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Zastupitelé obce Česká Metuje na svém zasedání, které se uskutečnilo dne
12. 12. 2019, schválili strategický dokument Strategický plán rozvoje obce
Česká Metuje 2020-2025, usnesením číslo ……………………… Jedná se o základní
plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené
období.
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1 ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb., je program rozvoje základním plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Česká Metuje
2020–2025 představuje hlavní nástroj k řízení rozvoje obce Česká Metuje na
nadcházející roky.
Dokument formuluje představy o budoucím vývoji České Metuje na základě
analýzy současné situace a navrhuje konkrétní aktivity, které umožní tyto
představy uskutečnit.
Strategický plán napomáhá k přehlednému řízení rozvojových činností zaměstnancům i zastupitelům obce. Dokument je využíván zejména při rozhodování zastupitelstva, tvorbě rozpočtů či přípravě projektů. Strategie rovněž
zajišťuje vyšší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, čímž
pomáhá obci se ziskem vnějších finančních prostředků. Důležitým posláním
strategie je také informování veřejnosti a místních podnikatelských subjektů
o směřování obce v dalších letech.
Strategický rozvojový plán je zpracován na střednědobý časový horizont,
tj. na 6 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2020–2025.
Dobrovolný svazek obcí Policko je realizátorem projektu s názvem: „Efektivní
a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko“, reg. č. CZ. 03.4.74/
0.0/ 0.0./ 16_058/ 0007403 - Výzva č. 058 - Výzva pro územní samosprávné
celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC) v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního
rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na tvorbu strategických a koncepčních dokumentů

jednotlivých

členských

obcí

DSO

Policko,

strategického

dokumentu celého DSO a na vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí.
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Na

zpracování

strategického

plánu

rozvoje

obce

Česká

Metuje

se podílel starosta, zastupitelé obce, veřejnost, DSO Policko a MAS Stolové
hory, z. s. ve spolupráci s dodavatelskou společností. Všichni zúčastnění měli
možnost vyjádřit svůj názor na nynější situaci v obci a formulovat své představy o budoucím vývoji České Metuje.
Obyvatelé obce se zapojili do tvorby strategie prostřednictvím dotazníkového
šetření a také v průběhu třech veřejných projednání strategického plánu.
Začátek spolupráce při sestavování dokumentu je datován na červen 2019.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v České Metuji. Na základě
poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek obce lze vyvodit
závěry
Na

a

základě

stanovit

budoucí

výsledků

kroky

analytické

části

významné
bude

pro

rozvoj

formulována

obce.

návrhová

a implementační část tohoto dokumentu.

2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace
v obci. Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také
definuje jejich příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu,
situace v České Metuji je tedy porovnána se situací v ORP Náchod
a Královéhradeckém kraji.

2.1.1 Poloha a přírodní podmínky
Jednou z nejstarších osad založených na Policku břevnovskými benediktýny
byla osada Metuje. První dochovaná písemná zmínka o obci Česká Metuje
pochází z roku 1406, kdy se tehdejší ves Metuje připomíná jako součást polického panství. Samotná katastrální obec Česká Metuje vzniká až roku 1790.
Nicméně od roku 1946 se součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka. V roce 1960 posléze také Skalka.
V současnosti má obec 298 obyvatel. Nachází se zhruba 20 km severně
od města Náchod a náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností
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Náchod v Královéhradeckém kraji. Obec je členem DSO Policko, MAS Stolové
hory, z. s., Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p.

s.

a DSO Lesy Policka. Celková rozloha obce činí 969 ha. Obec se skládá ze tří
částí (Česká Metuje, Skalka a Vlásenka) a tří katastrálních území (Česká Metuje, Skalka u České Metuje a Metujka).
V blízkém sousedství České Metuje se nachází několik obcí. Na východní hranici sousedí Česká Metuje s obcí Žďár nad Metují, kde nyní, podle posledních
údajů, žije 665 obyvatel. Jižně se nachází obec Velké Petrovice se 421 obyvateli a severně město Teplice nad Metují (1 626 obyvatel). Západně od obce
leží město Stárkov s celkovým počtem 644 obyvatel. Zhruba 5 km východně
od České Metuje se nachází město Police nad Metují.
Územím obce prochází silnice II. třídy (silnice č. 301), jež vede z Trutnova do
Police nad Metují. Ve středu obce Česká Metuje z komunikace II. třídy odbočuje severním směrem krajská komunikace III. třídy (silnice č. 30110), jež
pokračuje směrem na Teplice nad Metují. Katastrálním územím obce prochází
regionální železniční trať s číslem 026 Týniště nad Orlicí – Broumov.
Obec Česká Metuje má nekompaktní prostorovou strukturu. Vesnice Skalka,
která spadá pod obec Česká Metuje, je vzdálená 2 km západně od centra
České Metuje. Část obce Vlásenka leží shodně západním směrem od centra
obce Česká Metuje. V obci se nachází mateřská škola, pošta partner, obecní
knihovna a též místní obchod s potravinami.
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Obrázek 1: Poloha a katastrální území obce Česká Metuje
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:10 000 ČÚZK (2019)
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Obrázek 2: Využití území
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1: 10 000, ČÚZK (2019); Corine Land Cover,
CENIA (2019)

V katastru obce se nachází vodní tok Metuje. Řeka Metuje pramení
v Broumovské vrchovině u Hodkovic, západně od Adršpašských skal.
Z hlediska krajinného pokryvu dle Corine Land Cover 2018 lze pozorovat,
že území obce Česká Metuje tvoří z velké části orná půda a zemědělské oblasti s přirozenou vegetací. Při hranicích katastrálního území obce se nachází
také listnaté a jehličnaté lesy (viz obrázek 2).
Geomorfologicky se obec nachází v systému Hercynském, v provincii Česká
vysočina, v Krkonošsko-jesenické subprovincii, v Orlické oblasti a patří
do celku Broumovská vrchovina. Hlavní geologické typy tvoří slínovce, spraše
a sprašové hlíny a v okolí vodních toků nivní sedimenty – viz obrázek 3.
V oblasti se dále nacházejí kamenité až hlinito-kamenité sedimenty. Průměrná nadmořská výška obce dosahuje přibližně 432 m n. m.
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Obrázek 3: Geologická mapa České Metuje
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.,
Podkladová mapa: Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2019); Geologická mapa 1:50
000, Česká geologická služba (2019)

Podle klimatické rajonizace ČR (E. Quitt) patří převážná část území České
Metuje do mírně teplé oblasti MT2, nicméně severo-západní cíp katastrálního
území obce zasahuje do chladné oblasti CH7. V celé oblasti převládají větry
západních směrů. Průměrný srážkový úhrn činí 700 – 800 mm za rok. Klimatická oblast má vlhké a chladné léto, krátké jaro i podzim a normálně dlouhou zimu.
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2.2 OBYVATELSTVO
Samostatná katastrální obec Česká Metuje vznikla roku 1790 rozdělením původní obce. V roce 1848 splynula Česká Metuje s obcí Žďár nad Metují a tento stav trval do roku 1891, kdy se obec opět osamostatnila. Od roku 1946 se
součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka, v roce 1960 také
Skalka.
Historické události a souvislosti, jako světové války, vylidňování pohraničí
a migrace obyvatel do měst, měly za následek postupný úbytek obyvatel.
Jejich odliv trvá až do dnešní doby, kdy se hodnota počtu obyvatel ustálila
a od roku 2010 se pohybuje zhruba v rozmezí 290 – 310 občanů.
Od 50. let 20. století až do současnosti lze zaznamenat kontinuální úbytek
obyvatel. Přehled vývoje počtu obyvatel obce Česká Metuje je uveden na obrázku 4.

Obrázek 4: Vývoj počtu obyvatel v obci Česká Metuje od roku 1869
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

V současnosti žije

v České Metuji 288 obyvatel, z toho 149 mužů

a 149 žen. Průměrný věk obyvatel obce je 40,9 let, což je ve srovnání
s celorepublikovým průměrem nižší hodnota (průměrný věk ČR 42,3 let).
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Ve srovnání s Královéhradeckým krajem je hodnota rovněž podprůměrná
(průměrný věk v Královéhradeckém kraji 43,1 let).
Většina obyvatel obce je v produktivním věku (60 %).
Hustota zalidnění činí 31 obyv./km2, což je v porovnání s okresem Náchod
podprůměrná hodnota (okres Náchod – 130 obyv./km2). Tato skutečnost
je způsobena venkovským charakterem osídlení a odlehlejší polohou obce
vůči regionálním centrům.

Obrázek 5: Věková pyramida obyvatel v obci Česká Metuje
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Obrázek 5 – Věková pyramida obyvatel v obci Česká Metuje ukazuje, že největší procentuální zastoupení osob je v produktivním věku 15 – 64 let (celkem 60 %). Podíl obyvatel v postproduktivním věku 65 let a více tvoří 21 %
a je mírně vyšší než procentuální zastoupení osob v předproduktivním věku
0 – 14 let, který čítá 19 %. Výraznější zastoupení osob v důchodovém věku
oproti předproduktivní složce obyvatel značí stárnutí obyvatelstva a prodlužování naděje dožití, oproti snižujícímu se přirozenému přírůstku obyvatel.
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Dále je z grafu patrné, že nejvyšší počty obyvatel jsou ve středním, případně
starším věku. Nejvíce početně zastoupené jsou věkové skupiny 40 – 44 let,
dále 45 - 49 let, respektive 50 – 54 let. Z této skutečnosti vyplývá, že
v dalších letech lze očekávat kontinuální stárnutí místní populace.
Z věkové pyramidy vyplývá, že počet žen a mužů v obci je poměrně vyrovnaný až na několik drobných nuancí. Pouze lze pozorovat početně větší zastoupení žen ve vyšších věkových kategoriích, každopádně tato skutečnost je
způsobena tím, že se ženy obecně dožívají vyššího věku.

Obrázek 6: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2014 až 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Z obrázku 6 je patrné, že počet obyvatel vyšších správních celků v posledních
pěti letech stagnuje, či zcela nepatrně klesá. Naopak počet lidí v České Metuji
vykazoval od roku 2014 postupně klesající trend, nicméně v roce 2018 lze
pozorovat mírný nárůst počtu obyvatel.
Pro obec Česká Metuje je odliv obyvatel negativním jevem. V budoucnu by
obec ráda tento proces úbytku obyvatel zvrátila výstavbou nových obecních
bytů,

které

chce

dosáhnout,

a

rekonstrukcí

stávajících

budov.

Lidé

v Královéhradeckém kraji častěji preferují klidnější venkovské lokality pro
svůj život a obec Česká Metuje právě takové prostředí nabízí.
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Obrázek 7 predikuje vývoj počtu obyvatel na území Královéhradeckého kraje
do roku 2030. Předpokladem je, že na území obce Česká Metuje do roku
2030 ubude asi 3,5 % obyvatel oproti současnému stavu. Celkový pokles počtu obyvatel by tak neměl překročit hranici 278 trvale bydlících obyvatel
v obci. Jelikož předchozí informace o vývoji počtu obyvatel za poslední roky
ukazují kontinuální pokles osob žijících v obci Česká Metuje, nelze vyloučit,
že předložený scénář by se v budoucnu mohl naplnit.

