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Seznam použitých zkratek
ČR

Česká republika

DPS

Dům s pečovatelskou službou

KMKL

Klub malé kopané Lukavec

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

VO

Veřejné osvětlení

ZO

Zastupitelstvo obce

Strategický plán rozvoje obce Lukavec u Hořic

Stránka 3

Úvod
Poslední platný Program obnovy venkova obce Lukavec u Hořic měla obec Lukavec
v letech 2007 až 2010. Na roky 2011 až 2014 obce neměla tento plán zpracovaný
a při vymezování záměrů vycházela z minulých plánů a záměrů, které nebyly
naplněny. Vzhledem k požadavku stanovovat cíle a priority, kterými se ZO řídí, aby
tak co nejvíce využilo příležitostí, které má svému rozvoji a ku prospěchu všech jejích
obyvatel i návštěvníků, přistoupilo ZO letos opět k pořízení Strategického plánu
rozvoje obce.
Strategický plán rozvoje obce je dokumentem, který je potřebný nejen pro vedení
obce, ale dále také pro všechny občany obce, kteří chtějí získat informace
o záměrech obce. Strategický plán je také nutnou podmínkou pro zpracování žádostí
na čerpání dotací z fondů Evropské unie.
Dodržování priorit a realizace plánu rozvoje obce umožní lépe využívat finanční
prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života jejích občanů.
Každou obec je utvářena také lidmi, kteří v ní žijí. Rozvoj obce realizujeme právě
pro své občany, ale také s nimi. Věříme, že nám naši občané pomohou námi
stanovené cíle realizovat.

Ing. David Hladík, starosta
Ing. Petr Kotas, místostarosta
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Způsob zpracování Strategického plánu rozvoje obce
Strategický plán rozvoje obce Lukavec u Hořic je základním dokumentem a vizí
vedení obce pro řízení rozvoje obce v budoucích 4 letech tedy 2015 - 2018
s výhledem až do 2020. Na základě zkušeností zastupitelů, aktivit a požadavků
občanů pojmenovává cíle a navrhuje konkrétní projekty.
Na zpracování Strategického plánu rozvoje obce se podíleli zastupitelé obce, členové
komisí a výborů zřízených obcí Lukavec.
Při tvorbě plánu bylo dále přihlédnuto k požadavkům a názorům občanů. Jejich
požadavky jsou však vymezeny většinou lokálně, generačně nebo zájmově a širšího
pohledu na všestranný rozvoj obce jim chybí.
Ke strategickému plánu rozvoje obce se dále vyjádřili a na jeho zpracování se svými
připomínkami a aktivitami podíleli členové aktivních spolků, které v obci působí.
Základem pro zpracování bylo definování stávajícího stavu obce. V každé oblasti byl
zhodnocen stávající stav a popsány trendy vývoje v období posledních let.
Dalším krokem ve zpracování Strategického plánu rozvoje obce bylo zpracování
SWOT analýzy, která měla za úkol popsat příležitosti rozvoje obce a jeho ohrožení
a dále silné a slabé stránky obce.
Podle výsledků SWOT analýzy byly voleny takové cíle a záměry, které přispějí
k rozvoji obce Lukavec u Hořic. U jednotlivých cílů a záměrů jsou dále popsány
předpokládané termíny zhotovování projektů a jejich následná realizace, financování
náročnost a subjekty, od kterých bychom rádi získali dotace na jejich financování.
Obec Lukavec u Hořic by se i do budoucna měla rozvíjet následujícím směrem: jako
obec občansky vybavená, s vyváženým rozvojem, klidná a bezpečná, ekologická
a čistá, s možností sportovních, odpočinkových a společenských aktivit, podporující
aktivity svých občanů a život obecních spolků, ohleduplná k okolní přírodě.
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Shrnutí současného stavu obce Lukavec u Hořic
1. Dostupnost a poloha obce, kontakty, základní charakteristika
-

Obec Lukavec u Hořic se skládá ze tří částí – Lukavce, Dobše a Černína
Z polohového hlediska vyplývá jednoznačná vazba obce na města Hořice
a Lázně Bělohrad
Blízkost okresního města Jičína a krajského města Hradec Králové – 25 km
Dostupnost hlavního města Praha – 100 km
Počet obyvatel k dnešnímu dni: 284
Nárůst výstavby a rekonstrukce rodinných domů v posledních letech
Členství: Mikroregion Podzvičinsko, Podchlumí

