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1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 

 Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního obce vyjadřující předpokládaný vývoj 

obce v dlouhodobějším časovém horizontu.  

 Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného 

stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického 

charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů 

tak, aby obec prosperovala jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při 

stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech. 

 Strategické plánování je systematický způsob jak organizovat změny a vytvářet v celé místní společnosti 

široký konsensus na společné vizi pro lepší, a to nejen ekonomickou budoucnost. 

 Strategický plán jako rozvojový dokument by měly být koncipován jako dokument střednědobé až 

dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologické 

charakteru. 

 Strategický plán rozvoje obce lze ve stručnosti charakterizovat jako významný koncepční dokument, jehož 

úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj dotčeného území, definovat dlouhodobé cíle a priority a návazně 

dále navrhnout konkrétní projekty vč. jejich způsobu realizace a financování. 

 Strategický plán rozvoje obce má: 

- být základním dokumentem samosprávných orgánů obce pro koordinaci rozvoje svého územního obvodu, 

- pomáhat mobilizovat místní kapacitu a místní zdroje pro cíleně orientovaný ekonomický a sociální rozvoj 

obce, jakož i pro absorbování možné finanční podpory z fondů na národní úrovni a na úrovni EU, 

- čerpat ze znalostí místních činitelů a špičkových odborníků, kteří jsou nejlépe informováni o místních 

potřebách a potenciálu, 

- stanovit prioritní potřeby rozvoje obce a příslušné finanční potřeby pro jejich realizaci, 

- umožňovat místním činitelům orientovat budoucí ekonomický a sociální rozvoj vlastní obce a kontrolovat 

jeho směr, 

- Strategický plán zahrnuje rovněž směry rozvoje a slouží ke koordinaci cílů a opatření v obcích, tvořících 

mikroregion. 

 

 

 

 

 

2. METODIKA TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 

Metodika 

- Metodická příručka „Strategický plán obce a mikroregionu“ byla zpracována v rámci projektu SROP 3.3 „Posílení 

kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo 

CZ04.1.05/3.3.00.1/2203. Vystihuje analytické a hlavní proudy současného myšlení a zkušenosti s touto 

problematikou.  

- Jde o vytvoření rozvojového dokumentu metodou analýz, průzkumu a diskusí, ze kterých budou formulovány 

závěry pro jednotlivé postupné kroky.  

- Pracovní skupina posuzuje a projednává jednotlivé postupové kroky formou komunitního plánování a veřejné 

diskuse a stanovuje závěry na základě konsenzu. Uvedený postup je v různých obměnách dlouhodobě zaveden pro 

programování regionálního rozvoje v zemích EU od roku 1998 v ČR a doporučován MMR ČR. 

Vláda ČR ještě nerozhodla o tom, jaké priority bude mít kohezní politika z pozice ČR a v jaké struktuře budou 

fungovat operační programy po roce 2014.  
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- Obec Poříčí u Litomyšle s počtem 459 obyvatel v roce 2011, zpracovává Strategický plán rozvoje, který vychází 

ze schváleného ÚPO Poříčí u Litomyšle, Strategického plánu rozvoje mikroregionu Litomyšlsko- Desinka                        

a aktualizovaného Místního programu obnovy venkova do roku 2015.+ MAS + Maštale 
 

 

Účastníci prací na strategických a programových dokumentech a jejich role 
 Samosprávné orgány obce (obecní zastupitelstvo), představují základní článek politiky rozvoje obce.  

V rámci své samostatné působnosti koordinují zpracování SP a schvalují výsledky hlavních kroků tvorby SP             

a závěrečné provedení výsledného dokumentu, tj. Strategického plánu rozvoje obce. 

V rámci této role zajišťují při tvorbě SP: 

• stanovení rámcové vize a obecných cílů rozvoje a priorit obce, které budou orientovat tvorbu SP (zadání 

pro tvorbu SP); 

• vytvoření Strategické komise pro strategický plán a stanovení jejího složení; 

• výběr a pověření zhotovitele SP; 

• schvalování finanční alokace zdrojů na SP; 

• koordinaci záměrů obce ve věcech strategických plánů mikroregionů a sdružení; 

• schválení strategického plánu rozvoje obce. 

 

 Strategická komise, kterou si zřídí obecní zastupitelstvo ke koordinaci a naplnění principu partnerství při 

plnění úkolů rozvoje obce, odpovídá za výkon celkového řízení tvorby SP i za realizaci jednotlivých 

postupových kroků a závěrečného předložení dokumentu ke schválení samosprávným orgánům obce. 

K základním funkcím Strategické komise při tvorbě SP a jeho následné realizaci patří: 

• stanovení a odsouhlasení obecných cílů rozvoje obce, jimiž se musí SP zabývat (následně po zpracování 

analýzy obce), 

• • zajišťování koordinace činností prováděných při zpracování SP (včetně monitorování postupu přípravy 

SP, pomoci při zajištění spolupráce mezi pracovními skupinami atd.), 

• schvalování konkrétních opatření a aktivit, které je naplňují, 

• koordinace při identifikaci retrospektivních údajů o vynakládaných finančních prostředcích a výši 

budoucích dostupných finančních zdrojů a jejich rozdělení podle problémových okruhů, opatření a etap, 

• schvalování indikativní alokace finančních zdrojů pro jednotlivé problémové okruhy,  

• předkládání konečné finanční alokace zdrojů SP a jejich časový rozvrh ke schválení samosprávným 

orgánům obce, 

• zajištění příslušných vazeb na rozvojové programy vyšších úrovní a další dokumenty a předložení návrhů 

na jejich doplnění, 

• projednání konečného návrhu SP a jeho předložení ke schválení, 

• vytváření podmínek k zajištění realizace opatření a přípravy kritérií pro výběr projektů tak, aby byl zajištěn 

výběr nejlepší varianty pro intervenční působení daného opatření, 

• pravidelná kontrola realizace strategického plánu a hodnocení finančního, věcného, sociálního a 

ekonomického dopadu jeho intervenčního působení, 

• zajištění posuzování vlivů přijatých opatření a jejich realizace na životní prostředí, 

• navrhování postupu (věcný přesun finančních prostředků mezi problémovými okruhy nebo mezi obdobími) 

vedoucího ke zlepšení realizace strategického plánu v případě časových zpoždění nebo nebezpečí 

neefektivních investic, 

• řízení účasti veřejnosti, propagace a publicity v rámci strategického plánování. 

• prověření existující sociálně ekonomické analýzy obce, případně provedení její aktualizace nebo 

dopracování, 

• • identifikace nejdůležitějších otázek (priorit), jež je nutno v rámci SP v problémovém okruhu řešit, 

• navržení a specifikace opatření a jednotlivých rozvojových aktivit pro realizaci v rámci problémového 

okruhu, 

• stanovení nákladů na jednotlivá opatření, 

• rozdělení disponibilních finančních zdrojů mezi jednotlivá opatření problémového okruhu, 

• předkládání vypracovaných návrhů ke schválení Strategické komisi. 
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3. SITUAČNÍ ANALÝZA (analýza prostředí)  

 

Charakteristika obce 
Obec Poříčí u Litomyšle leží v severozápadní části okresu Svitavy vzdálena od okresního města 35 km, od Litomyšle 

cca 14 km, od Poličky 13 km. Katastr obce je z větší části z více než poloviny tvořen zemědělskou půdou. Nadmořská 

výška obce je 435 m n.m.   

Obec Poříčí u Litomyšle, jako součást sídelní struktury okresu Svitavy, je charakterizována jako sídlo nestřediskové 

trvalého významu. Obec je složena ze samostatných sídelních celků Mladočov, Poříčí s částí Zrnětína a částí Poříčský 

kopec, která má vazbu na Dolní Újezd. Funkci Stavebního úřadu I. stupně vykonává Stavební úřad Litomyšl. Litomyšl 

a Polička zajišťují pro obec vyšší vybavenost. Celé řešené území leží v CHOPAV Východočeská křída. 

Sousedí s katastry obcí: Horní Újezd, Desná, Chotěnov, Budislav, Lubná. 

Poříčí představuje typ obce - “ulicovky” umístěnou, po obou březích potoka Desná. Zástavba je volná, bez omezení 

danými na př. uliční čarou. Stejný typ ulicovky představuje i zástavby části Zrnětín zatím co Mladočov má formu 

návesní okrouhlice. 

Část vybavenosti v oblasti školství poskytuje i sousední obce Budislav a Dolní Újezd. 

kód obce: 572373  

 

Historie 

Území Mladočova,  Poříčí a Zrnětína bylo osídleno zřejmě již ve 12. století, kdy je roku 1167 zmínka o držbě 

Litomyšlského kláštera. Doložené písemné zprávy pochází z roku 1347 o Zrnětínu, kdy se rozděluje majetek 

litomyšlského kláštera biskupské kapitule. Litomyšlskému kostelu /statek biskupa/ pak je připsán i Zrnětín.  

Jméno obce Poříčí je zaznamenáno roku 1361, kdy se zakotvuje směna důchodů mezi litomyšlským 

biskupem a kapitulou /zaznamenány odváděné důchody z obcí Poříčí, Zrnětín a Rez.  

Ve svém vývoji byl Mladočov více spjat s Desnou než s Poříčím. Mladočov je poprvé uváděn roku 1349, kdy 

pražský arcibiskup žádá papeže o přidělení duchovenstva k nově zřízenému litomyšlskému biskupství /mimo jiné i pro 

farní kostel Mladočov/. Jméno obce Poříčí je zaznamenáno roku 1361, kdy se zakotvuje směna důchodů mezi 

litomyšlským biskupem a kapitulou /zaznamenány odváděné důchody z obcí Poříčí, Zrnětín a Rez. 

Do poslední čtvrtiny 16. století se jednotlivé vesnice uvádějí jako samostatná sídla, ale koncem století se již uvádí 

Zrnětín společně s Poříčím a Mladočov se uvádí s Desnou.  

 

Kolem roku 1840 patří k Poříčí osada Kamenné Sedliště (v roce 1960 byly přiřazeny k Budislavi). Zrnětín je uváděn 

jako kolonie. V roce 1850 je Mladočov uváděn jako samostatná obec, ale roku 1851do roku 1880 znovu jako osada 

Desné. Od roku 1881 do roku 1960 je opět Mladočov samostatnou obcí okresu Litomyšl. Od roku 1960 se obec Poříčí 

u Litomyšle s osadou Zrnětín a obec Mladočov stávají součástí okresu Svitavy. V roce 1964 se začleňuje Mladočov do 

obce Poříčí u Litomyšle a od roku 1976 je obec Poříčí u Litomyšle součástí Dolního Újezda. Samostatnost znovu obec 

získává v roce 1990 a skládá se ze 3 základních sídelních jednotek. 