Obrázek 7: Prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2030
Zdroj: Magistrát města Hradec Králové (2019): Prognóza vývoje obyvatelstva města
a SO ORP Hradec Králové na období 2018 - 2050

Vývoj indexu stáří v obci je patrný na obrázku 8. Velikost indexu stáří vyšší
než sto, indikuje větší podíl starších obyvatel v obci, oproti dětem. Vývoj indexu

stáří rezonuje

s celorepublikovým

trendem

stárnutí

obyvatelstva

z důvodu nižší porodnosti a delší průměrné délky života. Hodnota indexu stáří
se od roku 2014 zvýšila, což upozorňuje na stárnutí obyvatel v obci především z důvodu vzrůstajícího počtu osob ve věku nad 65 let. Na vyšší počet
osob ve věku nad 65 let je potřeba se připravit a zajistit zdravotnické
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i kulturní zázemí. Index stáří v roce 2018 byl již vyšší (107), oproti hodnotě
na počátku sledovaného období, nicméně je stále nižší než celorepublikový
průměr, který činí 122,1. Obec Česká Metuje tedy vykazuje výrazně nižší
hodnoty, což značí příznivý demografický stav v současnosti.

Obrázek 8: Vývoj indexu stáří v obci Česká Metuje od roku 2014 do roku 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

12

Strategický plán rozvoje obce Česká Metuje 2020 – 2025

Obrázek 9: Pohyb obyvatelstva v obci Česká Metuje mezi lety 2002 až 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Obrázek 9 ukazuje přírůstek, respektive úbytek obyvatel v obci Česká Metuje
vlivem migrace a přirozeného přírůstku. Trend odlivu obyvatel je patrný
do roku 2017. Tento jev je zapříčiněn zejména migrací občanů směrem
z obce a také nízkou porodností.
Z

porovnání

údajů

o

pohybu

obyvatelstva

a

indexu

stáří

vychází,

že v posledních letech je migrační saldo spíše záporné, tedy lidé obec Česká
Metuje opouští. Tento jev pravděpodobně souvisí i se zvyšující se hodnotou
indexu stáří. Mladší obyvatelstvo v produktivním věku tedy z obce migruje
pryč a postproduktivní část populace zůstává. S tím souvisí, že postproduktivní složka obyvatel není schopna posléze ovlivnit ani přirozený úbytek obyvatel v České Metuji. Vedení obce by rádo tuto negativní bilanci zvrátilo výstavbou nových obecních bytů, které chce dosáhnout, a rekonstrukcí stávajících budov. Tento krok by v budoucnu mohl přilákat mladší populaci zpět
do obce Česká Metuje. Ovšem současnosti je nutné udržet v obci fungující
školské zařízení i základní občanskou vybavenost.
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Obrázek 10: Vzdělanostní struktura obyvatel České Metuje, ORP Náchod a Královéhradeckého kraje
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Na obrázku 10 je porovnávána vzdělanostní struktura v obci Česká Metuje se
vzdělaností občanů vyšších správních celků. Vzdělanostní struktura je ve
vyšších správních celcích relativně shodná. Ovšem obec Česká Metuje se
v několika kategoriích odlišuje. Vzdělanostní struktura České Metuje se oproti
ORP Náchod a Královéhradeckému kraji vyznačuje mírně zvýšeným zastoupením osob se základním vzděláním a vyšším zastoupením osob se středním
vzděláním vč. vyučení (bez maturity). Nicméně zastoupení osob se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním je z hlediska periferní polohy obce a počtu obyvatel na dobré úrovni.
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2.3 EKONOMIKA A SITUACE NA TRHU PRÁCE
Podle registru ekonomických subjektů bylo k 31. 12. 2018 v obci evidováno
celkem 64 podnikatelských subjektů. Nejvyšší zastoupení mají podnikatelské
činnosti v odvětvích velkoobchodu a maloobchodu, průmyslu, zemědělství,
lesnictví a rybářství a ubytování, pohostinství. Přehled podnikatelských subjektů podle převažující činnosti v České Metuji je znázorněn na obrázku 11.

Obrázek 11: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v České Metuji
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Podle údajů z posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci
Česká Metuje evidováno celkem 118 ekonomicky aktivních obyvatel. Z tohoto
počtu bylo 80 osob zaměstnaných, 2 zaměstnavatelé, 11 lidí pracovalo na
vlastní účet a 16 osob bylo nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních obyvatel bylo celkově 169. Z tohoto počtu převažovali nepracující důchodci, kterých bylo 87, v roce 2011 byl počet studentů 40.
V České Metuji je index podnikatelské aktivity 0,22 – viz obrázek 12. V porovnání s okolními obcemi se jedná o nižší hodnotu. Výrazněji vyšší je index
podnikatelské aktivity pouze ve Velkých Petrovicích. Zvýšení indexu podnikatelské aktivity v České Metuji by mohlo vést k rozvoji místního terciérního
sektoru a podpoře veřejného života v obci.
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Obrázek 12: Index podnikatelské aktivity v obci Česká Metuje, v sousedních obcích a
v ORP Náchod
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Z porovnání podílu nezaměstnaných osob ve správním obvodu ORP Náchod,
Královéhradeckém kraji a v České Metuji vychází, že od roku 2018 je situace
téměř shodná ve všech sledovaných územních celcích. Aktuální podíl nezaměstnaných osob se v celém kraji pohybuje okolo 2 %. V samotné obci Česká Metuje je podíl nezaměstnaných osob jen o málo vyšší - 2,2 % v červnu
2019.
Česká Metuje nicméně na počátku sledovaného období vykazovala výrazně
vyšší podíl nezaměstnaných osob a to konkrétně 8,6 %. Tato hodnota pravděpodobně odrážela tehdejší ekonomickou recesi v rámci českého hospodářství, periferní umístění obce v rámci státu a také absenci velkého zaměstnavatele a možnosti pracovních příležitostí v místě.
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Obrázek 13: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Česká Metuje a ve vyšších
správních celcích
Zdroj: MPSV (2019): Integrovaný portál MPSV – statistiky
Pozn. Data před rokem 2013 jsou zpracována podle jiné metodiky, proto nejsou
v tomto grafu zahrnuta

Ze získaných údajů vyplývá, že ekonomická situace v České Metuji se v průběhu sledovaného období zlepšuje. Nynější nízký podíl nezaměstnaných osob
ukazuje na dostatečnou dostupnost pracovních míst v České Metuji i v okolních obcích. Pro další rozvoj obce je důležité udržet nízkou míru nezaměstnanosti.
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Obrázek 14:Vývoj počtu dosažitelných uchazečů o práci a volných pracovních míst v
obci Česká Metuje
Zdroj: MPSV (2019): Integrovaný portál MPSV – statistiky

Od roku 2014 se počet uchazečů o práci v České Metuji poměrně kontinuálně
snižoval a od roku 2018 se ustálil na počtu 4. Počet volných pracovních míst
mezi lety 2014 – 2019 nedokázal pokrýt počet uchazečů o práci. Z výše uvedeného grafu plyne, že v celém sledovaném období činil počet možných volných pracovních míst 0, tedy že v této obci není dostatek ekonomických subjektů, jenž by mohly nabídnout nové pracovní příležitosti. Přehled vývoje počtu dosažitelných uchazečů o práci a volných pracovních míst v obci je znázorněn na obrázku 14.

2.4 VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ
Celková rozloha katastrálního území České Metuje činí 969,8 ha. Většinu plochy (71,28 %) tvoří zemědělská půda s výměrou 691,3 ha, z toho 439,4 ha
tvoří orná půda, 31,7 ha zahrady a ovocné sady a 220,2 ha trvalé travní porosty. Celkem 21,8 % celkové rozlohy tvoří lesy. Vodní plochy tvoří větší podíl na celkové rozloze než zastavěné území, ty tvoří pouze 0,5 %. Z toho vyplývá, že zastavěná plocha je poměrně malá (1,5 %) a zástavba odpovídá
venkovskému charakteru území.
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Území obce se nachází v oblasti s kvalitní zemědělskou půdou. Na území obce je umístěn robotický kravín pod správou Zemědělského družstva Ostaš.
ZD Ostaš vzniklo v roce 1976 spojením JZD v České Metuji, JZD ve Velkých
Petrovicích a JZD ve Žďáru nad Metují. V rámci působnosti Zemědělského
družstva Ostaš byla v České Metuji umístěna bioplynová stanice, jež vyrábí
energii, ale také výstup z této bioplynové stanice (digestát) je používán jako
kvalitní hnojivo na zemědělské půdě.
Problémem z hlediska zastoupení využití půdy v obci Česká Metuje je značný
podíl orné půdy na celkové výměře. Ohrožením je nyní vodní eroze, jež je
doprovázena rozsáhlými splachy z polí.
Tabulka 2: Zastoupení typů pozemků v obci Česká Metuje (2018)

Česká Metuje – typ pozemku
ZP celkem
Zemědělská
půda

Podíl z rozlohy (%)
71,28

Rozloha (ha)
691,3

63,55

439,4

4,59

31,7

31,85

220,2

21,75
1,54
0,53
5,31

211,1
10,7
5,2
51,5
969,8

Orná půda ze ZP
Zahrady a ovocné
sady ze ZP
Trvalé travní porosty
ze ZP

Lesní půda
Zastavěné plochy
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celková výměra
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Zemědělská výroba je v oblasti regulována z důvodu umístění obce
v ochranném pásmu vodního zdroje. Ochranné pásmo Stárkov - Polická křídová pánev, je podzemním zdrojem pitné vody se stupněm ochrany PHO2b
(také označení I. stupeň vnější). V této oblasti může být omezeno nebo zakázáno použití některých přípravků na ochranu rostlin.
Regulace zemědělství dále plyne z polohy obce v chráněné krajinné oblasti
Broumovsko (dále jen CHKO). Převážná část obce leží ve III. zóně CHKO.
Zonace CHKO na území obce je znázorněna na obr. 15.
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Obrázek 15: Zonace CHKO Česká Metuje
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:50 000, ČÚZK (2019); Ústřední registr ochrany
přírody, Geoportál AOPK ČR (2019)

Ve III. zóně CHKO je při zemědělském hospodaření nutno vytvářet pozemkové

bloky

s

přihlédnutím

ke

konfiguraci

terénu

a

s

ohledem

na ochranu zemědělského půdního fondu proti erozi a zachovávat a udržovat,
případně obnovovat ochranná protierozní opatření (např. terasy, větrolamy,
břehové porosty). V případě návrhu a budování staveb pro živočišnou výrobu
musí stavby kapacitně odpovídat úživnosti území, přírodním a ekologickým
podmínkám, a přitom je nutné preferovat ustájení na podestýlce. V území se
musí udržovat ekologicky únosný přísun živin, zejména dusíku. Používání
pesticidů je přípustné pouze v případech hrozícího nebezpečí přemnožení
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škůdců a kalamit. V území je nutné zabezpečovat ochranu stromů a keřů rostoucích mimo les. Ve III. zóně CHKO je při výkonu práva myslivosti zakázáno
zavádění intenzivních chovů zvěře.
V budoucnu obec připravuje komplexní pozemkové úpravy (dále KPÚ).