2. Doprava, technická infrastruktura, bydlení
-

-

Neuspokojivý stav některých místních komunikací a chodníků v Lukavci
Nedávno vybudovaný veřejný vodovod v Lukavci
Neuspokojivý stav vodovodního vedení v Dobši
Absence čistírny odpadních vod
Havarijní stav veřejného osvětlení vyžadující časté opravy
Kanalizace dešťových vod v částečně uspokojivém stavu
Obec je vlastníkem 1 obecního bytu, který vyžaduje průběžnou údržbu,
v loňském roce zateplen, osazen novými okny, v minulosti přivedena
vodovodní přípojka
Obec nemá k dispozici objekt bydlení pro seniory (DPS)
Prostor půd obecních objektů možno využít pro vestavbu nových bytů
Volné stavební pozemky v soukromém vlastnictví
Absence parkovacích míst u Obecního domu
Uspokojivé podmínky pro třídění odpadu

3. Místní ekonomika a podnikání
-

Místní zaměstnavatelé: Betontransport Hylšer, Betonárka Lukavec, FBS
Flosman zaměstnávají cca 8 občanů obce
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-

-

Většina pracujících občanů dojíždí za prací do Hořic, Lázní Bělohradu, Hradce
Králové a Jičína
Rozpočet obce se stabilními daňovými příjmy
Relativně vysoká úspěšnost při získávání dotací v minulých letech
Od roku 2011 – 2 pracovníci z řad místních nezaměstnaných stabilně
zaměstnáváni vrámci programu veřejně prospěšných prací dotovaných
Úřadem práce.
Obchod se smíšeným zbožím a základními potravinami v majetku obce
provozován nájemcem,
Restaurace v majetku obce provozována nájemcem,

4. Školství a sport
-

Absence mateřských škol
Přetrvávající problém s umísťováním lukaveckých dětí do mateřských škol
v Hořicích
základní školy v Hořicích a Lázní Bělohrad – umísťování bez problémů
travnaté fotbalové hřiště pro malou kopanou v majetku obce
hřiště na volejbal a nohejbal se škvárovým povrchem v majetku obce
objekt kabin pro hřiště vč. WC (2x kabinka) s nedostatečnou kapacitou
v případě sportovních akcí
objekt sportovní (fotbalové) kabiny se využívá spíše jako technické zázemí
pro hřiště
nedostatečné zázemí pro hřiště na malou kopanou a hřiště na volejbal
a nohejbal (zejména absence sprch pro turnaje a další sportovní akce)
absence zázemí s krytým sezením pro obě hřiště
sportovní sdružení KMKL (Klub malé kopané Lukavec), nohejbal
SDH Lukavec
chybí trasa/prostor pro požární útok
tradiční pořádání turnaje v malé kopané a nohejbalového turnaje
pořádání hasičských okrskových soutěží
tradiční sraz Lukavců

5. Životní prostředí a zemědělství
-

zastoupení rekreačních objektů - cca 20%
zeleň v obci v dostatečném rozsahu i estetické kvalitě
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-

nutnost obnovit park na p.č. 58/1 a 730/9 poškozený při povodni v roce 2013
místní zemědělci využívají část zemědělských ploch ke spásání

6. Rekreace a cestovní ruch
-

Obec Lukavec je částečně napojena na turistické trasy
Obec neleží na cyklotrase
místní požární nádrž využívána jako koupaliště
zázemí požární nádrže (koupaliště v nedostatečné kvalitě)
restaurace Lucerna vyžaduje celkovou rekonstrukci (podlaha sálu, oprava
jeviště, osvětlení, výměna oken, zateplení, vytápění, apod.)
v okolí památky regionálního významu (Miletín, Chlum, Hořice, Lázně
Bělohrad)
propagace obce a možných aktivit má rezervy

7. Kulturní a společenské vyžití
-

Existence spolků (KMKL, SDH)
Plesy, zábavy
pravidelné akce pro děti
pravidelné akce pro seniory
existence aktivního Sboru pro občanské záležitosti
pravidelná účast a organizace Srazu Lukavců (1x za 2 roky účast, 1x za 8 let
organizace)
organizace Sjezdu Rodáků (1x za 5 let)
Knihovna
Rekonstrukce Obecního domu včetně knihovny, obřadní a společenské síně
v posledních letech
absence zázemí pro kulturní a společenské akce s krytým posezením
Pořádání tradičních akcí posilujících sounáležitost
znovuotevřená knihovna po rekonstrukci v roce 2013, aktivní činnost místní
knihovnice
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SWOT analýza
SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení, je
podkladem k poznání oblastí, na které je třeba se při rozvoji obce zaměřit.