 

Klimatické poměry: 

V okolí Poříčí u Litomyšle vyznívají příhodné klimatické podmínky mírně teplé vlhké oblasti MT 4, s osluněnými 

svahy jižní expozice a chladnějšími svahy expozice severní a severovýchodní. Krátké léto, teplotní poměry mírné 

(průměrná teplota v červenci je 16 -17 0C), srážkové poměry v létě mírně suché až suché, přechodné období s počtem 

130 - 160 dnů v roce, je vzhledem ke své délce normální až dlouhé s průměrnými teplotami 6 - 70C (duben, říjen), s 

normální, mírně teplou a velmi suchou zimou (průměrná teplota  -30C). 

                                            Základní klimatická charakteristika:        
Počet letních dnů nad 250C       20 -   30   

Počet dnů s teplotou 10oC     120 – 140  

Počet mrazových dnů        40 -   50  

Srážky vegetačního období (mm)     350 – 450  
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Počet dnů se srážkami nad 1mm     100 – 120  

Srážkový úhrn za zimu      250 – 350  

Počet dnů se sněhem        60 – 100  

Počet jasných dnů        50 -   60  

Počet zamračených dnů      120 - 150 

Sociálně ekonomická situace 
Obec Poříčí u Litomyšle spadá do Litomyšlského subregionu, kde ve struktuře zaměstnanosti silně vystupuje 

zemědělství a vyjížďka za prací. Na vývoji obce se negativně projevil dopad centralistického řízení výstavby v 

minulosti, kdy obec nebyla zařazena mezi obce „střediskové“, ve kterých byla podporována výstavba zvláště 

individuální /rodinné domky/. Za těchto podmínek docházelo k migraci mladých lidí za prací a lepšími podmínkami 

pro bydlení.  

Při přirozeném vývoji klesal počet obyvatel od roku 1869 do roku 1961 a následných cca 30 letech téměř 

stagnuje. Nárůst obyvatel se projevuje v posledním období od roku cca 1995 a tento progresivní trend by měl 

pokračovat. Dle statistických údajů, vycházejících z věkové skladby obyvatelstva, má obec omezené předpoklady 

nárůstu počtu obyvatel v produktivním věku (věkový index – předproduktivní osoby/ poproduktivní osoby – je v roce 

1991  „0,97“ a  v roce 2001 – “1,09”.  index demografického vývoje 2009/2007: 103,4; půměrný věk obyvatel: 38,4.  

Sociodemografický vývoj   
Zohlednění aktuálního demografického vývoje v urbanistické koncepci (nadprůměrný index vývoje počtu obyvatel - 

mírný nárůst, nadprůměrné kladné saldo migrace, průměrný ukazatel přirozeného vývoje počtu obyvatel - mírný 

nárůst), potřebné je zpracování prognózy demografického vývoje pro další období. 

             Strategie obce směřuje ke stabilizaci obyvatelstva a zamezení úbytku obyvatel. Každému je jasné, že 

stabilizace obyvatel je ovlivňována celou škálou vstupů, jak společenských, tak ekonomických, které ovlivňuje stát a 

každá jednotlivá rodina. Ale i obec sama může ovlivnit vývoj počtu obyvatel vlastním působením v některých 

oblastech. Z celé šíře je třeba v prvé řadě jmenovat vytvoření optimálních životních podmínek v obci. Mezi tyto patří 

vybudování odpovídající technické infrastruktury obce, podpora všech forem podnikání, které lze ve vazbě na životní 

prostředí v obci provozovat, získání ploch pro rozvoj obce a jejich příprava pro individuální výstavbu rodinných domů 

a pro obecní vybavenost. Vytvoření předpokladů pro další rozvoj bude znamenat značné investice. 

Obec dlouhodobě připravuje stavební parcely a z tohoto důvodu se do obce stěhují mladé rodiny, odchod je 

minimální, většinou senioři do DPS. 

Obec bude i nadále plnit zvláště funkci obytnou a rekreační. 

            Dalším faktorem, který může ovlivňovat stabilizaci obyvatel, je celkový vzhled obce, starostlivost o obecní 

majetek i péče jednotlivých obyvatel o svůj majetek a vzhled nejbližšího okolí a celé okolní krajiny.  

V neprospěch rozvoje obce hovoří, že nabízí jen omezený počet pracovních příležitostí v úzké profesní struktuře a 

proto velké procento ekonomicky aktivního obyvatelstva vyjíždí za prací.  

Celkově lze obec charakterizovat jako stabilizovanou s dostatečnou technickou vybaveností a rezervami v oblasti 

obchodu a služeb.  

 

 
Statistické údaje k 26.3.2011 

 
1. Obyvatelstvo podle věku 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo 
celkem 

456 251 205 

z toho ve 
věku 

0 - 14 87 54 33 

15 - 19 28 17 11 

20 - 29 67 39 28 

30 - 39 72 40 32 

40 - 49 65 34 31 

50 - 59 47 21 26 

60 - 64 23 13 10 

65 - 69 25 12 13 

70 - 79 31 15 16 
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80 a více 
let 

11 6 5 

 
 
 

2. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 216 125 91 

v tom: zaměstnaní 202 118 84 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 163 93 70 

zaměstnavatelé 5 5 - 

pracující na 
vlastní účet 

20 13 7 

ze 
zaměstnaných 

pracující 
důchodci 

3 1 2 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

6 - 6 

nezaměstnaní 14 7 7 

Ekonomicky neaktivní celkem 230 118 112 

z toho nepracující důchodci 94 45 49 

žáci, studenti, učni 81 46 35 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 10 8 2 

Míra nezam 2008 – 2012 v %:   7,5  13,4  10,8  12,4  8,6 

ndex vývoje nezaměstnanosti: 80,0 
 
 

3. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 369 197 172 

z toho podle 
stupně vzdělání 

bez vzdělání - - - 

základní včetně 
neukončeného 

78 33 45 

střední vč. vyučení (bez 
maturity) 

160 103 57 

úplné střední (s 
maturitou) 

93 45 48 

nástavbové studium 8 1 7 

vyšší odborné vzdělání 6 1 5 

vysokoškolské 20 10 10 

 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 456 251 205 

z toho 
národnost 

česká 325 178 147 

moravská 6 3 3 

slezská 1 1 - 

slovenská 3 1 2 

německá - - - 

polská 1 - 1 

romská - - - 
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ukrajinská - - - 

vietnamská - - - 

neuvedeno 116 66 50 

 
 

5. Obyvatelstvo podle náboženské víry 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 456 251 205 

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani 
náboženské společnosti 

25 13 12 

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské 
společnosti 

153 80 73 

z toho Církev římskokatolická 136 72 64 

Církev československá 
husitská 

- - - 

Českobratrská církev 
evangelická 

1 - 1 

Náboženská společnost 
Svědkové Jehovovi 

- - - 

Pravoslavná církev v 
českých zemích 

- - - 

Bez náboženské víry 87 51 36 

Neuvedeno 191 107 84 

 
6. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu 

 Celkem  muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 456  251 205 

z toho rodinný 
stav 

svobodní, svobodné 198  127 71 

ženatí, vdané 205  103 102 

rozvedení, rozvedené 24  13 11 

vdovci, vdovy 28  7 21 

 
7. Vyjíždějící do zaměstnání a škol 

Vyjíždějící celkem 169 

v 
tom 

vyjíždějící do zaměstnání 105 

v 
tom 

v rámci obce 17 

do jiné obce okresu 71 

do jiného okresu kraje 10 

do jiného kraje 5 

do zahraničí 2 

vyjíždějící do škol 64 

v 
tom 

v rámci obce - 

mimo obec 64 

 
8. Hospodařící domácnosti podle typu 

Hospodařící domácnosti celkem 157 

v 
tom: 

tvořené 1 rodinou 117 

v 
tom 

úplné bez závislých dětí 49 

se závislými dětmi 53 

neúplné bez závislých dětí 5 

se závislými dětmi 10 
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tvořené 2 a více rodinami 2 

domácnosti jednotlivců 36 

vícečlenné nerodinné domácnosti 2 

 
 

9. Domovní fond 

 Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy 

Domy úhrnem 175 172 - 3 

Domy obydlené 134 131 - 3 

z toho podle 
vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 110 110 - - 

obec, stát 2 1 - 1 

bytové družstvo - - - - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

19 19 - - 

z toho podle 
období 

výstavby 
nebo 

rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 12 11 - 1 

1920 - 1970 30 30 - - 

1971 - 1980 32 32 - - 

1981 - 1990 15 15 - - 

1991 - 2000 22 20 - 2 

2001 - 2011 21 21 - - 

Rekreační objekty:  45 

 
10. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností 

 Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy 

Obydlené byty celkem 153 150 - 3 

z toho právní 
důvod 

užívání bytu 

ve vlastním 
domě 

125 125 - - 

v osobním 
vlastnictví 

- - - - 

nájemní 9 7 - 2 

družstevní - - - - 

z toho s 
počtem 

obytných 
místností 

1 5 5 - - 

2 13 13 - - 

3 30 30 - - 

4 41 40 - 1 

5 a více 58 56 - 2 

 

Vývoj obyvatel, bytů a domů: 

obyvatelstvo                  trvale obydl.domy            trvale obydl.byty 

rok    1970   1980   1991  2012       1970    1980    1991     2012       1970  1980   1991     2012 

počet      473      440     393    465        127      124      110       134       135    134     119        153 

 

Dopravní obslužnost: 

Obcí Poříčí prochází silnice II/359 Litomyšl - Proseč, silnice III/35910 Poříčí – Lubná a silnice III/ 3598 Zrnětín – Sv. 

Kateřina procházejí přes Zrnětín.  

Počet autobusových zastávek: 4, zastávka v obci vybavená čekárnou  

Cyklotrasa č. 4024 ……2,87 km v území 

 

Vodní hospodářství:  
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Zdroj pitné vody: Přivaděč – vrt v obci Čistá, v majetku SMSV Poličsko, jehož je obec členem.  

  

Rozvodné řády: Rozvod vody z roku 1970 - 1975, materiál litina, JS 80 - 100 mm.   

Obec je zásobována z vodojemů v Mladočově a Budislavi, z Poříčí je voda vedená zásobním řadem do ATS 

Zrnětín 

– 100% napojení obyvatel, opotřebení 48 - 52%. Vodovod je ve vlastnictví obce, vložen do majetku SMSV Poličsko a 

provozován VHOS Moravská Třebová. 

 

Kanalizace a ČOV: I.etapa napojeno 42 % domácností – 30 RD kanalizace ČOV -  Obec Poříčí u Litomyšle. 