2.5 CESTOVNÍ RUCH
Obec

Česká

Metuje

leží

v Chráněné

krajinné

oblasti

Broumovsko

v nadmořské výšce přibližně 450 – 550 m n. m. Územím obce prochází řeka
Metuje, která v hlubokém zářezu protéká ve směru sever – jih. Broumovský
výběžek s CHKO Broumovsko je nádhernou oblastí, jejíž součástí jsou dvě
národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny,
oblast je ohraničena valem hor Javořích, Stolových a Jestřebích.
Dominantou v okolí obce je stolová hora Ostaš. Je součástí Broumovské vrchoviny a její nadmořská výška činní 700 m. n. m. Na vrcholu Ostaše je
umístěna vyhlídka s výhledem na Jestřebí hory, Adršpasško-teplické skály,
Krkonoše, Javoří hory a Broumovské stěny. Na jižním a východním okraji se
nachází skalní bludiště s atypickými skalními tvary. Všechny tyto faktory nakonec spějí k faktu, že Ostaš je cílem intenzivní turistiky. Oblast CHKO
Broumovsko je pestrá především na skalní města a stolové hory. Malebná
krajina s ostrůvky divoké přírody. Staleté osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné oblasti, jedinečné v rámci celé České republiky. Součástí CHKO Broumovsko je také přírodní památka Pískovcové
sloupky, jež se nachází přímo v obci Česká Metuje. Sloupky jsou pozoruhodné svým tvarem přesýpacích hodin či kuželek. V České Metuji poblíž zmíněné
chráněné lokality se mimo jiné nachází památný strom Berkova lípa.
Součástí obce je také malá vesnice Skalka. Tato část obce Česká Metuje navazuje bezprostředně na Vlásenku. Na jejich rozmezí se spojuje Skalský
a Vlásenský potok. V úzkém údolí se usazovali domkáři, řemeslníci, obchodníci a hostinští, většinou v dřevěných stavbách příznačných pro toto místo.
Ve 30. letech minulého století byl v horní části obce založen malý hasičský
rybník. Po druhé světové válce většina obyvatel německého původu Skalku
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opustila. Domy byly postupně likvidovány, zbývající dnes slouží většinou jako
rekreační objekty. Stávající zástavba vsi je od roku 2004 chráněna v rámci
vesnické památkové zóny.

Obrázek 16: Ukázka stavení ve vesnické památkové zóně Skalka
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Z hlediska kulturně-historických památek v obci lze jmenovat například Cyrilometodějský smírčí kříž, jenž se nachází vedle cesty při příjezdu do vesnice
od nedalekého Žďáru nad Metují. Další pamětihodností je také sakrální stavba kaple Panny Marie. Jedná se o římskokatolickou kapli, jejímž vlastníkem
je přímo obec Česká Metuje a nachází téměř v centru intravilánu obce.
V okolí České Metuje je také mnoho příležitostí pro cyklovýlety. Na kole je
možno dojet třeba do nedalekého Polska. Obcí prochází cyklotrasa č. 4003
Pánova cesta (5 km), která začíná v Americe pod Broumovskými stěnami
a vede přes hřeben do obce Suchý Důl, Žďár nad Metují směrem Jiráskovy
skály. Obtížnost této trasy je uváděna jako těžká.
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Obrázek 17: Cyklomapa a turistická mapa České Metuje
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:10 000, ČÚZK (2019)

V území je dále cyklostezka č. 22 Mladkov – Adršpach, s obtížností střední ve
stoupáních, v horách těžkou. Jedná se o část budoucí cyklistické magistrály
spojující Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. Obec Česká Metuje
má vlakové nádraží, turisté tedy mají možnost využít pohodlnou železniční
dopravu. V oblasti se dále nachází velké množství značených turistických
tras, které umožňují jak celodenní túry, tak nenáročné výlety pro rodiny
s dětmi.
Do budoucna lze doporučit vybavení obce turistickými lákadly (např. naučné
tabule), jež by mohly podpořit intenzivnější cestovní ruch, který by pomohl
udržet a případně rozvinout občanskou vybavenost.
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2.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
2.6.1 Zásobování pitnou vodou
V obci Česká Metuje je vybudován Vodovod Česká Metuje pro celé území obce. Obec je tedy zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu přes vodojem Dědov, jenž se nachází cca 100 jihozápadně od železniční zastávky.
Vlastníkem a provozovatel je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Zdrojem vody je zvodeň, jež je součástí hydrogeologického rajónu 411 Podorlické
pánve.

2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
Obec Česká Metuje má pouze částečně vybudovanou kanalizaci. Ovšem absence kompletní kanalizační sítě je občany obce vnímána jako značný nedostatek. Vybudování kanalizace je jednou ze zásadních priorit vedení obce
z hlediska budoucího vývoje České Metuje.
Obec Česká Metuje byla v současnosti nucena od plánované výstavby kanalizace odstoupit, jelikož zavedení kanalizace bylo finančně nepřiměřené. Další
možností je také vybudování kanalizace svépomocí, ovšem toto rozhodnutí
by vyžadovalo ústupky, například v tom, že komplikovanější části obce by
byly z kanalizační sítě vypuštěny a řešily by se formou individuálního čištění
odpadních vod třeba domovními čistírnami.
V obci Česká Metuje není vybudována obecní ČOV (čistírna odpadních vod).
Odpadní vody z 56 septiků a 7 DČOV (domácí ČOV) jsou odváděny do kanalizace eventuálně přímo do recipientu.
Vybudování nové kanalizace včetně centrální ČOV by zajistilo vyšší stupeň
čištění odpadních vod, soulad s legislativními předpisy a mohlo by přilákat
případné zájemce o výstavbu rodinných domů.

24

Strategický plán rozvoje obce Česká Metuje 2020 – 2025

2.6.3 Odpadové hospodářství
Zneškodňování komunálního odpadu (sběr a odvoz) je zajištěno smlouvou
s odbornou firmou Marius Pedersen. Odpady jsou sbírány do odpovídajících
nádob (popelnice, kontejnery) a odváženy na řízenou skládku. Totožná firma
zajišťuje i odvoz skla a plastů k recyklaci. I nadále je plánováno zajištění separace odpadu v současném rozsahu a odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Obrázek 18: Sběrné odpadové místo v oblasti Skalka v obci Česká Metuje
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

V obci se nachází sběrný dvůr, jenž je otevřen každou lichou sobotu od 10
hod do 11 hod, popřípadě v jiném termínu, po dohodě se správcem. V roce
2019 byly realizovány projekty na kompostéry pro občany obce a pořízen
štěpkovač.
Z tabulky 3 vychází, že obyvatelé České Metuje třídí nadprůměrně plastové
i skleněné obaly. Jako nedostatečné lze označit třídění papírových obalů. Pro
srovnání, každý občan ČR vytřídí ročně v průměru 20,7 kg papíru, 13,2 kg
plastů a 12,6 kg skla.
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Tabulka 3: Produkce odpadu v obci Česká Metuje za rok 2018

Položka

2018

Kg/obyv.

(t/rok)

2018

Papírové a lepenkové obaly (k. č. 150101)

3,34

11,20

Plastové obaly (k. č. 150102)

5,71

19,15

Kompozitní obaly (k. č. 150105)

0,09

0,31

Skleněné obaly (k. č. 150107)

6,49

21,78

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné (k. č. 150110)
Pneumatiky (k. č. 160103)

0,25

0,84

0,72

2,40

Sklo (k. č. 160120)

0,01

0,03

Železo a ocel (k. č. 170405)

1,67

5,60

89,77

301,25

5,09

17,08

Směsný komunální odpad (k. č. 200301)
Objemný odpad (k. č. 200307)
Zdroj: Roční hlášení o odpadech, Česká Metuje (2018)

Obrázek 19: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

26

Strategický plán rozvoje obce Česká Metuje 2020 – 2025

2.6.4 Elektřina a vytápění
Obec Česká Metuje je zásobována elektřinou z distribuční sítě akciové společnosti ČEZ. V areálu VKK v České Metuji se nachází bioplynová stanice
s výkonem 1,2 MW. Tato bioplynová stanice zpracovává biomasu, kterou
přeměňuje na bioplyn, ze kterého následně v kogenerační jednotce vyrábí
elektrickou a tepelnou energii. Následná elektrická energie se dodává do distribuční soustavy a tepelná energie je používána na vlastní spotřebu v areálu
ZD Ostaš, dále jí je vytápěn Kulturní dům, mateřská škola a soukromé objekty.

Obrázek 20: Bioplynová stanice v obci Česká Metuje
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Obec Česká Metuje není plynofikována. Vytápění je v celé obci řešeno individuálně spalováním fosilních paliv, spalováním biomasy, či elektrokotly a tepelnými čerpadly.
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2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Z obce Česká Metuje vede silnice II. třídy číslo 301. Tato silnice vede
z Trutnova do Police nad Metují. Tento silniční tah je nejvýznamnější v rámci
území obce. Denně přes obec po této komunikaci projede v průměru 1 134
automobilů, což značí poměrně nízké zatížení silnice č. 301 a také z hlediska
zachování příznivého stavu ovzduší lze tuto míru provozu vnímat pozitivně.
Česká Metuje leží na silnici II. třídy, která zajišťuje celkem příznivou dopravní
dostupnost okolních větších sídel – center zaměstnání, školství, zdravotní
péče,

kulturních

a

volnočasových

aktivit.

Ve

středu

České

Metuje

z komunikace II. třídy odbočuje severním směrem komunikace III. třídy – na
Dědov, Teplice nad Metují, Adršpach, Chvaleč. Obě komunikace tvoří spolu
s vodotečemi, které s nimi vedou prakticky v souběhu, páteř zastavěného
území. Ostatní komunikace mají pouze obslužný charakter s minimálními šířkovými parametry. Z důvodu konfigurace terénu jsou místní obslužné komunikace vesměs slepé, pouze několik jich pokračuje do volné krajiny jako účelové a polní cesty. Komunikační síť II. a III. třídy má vyhovující výškové
a šířkové uspořádání. Významnou dopravní úpravou bylo uspořádání křižovatky II/301 a kom. III. třídy spolu s vybudováním opěrné zdi.
Územím prochází i železniční trať z Meziměstí, směr Týniště nad Orlicí a Choceň. Vedení obce vnímá za svou prioritu do budoucna vybudovat u nádraží
novou parkovací plochu, ovšem nyní se potýká s problémem vlastnických
vztahů při výkupu pozemků.
V rámci hromadné autobusové dopravy se v obci Česká Metuje nachází dvě
autobusové zastávky. První z nich se nachází u budovy Obecního úřadu, odkud vyjíždí spoje směrem Teplice nad Metují, Police nad Metují a Adršpach.
Druhá je poté situována v části obce Vlásenka a odtud míří spoje směrem
město Police nad Metují.
V katastru obce se též nachází zastávka železniční dopravy. Vlaky v této obci
zastavující posléze míří směr Teplice nad Metují, Choceň, ovšem nejčastěji do
města Broumov a Náchod. Nicméně frekvence vlakových spojů se jeví jako
nedostatečná. Obyvatelé České Metuje se díky tomuto napojení rychlým způ-
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sobem dopraví do města Police nad Metují (cca 7 min) a denně tímto směrem
jede celkem 13 spojů. Vyšší frekvence spojů je zaznamenána v ranních hodinách.
Obcí Česká Metuje prochází dvě cyklotrasy číslo 22 a 4003. Nicméně cykloinfrastruktura by na žádost místních občanů, ale také z hlediska rozvoje cestovního ruchu v území, měla do budoucna zahustit svou síť.
S tématem dopravní obslužnosti a přidružené infrastruktury také úzce souvisí
požadavek na opravu místních chodníků. Ovšem oprava chodníků je v plánu
až po výstavbě kanalizace, jež přestavuje prioritní záměr z hlediska pohledu
celé obce.