Silné stránky (Strength)
-

Blízkost města Hořice a Lázně bělohrad s jejich úřady, institucemi, obchody,
službami a zaměstnavateli – 5 km
Relativní blízkost měst krajského města Hradec Králové a okresního města
Jičín s jejich úřady, institucemi, obchody, službami a zaměstnavateli – 25 km,
Dostupnost Prahy – 100 km, 30 km k dálnici,
Dobré dopravní spojení hromadnou i individuální dopravou s výše uvedenými
městy,
Příroda (lesy) v blízkém sousedství obce,
Součást Podkrkonošského regionu,
Relativní Blízkost lyžařských středisek – cca 60 km
schopní, mladí, aktivní lidé ve vedení obce s bohatými zkušenostmi v oblasti
realizace projektů,
aktivní činnost knihovny,
nízká nezaměstnanost,
aktivní činnost spolků – KMKL, SDH Lukavec
dostatečná nabídku společenských akcí pro děti, dospělé i seniory,
dobrá spolupráce s MěÚ Hořice,
zateplení obecních objektů v roce 2014 – obecní dům, obecní úřad, obchod
vedoucí k úsporám nákladů za energii,
nový obecní vodovod v Lukavci zprovozněný v roce 2012

Slabé stránky (Weakness)
-

nedostatečná nabídka služeb pro občany a návštěvníky přímo v místě
(nabídka obchodu a restaurace je omezená)
končí platnost Územního plánu obce v roce 2018
špatný stav některých místních komunikací a chodníků
chybí kulturně sportovní zázemí pro aktivní sport, kabiny, sprchy, místo
pro konání venkovních kulturních a společenských akcí a setkání
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-

havarijní stav vodovodního vedení v Dobši vyžadující časté opravy
havarijní stav VO vyžadující časté opravy
chybí parkoviště u obecního domu
absence informačních tabulí pro občany
chátrající objekty v majetku obce (Žďárského stodola, restaurace Lucerna)
špatný stav místní požární nádrže využívané jako koupaliště včetně zázemí,

Příležitosti (Opportunities)
-

rozvoj kulturně – společenských aktivit pro děti a mládež, dospělé i seniory
rozvoj sportovních aktivit
mírně rostoucí počet obyvatel
příliv mladých rodin díky výstavbě nových rodinných domů v lokalitě Trhovce
napojení obce Lukavec u Hořic na cyklostezky
umístění jednotlivých zón v novém uzemním plánu

Ohrožení (Threats)
-

odliv občanů z důvodu nedostatečné nabídky služeb
odliv občanů z důvodu nedostatečné nabídky pracovních příležitostí v regionu
nízký zájem občanů o aktivity a dění v obci
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Strategické cíle a postup k jejich dosažení
Prioritami obce do budoucna je občanská vybavenost, technická infrastruktura, zeleň
a čistota ovzduší i vody v obci. Obec si při svém rozvoji dále klade za cíl podporovat
sportovní, volnočasové a odpočinkové aktivity svých občanů.
Obec při svém rozvoji bude dbát na to, aby rozvoj byl v souladu s přírodou
a ekologickými požadavky doby.
Obec Lukavec bude své záměry řešit postupně, zejména s použitím finančních zdrojů
Královéhradeckého kraje, České republiky prostřednictvím rozpočtů ministerstev –
zejména Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské Unie, ale také s použitím
finančních zdrojů obce.