Obec Poříčí se nachází v inundačním území vodního toku Desná (není vyhlášeno), kde jsou vodohospodářská opatření 

pro ochranu obce před povodněmi zvláště významná. Navrhuje se vybudovat, nad střediskem ZD v Poříčí, retenční 

nádrž s prostorem 17 000 m3. Koruna hráze na kótě 447 m n.m.                                                                                            

Plocha povodí ovládaná nádrží je 1,8 km2 - zajišťuje ochranu části Poříčí ze severních svahů. Max. kóta hladiny je na 

446,35 m n.m. Při redukovaném odtoku 6,35 m3/s je zajištěna ochrana na Q100. (Q 100 z povodí 1,98 km2, při 

maximu 9,2 m3/s je v 55 000 m3.                                                                                                                                 

Protipovodňová opatření: Retenční přehrážka vybudovaná v roce 2005 na řece Desinka včetně rozšíření průtočného 

profilu.  Vodní nádrž požární je v Zrnětíně, Poříčí a Mladočově. 

Zásobování elektrickou energií:  
distribuční trafostanice -  3 Poříčí, 1 Zrnětín, 1 Mladočov . 

Plynofikace:   

Rozvodná síť po obci je řešena jako STL o provozním přetlaku 0,3 Mpa s regulační stanici (RS 3000/2/1-440), 

umístěnou v Poříčí, pod střediskem ZD v Zrnětíně.   Napojeno 70 % domácností. 
 

Místní rozhlas:  

Nový - bezdrátový, realizace v roce 2011. 

Informační zdroje v obci:  Internet, rozhlas, zpravodaj, úřední deska, nástěnky, roznos informačních letáků do 

jednotlivých domácností. 

 

Veřejné osvětlení:  zavedeno po celé obci, opotřebení 80%. 
 

Komunální odpad:  
Technické služby Hlinsko  Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2x/rok, kontejnery na tříděný odpad, 

kontejner na BIO odpad, kompostárna v rámci Mikroregionu Litomyšlsko je v Litomyšli - projekt BRKO Mikroregion 

Litomyšlsko - v obci kontejner, plný je odvezen do kompostárny, vyměněn za prázdný, obec může využívat hotový 

kompost. 
 

Památky a pamětihodnosti: 

Kostel sv. Bartoloměje a Fara v Mladočově,  kaple v Poříčí a Zrnětíne, Klimšův mlýn na Oborách. 

Křížky v majetku obce: 3 - opravené, ostatní 3 v soukromém vlastnictví - potřeba opravy.  

Chránený strom: Lípa Na Tvrzi Na horní hraně svahu nad částí obce zvané Zrnětín; dvojkmen o obvodech 300 cm a 

362 cm.  

Naučná stezka: Momentálně se připravuje k realizaci - téma flora, fauna, horniny, historie obce. 
 

Kultura, sport, turistika:  

Orlovna v Poříčí, z roku 1937,rekonstruovaná v roce 2010, slouží jako Kulturní dům, 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem,  

dětské hřiště. 

Spolková a kulturní činnost:  

Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub 

Centrum občanské a turistické vybavenosti - zde je mimo jiné umístěno informační centrum a apartmány pro turisty, 

budova rekonstruována v r. 2002. 

Ubytování :   

obec      6 osob  

Hospoda na Ranči   20 osob  
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Chatová osada Poříčí   26 osob  

Heureka Mladočov   80 osob 
 

Podnikatelská činnost:      

Subjekty se sídlem v obci:  Stavební sdružení Boštík, s.r.o. - 25 zaměstnanců. 

                     BAVO Poříčí - 15 zaměstnanců. 

V bývalém mlýně je zřízena pila a truhlářská dílna, firma BAVO vyrábí. 

Podnikání drobné:   Kadeřnictví, kosmetika, pískový lom, truhlář. 

Zona podnikání:   pro živnostníky a drobné řemeslníky dle ÚPO je vymezena 

Nerostné sur.:    písek, Jiří Bartoš  

dobývací prostor: 3,02 ha (0,46 %); stavebního kamene Budislav ev.č.700604 

 (GRANITA a.s. Skuteč)  

chráněné ložiskové území: 71,21 ha (10,92 %);  

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin: 2; 12,67 ha (1,94 %);  

Zemědělství:   Zemědělské družstvo Dolní Újezd - 30 zaměstnanců. ZD hospodaří na 489 ha  

    zemědělské půdy. V Zrnětíně a v Mladočově jsou střediska živočišné výroby. 
 

Občanská vybavenost: 

Restaurace s kuchyní:   Hospoda na Ranči 

Stravování důchodci:   Jídelna ZD Dolní Újezd - středisko Poříčí + donáška obědů z této jídelny. 

Pečovatelská služba terénní:   Charita Dolní Újezd a Charita Nové Hrady 

Zdravotní péče:    Lékaři - Dolní Újezd, Lubná, Nemocnice a LSPP v Litomyšli 

Hřbitov:    v Mladočově pro: Poříčí, Budislav, Chotěnov, Desná, Horní Újezd 

MŠ:     Mateřská škola  Desná - 20 dětí 

Základní škola    Dolní Újezd - 40 žáků 

Obchod:   Prodejna smíšeného zboží  
 

Ochrana přírody a krajiny 

přírodní památka (PP):  ne  

přírodní rezervace (PR): ne 

významný krajinný prvek registrovaný: 1,45 ha (0,22 %); č. 255 – květnatá kyselá louka na okraji jižní zastavěné části 

obce Poříčí 

Biokoridor  lokální – částečně funkční (5-6) vedoucí kolem potoka Desná /zachovat, případně dosázet břehový porost 

vhodnou skladbou dřevin/.                   

Biokoridor  lokální - funkční (11-4, 11-12) - tok potoka Desná /zachovat dnešní stav, chránit přilehlé louky/   

Biokoridor lokální - funkční na potoce Desná (12-6). Délka 1500 m. /zachovat současný stav s břehovým porostem a 

dbát na zachování pruhu louky podél vodoteče/.                  

Biokoridor lokální (6) – zalesněný svah SV od Poříčí na Dolní Újezd. /obnova a doplnění s použitím vhodných druhů 

dřevin/. 

Z k.ú. Chotěnov zasahuje okrajově do řešeného území v severní části nefunkční biokoridor. 

Lokální biocentrum na potoce Desná (Obory) – na k.ú Poříčí funkční. Rozloha 3 ha. /zachovat současný stav 

břehovým porostem a dosázet vhodnou skladbou dřevin na potřebnou výměru/.                        

Lokální biocentrum na potoce Desná  pod Mladočovem (Na pastvě) – částečně funkční. Rozloha 3 ha. /podpora 

přirozené druhové skladby/  

 

 

Shrnutí současného stavu 

- Neexistence významného zaměstnavatele v obci. 

- Vysoké procento vyjíždějících za prací. 

- Existence rozvojové plochy pro podnikání v blízkosti obce. 

- Existence ubytovacích a stravovacích zařízení pro využití v cestovním ruchu v obci. 

- Zdravotnická ani sociální zařízení se v obci nenacházejí. 

- V obci se nachází sportoviště, která mohou být za předpokladu zkvalitňování a rozšiřování využita jako 

doplňková služba cestovního ruchu. 
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- Veřejná doprava je pro obyvatele obce zajišťována v rámci integrovaného dopravního systému.  

- Technická infrastruktura v obci je v současné době na dostačující úrovni, kapacitní rozšiřování je předmětem 

územního plánování a hlavním ovlivňujícím faktorem je růst populace. 

- Vzhledem k podmínkám vyplývajícím ze zákona o rozpočtovém určení daní má obec velmi malé možnosti 

své daňové příjmy ovlivnit. 

- Obec zvyšuje své možnosti čerpání dotací z různých fondů tím, že investuje do přípravy projektových 

dokumentací pro plánované podávání žádostí o dotace. Obec pravidelně čerpá dotace z PRV (POV). 

 

 

Průzkum názorů občanů a organizací 
Převzato z diskuzí nad Místním Programem obnovy venkova, který je každoročně aktualizován. 

 Občané si nejvíce váží hezkého prostředí obce, dále pak bezpečnost v obci a dobrou dopravní dostupnost.  

 Podle občanů by obec měla být do budoucna především bezpečná a klidná, s kvalitním životním prostředím. 

 Obec má být zaměřená na cestovní ruch a možnosti rekreace v okolí obce. 

 Občané kladně hodnotí péči o obecní majetek. 

 Omezené možnosti nákupu v obci (potraviny, smíšené zboží). 

 Obec by podle občanů měla podporovat podnikání v obci. 

 Občané kladně hodnotí kvalitu životního prostředí v obci a okolí. 

 Špatná kvalita nabízených služeb v oblasti obchodu 

 Kladné hodnocení společenského života obce. 

 

 

 

SWOT  analýza (souhrn hlavních analytických poznatků) 

  
    1. Obec  

    Silné stránky 

       kvalitní životní prostředí                             

        dostatek lokalit pro výstavbu RD                                        

       dobrá dopravní dostupnost   

       dostatek parkovacích míst pro osobní auta 

       dodržování tradice pouti, lidových zábav a udržování novodobých tradic vzniklých po roce 1990  

                       

Slabé stránky  

     nedostatečné dopravní napojení na silnice vyšších tříd   

    nedostatečně rozvinutá terciérní sféra                         

       malý počet podnikatelů                       

       nedostatek investičních zdrojů a kapitálu                      

       prozatím nedostatečný rozsah vybavení a služeb pro cestovní ruch a rekreaci                           

       nedostatek financí na dobudování chybějící technické infrastruktury  

       nedostatek pracovních příležitostí v obci                                       

neuspokojivá situace v obchodní síti 

Příležitosti 

      rozvoj drobného  a středního podnikání, které využívá manuální zručnosti obyvatel   

      podpora drobného a středního podnikání s maximálním využitím dotačních titulů  

      středisko zemědělské výroby, kde lze realizovat i jiné podnikatelské aktivity  

        podpora podnikání v oblasti obchodu smíšeným zbožím a potravin. 