2.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST
2.7.1 Bydlení
Dle SLDB 2011 v obci bydlelo celkem 299 osob ve 157 budovách. Z toho 149
bylo rodinných domů, 4 bytové domy a 4 domy byly zařazeny mezi ostatní
budovy. Celkový počet obydlených domů činil 96, což představuje přibližně
61 % z celkové sumy, domy, jež se jeví jako neobydlené, mohou být snad
vysvětlitelné rozsáhlou chatařskou lokalitou. Většina z nich byla v osobním
vlastnictví fyzických osob. Vedení obce by rádo přilákalo nové obyvatele, proto do budoucna zamýšlí výstavbu obecních bytů. Nicméně v současné době
se vedení obce potýká s problémem nedostatku potenciálních pozemků pro
novou výstavbu. Právě z důvodu absence pozemků vhodných pro novou výstavbu se obec Česká Metuje rozhodla zaměřit spíše na rekonstrukci stávajících nemovitostí. Součástí obce je také chatová oblast Skalka, jež se nachází
zhruba 2 km na západ od centra obce Česká Metuje.
Dostupnost a kvalitu bydlení je možné hodnotit jako vyhovující. Především je
kladen důraz na zachová stávající identity obce.
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2.7.2 Školství
V obci Česká Metuje se nachází pouze mateřská škola, která byla v nedávné
době rekonstruována. Tato MŠ klade důraz na moderní individuální přístup
k žákům. V roce 2006 byla z rozhodnutí zřizovatele obce Česká Metuje sloučena s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Police nad
Metují. Do této organizace dále patří MŠ Jiráskova, MŠ Bezděkov nad Metují,
MŠ Česká Metuje a MŠ Velké Petrovice.
Ve školním roce 2019/2020 MŠ navštěvuje celkem 14 dětí. Do budoucna by
byl pozitivně vnímán nárůst počtu dětí do mateřské školy docházejících, jelikož v současné době se potýká mateřská škola s nedostatkem dětí.

Obrázek 21: Mateřská škola v obci Česká Metuje
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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2.7.3 Zdravotnictví
V obci Česká Metuje se nenachází žádný druh zdravotnického zařízení. Obyvatelé obce naleznou nejbližší praktické a odborné lékaře a lékárnu ve městě Police nad Metují. Nejbližší nemocniční zařízení je situováno ve městě
Broumov a dále v okresním městě Náchod.

2.7.4 Organizace a spolky
V České Metuji jsou v současnosti aktivní následující spolky. Sbor dobrovolných hasičů Česká Metuje, Modelářský klub Česká Metuje, p.s. – Klub leteckých modelářů, Myslivecké sdružení Metuje, či spolek vojenské historie T-S
20 Pláň. Obec Česká Metuje z daného výčtu spolků financuje fungování SDH
Česká Metuje.
Obec také nabízí svým občanům v rámci sportovního vyžití k pronajmutí tenisový kurt. V budoucnu je plánovaná rekonstrukce sportovního kurtu a pořízení umělého povrchu.
Místní kulturní dům je využíván jako místo konání pro společenské akce, nejvýznamnější z nich je vyhlášený Myslivecký ples v České Metuji, poté Hasičský a Maškarní, jež se konají každoročně. Další populární společenskou akcí
je karneval, dětský den, drakiáda či vánoční jarmark.
Obec také pořádá virtuální Univerzitu třetího věku.
Rozvoji kulturního života v obci brání nízký zájem návštěvníků. S tím souvisí
problém nedostatku aktivně se zapojujících obyvatel České Metuje. Tento
negativní aspekt se z hlediska spolkové činnosti a kulturního života v obci
podepisuje především na absenci osob, jež by vedly volnočasové aktivity pro
ostatní občany (např. chybí dobrovolník, jenž by vedl zájmové kurzy).
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2.7.5 Služby
V obci je obchod s potravinami, mateřská škola, pošta partner i obecní knihovna. V knihovně, jež je situována v budově obecního úřadu, lze využít
možnosti připojení se veřejně přístupnému internetu.
Pobočka pošty Partner má otevřeno každý všední den. Pošta partner se nachází v místní prodejně smíšeného zboží. Další nákupní možnosti mají obyvatelé obce především v Polici nad Metují, kde mohou využít i mnohem větší
nabídky sortimentu.

Obrázek 22: Potraviny a Pošta Partner v obci Česká Metuje
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Ubytovací a gastronomické služby nabízí Hotel Bouda, jenž láká návštěvníky
svou polohou ve středu CHKO Broumovsko s možnostmi výletů do okolí.
V současné době na území obce funguje ubytovací a restaurační zařízení Hotel Bouda a cílí na zákazníky, kteří nehledají okázalý přepych, ale klidné domácí prostředí uprostřed krásného a čarovného regionu Žofiina údolí. Dalším
zařízením tohoto druhu je rodinný Penzion U Lípy, jenž je součástí bývalého
venkovského statku. Mimo již výše zmíněné zde funguje také restaurace
Na Křižovatce, Kulturní dům a mnoho ubytovacích zařízení.
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V obci se nachází také sakrální stavba, konkrétně kaple Panny Marie.
Za diverzifikovanější občanskou vybaveností a službami dojíždějí místní obyvatelé především do nedaleké Police nad Metují.

2.7.6 Informační servis obce
Obec Česká Metuje vydává Metujský zpravodaj, jenž vychází každé tři měsíce
a pravidelně informuje občany o širokém spektru událostí jako například o
činnosti spolků v uplynulém období, o jednáních zastupitelstva či plánech na
nadcházející měsíce.
Česká Metuje dále k informování občanů využívá webové stránky, na kterých
informuje o veškerých činnostech, událostech a společenských akcích.
Stránka mimo jiné obsahuje současné i historické údaje o obci. Nicméně
v současné době vznikají úplně nové webové stránky obce.

Obrázek 23: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Obec se snaží komunikovat s občany takovými způsoby, aby formy komunikace byly přijatelné pro všechny skupiny bez ohledu na věk, proto občany
informuje o kulturních akcích, aktualitách a činnostech obce také na své
Facebookové stránce.
K informování obyvatel slouží také obecní rozhlas formou rozesílání e-mailů
a SMS.
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2.7.7 Správa obce
Obecní úřad obce Česká Metuje je úřadem se základní působností. Pověřený
obecní úřad je v Polici nad Metují a obec s rozšířenou působností je město
Náchod. Do města Náchod tedy musí občané dojíždět na finanční úřad a katastrální úřad a úřad práce.
Zastupitelstvo obce tvoří celkem 7 členů. V čele stojí starosta a místostarostka. Podřízené organizační složky jsou následující – finanční výbor zastupitelstva, kontrolní výbor zastupitelstva a sbor pro občanské záležitosti.
Úřední hodiny pro občany obce jsou dva dny v týdnu, v pondělí a ve středu.
Index významu obce má podle obrázku 17 hodnotu 0,05 a méně. Index významu obce hodnotí obec z hlediska obslužnosti území veřejnou správou.
Z níže uvedeného grafu tedy plyne, že obec Česká Metuje disponuje velmi
malým

významem

z hlediska

obslužnosti

území

veřejnou

správou.

Obec je členem mikroregionu DSO Policko, MAS Stolové hory, z. s, Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p. s. a DSO Lesy Policka.
Tabulka 3: Přehled příjmů a výdajů České Metuje

2016 (Kč)

2017 (Kč)

2018 (Kč)

PŘÍJMY

4 552 000

4 657 000

5 138 000

VÝDAJE

7 885 000

3 870 000

4 050 000

ROZDÍL

- 3 333 000

+ 787 000

+ 1 088 000

Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze
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Obrázek 24: Hierarchie obcí a index významu obce
Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky (2017): Hierarchie obcí a index významu
obce (IVO) v Královéhradeckém kraji 2016
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2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Celé katastrální území obce Česká Metuje leží v CHKO Broumovsko. CHKO
Broumovsko

bylo

vyhlášeno

roku

1991,

oblast

má

rozlohu

asi

43 000 ha a spravuje ji Agentura ochrany přírody a krajiny - Regionální pracoviště Východní Čechy, Správa CHKO Broumovsko.
Celé sledované území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Polická
pánev, určeném pro ochranu zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování pitnou vodou z Polické křídové pánve.
Dále se v katastru obce Česká Metuje nachází dvě evropsky významné lokality. První z nich je Metuje a Dřevíč (CZ0523280), jež má rozlohu zhruba
46 ha. Důvodem ochrany je výskyt mihule potoční. Druhou lokalitou jsou
Stárkovské bučiny (CZ0520508), kde jsou předmětem ochrany sečené louky
nížin až podhůří.
Na území obce Česká Metuje byla zaevidována také přírodní památka pod
č. 12955. Jedná se o Pískovcové sloupky, jež jsou pod patronátem Agentury
ochrany přírody a krajiny. Příčinou ochrany jsou skalní sloupky ve tvaru
přesýpacích hodin či kuželek, vymodelované ve stěně umělého odkryvu
v důsledku presu zvětrávání, dále rostlinná i živočišná společenstva přírodě
blízkého lesa a skal a v neposlední řadě populace lilie zlatohlavé.
Ve stráni nad domem č.p. 21 se nachází památný strom – Berkova lípa.
Za památný strom byla vyhlášena tato lípa v roce 1981. Důvod není na vyhlášce uveden, nicméně pravděpodobně byla oceněna pro svůj vzrůst (22 m)
a věk (odhadem kolem 200 let).
Vedení obce Česká Metuje se v rámci své působnosti snaží o ohleduplný přístup a ochranu okolní přírody. V blízké budoucnosti by vedení obce rádo
uskutečnilo obnovu obecní zeleně (přestárlé stromy), ovšem při svých záměrech se dostává do rozporu s regulacemi od správy CHKO a Povodí Labe, s.p.
Dalším

problémem,

s

nímž

se

z hlediska

životního

prostředí

obec

v současnosti potýká je vodní eroze, jež má za následek devastující splachy
z okolních polí. Další krokem ke zvelebování životního prostředí v obci bude
vyčištění rybníčku v lokalitě Na Skalce.
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Obrázek 25: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Obrázek 26: Chráněná území v České Metuji
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:50 000, ČÚZK (2019); Ústřední registr ochrany
přírody, Geoportál AOPK ČR (2019)
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2.9 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná
se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.
SWOT je zkratka z anglických slov:


S

= STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody;
= CO JE NA NÁS DOBRÉ



W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny;
= CO NÁS OHROŽUJE



O

= OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti;
= JAKÉ MÁME MOŽNOSTI



T

= THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení;
= CO NÁS MŮŽE OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí realizace příhodných možností, a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Základní občanská vybavenost (obchod, knihovna, pošta, hospoda)

Stávající technická infrastruktura
(absence kanalizace a plynofikace)

Ubytovací i gastronomické služby v
obci

Nedostatek ploch k nové výstavbě

Rekonstruovaná mateřská škola

Kontinuální úbytek obyvatelstva

Atraktivní oblast pro chataře
Nízká intenzita dopravního provozu
Dobrá dopravní dostupnost
Nakládání s odpady (sběrný dvůr)
Bioplynová stanice
Členství obce v MAS, DSO

Stárnutí obyvatelstva (zvyšující se
hodnota indexu stáří)
Pasivita občanů
Vyšší zastoupení osob pracujících
v primárním sektoru
Vyšší zastoupení neobydlených budov
Rozvoj obce regulován správou CHKO
Špatný stav obecní zeleně (přestárlé
stromy, přerostlé trávní plochy)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Poloha obce v CHKO Broumovsko,
přírodní památky
Rozvoj pěší a cyklo-turistiky

