kontrolní výbor.
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IV. MONTORING A HODNOCENÍ REALIZACE
STRATEGIE
K monitorování a hodnocení realizace strategie dochází pravidelným sledováním stavu
realizace jednotlivých opatření, aktivit a konkrétních projektů tohoto strategického plánu.
Monitorování stavu realizace jednotlivých opatření, aktivit a konkrétních projektů provádí
kontrolní výbor 1x ročně. Kontrolní výbor vždy vyhotoví monitorovací zprávu dle přílohy č. 2
tohoto strategického dokumentu, kterou předloží na vědomí zastupitelstvu obce.
Výsledky tohoto monitoringu budou jedním z podkladů pro přípravu Akčního plánu na
následující období a případnou úpravu a aktualizaci strategie rozvoje obce.

V. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Akční plán na období 2020 – 2021
Příloha č. 2: Monitoring
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