Hrozby 

       nedostatečný rozvoj drobného a středního podnikání, zejména ve službách                     

       nárůst nezaměstnanosti v souvislosti s omezováním výroby v  průmyslu v rámci celého okresu     

       snižování reálné úrovně příjmů místních veřejných rozpočtů                       

       úbytek ekonomicky aktivního a vzdělaného obyvatelstva může vyvolat celkovou stagnaci a úpadek 

mikroregionu  
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2. Zemědělství a lesnictví                                   

        Silné stránky  

       tradice extenzivního zemědělského hospodaření                      

       nízké náklady na pracovní sílu  

                

        Slabé stránky 

       nedostatek investičních zdrojů a kapitálu                         

       stagnace zemědělské výroby 

 

        Příležitosti  

      větší podíl finálního zpracování produktů zemědělské výroby                    

      využití netradičních forem zemědělství (obnovení pastevectví)                         

      rozvoj zemědělství pomocí efektivního využívání dotačních titulů 

                         

         Hrozby  

      pokles zemědělské výroby, vedoucí až k zániku zemědělských podniků                        

      nárůst nezaměstnanosti v souvislosti s omezováním výroby v zemědělství v rámci celého okresu             

 

 

 

3. Krajina a životní prostředí , veřejné prostory, krajina a ekologie                           

        Silné stránky 

     atraktivní životní prostředí                                     

     fungující ÚSES                            

     vysoký stupeň ochrany kvalitního přírodního prostředí                            

     dostatek kvalitních vodních zdrojů                                  

 kvalitní přírodní prostředí                                                  

 těžba nerostných surovin v lokální pískovně - odhadované zásoby na 80 let. 

 podstatné snížení emisí z bodových zdrojů znečištění (splaškové a průmyslové odpadní vody).  

     řešena likvidace odpadních vod 

     opravené fasády, neexistence objektů, které svým vzhledem, nepříjemně působí na návštěvníka obce 

Rozvojové plochy v obci se nachází mimo záplavové území 

 

          Slabé stránky                            

 zadržování vody v území ve vodních nádržích, rybničních soustavách a po revitalizacích drobných 

vodních toků.  

     vysoký podíl rozornění půdy – přetrvává velkoplošné hospodaření bez přírodních předělů                   

     špatný stav lesních porostů (monokultury)                                                     

      nedořešená technická infrastruktura znamená další zemní práce                

     vysoká finanční náročnost investic pro dosažení ideálního stavu                

 snížená přirozená retenční schopnost krajiny jako důsledek dřívějšího způsobu obdělávání zemědělské 

půdy  

 nepříznivý morfologický stav vodních toků, přetrvávající nevhodné stavební úpravy  

 nedostatek ekologických stabilizačních prvků v povodí  

 vysoký podíl zornění zemědělské půdy, s důsledky v poškození a degradaci půd  

 dlouhodobě pokračující trend k další urbanizaci záplavových území  

 snížení emisí i z plošných zdrojů znečištění v zemědělství (nižší používání hnojiv a pesticidů).  

 

 

         Příležitosti  

      změny zemědělského hospodaření v souvislosti s údržbou krajiny                        
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      rovnováha mezi ekonomickým rozvojem a kvalitou životního prostředí                         

      postupný přechod od monokultur k autochtonním porostům                   

      dořešení fasád a regenerace vybraných objektů  

 zvyšování zájmu veřejnosti o posilování významu rekreační funkce krajiny a vodních ekosystémů.  

     atraktivita terénu zpřístupněného turistickými stezkami i cyklotrasami  

     vyšší stupeň v třídění odpadů a využití bioodpadu  

                                                                             

     Hrozby 

 intenzivní zemědělská výroba může snižovat kvalitu přírodního prostředí                       

 nekoordinovaný rozvoj  může znehodnotit významné přírodní oblasti a krajinu jako celek                    

 plošná a rýhová eroze 

 obtížně řešitelný střet potenciální těžby výhradního ložiska Poříčí (stavební kámen) s rekreačním 

využíváním území a chatovou osadou.  

 

 

 

4. Sociální  infrastruktura - Lidské zdroje a ekonomika                            

       Silné stránky 

    možnost nabídky bydlení ve venkovském prostředí                            

   výhodné podmínky pro zemědělství                           

   příznivé životní prostředí pro občany i rekreaci                                                          

   poloha blízká atraktivním místům mikroregionu (historickým i přírodním)                             

   rezerva pro možnost výkupu a  rekonstrukci nevyužívaných objektů                                    

   významný podíl v bydlení v rodinných domech                       

    nevyužité středisko zemědělské výroby                                                                         

    středisko zemědělské výroby, kde lze realizovat i jiné podnikatelské aktivity                                                   

    dodržování tradic                                                             

    vybavenost obce základní technickou infrastrukturou                                              

    obec je zapojena do mikroregionů      

   zvyšující se počet obyvatel obce                     

   dobré dopravní napojení   

 dostatek obecních pozemků pro bytovou výstavbu 

                                            

Slabé stránky 

                                         

      nedostatečný rozsah občanské vybavenosti a služeb pro občany                                                            

      nedostatek pracovních příležitostí v obci                                            

      neaktualizovaný ÚPO ve smyslu nových zákonných norem, který stanovuje jasnou koncepci pro 

chování se podnikatelských subjektů a občanů v území                        

      obec nemá základní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a pobytové rekreace.   

                            

Příležitosti 

      změna rekreačního bydlení v trvalé                        

      možnost rozvoje agroturistiky                        

      dobudování cyklostezek a vytvoření „etapních stanic" pro turisty (stravování, ubytováni)                  

      vytvoření nových pracovních příležitostí na rezervních plochách a objektech  

      intenzivnější spolupráce na úrovni mikroregionu                                                        

      možnosti dalšího rozvoje individuální výstavby                  

      vytváření pracovních příležitostí v nových formách podnikání, využití místních materiálů                    

      zpracování produkce zemědělské prvovýroby   

                                  

Hrozby  
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      další prohlubování disproporce demografické struktury                         

      změna tradičních forem vesnického bydlení a nevhodných forem zástavby                      

      s rostoucí nezaměstnaností vzrůstá míra sociálně patologických jevů  

                            

Rizika  

      malá vůle občanů k rekvalifikaci a zaměstnání v oblasti služeb                                  

      nárůst nezaměstnanosti v mikroregionu                               

      narůstající odliv mladých perspektivních občanů z obce do větších sídel                                                      

      problematické pokrytí aktivit finančními prostředky z vlastních zdrojů 

 

 

 

5. Technická infrastruktura a doprava 

       Silné stánky 

      vyhovující pokrytí obce rozvodnými sítěmi elektrické energie                                       

      telekomunikační zabezpečení                        

      provedena plynofikace   

 dobrá úroveň dopravní obsluhy z hlediska frekvence  

  parkoviště dostatečná 

 dostatečné zásobení pitnou vodou 

  řešená likvidace odpadních vod                                               

 

       Slabé stránky 

     potřebná rekonstrukce nn a VO 

      napojení na nadřazenou dopravní síť  

      nedokončená likvidace odpadních vod                              

      špatná kvalita silnic II a III třídy a místních komunikací                                 

      nedokončená základní technická infrastruktura obce zejména ve vodním hospodářství                               

      nezpracovaná předprojektová příprava   

  špatně nastavené časové spojení dopravní obslužnosti 

 

        Příležitosti 

     kvalitní vybavení inženýrskými sítěmi vytváří dobrý základ pro rozvoj bydlení a podnikání                            

     kvalitní vybavení inženýrskými sítěmi (po zajištění likvidace odpadních vod) vytvoří dobrý základ pro 

 rozvoj bydlení a podnikání                                                    

     kabelizace NN ve vymezených prostorách obce (střed obce)                               

     definitivní dokončení oprav místních komunikací                                  

     využití internetu pro vzdělání, přenos informací i vzájemnou komunikaci mezi obcemi 

 

         Rizika   

      velká finanční náročnost a nedostatek financí na dobudování chybějící technické infrastruktury                          

      neúměrné zvyšování nákladů na dopravu                                 

      neřešení problému likvidace odpadních vod ohrožuje životní prostředí                                  

      nedostatek prostředků na infrastrukturu v obecních rozpočtech 

 

 

6. Cestovní ruch, kultura  a  sport  

         Silné stránky 

     kvalitní příroda 

 dodržování tradic 

 bohatý kulturní život 

 ubytovací kapacita                                 

 sportovní hřiště 



Strategický plán rozvoje obce Poříčí u Litomyšle 

 

 

 

17 

 

 fungující Informační centrum  
 

        Slabé stránky 

      malá orientace na využívání možností rozvoje turistického ruchu a rekreace                      

      špatně dostupné informace o možnostech získání finančních prostředků na podporu CR pro neziskové 

 organizace a podnikatelské subjekty                            

      malá nabídka turistických a kulturních aktivit v zimním období  

  turistická trasa neprochází zastavěným územím obce  
  

        Příležitosti  
      rozvoj možností pro letní i zimní rekreaci                             

      posílení atraktivity mikroregionu budováním infrastruktury pro cestovní ruch                                                    

      podpora a rozvoj společenského života v obcích je významným stabilizačním prvkem, pozitivně   

ovlivňujícím demografickou strukturu a ekonomický potenciál                              

      rozvoj agroturistiky 
                           

         Hrozby 

      malá aktivita obyvatel při  rozvíjení rekreačních a turistických možností obce                                    

      ekonomická stagnace a nepříznivý demografický vývoj mohou způsobit další úpadek kulturních aktivit 

 v obcích  

      nedostatečná péče o vzhled obcí sníží jejich atraktivitu                           

      nedostatek místní aktivity bude mít za následek dlouhodobou stagnaci rozvoje cestovního ruchu 

 

 

7.  Netradiční zdroje energie 

      Silné stránky                                           

      vhodné polohy pro možnost realizace netradičních zdrojů energie      

      rezerva v plochách pro pěstování biomasy                   

      orientace některých střech pro osazení kolektorů pro využití sluneční energie pro ohřev TUV 

 

       Slabé stránky  

     vysoký náklad vstupních investic do netradičních zdrojů energie                              

     plynofikace obcí nemotivuje občany ani podniky k investicím do netradičních zdrojů  

 

      Příležitosti  

     pěstování vytypovaných druhů biomasy                              

 možnost výstavby větrné elektrárny 

 

      Rizika  

      mnohdy špatná technická úroveň (větrná elektrárna nebo tepelné čerpadlo) a možnost vykradení 

 zařízení bez trvalé obsluhy 
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4. TVORBA STRATEGIE 

 

Nadřazené strategické plány 

 
1. Regionálním operačním programem NUTS 2 Severovýchod 2007-2013 

Prioritní osa 1:   Rozvoj dopravní infrastruktury 

Oblast podpory 1.1:  Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

Oblast podpory 1.2:  Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 

EAFRD - Program rozvoje venkova  

Z EAFRD jsou prostřednictvím Programu rozvoje venkova podporovány oblasti a 

aktivity související s budováním a obnovou místních komunikací, zastávek a dalších 

drobných investic. PRV je územně zaměřen na podporu aktivit v obcích do 500 

obyvatel, přičemž jde o investice, které budou realizovány přímo na území obce. 

PRV tak doplňuje ROP Severovýchod  v řadě aktivit na zlepšení dopravní 

infrastruktury a dopravní obslužnosti. 