Zánik některých komerčních služeb v
obci (např. obchod)
Vymírání obce
Zánik občanské pospolitosti/soudržnosti
Vodní eroze (splachy z polí)
Vznik brownfieldů
Nedostatek dětí pro udržení provozu
předškolního zařízení
Zrušení vlakové stanice

Rozvoj výstavby obecních bytů
Rekonstrukce stávajících budov
Rozvoj další občanské vybavenosti
Příchod mladšího obyvatelstva
Komplexní pozemkové úpravy
Zlepšení kulturního a společenského života v obci
Rozvoj sportovní infrastruktury

Zhoršující se stav vodstva v důsledku
nedostatečného čištění odpadních
vod
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Obec

Česká

Metuje

byla

podpořena

v

rámci Operačního

programu

Zaměstnanost, k realizaci projektu „Efektivní a profesionální veřejná správa
regionu DSO Policko“. Tento projekt je zaměřen na tvorbu strategických
a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO Policko.
Obce svazku se rozhodly pro zpracování dokumentů dodavatelským způsobem. Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost ENVIPARTNER,
s. r. o. Se zpracovatelem byla uzavřena řádná smlouva.
Pro zpracování kvalitních strategických a koncepčních dokumentů byl již od
začátku spolupráce kladen značný důraz na zapojení široké veřejnosti do celého procesu plánování.
Do každé domácnosti byla distribuována informace o přípravě strategického
plánu včetně dotazníku. Hlavním účelem dotazníku bylo zjištění názorů a postřehů místních občanů. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici také
v elektronické podobě na webových stránkách obce. Vyplněné tištěné dotazníky občané odevzdávali v úřední dny na obecním úřadě, případně vkládali do
schránky obecního úřadu. Vzor dotazníku je součástí tohoto dokumentu jako
příloha.
V rámci přípravy strategického plánu proběhla 3 veřejná projednávání za
účasti veřejnosti. Tato veřejná projednávání se konala vždy v pracovních
dnech v odpoledních hodinách v budově Obecního úřadu, aby byl umožněn
přístup všem občanům obce i voleným zastupitelům.
První veřejné projednávání se konalo 24. června 2019 od 18:30 hodin
a účastnilo se ho zhruba 21 občanů. Hlavním tématem tohoto setkání bylo
seznámení občanů se strategickým plánováním a dále projednání hlavních
rozvojových priorit obce.
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Výstupem tohoto projednání byly především body:
•

Obecní kanalizace

•

Revitalizace rybníku Skalka

•

Chodníky, cyklostezka, parkoviště

•

Obnova obecní zeleně

•

Výstavba obecních bytů

•

Kulturní akce

Druhé veřejné projednávání se konalo 17. září 2019 od 18 hodin a účastnilo se ho 22 občanů. Hlavním tématem tohoto setkání bylo seznámení občanů s výsledky dotazníkového šetření. V rámci tohoto setkání byly představeny také první výstupy analytické části strategického dokumentu a dále projednána problematická témata a prioritní oblasti obce, jež vyplynuly
z dotazníkového šetření. Forma projednání byla diskusního charakteru, občané se tedy mohli aktivně účastnit debaty nad rozvojem České Metuje a připravených aktivit.
První činností bylo specifikování konkrétních priorit, jimiž by se obec měla dle
jejich názoru zabývat. Ze tří vytyčených cílů (vysoká kvalita života, udržitelný rozvoj území a volnočasové aktivity a cestovní ruch) občané vybírali konkrétní aktivity. Nejvíce bodů v rámci prvního cíle získala aktivita revitalizace
rybníčku na Skalce (10), druhého cíle zajištění bezpečnosti dopravy a provozu v obci – Skalka výjezd, zrcadlo (9) a ve třetím cíli nasbíraly shodný počet
bodů 2 aktivity - podpora aktivit pro seniory – zdravé a aktivní stárnutí (7)
a realizace oprav drobných kulturních památek pro zachování kulturního dědictví (7).
Další aktivitou, do niž se mohli občané aktivně zapojit, byla pocitová mapa,
která odhalí pozitivní i negativní zkušenosti obyvatel s územím obce. Občané
pomocí barevných špendlíků mohli určovat, která místa se jim v obci líbí (bílá) nebo nelibí (černá) a také místa, kde jim něco chybí, např. služby, či mobiliář (žlutá). Ve většině případů se názory občanů shodovaly.
Lokalita, která se nejvíce líbí obyvatelům Česká Metuje, je vesnická památková zóna. Charakter a vzhled této oblasti hodnotili zúčastnění občané klad-
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ně, nicméně negativně se vyjádřili k místním komunikacím a také absenci
dopravního značení (zrcadlo) při výjezdu ze Skalky. Ovšem dle názoru občanů byla nejhůře hodnocena oblast bioplynové stanice, kterou zúčastnění
označovali černým špendlíkem z důvodu zápachu, jenž způsobuje. Nejvíce
účastníků se shodlo na lokalitě pro změnu u místního vlakového nádraží, kde
by si občané přáli především rozšíření možností parkování. Kladně byla dále
hodnocena místa přírodního charakteru, ale také místní obecní úřad.

Obrázek 27: Fotodokumentace z 2. veřejného projednání - výsledek pocitové mapy
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Třetí veřejné projednávání se uskutečnilo 10. prosince 2019 od 17:30 hodin. Projednávání se zúčastnilo 7 občanů. Předmětem tohoto setkání byla
diskuse nad konkrétními aktivitami strategického plánu.
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3 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část postupuje
od strategických cílů ke konkrétním opatřením.

STRATEGICKÁ VIZE
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části
a z nápadů pracovní skupiny. Realizace strategických priorit napomůže
k naplnění této vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Česká
Metuje.

Vize obce Česká Metuje
Česká Metuje je klidnou a bezpečnou obcí s dostatkem zeleně pro příjemný život obyvatel. Obec je dostupná jak osobní, tak veřejnou dopravou.
Žijí zde aktivní občané zajímající se o dění v obci. Vyvážený rozvoj obce
směřuje především do oblasti bydlení, trávení volného času, kvalitní technické infrastruktury a čistého životního prostředí.
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STRATEGICKÉ CÍLE
Obec Česká Metuje si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do
roku 2025. Strategické cíle tedy vyjadřují žádoucí stav, kterého by mělo být
do roku 2025 dosaženo. Strategické cíle vedou k naplnění vize rozvoje obce.
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CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V OBCI
Priorita 1.A: Veřejná správa
Specifický cíl: Kvalitní řízení obce a rozvoj spolupráce s okolím
Opatření 1.A.1

Efektivnější řízení obce

Opatření 1.A.2

Rozvoj spolupráce s okolím

Specifický cíl: Zlepšení komunikace směrem k občanům
Opatření 1.A.3

Modernizace komunikačních technologií

Priorita 1.B: Občanská vybavenost
Specifický cíl: Zajištění dostupné a kvalitní občanské vybavenosti všem
občanům
Opatření 1.B.1

Udržení a rozvoj stávajících služeb

Opatření 1.B.2

Rekonstrukce budov občanské vybavenosti

Priorita 1.C: Sociální služby
Specifický cíl: Zajištění sociální pomoci potřebným
Opatření 1.C.1í

Sociální péče v obci

Priorita 1.D: Předškolní zařízení
Specifický cíl: Modernizace a rekonstrukce materiálně-technického vybavení
Opatření 1.D.1

Modernizace a rekonstrukce technického zázemí
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE
Priorita 2.A: Územní rozvoj
Specifický cíl: Zajistit udržitelný rozvoj území
Opatření 2.A.1

Obnova památkového fondu

Opatření 2.A.2

Rozvoj extravilánu obce

Opatření 2.A.3

Rozvoj intravilánu obce

Opatření 2.A.4

Environmentální udržitelnost obce

Priorita 2.B: Bytový fond
Specifický cíl: Dostupné a kvalitní bydlení
Opatření 2.B.1

Rozšíření bytového fondu

Opatření 2.B.2

Propagace bydlení

Priorita 2.C: Dopravní a technická infrastruktura
Specifický cíl: Zlepšení kvality technické infrastruktury a bezpečnosti
dopravy
Opatření 2.C.1

Zlepšení dopravní infrastruktury

Opatření 2.C.2

Lepší nakládání s odpadními vodami

Priorita 2.D: Cestovní ruch
Specifický cíl: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Opatření 2.D.1

Rozšíření služeb a infrastruktury cestovního ruchu

Opatření 2.D.2

Lepší propagace cestovního ruchu v obci
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Priorita 3.A: Sportovní činnosti
Specifický cíl: Podpora sportu pro všechny věkové kategorie
Opatření 3.A.1

Sport pro všechny

Priorita 3.B: Volnočasové aktivity
Specifický cíl: Podpora volnočasových aktivit v obci
Opatření 3.B.1

Podpora spolkové činnosti

Opatření 3.B.2

Podpora volnočasových aktivit
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4 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do
praxe řízení obce.
Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících strategických dokumentů:


Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny
Stolové hory pro období 2014–2020

OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů.
Opatření budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
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CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA
ŽIVOTA V OBCI
PRIORITA 1.A: VEŘEJNÁ SPRÁVA
 Opatření 1.A.1: Efektivnější řízení obce
Aktivita 1.A.1.1

Vytváření zásobníku projektů a investic

Popis aktivity

Definice investičních akcí je důležitá zejména z
pohledu dotační připravenosti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.A.1.2

Hospodaření obce a aktivní dotační politika

Popis aktivity

Vhodné hospodaření obce s rezervou na neočekávané události zajišťuje obci dobrou finanční pozici
na finančních trzích a nezávislost na bankovních
produktech. Aktivní dotační politika přináší obci
možnosti rozvoje.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.A.1.3

Plnění strategického plánu rozvoje obce Česká Metuje 2020-2025

Popis aktivity

Stanovit odpovědnost členů zastupitelstva obce za
realizaci opatření strategického plánu. Vyhodnocovat pravidelně 1x ročně realizaci strategického
plánu rozvoje obce v termínu přípravy zpracování
rozpočtu obce na další kalendářní rok.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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Aktivita 1.A.1.5

Využívání dotací pro spolufinancování investic obce

Popis aktivity

Kvalitní a včasná příprava záměrů obce. Monitoring
dotačních možností v návaznosti na záměry obce.
Plánování volných finančních prostředků pro
zpracování technických projektových dokumentací
a žádostí o dotaci i na realizaci.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

 Opatření 1.A.2: Rozvoj spolupráce s okolím
Aktivita 1.A.2.1

Rozvoj spolupráce s okolními obcemi

Popis aktivity

Spolupráce v rámci DSO Policko přináší více
možností pro celé území. Některé projekty
přesahují hranice obcí a stávají se tak regionálními
projekty. DSO pak může tyto činnosti lépe
koordinovat a spolufinancovat.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

nepřímá podpora rozvoje

Aktivita 1.A.2.2

Aktivní jednání se správou CHKO ohledně budoucího rozvoje obce

Popis aktivity

Správa CHKO výrazně ovlivňuje rozvoj území.
Nutné je aktivní jednání s představiteli CHKO.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

nepřímá podpora rozvoje
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 Opatření 1.A.3: Modernizace komunikačních technologií
Aktivita 1.A.3.1