Záměry
1. Sport, kultura
Záměr:

Výstavba sportovně-kulturního zázemí

Cíl:

Zajištění prostor pro sportovní, kulturní a
společenské akce, včetně otevřené pergoly
s posezením, výstavba multifunkčního hřiště

Podklady:

rozhodnutí zastupitelstva obce, projekt, žádost
o dotaci
Zpracování projektu:
2016
Termín realizace:
2017-2018
Předpokládaná finanční náročnost: 6.000.000,- Kč
Financování:
Obec Lukavec u Hořic, ČR – MMR, Královéhradecký
kraj
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2. Doprava, technická infrastruktura, bydlení
Záměr:

Zajištění bydlení a péče o seniory

Cíl:

Vybudování bydlení pro seniory nákladem obce
a zajištění služeb péče externí organizací

Podklady:
průzkum zájmu, rozhodnutí zastupitelstva obce
Zpracování projektu:
2017-2018
Termín realizace:
2019-2020
Předpokládaná finanční náročnost: cca 10.000.000,- Kč
Financování:
Obec Lukavec u Hořic, poskytovatelé sociální péče,
státní zdroje

Záměr:
Dobeš

Zlepšení kvality dodávek pitné vody v části

Cíl:

Rekonstrukce vodovodního řadu v Dobši

Podklady:

rozhodnutí zastupitelstva obce, projekt, žádost
o dotaci
Zpracování projektu:
2016
Termín realizace:
2017
Předpokládaná finanční náročnost: 4.000.000,- Kč
Financování:
Obec Lukavec u Hořic, Královéhradecký kraj

Záměr:

Obnova parku na p.č. 58/1 a 730/9

Cíl:

Zlepšení stavu obecní zeleně a opravu parku
po povodni v roce 2013

Podklady:

rozhodnutí zastupitelstva obce, projekt, žádost
o dotaci
Zpracování projektu:
2014
Termín realizace:
2016
Předpokládaná finanční náročnost: 1.200.000,- Kč
Financování:
Obec Lukavec u Hořic, ČR – MMR
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Záměr:

Zlepšení kvality a sjízdnosti místních
komunikací v Lukavci

Cíl:

Oprava místní komunikace p.č. 750/1, 745/4
a 745/2 Trhovka

Podklady:

rozhodnutí zastupitelstva obce, projekt, žádost
o dotaci
Zpracování projektu:
2015
Termín realizace:
2016
Předpokládaná finanční náročnost: 2.000.000,- Kč
Financování:
Obec Lukavec u Hořic, Královéhradecký kraj, ČR –
MMR

Záměr:

Zlepšení kvality a sjízdnosti místních
komunikací v Lukavci

Cíl:

Oprava místní komunikace p.č. 747/3 a 250/11 –
napojení komunikace Trhovka

Podklady:

rozhodnutí zastupitelstva obce, projekt, žádost
o dotaci
Zpracování projektu:
2016
Termín realizace:
2017
Předpokládaná finanční náročnost: 500.000,- Kč
Financování:
Obec Lukavec u Hořic, Královéhradecký kraj, ČR –
MMR

Záměr:
Dobeš

Rekonstrukce veřejného osvětlení Lukavec,

Cíl:
VO

Bezproblémový a energeticky méně náročný provoz

Podklady:

rozhodnutí zastupitelstva obce, projekt, žádost
o dotaci
2014-2015

Zpracování projektu:
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Termín realizace:
2016
Předpokládaná finanční náročnost: 3.000.000,-Kč
Financování:
Obec Lukavec u Hořic, ČR – státní zdroje

3. Územní plánování
Záměr:

Nový územní plán obce Lukavec u Hořic

Cíl:

Splnit zákonnou povinnost pořídit nový územní plán
obcí Lukavec, Černín, Dobeš do konce roku
31.12.2020
Podklady:
rozhodnutí zastupitelstva obce, žádost o dotaci
Termín realizace:
2018-2020
Předpokládaná finanční náročnost: 400.000,- Kč
Financování:
Obec Lukavec u Hořic, ČR – MMR
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Realizace Strategického plánu rozvoje obce Lukavec u Hořic
Organizační zajištění
Realizace plánu rozvoje obce spadá do kompetence starosty a zastupitelů obce. ZO
rozhoduje o případném zajištění jednotlivých projektů i jinými osobami mimo ZO,
případně jinými institucemi či osobami na základě smluvního vztahu.
Zdroje financování
Podmínkou pro realizaci strategického plánu rozvoje obce je dostatečné finanční
zajištění jednotlivých záměrů a cílů.
Prioritou obce je maximální využití prostředků Evropské Unie, prostředků
poskytovaných ministerstvy a Královéhradeckým krajem.
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Závěr
Tento strategický plán rozvoje obce Lukavec u Hořic byl schválen zastupitelstvem
obce dne 17. prosince 2015.
Strategický plán rozvoje obce je platný pro roky 2015 až 2018 s výhledem do roku
2020.
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