Oblast podpory 1.3:  Rozvoj veřejných mezinárodních letišť 

 

Prioritní osa 2:   Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory 2.1:   Rozvoj regionálních center 

Oblast podpory 2.2:   Rozvoj měst 

Oblast podpory 2.3:   Rozvoj venkova 

Zaměřeno na podporu rozvoje venkovských obcí s počtem obyvatel v rozpětí 500  –  

5 000 obyvatel v regionu soudržnosti Severovýchod. Kraje a kraji zřizované a 

zakládané organizace mohou realizovat projekty i v obcích s méně než 500 

obyvateli. V rámci oblasti jsou podporovány aktivity zaměřené zejména na 

regeneraci a revitalizaci brownfields nacházejících se uvnitř urbanizovaných území 

obcí určených k rozvoji občanského vybavení nebo podnikatelských aktivit, tak aby 

se staly nedílnou součástí aktivního života. 

V rámci této oblasti podpory budou podporovány pouze brownfields ve vlastnictví 

veřejných subjektů. Podpora je dále zaměřena na rozvoj venkova, zlepšení kvality 

života ve venkovských oblastech, především posílením venkovských sídelních 

jednotek a jejich infrastruktury služeb občanské vybavenosti pro obyv atele, včetně  

revitalizace a úprav veřejných prostorů vedoucí k obnovení jejich funkčního využití. 

Oblast podpory je dále zaměřena na rozvoj infrastruktury v oblasti školství a 

vzdělávání a v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí s cílem zvýšení standardů 

kvality života s ohledem na udržitelný rozvoj sídla a rozvoj potenciálu lidských 

zdrojů, včetně posílení sociální soudržnosti a zdraví a bezpečnosti obyvatel na 

venkově. Místní komunikace v rámci této oblasti podpory je možné řešit pouze jako 

součást integrovaného přístupu řešení problému regionu v rámci podporované 

aktivity. Podpora není zaměřena na oblast bydlení.  

Forma podpory: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních 

fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů 

projektů. 

 

Prioritní osa 3:   Cestovní ruch 

Oblast podpory 3.1:   Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti  

        cestovního ruchu 

Specifický cíl - Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj  

               cestovního ruchu. 

Tento cíl je zaměřen především na podporu investic do základní a doprovodné 

infrastruktury CR, tedy do materiálně-technického zabezpečení, které je důležitou 
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podmínkou pro realizaci CR v regionu. Specifický cíl je v rámci ROP Severovýchod 

rozvíjen prostřednictvím Oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a 

doprovodných aktivit v oblasti CR. 

Specifický cíl – Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní  

     koordinace  

Tento cíl je zaměřen především na podporu investic do zkvalitnění širokého spektra 

služeb cestovního ruchu, podporu tvorby nových produktů a programů cestovního 

ruchu (balíčků služeb) s využitím stávajícího potenciálu, vytváření a zajištění 

efektivnější a cílenější koordinace rozvojových a marketingových aktivit na území 

regionu soudržnosti Severovýchod. Kvalita poskytovaných služeb má nejzásadnější 

vliv zejména na návštěvnost regionu a tím potažmo ovlivňuje další celkový rozvoj 

CR v území. Specifický cíl je v rámci ROP Severovýchod rozvíjen prostřednictvím 

Oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR. 

Specifikace oblasti podpory 

 

 

-historických a technických památek s cílem zvýšit    

atraktivitu území z hlediska CR 

 

oblasti podpory 

Oblast podpory 3.2:   Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 

Specifikace oblasti podpory  

 

 cestovním  

ruchu 

 

čních systémů CR 

 

 

Prioritní osa 4:   Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory 4.1:   Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Globální cíl: 

elské aktivity  

Operační cíle:  

infrastrukturu 

 

Oblast podpory 4.2:   Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími 

          regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních 

          aktivit v regionu 

 

Prioritní osa 5:   Technická pomoc 

Oblast podpory 5.1:   Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP Severovýchod  

Oblast podpory 5.2:   Podpora absorpční kapacity regionu soudržnosti Severovýchod 

Technická pomoc ROP Severovýchod je výhradně určena pro potřeby tohoto 

operačního programu, avšak vykazuje komplementární vazbu na Operační program 

Technická pomoc. OP Technická pomoc bude zajišťovat přípravu metodik pro 

tvorbu manuálů pro implementaci SF, pro rozvoj finančního řízení, dále podporu  

činnosti Platebního a certifikačního orgánu (PCO) a Auditního orgánu (AO) a 

externí v zdělávání pro zaměstnance zapojené do implementace ERDF na centrální i 

regionální úrovni v oblastech implementace ERDF přesahujících rámec jednotlivých 

OP vč. regionálních. OP TP bude rovněž pokrývat potřeby koordinace a podpory 

strategického a metodického řízení rozvoje absorpční kapacity a podporovat 
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absorpční kapacitu u průřezových intervencí. ROP Severovýchod se v této 

souvislosti zaměří na podporu absorpční kapacity v konkrétních oblastech 

spadajících tématicky do jeho působnosti. 

 

2. Program rozvoje Pardubického kraje  2012 – 2016, s výhledem do roku 2020,  

Strategické cíle:    PRIORITA  /  STRATEGICKÝ CÍL  /  OPATŘENÍ 

A. Kvalitní lidské zdroje  

o Zlepšit podmínky pro vzdělávání obyvatel v souvislosti s jejich životním cyklem a zvýšit jejich 

uplatnitelnost na trhu práce.   

      Opatření A.1 Podpora kvalitního systému  vzdělávání 

o Zajistit adekvátní kvalitu zdravotních zařízení a sociálních služeb a dostupnost jejich služeb pro 

všechny skupiny obyvatel.  

       Opatření A.2 Zkvalitňování zdravotní péče, zvýšení efektivnosti jejího poskytování a zvýšení její 

                    dostupnosti i v odlehlých částech kraje 

        Opatření A.3 Zajištění místní a časové dostupnosti podpory osobám v nepříznivé sociální situaci    

prostřednictvím stabilní, efektivní, flexibilní a kvalitní sítě sociálních služeb a jejich 

provázání s dalšími službami (např. z oblasti  zdravotnictví). 

o Rozšířit a zkvalitnit nabídku aktivit pro organizované i neorganizované trávení volného času. 

Opatření A.4 Posílení kulturní rozmanitosti a historického dědictví kraje 

Opatření A.5 Podpora rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit  

Opatření A.6 Širší kultivace lidského potenciálu kraje 

 

B. Konkurenceschopnost á ekonomika 

o Dosáhnout nadprůměrného růstu HDP mezi kraji v ČR.  

Opatření B.1 Rozvoj a optimalizace využití podnikatelské infrastruktury a podpora podnikání 

o Posílit výzkumný a inovační potenciál uvnitř jednotlivých ORP a celkovou ekonomickou výkonnost 

kraje. 

Opatření B.2 Podpora vědy, výzkumu, vývoje a inovací 

Opatření B.3 Rozvoj potenciálu pracovních sil 

o Efektivně využívat potenciál kraje v oblasti rozvoje udržitelného cestovního ruchu. 

Opatření B.4 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a jejího využití při 

       rozvoji  atraktivit cestovního ruchu 

Opatření B.5 Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů 

o Posílit využití příznivé geografické polohy kraje jako důležité spojnice mezi územím Čech a severní i 

jižní částí Moravy. 

Opatření B.6 Podpora budování a zkvalitňování páteřní dopravní infrastruktury  

o Zajistit adekvátní dopravní obslužnost všech území kraje. 

Opatření B.7 Zkvalitnění regionální a lokální dopravní infrastruktury 

Opatření B.8 Rozvoj systému veřejné dopravy, rozvoj bezmotorové dopravy 

 

C. Zdravé životní prostředí 

o Zajistit šetrné hospodaření v souvislosti s rozrůstáním infrastruktury v území a zachovat krajinný ráz 

vybraných regionů.  

Opatření C.1 Podpora multifunkčního zemědělství a péče o krajinu 

Opatření C.2 Podpora efektivního nakládání s odpady 

o Dosáhnout vyššího stupně napojení jednotlivých území kraje, zejména jeho okrajových částí, na 

základní technickou infrastrukturu a rozvoj komplexní péče o povrchové i podzemní vody. 

Opatření C.3 Rozvoj infrastruktury vodního hospodářství a zvýšení ochrany vodních zdrojů v 

         území 

Opatření C.4 Zkvalitňování stavu energetické infrastruktury a zvýšení její účinnosti a šetrnosti, 

         podpora  úspor energií 

o Adekvátně a objektivně chránit a zvyšovat kvalitu jednotlivých složek životního prostředí v kraji 

zejména v postižených lokalitách. 

Opatření C.5 Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek životního prostředí 
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o Efektivně zajišťovat ochranu a bezpečnost obyvatelstva a včasnou pomoc v případě mimořádných 

událostí a krizových situací. 

Opatření C.6 Zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel kraje 

D. Koordinovaný prostorový rozvoj kraje 

o Koordinovat rozvoj systému osídlení kraje, včetně funkčního využití území a snižovat disparity 

posilováním problémových území při respektování jejich přírodních a kulturních hodnot. 

Opatření D.1 Využívání koncepčních nástrojů strategického a územního plánování při vytváření 

         podmínek pro vyvážený rozvoj Pk 

o Snížit socioekonomické rozdíly v návaznosti na sociodemografické ukazatele mezi jednotlivými 

částmi kraje (ORP). 

Opatření D.2 Posilování rozvojových příležitostí ve venkovských oblastech a problémových 

        regionech Pk  

o Projekt Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Smart administration je 

spolufinancovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a krajským rozpočtem. 

Opatření D.3 Vytváření podmínek pro rozvoj městských sídel jako pólů rozvoje Pk 

o Budovat silné partnerské vztahy rozvojových aktérů s důrazem na využití místního potenciálu při 

rozvoji území kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Opatření D.4 Rozvíjení vnějších vztahů subjektů na území Pk 

Opatření D.5 Rozvíjení spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru 

o Zefektivnit čerpání dotací do kraje a všech jeho regionů. 