Lepší pokrytí signálem obecního rozhlasu

Popis aktivity

Jedná se především o lokalitu u Jiráskových
a Skalka. Kvalitní možnosti komunikace jsou
nezbytnou podmínkou zvyšování životní úrovně
obyvatel. Lepší pokrytí místního rozhlasu rozšíří
informovanost místních obyvatel o dění v obci, ale
také slouží jako včasná výstraha při krizových
situacích.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Zdroje financování



Královéhradecký
kraj
(Program
obnovy
místních částí; Program obnovy venkova)



OP Životní prostředí (Dotace na
informační systémy a digitální plány)
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PRIORITA 1.B: OBČANSKÁ VYBAVENOST
 Opatření 1.B.1: Udržení a rozvoj stávajících služeb

Aktivita 1.B.1.1

Zajišťování podmínek pro udržení provozu
Pošty Partner, obchodu a dalších základních
služeb v obci

Popis aktivity

Podpora udržení služeb v obci. Snaha obce je zajistit provoz obchodu a pobočky POŠTA PARTNER za
současných podmínek co nejdéle.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

 Opatření 1.B.2: Rekonstrukce budov občanské
vybavenosti
Aktivita 1.B.2.1

Oprava budovy obecního úřadu

Popis aktivity

Budova byla v minulosti zateplena, je však potřebná rovněž rekonstrukce vnitřních prostor a vybavení včetně přilehlého sálu.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Financování



Ministerstvo pro místní rozvoj
rekonstrukci veřejných budov)



OP životní prostředí (Dotace na udržitelné
užívání zdrojů energie)

Aktivita 1.B.2.2

Revitalizace hasičské zbrojnice

Popis aktivity

Opravy budovy hasičské zbrojnice.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

500 tisíc Kč
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PRIORITA 1.C: SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 Opatření 1.C.1: Sociální péče v obci
Aktivita 1.C.1.1

Rozvoj služeb pro seniory

Popis aktivity

Terénní pečovatelská služba je zajišťována ve spolupráci s městem Police nad Metují. V budoucnu je
očekáváno rozšíření této terénní služby.

Odpovědný subjekt

Vedení obce + město Police nad Metují

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.C.1.2

Propagace možnosti sociální pomoci seniorům

Popis aktivity

Zvyšování informovanosti o možnostech sociální
péče pro lidi v postproduktivním věku, např.
vytvořením letáčků, či obecním hlášením.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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PRIORITA 1.D: PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
 Opatření 1.D.1: Modernizace a rekonstrukce technického
zázemí
Aktivita 1.D.1.1

Dovybavení pozemků kolem MŠ

Popis aktivity

Mateřská škola prochází postupnou revitalizací.
Byly provedeny terénní úpravy a také dokončeno
oplocení. V následujících letech je plánováno
především doplnění hracích prvků i další potřebné
aktivity vycházející z aktuálních podmínek.

Odpovědný subjekt

Vedení obce + MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby


Královéhradecký
kraj
(Program
podmínek pro vzdělávání)



Národní program Životního prostředí (Dotace
na přírodní zahrady MŠ)



Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy



Evropské fondy – Integrovaný regionální operační program

Financování
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ
OBCE
PRIORITA 2.A: ÚZEMNÍ ROZVOJ
 Opatření 2.A.1: Obnova památkového fondu
Aktivita 2.A.1.1

Oprava Kaple Panny Marie a dalších kulturních památek v obci

Popis aktivity

Celková péče o kulturní dědictví obce. Podpora
obnovy památkového fondu.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby


Královéhradecký
kraj
(Program
rozvoje
venkova - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova)



Královéhradecký
kraj
(Program
obnovy
venkova – Obnova památkového fondu)



Ministerstvo zemědělství (Dotace na údržbu
a obnovu kulturních a venkovských prvků)



Ministerstvo pro místní rozvoj- program rozvoje
venkova

Financování

 Opatření 2.A.2: Rozvoj extravilánu obce
Aktivita 2.A.2.1

Komplexní pozemkové úpravy

Popis aktivity

Prostorové a funkční uspořádání pozemků, včetně
realizace plánu společných zařízení. V současnosti
je projekt ve fázi – zažádáno.

Odpovědný subjekt

Vedení obce, Státní pozemkový úřad

Předpokládaný termín
realizace

Časový horizont 3–5 let, tedy 2022-2025

Odhad finanční náročnosti

---
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 Opatření 2.A.3: Rozvoj intravilánu obce
Aktivita 2.A.3.1

Popis aktivity

Revitalizace obecní zeleně
V rámci péče o vzhled obce jsou postupně vyvíjeny
snahy o revitalizaci veřejných prostor a péči o vegetaci. Obec usiluje o výkup pozemků určených
pro další výsadbu zeleně, popř. pro náhradní výsadbu.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Zdroje financování



Královéhradecký
kraj
(Program
obnovy
místních částí; Program obnovy venkova)



OP Životní prostředí (Zlepšení kvality prostředí
v sídlech)

Aktivita 2.A.3.2

Revitalizace rybníčku na Skalce

Popis aktivity

Rybníček se nachází v památkové zóně Skalka.
Obec usiluje o revitalizaci rybníku z důvodu estetiky, funkčnosti i vyšší retence vody. Pro tento záměr je nutné vypracovat nejprve projektovou dokumentaci.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

500 tisíc Kč


Královéhradecký
kraj
(Program
obnovy
venkova; Program obnovy místních částí obcí)



Ministerstvo zemědělství (Podpora retence vody
v krajině)



Ministerstvo životního prostředí (POPFK Výstavba a rekonstrukce malých vodních
nádrží)

Zdroje financování
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 Opatření 2.A.4: Environmentální udržitelnost obce
Aktivita 2.A.4.1

Pořízení stroje komunální techniky

Popis aktivity

V roce 2020 obec plánuje pořídit traktor pro účely
technických služeb obce. V budoucích letech zamýšlí možnost dokoupení dalších komponent.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Zdroje financování



Královéhradecký
venkova)



SZIF (Program rozvoje venkova - Dotace na
traktory a další techniku; Dotace na nákup
techniky)
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PRIORITA 2.B: BYTOVÝ FOND
 Opatření 2.B.1: Rozšíření bytového fondu
Aktivita 2.B.1.1

Výstavba obecních bytů

Popis aktivity

Výstavba dvou bytů o výměře jednoho bytu 80 m2.
V současnosti je zpracována architektonická studie
nástavby nad obchodem.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby


IROP (Dotace na zbudování sociálního bydlení)

Zdroje financování



Ministerstvo
Výstavba)

Aktivita 2.B.1.2

Podpora obnovy nevyužívaných budov a bytů

Popis aktivity

Z hlediska omezeného prostoru pro novou
výstavbu
v rámci
katastru
obce
lze
za
příležitost považovat obnovu nevyužívaných budov
a bytů.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

pro

místní

rozvoj

(Program

 Opatření 2.B.2: Propagace bydlení
Aktivita 2.B.2.1

Vytváření obrazu obce coby příjemného místa
pro bydlení

Popis aktivity

Propagace obce jako lokality pro příjemné bydlení
formou webových prezentací a informací v tisku.
Zaměření na příliv nových rezidentů - zvýhodnění
pro mladé rodiny.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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PRIORITA 2.C: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 Opatření 2.C.1: Zlepšení dopravní infrastruktury
Aktivita 2.C.1.1

Popis aktivity

Údržba místních/účelových komunikací a
oprava chodníků
Z pasportu místních komunikací vychází vytyčení
nevyhovujících
místních/účelových
komunikací
v přesné délce. Jedná se o silnice III. třídy
v celkové délce 1 202 m, UK v celkové délce 1 944
m.
Oprava chodníků v rámci katastrálního území obce
Česká Metuje např. v lokalitě mezi OÚ a obchodem
se smíšeným zbožím.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 2.C.1.2

Zajištění bezpečnosti dopravy a provozu
v obci

Popis aktivity

Problémem současného provozu je nepřehlednost
v některých
úsecích.
Obnova
a
rozšíření
dopravního značení v obci. Dle výsledků pasportu
dopravního značení je část dopravního značení
v nevyhovujícím stavu.

Odpovědný subjekt

Vedení obce, SÚS

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 2.C.1.3

Rozšíření parkovacích ploch na území obce

Popis aktivity

Vybudování
parkovací
infrastruktury
v požadovaném rozsahu v rámci frekventovaných
lokalit, např. nové parkovací plochy v centru obce.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby
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 Opatření 2.C.2: Lepší nakládání s odpadními vodami
Aktivita 2.C.2.1

Vybudování ČOV

Popis aktivity

Obec momentálně hledá financování k výstavbě
čistírny odpadních vod.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020

Odhad finanční náročnosti

Dle studie

Financování

Aktivita 2.C.2.2

Popis aktivity



Královéhradecký kraj (Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod; Program obnovy venkova)



Ministerstvo životního prostředí – národní
program (Vodovody a kanalizace; Zlepšení
kvality krajiny a životního prostředí)



SZIF - Program rozvoje venkova (Obnova a
rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby)

Čištění odpadních vod
Páteřní kanalizace bude vystavěna svépomoci a
napojena na novou místní ČOV. Ve vzdálenějších
místech obce bude čištění odpadních vod řešeno
individuálně.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

15-20 mil. Kč
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PRIORITA 2.D: CESTOVNÍ RUCH
 Opatření 2.D.1: Rozšíření služeb a infrastruktury cestovního ruchu
Aktivita 2.D.1.1

Rozvoj cyklotras

Popis aktivity

Cyklotrasy budou v následujících letech rozvíjeny
s ohledem na napojení sousedních obcí a vyšší
propojení celé oblasti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 2.D.1.2

Spolupráce se Společností pro destinační management Broumovska

Popis aktivity

Spolupráce se Společností pro destinační management Broumovska pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti. Propagace především památkové
zóny Skalka.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

 Opatření 2.D.2: Lepší propagace cestovního ruchu v obci
Aktivita 2.D.2.1

Propagace obce jako atraktivní přírodní
oblasti

Popis aktivity

Příprava informací pro webové prezentace (fotky,
popisy, cyklistické trasy). Systematické umístění
propagačních materiálů obce na webových stránkách (obec, stránky týkající se volného času a cestování). Vybudování nových atraktivit pro místní
občany i návštěvníky obce.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
PRIORITA 3.A: SPORTOVNÍ ČINNOSTI
 Opatření 3.A.1: Sport pro všechny
Aktivita 3.A.1.1

Podpora činnosti hasičského oddílu

Popis aktivity

Podpora aktivit organizace hasičského
formou každoročního finančního příspěvku.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 každoročně

Odhad finanční náročnosti

50 tisíc/rok

Aktivita 3.A.1.2

Vybudování nového dětského hřiště

Popis aktivity

Podpora sportovních a volnočasových aktivit dětí
a mládeže formou vybudování nového dětského
hřiště v rámci katastru obce Česká Metuje. Výstavba dětského hřiště je však podmíněna
výkupem vhodného pozemku.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Zdroje financování

oddílu



Královéhradecký kraj (Dotace na rekonstrukci a
modernizaci objektů a zařízení využívaných pro
volný čas dětí a mládeže)



Ministerstvo pro místní rozvoj (Dotace na
dětská hřiště a sportoviště; Dotační titul na
hřiště a tělocvičny ZŠ)
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PRIORITA 3.B: VOLNOČASOVÉ ČINNOSTI
 Opatření 3.B.1: Podpora spolkové činnosti
Aktivita 3.B.1.1

Podpora sdružování občanů v rámci aktivit
spolků a klubů

Popis aktivity

Podpora aktivit organizací a spolků zabývajících se
trávením volného času v obci a propagace jejich
činností. Konkrétně se jedná o podporu spolku
modelářů a hasičského oddílu, kterou vedou
kroužky pro děti. Pro možnosti jejich scházení jsou
poskytnuty prostory obecní klubovny.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

 Opatření 3.B.2: Podpora volnočasových aktivit
Aktivita 3.B.2.1

Podpora aktivit pro seniory – zdravé a aktivní
stárnutí

Popis aktivity

Podpora realizace
a jiných přednášek.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 3.B.2.2

Podpora aktivit pro rodiny s dětmi – pořádání
dětských dnů, her atd.