Opatření D.6 Efektivní využívání evropských fondů 

 

 

3. Strategie rozvoje mikroregionu Litomyšlsko – Desinka 

Realizace strategického plánu je stanovena na období 2013 – 2023 

 
 

PRIORITA 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

    Opatření 1.1 protierozní a protipovodňová opatření 

Cíle: 

�  Zvýšení ekologické stability území  

�  Snížení podílu zemědělského půdního fondu ohroženého erozí  

�  Snížení následků povodní a přívalových dešťů 

�  Zvýšení prostupnosti krajiny 
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Aktivity naplňující opatření:  

- Dospět ke společnému, krajinářsky příznivému, řešení této problematiky zainteresovanými stranami  

- Realizace konkrétních protipovodňových, protierozních a dalších krajinných opatření 

     Opatření 1.2 veřejná zeleň a veřejná prostranství 

Cíle: 

                       � Zvýšení atraktivity obcí 

      Aktivity naplňující opatření:  

- Revitalizace a rozšíření veřejné zeleně v obcích  

- Pořízení/rozšíření techniky na údržbu obcí  

- Pokračování ve školeních na obsluhu techniky pro údržbu zeleně a veřejných prostranství 

 

PRIORITA 2 INFRASTRUKTURA 

      Opatření 2.1 dopravní infrastruktura 

Cíle: 

�  Zvýšení atraktivity obcí  

�  Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a plynulosti dopravy  

�  Zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu 

      Aktivity naplňující opatření:  

- Budování cyklostezek oddělených od komunikací II. třídy  

- Rekonstrukce a budování místních komunikací a chodníků 

- Rekonstrukce silnic II. a III. tříd  

- Budování parkovacích ploch  

- Rekonstrukce autobusových zastávek  

- Instalace bezpečnostních prvků v obcích – radary pro měření rychlosti, doplnění dopravního 

značení v místech zvýšeného pohybu dětí 

        Opatření 2.2 technická infrastruktura obcí 

Cíle 

�  Doplnění a zkvalitnění technické infrastruktury obcí mikroregionu  

Aktivity naplňující opatření:  

- Dobudování kanalizací a ČOV  

- Plynofikace intravilánu obce Makov  

- Doplynofikace obce Chotěnov  

- Rekonstrukce rozvodů nízkého napětí 

- Rekonstrukce veřejného osvětlení  

- Rekonstrukce vodovodů 

- Rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v území 

Opatření 2.3 občanská infrastruktura obcí 

Cíle  

�  Zlepšení vybavenosti obcí pro vzdělávání, zdravotní a sociální péči, samosprávu,  

spolkové, kulturní a sportovní aktivity pro místní občany, ale i pro návštěvníky  

�  Zatraktivnění života v obcích  

Aktivity naplňující opatření:  

- Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť 

- Zkvalitňování technického stavu MŠ a ZŠ a jejich vybavenosti  

- Rekonstrukce a budování sportovních areálů, přírodních i umělých koupališť 

- Zkvalitnění kulturně-společenských center  

- Rekonstrukce obecních úřadů 

- Rekonstrukce dalších zařízení občanské vybavenosti 

 

PRIORITA 3 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT MIKROREGIONU 

        Opatření 3.1 rozšíření pravidelných aktivit mikroregionu 

Cíle 

�  Rozšíření spektra akcí pro obyvatele mikroregionu  
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�  Aktivní zapojení dětí z mateřských škol do života obcí a mikroregionu  

�  Předávání tradic dětem  

�  Rozšíření společných aktivit dětí a seniorů 

Aktivity naplňující opatření:  

- Pořádání pravidelných soutěží pro děti z MŠ v mikroregionu zaměřených na tradice                   

a život v obcích, aktivní zapojení seniorů do realizace těchto soutěží Pořádání dalších   

        aktivit pro děti z MŠ 

          Opatření 3.2 bezpečnost a prevence 

Cíl 

�  Prevence kriminality  

�  Bezpečnost v obcích  

�  Zlepšení spolupráce relevantních subjektů působících v oblasti bezpečnosti v území  

                            Aktivity naplňující opatření:  

- Instalace bezpečnostních kamer u vjezdu do obcí  

- Besedy, přednášky a podobné akce pro obyvatele s důrazem na cílovou skupinu seniorů 

 

PRIORITA 4 CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE 

          Opatření 4.1 propagace místních zajímavostí 

Cíle 

�  Zlepšení propagace mikroregionu, zlepšení informovanosti turistů 

Aktivity naplňující opatření:  

- Vytvoření uceleného propagačního materiálu zaměřeného na propagaci místních  

- turistických zajímavostí  

- Distribuce výše uvedeného materiálu v tištěné podobě a uveřejnění elektronické verze na 

webových stránkách mikroregionu.  

            Opatření 4.2 infrastruktura cestovního ruchu 

Cíle 

�  Zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu  

�  Zkvalitnění služeb pro turisty  

Aktivity naplňující opatření:  

- Vytvoření nových naučných stezek a rozšíření stávajících včetně jejich propojení  

pěšími stezkami  

- Doplnění sítě map a turistických tabulí  

- Vybudování nových ubytovacích kapacit a zkvalitnění stávajících  

- Vybudování dalších turistických atraktivit a služeb 

 

 

Strategie rozvoje mikroregionu Litomyšlsko – Desinka  doporučuje tyto typy projektů: 

Pro projekty nadobecního či mikroregionálního rozsahu a charakteru•   

 Protierozní a případně i protipovodňová opatření, krajinářské úpravy  

 Veřejná zeleň(v případě nalezení společného tématu)  

 Cyklostezky  

 Některé projekty v oblasti občanské infrastruktury – zejména dětská hřiště 

 Rozšíření pravidelných aktivit mikroregionu  

 Bezpečnost a prevence  

 Propagace místních zajímavostí  

 Některé typy projektů v oblasti infrastruktury cestovního ruchu  

Pro projekty obecního charakteru lze doporučit zejména projekty: 

 Některá protierozní a protipovodňová opatření  

 Veřejná zeleň a úprava veřejných prostranství  

 Dopravní infrastruktura – zejména rekonstrukce místních komunikací  

 Technická infrastruktura  

 Projekty v oblasti občanské vybavenosti v obcích  
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 Některé projekty v oblasti infrastruktury cestovního ruchu (zejména u objektů základní infrastruktury 

vlastněných obcemi)  

 

Projekty, jejichž realizátorem může být jiný subjekt než mikroregion či obce: 

 Některá protierozní a protipovodňová opatření, krajinářské úpravy  

 Dopravní infrastruktura – rekonstrukce silnic II. A III. tříd  

 Některé projekty v oblasti technické infrastruktury  

 Některé projekty v oblasti občanské infrastruktury  

 Infrastruktura cestovního ruchu – základní, doplňková  

 Služby cestovního ruchu 

 

4. Strategie rozvoje mikroregionu MAS a Maštale – doplnit!!! 

 

 

Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území Poříčí u Litomyšle 

Dobré hodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí, průměrné hodnocení územních podmínek pro 

hospodářský rozvoj, průměrné hodnocení podmínek soudržnosti společenství obyvatel území. Celkové hodnocení 

pilířů udržitelného rozvoje území – průměrné rozvojové územní podmínky. 

SWOT analýza  

SWOT silné stránky: 

 Horninové prostředí - pískovna lokálního významu (zásoby cca 80 let); 2. Hygiena životního prostředí – 

území není v posledním zhodnoceném období zařazeno do OZKO (oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší); 3. 

Ochrana přírody a krajiny – existence registrovaných významných krajinných prvků; 

SWOT slabé stránky:  

 Hygiena životního prostředí – zvýšená hluková zátěž a lokální zvýšení imisních zátěží v důsledku silniční 

dopravy; 7. Veřejná infrastruktura, dálniční a silniční síť – relativně vysoká intenzita průjezdné dopravy II/ 

359 v údolnicové zástavbě obce s negativními vlivy na životní prostředí; 8. Veřejná infrastruktura, energetika 

– dožitý a přenosově nevyhovující rozvod zásobování elektrickou energií systémem NN; 

            SWOT příležitosti:  

 Veřejná infrastruktura, dálniční a silniční síť – předpoklad vyššího zapojení bezkolizně vedené silnice II/360 

Litomyšl – Polička do příměstského silničního systému s možností odlehčení silniční sítě v údolnicové 

zástavbě (II/359); 

SWOT rizika:  

 Horninové prostředí – potenciální těžba výhradního ložiska Poříčí (stavební kámen), střet s rekreačním 

využíváním území a chatovou osadou 

 

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) 

            Urbanistická problematika - Ověření potřebného rozsahu zastavitelných ploch, mj. s ohledem demografický 

vývoj obce, na možnosti obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny; 

Problém překročení přirozeného limitu údolní polohy zástavby v obci do prostor méně urbanisticky atraktivních, se 

zemědělskou půdou nejvyšší kvality; Problematika respektování a rozvíjení tradičních urbanistických a 

architektonických hodnot zástavby obce, skloubených s výchozími hodnotami krajiny a přírody; Poblematika zlepšení 

obvodového propojení silniční sítě a sídelní struktury v jižním prostoru území ORP, případně s posílením přímých 

obvodových vazeb s napojením na rychlostní silnici R35 mimo město Litomyšl; Sledování možnosti snížení dopravní 

zátěže na páteřní silnici II/359 procházející osídlením a větší využití volné kapacity silnice II/360; Dořešení 

vodohospodářské problematiky obce, zejména výstavba splaškové kanalizace a ČOV (dle PRVK 2009). 

             Krajinářská problematika - Velká rozlehlost a krajinářská nečleněnost lánů zemědělské půdy v okolí obce, 

způsobující problémy ochrany půdy proti erozi, retence vody v krajině, zachování kvality zemědělské půdy, ochrany 

životního prostředí a přírodní biodiverzity, průchodnosti krajiny a její rekreační využitelnosti. Zvýšená pozornost 

realizaci záměrů ÚSES, revitalizace vodních toků, obnova a nové zřízení drobných vodních nádrží, ochrana veškerých 

krajinných a přírodě blízkých ploch. Řešit problémy chybějící ucelené síť účelových komunikací pro zemědělskou 

dopravu, jejichž nedostatek způsobuje zatěžování a znečišťování stávající sítě místních komunikací a silnic 

zemědělskou dopravou; 
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Poznámka - Součástí výčtu problémů a úkolů k řešení v ÚPD je výřez z problémového výkresu ÚAP ORP Litomyšl  

         zobrazující problematiku administrativního území obce včetně širších vazeb; 

 

 

 

Vize strategického plánu  
Vytvoření prosperující obce, která bude poskytovat kvalitní prostředí pro bydlení, odpovídající služby, občanskou 

vybavenost k růstu kvality života a spokojenosti místních obyvatel. S atraktivními možnostmi trávení volného času a 

zázemím pro společenský život, sport a rekreaci vytvoří předpoklady pro stabilizaci obyvatel a zájem o pobyt v obci 

jeho obyvatel a návštěvníků obce. 

 

 

 

Identifikace problémových (kritických ) oblastí  
Všechny dílčí dokumenty vypracované v předcházejících fázích prací na strategickém plánu jsou podkladem pro 

výběr problémových okruhů. Zásadní názorové rozdíly musí být sbližovány v průběhu diskuse a u každého vyvstalého 

problému musí být hledán konsensus. Dosažení konsensu je základním kritériem úspěšnosti této fáze řešení. 

Měl by se podařit určit jen nevelký počet strategických problémových okruhů rozvoje, protože čím užší bude 

zaměření, tím snazší (lépe řečeno méně obtížná) bude realizace strategického plánu. Je tedy nutno určit takové 

problémové okruhy, v nichž je obec schopna dosáhnout prostřednictvím dostupných lidských a finančních zdrojů 

zlepšení. 

 

 

 

Rámcové cíle strategického plánu  

-  Strategický cíl představuje směrný ukazatel pro rozvoj obce a informaci o stavu, kterého by mělo být dosaženo 

realizací navržených opatření a rozvojových aktivit.  

 

Hlavním cílem zpracování strategického plánu rozvoje obce je navrhnout pro stanovené období strategického 

plánu soubor promyšlených opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje obce, realizovatelnou 

dostupnými finančními zdroji (včetně zdrojů z dotací) pro toto období 2013 - 2023. 

 

-  Stanovení strategických cílů navazuje na výběr problémových okruhů, zaměřuje se na tyto problémové okruhy a 

tvoří základní rámec pro přijímání rozhodnutí o prioritách, opatřeních a rozvojových aktivitách.  

Strategické cíle se odvozují od vize obce o jejím budoucím vývoji, globálních cílů a výsledků SWOT analýzy. 

Základem strategických cílů musí být něco víc než jen zbožná přání. Musí být formulovány se silným smyslem 

pro realitu. Stanovení cílů musí být jasné a stručné, musí udávat směr a formulovat očekávaný výsledek.  

- Cíle by měly využívat identifikované silné stránky obce. 

- Cíle by měly eliminovat identifikované slabé stránky obce. 

- Cíle by měly využívat identifikované příležitosti rozvoje obce. 

- Cíle by měly reagovat na identifikovaná ohrožení rozvoje obce. 

 

Na základě provedené analýzy s vazbou na prioritní osy definované v nadřazených koncepčních dokumentech 

byly vymezeny tyto základní cíle strategické orientace obce:  

 

Stabilizace a rozvoj území a sídel, výstavba venkovské infrastruktury 

     Budovat novou a obnovovat zastaralou venkovskou infrastrukturu a vylepšovat vzhled obcí tak, aby byly vytvořeny 

podmínky pro trvalou obyvatelnost venkovských sídel a zachován vyvážený stav životního prostředí. 

 Občanská vybavenost a služby (O); 

 Dopravní a technická infrastruktura (I) ; 

 

Obnova a rozvoj sociálního prostředí  
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     Podpořit vznik a rozvoj aktivit zaměřených na zlepšení informovanosti, vzdělanosti, sociálního zázemí a kulturního 

vyžití a přispět k celkovému zvýšení kvality života všech věkových kategorií obyvatel obce. 

 Podpora podnikání a rozvoj lidských zdrojů (P); 

 Životní prostředí (Z). 

 

 

Harmonogram realizace strategického plánu (předběžnou dobu realizace a návrh financování) 
Zpracovaný dokument strategického plánu obce na období 2013 – 2023 není dogma, platné během celého časového 

období, pro které je dokument zpracován. Celý proces tvorby dokumentu představuje iterační a cyklický proces 

selekce a zpětné korekce opatření naplňujících přijaté strategické cíle podle reálných podmínek realizace, zejména z 

hlediska možností jejich zabezpečení finančními zdroji. To se projeví v celkovém postupu tvorby SP tím, že po 

transformaci cílů rozvoje obce pro přijaté období do opatření, která naplňují tyto cíle, se provede zhodnocení, jak jsou 

opatření zabezpečena zdrojově. V případě nedostatečného pokrytí opatření zdroji je nutno provést přehodnocení 

strategických cílů a z nich odvozených opatření tak, aby byla dostatečně zabezpečena zdroji. Opatření, nezabezpečená 

zdroji, ale jejichž realizace by byla účelná, se zařadí mezi „spící opatření“. Tvoří zásobník námětů, k jejichž realizaci 

se přistoupí v okamžiku, kdy pro to budou vytvořeny vhodné podmínky. 

 

Realizace Strategického plánu by měla být založena na kombinaci přípravy a uskutečňování aktivit a konkrétních 

projektů ze strany jednotlivců (obce, podnikatelských, neziskových a jiných subjektů) a akcích realizovaných v 

partnerství, tedy prostřednictvím spolupráce dvou a více subjektů, popř. prostřednictvím svazků obcí. Do realizace 

jednotlivých projektů mohou vstupovat také subjekty působící mimo řešené území. 

 

 

 

Strategické cíle a postup k jejich dosažení 
 

A. Stabilizace a rozvoj území a sídel, výstavba venkovské infrastruktury 
 

1. Občanská vybavenost a služby 
 

Záměr 1: Nákup techniky pro údržbu komunikací a hospodaření v lesích       
Cíl:      Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

            Očekávaný výsledek: nákup traktoru pro potřeby obce - udržování komunikací v zimním období, hospodaření 

            v obecním lese 

Zpracování projektu: 2013 

Termín realizace: 2014 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, Dotace z PRV  kraje 
 

Záměr 2: Rekonstrukce budovy obecního úřadu        
Cíl: Celková oprava a modernizace objektu 

       Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

       Očekávaný výsledek: moderní pracovní prostředí, energetická úspora 

Zpracování projektu: 2014 

Termín realizace: 2015 - 2016 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, Dotace z EU   
 

Záměr 3: Výstavba hasičské zbrojnice       

Cíl:  Nová hasičská zbrojnice     

       Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

       Očekávaný výsledek: vyhovující prostory pro činnost hasičského sboru, vyšší akceschopnost 

Zpracování projektu: 2014 

Termín realizace: 2015 - 2016 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, Dotace z EU 
 

Záměr 4:  Zkvalitnění oblasti obchodu 
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Cíl: Nový obchod smíšeným zbožím a potravin     

       Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

       Očekávaný výsledek: zlepšení kvality a sortimentu  

Zpracování projektu: 2014 

Termín realizace: 2015 - 2020 

Financování: Soukromý sektor a podporou obce Poříčí u Litomyšle 

 

Záměr 5:ÚP Poříčí u Litomyšle 

Cíl:  Pořízení nového ÚP Poříčí u Litomyšle vzhledem k tomu, že stávající ÚPO pozbyde v roce 2020 platnost.     

        Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

        Očekávaný výsledek: Nový ÚP vyřeší rozvoj obce ve smyslu nové legislativy 

Zpracování projektu: 2016 

Termín realizace: 2017 - 2020 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, Dotace z PRV kraje 

 

 

        2. Doprava, technická infrastruktura a bydlení 
 

Záměr 1: Výstavba ČOV a kanalizace          

Cíl:    Dokončení I.etapy výstavby ČOV a kanalizace 

           Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

            Očekávaný výsledek: Zajištění likvidace odpadních vod 

Zpracování projektu: 2012 

Termín realizace: 2012 - 2013 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, Dotace OPŽP 
 

Záměr 2: Kanalizace -II.etapa        

Cíl:    Dokončení kanalizace  

           Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

           Očekávaný výsledek: Zlepšení situace v likvidaci odpadních vod  

Zpracování projektu: 2014 

Termín realizace: 2016 - 2017 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, dotace MŽP 
 

Záměr  3: Cyklostezka Litomyšl – Poříčí 

Cíl:    Zatraktivní obec a celý region z hlediska turistického ruchu 
           Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

           Očekávaný výsledek: Zvýšení zájmu o obec, využívání služeb v obci 

Zpracování projektu: 2016 

Termín realizace: 2017-2018 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, dotace MAS 
 

Záměr 4: Výstavba technické infrastruktury       

Cíl:  Inženýrské sítě pro výstavbu RD     

       Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

       Očekávaný výsledek: podpora zájmu o výstavbu RD  

Zpracování projektu: 2016 

Termín realizace: 2017 - 2018 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, Dotace z PRV MMR ČR 
 

Záměr  5: Oprava místních komunikací      
Cíl:  Oprava části navazující místní komunikace, odstavné stání 

           Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

            Očekávaný výsledek: Bezprašný povrch přilehlé místní komunikace, odstavení osobních aut mimo  

            komunikaci. 
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           Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

            Očekávaný výsledek:  

Zpracování projektu: 2015 

Termín realizace: dle potřeby 

Financování: Obec Poříčí u Litomyšle, dotace PRV MMR ČR a kraje 

 

 

 

B. Obnova a rozvoj sociálního prostředí  

   

   1. Podpora podnikání a rozvoj lidských zdrojů  
 

Záměr 1: Zvýšení zaměstnanosti v obci 

Cíl: Rozšíření podnikatelských aktivit  

       Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

       Očekávaný výsledek: zvýšení zaměstnanosti 

Zpracování projektu: 2014 

Termín realizace: 2015-2023 

Financování: Soukromý sektor a podporou obce Poříčí u Litomyšle 

 

 

2. Životní prostředí 
 

Záměr 1: Úprava vnitřních prostor v obci 

Cíl: Úprava ploch u RD a jejich okolí  

       Podklady: rozhodnutí zastupitelstva obce 

       Očekávaný výsledek: zlepšení prostředí v detailech 

Zpracování projektu: 2014 

Termín realizace: 2015 - 2023 

Financování: Soukromý sektor a podporou obce Poříčí u Litomyšle 

 

 

Pozn. 

Jednotlivé strategické cíle budou ročně upřesňovány a rozpracovány do ročních plánů Místního POV s vyčíslením 

jejich finanční náročnosti. 
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5. NÁSLEDNÉ KROKY 

 

 Veřejné projednání 

Tvorba strategických a programových dokumentů a jejich aktualizace by měly být průběžně komunikovány s 

veřejností. Jako praktická forma se jeví jejich zveřejnění. Zveřejněny by měly být minimálně tyto etapy: 

• informace o proceduře přípravy SP, o složení orgánů (strategická komise, pracovní skupiny) a o termínech 

 zpracování SP 

• sociálně-ekonomická analýza a SWOT analýza obce  

• vize, globální cíl, strategické cíle, problémové okruhy, priority a opatření 

• dokument jako celek 

• zásadnější změny při aktualizaci dokumentů. 

 

Pro diskuzi souhrnného dokumentu bude svoláno mimořádné zasedání obecního zastupitelstva s účastí veřejnosti. 

Připomínky musí být shromážděny a předloženy strategické komisi před projednáváním uvedených výstupů. 

 

 

 

Druhy zdrojů pro finanční alokaci 

Zdroje pro finanční alokace z veřejných rozpočtů jsou: 

- státní rozpočet prostřednictvím regionálně alokovaných výdajů ústředních orgánů státní správy 

- místní veřejné rozpočty (veřejné rozpočty s územní působností). 

Tyto zdroje považujeme za hlavní zdroj spoluúčasti na financování SP. 