Popis aktivity

Aktivita podporuje vhodné využití volného času,
prohlubování mezigeneračních vztahů, udržování
tradic aj.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby
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Aktivita 3.B.2.3

Podpora celoživotního vzdělávání občanů
(pořádání akcí, besed o zajímavých
tématech)

Popis aktivity

Celoživotní učení je jedním z rozhodujících faktorů
ovlivňujících kvalitu lidského života. Zapojením
starších občanů do společných aktivit dojde
k podpoře komunitního rozvoje obce

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 3.B.2.4

Podpora pořádání kulturních akcí a obnova
kulturních zařízení

Popis aktivity

Nejen finanční podpora vedoucí k rozšíření
a udržení současné kulturní nabídky akcí a soutěží
pořádaných v obci. Postupná obnova kulturních
zařízení obce, např. sálu v budově OÚ.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Česká Metuje
a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na
obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno,
do jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých
důvodů případně realizovány být nemohly. Současně budou případně
přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich
realizace a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
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PŘÍLOHY

VZOR DOTAZNÍKU
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Milí občané,
obec Česká Metuje zpracovává v současné době nový Strategický
plán rozvoje obce Česká Metuje 2020–2025, ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje na následující roky a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro určení hlavních rozvojových oblastí obce. Dotazník je možno
vyplnit

také

elektronicky

na

webových

stránkách

obce

(https://www.survio.com/survey/d/K7P8H7R3M9C5D8X0I).
Sběr dotazníků bude probíhat do 30. 8. 2019. Vyplněné tištěné dotazníky můžete odevzdat v úřední dny na obecním úřadě.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost Vaší obce!
Josef Cibulka
Starosta obce

VZOR DOTAZNÍKU

1. Jak se Vám v České Metuji žije?
Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně
Velmi špatně
2. Jak hodnotíte následující oblasti v obci
oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, N=nemohu posoudit
1
Celkový vzhled obce
Místní komunikace včetně chodníků
Dopravní obslužnost
Parkovací plochy
Bezpečnost v obci
Možnosti pro výstavbu RD a kvalita bydlení
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost sociálních služeb
Občanská vybavenost
Možnost nakupování
Kvalita vzdělávání (MŠ)
Příležitost pro podnikání v obci
Přírodní prostředí v okolí obce
Množství a kvalita obecní zeleně
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
Veřejná prostranství pro setkávání lidí
Úroveň kulturního vyžití
Veřejný přístup k internetu
Úroveň sportovního vyžití
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí
Podpora zájmových (spolkových) organizací
Komunikace obecního úřadu s občany

2

3

4

5

N

VZOR DOTAZNÍKU
3. Co je z Vašeho pohledu největším problémem obce Česká Metuje?
Uveďte maximálně 3 body
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Určete prioritu řešení problematických oblastí v obci
1=nejvyšší priorita, obec by měla řešit co nejdříve; 5=nízká priorita, N=nemohu posoudit
1

2

3

4

5

N

Rozvoj pozemků pro výstavbu rodinných domů
Výstavba obecních bytů
Vybudování kanalizace a ČOV v obci pro čištění
odpadních vod
Opravy a dobudování místních komunikací a
chodníků
Rekonstrukce mateřské školy
Budování nových parkovišť (např. u nádraží)
Rekonstrukce a budování nových dětských hřišť
Obnova stávajících sportovišť
Rozšíření sítě cyklostezek
Doplnění obecního mobiliáře (lavičky, stojany na
kola, odpadkové koše)
Stav veřejné zeleně
Sanace a čištění místních vodních ploch
Více kulturních a sportovních akcí
Zajištění lepší sociální pomoci pro seniory (odvoz
k lékaři, pomoc v domácnosti, nákup …)
Větší propagace a rozvoj místních kulturních i
přírodních památek
5. Co je pro Váš život v obci Česká Metuje nejcennější?
Uveďte maximálně 3 body
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

VZOR DOTAZNÍKU
6. Pohlaví:
Muž
Žena
7. Věk
Do 25 let
25-40 let
41-64 let
65 a více let

8. Jak dlouho již v obci žijete? (Kolik let)
………………………………………………………………………………………………………

9. Prostor pro Vaše připomínky, náměty a názory k budoucímu rozvoji obce
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Vyhodnocení dotazníků proběhne na veřejném projednání, které se uskuteční v týdnu
od 16. 9. 2019. O přesném termínu a místě konání budete předem informováni. Všichni
jste srdečně zváni! Děkujeme Vám za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KE
STRATEGICKÉMU PLÁNU ROZVOJE OBCE
ČESKÁ METUJE 2020–2025

Srpen 2019

Ve spolupráci s obcí Česká Metuje zpracovala společnost
ENVIPARTNER, S. R. O.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Dotazníkové šetření probíhalo v obci Česká Metuje v srpnu roku 2019 za účelem zjištění názorů občanů při přípravě Strategického plánu rozvoje obce
Česká Metuje 2020–2025.
Strategický plán je střednědobým dokumentem, který má nastínit hlavní
směry rozvoje a investic v horizontu do roku 2025.
Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je
důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při
řízení obce.
Dotazníkové šetření probíhalo v srpnu roku 2019. Dotazníky v papírové formě byly rozneseny do schránek jednotlivých domácností. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách obce. Vyplněné tištěné dotazníky občané odevzdávali v úřední dny na
obecním úřadě, případně vkládali do schránky obecního úřadu.
Celkem bylo do domácností distribuováno 150 ks dotazníků.
Vyplněno bylo celkem 69 dotazníků, z toho většina prostřednictvím internetu. V papírové podobě bylo odevzdáno 28 vyplněných dotazníků.
Celková návratnost dotazníků tedy byla 29 % (počet osob v obci oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 241).

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V následujících kapitolách této zprávy jsou vždy v úvodu slovně
zhodnoceny výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy.
Dotazování se zúčastnilo 35 žen (51 %) a 34 mužů (49 % dotazovaných).
Zastoupení obou pohlaví bylo tedy téměř vyrovnané.
Nejvíce dotazovaných patřilo k vyšší produktivní věkové skupině (32 %).
Ovšem procentuální zastoupení jednotlivých věkových skupin bylo poměrně
různorodé. Nejmenší podíl zúčastněných v rámci dotazování tvořila nejnižší
věková skupina (do 25 let). Každopádně dotazníkového šetření se tedy zúčastnili občané zejména střední věkové kategorie a postproduktivní část obyvatel – viz obr. 1.

Obr. 1 Pohlaví a věk dotazovaných

1. Jak se Vám v České Metuji žije?
V první otázce měli obyvatelé obce Česká Metuje šanci vyjádřit svoji
(ne)spokojenost s životem v obci.

Z výsledků dotazování je patrné, že je

81 % obyvatel velmi spokojeno, či spokojeno s životem v obci. Jedná se o
opravdu pozitivní výsledek pro celou obec. Pouze 9 % respondentů označilo
život v obci jako velmi špatný – viz obr. 2.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Obr. 2 Spokojenost obyvatel s životem v obci Česká Metuje

2. Jak hodnotíte následující oblasti v obci?
V otázce číslo dvě mohli místní občané ohodnotit různé aspekty života v obci.
Hodnocení probíhalo oznámkováním jednotlivých oblastí jako ve škole, kdy
číslo 1 znamenalo výborně a číslo 5 naopak nedostatečně.
Nejlépe byly hodnoceny oblasti přírodní prostředí v okolí obce (84 % respondentů hodnotí pozitivně), nakládání s odpady, třídění a recyklace (62 %),
množství a kvalita obecní zeleně (63 %) či bezpečnost v obci (46 %). Pozitivním zjištěním je fakt, že většina dotazovaných hodnotí komunikaci obecního úřadu s občany jako vyhovující (58 %).

Obr. 3 Nejlépe hodnocené oblasti v obci

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Mezi problémové body patří špatný stav místních komunikací včetně chodníků (49 % respondentů hodnotí spíše negativně či negativně), možnosti pro
výstavbu rodinných domů a kvalitu bydlení (35 %), a horší dostupnost zdravotní péče (34 %).

Obr. 4 Nejproblematičtější (nejhůře hodnocené) oblasti v obci
U tří podotázek největší část dotazovaných obyvatel „nemohla posoudit“, tedy ohodnotit současný stav daného aspektu – šlo konkrétně o veřejný přístup
k internetu (51 %), příležitosti pro podnikání v obci (46 %) a kvalitu vzdělání
konkrétně MŠ (48 %). Nicméně pozitivním zjištěním v případě kvality vzdělání v obci Česká Metuje je, že zbývající část respondentů ohodnotila danou
otázku kladným způsobem, celkem 38 % všech dotazovaných. Nižší podnikatelská činnost obyvatel a minimum povědomí o daném tématu ze strany občanů může představovat slabou stránku a překážku pro rozvoj obce
v budoucnu.
Přehled všech výsledků je uveden na obrázku 5.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Obr. 5 Hodnocení klíčových oblastí v obci Česká Metuje

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
3. Co je z Vašeho pohledu největším problémem obce Česká Metuje

Obr. 6 Největší problémy České Metuje
Respondenti měli možnost slovního vyjádření k nejproblematičtějším tématům v obci v otevřené otázce. Na obrázku 6 jsou zobrazena témata, která
byla nejčastěji zmiňována. Kromě opakujících se oblastí z první části dotazníku, se zde objevovaly nejčastěji termíny pejskaři (venčení a pobíhání psů na
cizích pozemcích), bioplynka (zápach z bioplynové stanice), VHD (v obci nestaví všechny vlaky), zeleň (přerostlé stromy, neposečené louky) či financování (nehospodárné financování, neschopnost obce vydělávat peníze na svém
majetku). Přestože v předchozí části byla otázka nakládání s odpady hodnocena značně pozitivně, v případě možnosti otevřené odpovědi na největší
problémy obce byla často zmiňována tato slovní spojení – nedostatečná kapacita, stále plné kontejnery na plasty nebo plné kontejnery na Skalce.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
4. Určete prioritu řešení problematických oblastí v obci
Občané měli v otázce č. 4 za úkol zhodnotit prioritu řešení předložených problematických oblastí na škále od 1 do 5, kdy číslo 1 značilo nejvyšší prioritu,
kterou by dle občanů měla obec řešit co možná nejdříve a číslo 5 určovalo
nejnižší prioritu, dle občanů otázku nejméně důležitou k řešení.
Co se týče vyhodnocení těchto prioritních oblastí, lze říci, že z velké části korespondovaly s vytyčenými problémy v předchozích otázkách. Až 65 % občanů obce zúčastněných dotazníkového šetření za hlavní prioritu považuje
opravu a dobudování místních komunikací a chodníků, 57 % respondentů by
ocenilo sanaci a vyčištění místních vodních ploch (jedná se především o rybníček v lokalitě Skalka). Mimo to dotazovaní obyvatelé České Metuje dále
označili jako prioritní také zajištění lepší sociální pomoci pro seniory (48 %) a
vybudování nového trubního systému pro odvod odpadních vod v obci
(39 %) – viz obr. 7.