Zdroje ostatní jsou: 

- zdroje rozpočtů hospodářských činností obcí a jejich dobrovolných svazků 

- části rozpočtů příspěvkových organizací (kryté mimo zdroje místních veřejných rozpočtů) 

- soukromé zdroje. 

Soukromé zdroje pro rozvoj obcí jsou zdroje, které představují: 

- vklad soukromé sféry do aktivní politiky zaměstnanosti 

- podporu veřejných služeb (např. sponzorské dary) 

- podíl na rozvojových investicích lokálního významu (např. vybudování provozní jednotky podniku v obci). 

 

 

 

Dotační politika 

Vazby strategického plánu na další vhodné operační programy. 

Kromě Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod (CZ05) se nabízejí také další operační 

programy, které by mohly zajistit spolufinancování navržených aktivit. Jedná se především o tematické operační 

programy (TOP), a to konkrétně o OP Životní prostředí, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, OP Podnikání a inovace a Integrovaný operační program.  

Operační program Životní prostředí 

OP Životní prostředí je zaměřen na zkvalitnění životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Kromě tvrdých 

investic do infrastruktury vedoucí ke zlepšování vodohospodářské infrastruktury, kvality ovzduší, udržitelného 

využívání zdrojů energie či zkvalitnění nakládání s odpady nabízí také možnost realizace environmentálních 

vzdělávacích programů (EVVO). 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
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Globálním cílem OP Lidské zdroje a zaměstnanost je zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR, ale 

také například posilování efektivity veřejné správy a veřejných služeb. Na základě navržených aktivit se jeví jako 

nejvhodnější oblast podpory 4.2 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Bohatým zdrojem na financování neinvestičních aktivit je OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. U projektů 

tohoto typu se předpokládá mnohem náročnější administrace v průběhu řízení projektu než u akcí investičních. 

Pro obec znamená tento program opět oblast, do které se může svými navrženými aktivitami zapojit. Kromě obce 

mohou být v tomto operačním programu žadatelem například také školská zařízení, a to v rámci projektů 

spojených se vzděláváním pedagogů, lektorů, řídících či organizačních pracovníků škol. To se týká navržených 

aktivit v prioritní oblasti Podpora podnikání a rozvoj lidských zdrojů. 

Operační program Podnikání a inovace 

OP Podnikání a inovace se týká především firem, proto pro obce nezbývá mnoho příležitosti se do tohoto 

programu zapojit jako žadatel. Navíc naprostá většina navržených aktivit tohoto strategického plánu svým 

charakterem do OP Podnikání a inovace nezapadá. Záleží spíše na podnikatelských subjektech, jak se této 

příležitosti k financování chopí. Pro obec jako žadatele zůstává relevantní prioritní osa č. 5 – Prostředí pro 

podnikání a inovace. 

Integrovaný operační program 

Integrovaný operační program je pro obec spíše okrajový. V případě obce Poříčí u Litomyšle se v podstatě jedná 

pouze o oblast podpory 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, aktivita b) Podpora tvorby a 

aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

Program obnovy venkova 

Program obnovy venkova je především určen obcím do 500 obyvatel a je realizován na úrovni MMR ČR (PORV) 

a na krajské úrovni (PRV). 

 

Finanční zdroje 

Finanční rámec vychází z rozpočtových možností obcí a Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka jako celku. Subjekty, 

financující dílčí akce a projekty, jsou jednotlivé obce nebo mikroregion jako právnická osoba v závislosti na typu 

projektu (obecní, mikroregionální).  

Obce a mikroregion  často využívají možnosti dotačních titulů a grantů ke spolufinancování svých projektů (např. 

budování kanalizací, oprava drobných památek atd.).  

Z regionálních dotačních titulů bylo nejčastěji  čerpáno z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a 

z programů EU byly nejčastěji využívány Program rozvoje venkova (individuální projekty i projekty realizované v 

rámci realizace Strategického plánu Leader MAS Litomyšlsko), Operační program životní prostředí. Lze 

očekávat využívání vyhlášených dotačních titulů do konce programového období 2007 – 2013 v závislosti na 

vyhlašovaných výzvách k podávání žádostí o dotaci. Po roce 2013, v souvislosti s novým programovým obdobím 

EU, lze s velkou pravděpodobností očekávat modifikaci priorit operačních programů a tedy i aktivit, které budou 

moci být financovány  z evropských fondů, na což bude muset reagovat i tento strategický plán doplněním či 

aktualizacemi. 

 

 

Monitoring, hodnocení a aktualizace strategického plánu 
V průběhu realizace dokumentu je zapotřebí po určitém období provést zhodnocení, jak jsou jednotlivá opatření 

z dokumentu realizována, která opatření jsou neadekvátní dané situaci, jaká opatření lze již z dokumentu 

vyřadit, která je třeba přehodnotit, která je nutno zařadit nově apod. Aktualizace strategického plánu je 

relevantní, pokud se výrazně změní priority rozvoje obce nebo se většina cílů blíží splnění. 

Je proto vhodné, aby Řídící skupina neukončila svoji činnost vypracováním strategického plánu, ale aby nadále 

pracovala jako poradní orgán obce a podílela se na procesu aktualizace strategického plánu. Představitelé obce a 

zaměstnanci obecního úřadu budou se strategickým plánem pracovat jak při přípravě rozpočtu, tak i v rámci 

přípravy jednotlivých projektů. 

 

Následující body představují opakující se cyklus implementace a aktualizace strategického plánu. 

1. Kontrola o průběhu realizace pro vedení obce, Řídící skupinu a realizátory projektů 

- průběžná kontrola - OÚ Poříčí u Litomyšle,  1-2x ročně        
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- jednorázová kontrola - Řídící skupina, 1x ročně, zpráva pro zastupitelstvo obce o realizaci strategického    

plánu. 

2. Evidence nových návrhů a připomínek shromažďování podkladů od občanů a institucí - OÚ Poříčí u  

  Litomyšle, průběžně, informace pro zastupitelstvo obce, Řídící skupinu a realizátory projektů. 

3. Příprava aktualizace aktivit příprava nových aktivit na základě kontroly a evidence navrhovaných změn  

        - OÚ Poříčí u Litomyšle, 1x ročně, návrhy pro Řídící skupinu. 

4. Zpracování aktualizované verze strategického plánu (aktualizace aktivit příprava a projednání návrhu 

 aktualizovaného strategického plánu v Řídící skupině ) - OÚ Poříčí u Litomyšle na Základě rozhodnutí 

 Řídící skupiny, 1-2x ročně návrh aktualizovaného strategického plánu pro jednání v zastupitelstvu obce. 

 

6.  ZÁVĚR 

 

- Tímto dokumentem deklarujeme zájem samosprávy na zodpovědném růstu obce a vymezujeme konkrétně 

priority a směry rozvoje naší obce do budoucnosti.  

- Strategický plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a 

hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán 

rozvoje obce také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli tím, že pomáhá překonat odpor ke změnám 

a informuje o nových příležitostech a záměrech obce.  

- Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným efektem by mělo být 

maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení stránek slabých stránek. Naší snahou je 

zajistit pro obec maximální možné využití příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní 

dotace a granty.  

- Předkládaný Strategický plán rozvoje obce Poříčí u Litomyšle, pro období 2013-2023, byl připraven pro 

potřeby obce jako jeden z účinných nástrojů vytváření shody místní komunity o budoucnosti obce.  

- Cílem při vytváření tohoto dokumentu bylo na základě stanovené vize rozvoje obce identifikovat prioritní 

oblasti rozvoje obce a zvolit takové aktivity, které povedou k naplňování této vize na základě principů 

udržitelného rozvoje. 

- Strategický plán obsahuje ve své návrhové části celou řadu zajímavých projektů, jejichž realizace nepochybně 

přispěje k rozvoji obce nejen ve vytýčeném období. Zároveň je koncepčním otevřeným dokumentem, který 

bude na základě připomínek místních institucí a občanů obce průběžně upřesňován a aktualizován tak, aby co 

nejvíce přispěl k naplnění vize rozvoje obce Poříčí u Litomyšle 

 

Po schválení zastupitelstvem obce se tento strategický plán stává závazným rozvojovým dokumentem obce Poříčí u 

Litomyšle. 

 

 

 

 

Doložka o schválení zastupitelstvem  
Schváleno na schůzi zastupitelstva obce Poříčí u Litomyšle dne ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..     …………………………. 

      místostarosta obce        starosta obce 

                                                                    razítko obce Poříčí u Litomyšle 
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Přílohy: 

Projektové listy jednotlivých projektů 

 

 

Projektový list – komentář 

 

Následující komentář je návodem pro správně vyplnění projektového listu. Vyplněné listy shromažďuje obecní 

úřad, přidělí jim evidenční číslo a každoročně vybírá vhodné projekty, které finančně či organizačně podpoří. 

Vyplněním projektového listu dáte vedení obce najevo, jaké problémy vás pálí a jak by dle vás bylo vhodné je 

řešit. Tím vyjadřujete svůj aktivní zájem o další rozvoj obce.  

Projektový list vyplňujte co nejkonkrétněji, nebojte se upřímného a kritického tónu. Nezapomeňte uvést své jméno 

a kontakt pro případ, že by váš projekt byl vybrán k realizaci. 

V případě nejasností vám s vyplněním poradí pověřený pracovník obecního úřadu. 

1. Název vyjadřuje činnost, službu nebo objekt, který by měl vzniknout. Měl by stručně popisovat hlavní náplň 

projektu. Příkladem názvu je „Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská“. 

2. Lokalizace je místo nebo území, ve kterém bude záměr realizován a kterému bude sloužit. Uveďte, zda se váš 

projekt týká celé obce, určité části obce či konkrétního místa. 

3. Cíl informuje o stavu, kterého má být dosaženo. Cíl musí být konkrétní a měřitelný. Například „Oprava 

chodníku v délce 200 m od křižovatky až k zastávce“. 

4. Popis charakterizuje konkrétní průběh činností. Pokud neznáte přesné technické detaily, není to na překážku. Je 

možné zde uvést další související činnosti. Například „Při opravě chodníku vybudovat bezbariérovou zastávku 

MHD“. 

5. Výchozí stav je popisem současného stavu a důvodu, proč jej řešit. Je možné zde uvést konkrétní skupinu 

obyvatel, která je současným stavem nejhůř postižena. 

6. Období realizace udává doporučený začátek a konec činnosti (měsíc/rok). 

7. Předpokládané finanční náklady jsou odhadem celkové ceny projektu v Kč. 

8. Realizátor je ten, kdo by měl danou věc provést a mít za ni odpovědnost. Může to být obec, jiná organizace i 

jednotlivec. 

Kontakt: Uvádějte prosím co nejvíce kontaktních možností. 
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