Obr. 7 Zhodnocení prioritních oblastí k řešení v České Metuji
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Obr. 8 Prioritní oblasti v obci Česká Metuje

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Zajímavostí je, že u některých bodů existují určité rozpory, což může souviset s pestřejší věkovou strukturou dotazovaných osob.
Zatímco v sekci hodnocení vybraných oblastí obce Česká Metuje respondenti
projevili poměrně výraznou spokojenost a udělili kladné ohodnocení otázce
množství a kvalita obecní zeleně (63 % respondentů hodnotí pozitivně),
v části týkající se prioritních oblastí určilo za prioritu k řešení stav veřejné
zeleně 38 % dotazovaných obyvatel. Také otázka týkající se rozvoje pozemků pro výstavbu rodinných domů, potažmo výstavba obecních bytů byla ze
strany respondentů považována za důležitou. Obec Česká Metuje v současné
době nedisponuje volnými pozemky pro výstavbu RD, nicméně připravuje
projekt na 2 obecní byty.
5. Nejcennější aspekty života v obci
Dotazovaní mohli v této otevřené otázce zmínit pozitivní stránky života v obci
Česká Metuje. Nejčastěji se zde opakovaly termíny z předchozích částí dotazníku. Souhrnně lze říci, že dotazovaní obyvatelé obce si nejvíce cení klidu,
okolní přírody, neznečištěného ovzduší, bezpečnosti v obci a dobrých vztahů
se sousedy. Přehled nejčastějších odpovědí je uveden na obrázku 9.

Obr. 9 Nejcennější oblasti objevující se v slovní části dotazníku
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Strategický plán rozvoje obce
Česká Metuje
2020–2025

Milí občané,
obec Česká Metuje zpracovává v současné době nový Strategický plán rozvoje obce Česká Metuje 2020–2025, ve
kterém chce vyjasnit priority rozvoje na následující roky a
rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti.
Proto prosím z každé následující oblasti vyberte maximálně
4 body, které mají podle Vás nejvyšší prioritu a měly by být
realizovány.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost Vaší obce!

DOTAZNÍK Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V OBCI
1.

Obnova veřejných prostranství v lokalitě
_____________________

2.

Podpora rozvoje služeb v obci (jakých
______________________)

3.

Výstavba obecních bytů

4.

Posílení sociálních služeb pro seniory (dovoz nákupů, péče
v domácnosti)

5.

Doplnění obecního mobiliáře (lavičky, koše, …)

6.

Zeleň v intravilánu obce (př. obnova zeleně)

7.

Realizace komplexních pozemkových úprav (protierozní opatření)

8.

Revitalizace rybníčku Na Skalce

9.

Snaha o domluvu eliminace zápachu z bioplynové stanice

10.

Podpora asanace nevyužívaných budov a domů

11.

Lepší vybavení MŠ Česká Metuje

12. Zřízení veřejné Wi-Fi sítě

13.

Jiné:
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
1. Zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
2. Vybudování obecní kanalizace a ČOV
3. Podpora zavedení domácích čistíren odpadních vod nebo jiných individuálních způsobů čištění
4. Podpora informovanosti občanů ohledně možností ekologičtějšího
vytápění (př. kotlíkové dotace)
5. Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení
6. Lepší pokrytí signálem obecního rozhlasu v lokalitě:
_____________________________________________________
7. Zajištění bezpečnosti dopravy a provozu v obci (měřiče rychlosti,
zrcadla v nepřehledných úsecích, apod.)
8. Vybudování parkoviště u nádraží
9. Oprava místních komunikací v lokalitě:
_____________________________________________________
10.Vybudování chodníků v lokalitě:
_____________________________________________________
11.Oprava chodníků v lokalitě:
_____________________________________________________
13. Udržení či posílení dobrého dopravního spojení s centry dojížďky

14. Jiné:
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH

1. Propagace vesnické památkové zóny Skalka
2. Podpora činnosti místních sportovních oddílů
3. Vyšší podpora spolkové činnosti v obci (př. větší propagace akcí)
4. Obnova sportovních kurtů ve sportovním areálu
5. Oprava a budování dětských hřišť v lokalitě:
_____________________________________________________
6. Podpora aktivit pro seniory - zdravé a aktivní stárnutí (zdravotní,
bezpečnostní a jiné přednášky, společné výlety atd.)
7. Podpora aktivit pro rodiny s dětmi – pořádání dětských dnů, her
atd.
8.

Realizace oprav drobných kulturních památek pro zachování
kulturního dědictví

9.

Podpora celoživotního vzdělávání občanů (pořádání akcí, besed o
zajímavých tématech)

10. Výstavba cyklotrasy v lokalitě:
_____________________________________________________
11. Stanice první cyklopomoci (přístřešek s pevně uchyceným setem
nářadí pro nejnutnější opravy a seřízení kol)

12. Jiné:
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VÝSLEDNÁ POCITOVÁ MAPA Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

PLÁN ROZVOJE
SPORTU OBCE
ČESKÁ METUJE
2020–2025

Obsahem plánu rozvoje sportu v České Metuji je vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních aktivit
k zajištění kvalitního sportovního vyžití pro občany obce. Součástí
tohoto plánu je rovněž vymezení finančních prostředků z rozpočtu
obce, které jsou potřebné pro naplnění tohoto plánu, časových možností i personální odpovědnosti.
Plán rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce Česká Metuje. Plánovacím obdobím tohoto dokumentu jsou roky
2020–2025.

Plán

rozvoje

sportu

obce

Česká

Metuje

2020–2025 je zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Základní pojmy vycházející ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve
znění pozdějších předpisů:
-

Sportem je každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování
zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích
všech úrovní, a to individuálně nebo společně.

-

Sportovní organizací je právnická osoba založená za jiným účelem
než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby
činnost v oblasti sportu.

-

Sportovcem je každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce
skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.

-

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný
sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

-

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo
jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

Péče o sport patří mezi jeden z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Česká
Metuje se proto rozhodla vymezit, ve své samostatné působnosti, postavení
sportu na svém území. Úkolem obce je vytvořit příznivé podmínky pro sport,
zejména:

-

Zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a připravit sportovní talenty,
včetně zdravotně postižených občanů

-

Zajistit výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a poskytnout je pro sportování občanů

-

Kontrolovat účelné využití svých sportovních zařízení

-

Zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

Obec Česká Metuje si uvědomuje nezastupitelnou úlohu sportu. Snahou obce
do budoucna proto bude motivovat zejména děti a mládež ke vhodnému,
sportovnímu využití volného času a předcházet tak negativním společenským
jevům.
Význam sportu pro děti a mládež:
-

Zdravý životní styl,

-

Sociální kontakt,

-

Smysluplné trávení volného času,

-

Seberealizace,

-

Aktivní odpočinek.

Sport hraje významnou roli také v životě dospělých občanů.
Význam rekreačního sportování:
-

Významný výchovný prostředek,

-

Socializační faktor,

-

Účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže,

-

Důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.

A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
V obci Česká Metuje je vybudována sportovní infrastruktura úměrná stávajícímu počtu obyvatel. Občanům je k dispozici menší sportovní areál, který
slouží k nejrůznějším sportovním účelům, ale také společenským a kulturním
zábavám. Součástí areálu je venkovní zatravněné hřiště, primárně využívané
pro různé míčové hry a tenisový kurt. Tenisový kurt je pro případné zájemce
k pronajmutí

po

předchozí

telefonní

domluvě

s pověřeným

správcem.

V zimním období vedení obce již pravidelně připravuje pro své občany sportovní zábavu v podobě kluziště. Místní obyvatelé mohou kluziště užívat k
různým zimním sportům jako bruslení, či lední hokej.
Před budovou mateřské školy se nachází venkovní dětské hřiště. Toto hřiště
slouží potřebám především předškolních dětí. Nachází se zde množství prolézaček, skluzavek, pískoviště. V letošním roce byly dokončeny terénní úpravy
kolem budovy MŠ a v roce příštím je plánováno pokračovat zábradlím, oplocením a doplněním dětských hracích prvků.
Veškeré sportovní zázemí je ve vlastnictví obce, která jej financuje ze svého
rozpočtu. V budoucnu je plánovaná rekonstrukce sportovního kurtu a pořízení
umělého povrchu. Mimo to již proběhla revitalizace zázemí sportovního areálu. V budově byl zajištěn interiér a pořízena nová plastová okna.
Na území obce je aktivní spolek SDH Česká Metuje, jehož fungovaní zajišťuje
vedení obce.
Tělocvičné jednotě Sokol se nejvíce dařilo v letech 1951-1970, později se
rozpadla. Dnes se občané věnují sportu spíše individuálně, na hřišti, kluzišti
a tenisovém kurtu.
Názory občanů byly zjišťovány v průběhu dotazníkového šetření. Necelých 30
% občanů je s možnostmi sportovního vyžití v obci spokojeno. Negativnější
odezvy se dostávalo ze strany respondentů na otázku hodnotící dětská hřiště
a místa pro hraní dětí, kdy pouze 22 % dotazovaných občanů vyjádřilo svou
spokojenost s daným tématem.
Obecně se dá říci, že obec všechny akce spolků a sportovní činnost podporuje.

Obr.: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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rozvoj a podporu sportu

Absence tělocvičny (krytého sportovního zázemí)

Stávající sportovní infrastruktura
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PŘÍLEŽITOSTI
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Zajištění modernější vybavenosti
sportovních zařízení
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Rozvoj spolkových činností v obci
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volnočasových aktivit

Spolupráce obce a MŠ na účasti dětí
ve sportu

Chybějící podrobné poznatky o technickém stavu sportovišť v obci

B. PRIORITNÍ OBLASTI

1. SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 Popis priority: Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný
růst a psychický vývoj. Sport má značný vliv na chování dětí a mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence sociálně patologických jevů. Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby mladých.

o

Opatření 1.1: Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a prostorového zázemí pro sportovní aktivity a hry dětí,
podpora tělovýchovných aktivit pro děti a mladistvé.

1.1.1 Aktivita

Podpora činnosti hasičského oddílu

Očekávané náklady: 50 tisíc Kč
Financování: Obec Česká Metuje
Odpovědnost: Obec Česká Metuje
Termín realizace: Každoročně

1.1.2 1.1.2 Aktivita

Podpora MŠ v oblasti zajišťování adekvátního a moderního
vybavení pro sportovní aktivity

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Česká Metuje
Odpovědnost: Obec Česká Metuje
Termín realizace: Průběžně

1.1.3 Aktivita

Vybudování nového dětského hřiště

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Česká Metuje
Odpovědnost: Obec Česká Metuje
Termín realizace: Průběžně

2. SPORT PRO VŠECHNY
 Popis priority: Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný
sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám
obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.

o

Opatření 2.1: Vytvoření organizačního i ekonomického zajištění dalších možností zábavy pro všechny věkové kategorie
žijící na území obce. Obec bude nadále podporovat sportovní
akce pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.

2.1.1 Aktivita

Podpora cyklodopravy

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Česká Metuje
Odpovědnost: Obec Česká Metuje
Termín realizace: Průběžně

2.1.2 Aktivita

Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času a podpora v oblasti propagace sportovních akcí

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Česká Metuje
Odpovědnost: Obec Česká Metuje
Termín realizace: Průběžně

