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1. Úvod
Program rozvoje obce Jičíněves je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority
obce a jejich částí. Program vychází z analýzy demografické a socio – ekonomické situace
v obci a zohledňuje potřeby obyvatel a jejich představitelů.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost vedení obce a pro přípravu projektů a
rozvojových aktivit v obci.
Má zajistit prosperitu obce, uspokojit potřeby obyvatel a stanovit vizi pro život v obci do
budoucna. Zároveň podává veřejnosti přehled o plánovaných investičních aktivitách obce a
lze na něj odkazovat při podávání žádostí o dotace, úvěry či příspěvky, a lépe tak prosazovat
zájmy obce Jičíněves, jejich místních částí a jejich občanů.
Dokument je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. Analytická část popisuje
situaci v obci na základě statistických dat a ve svém závěru nabízí východiska pro návrhovou
část. Návrhová část navazuje na analytickou část tím, že pro zjištěné skutečnosti vyplývající z
analytické části navrhuje optimální řešení.
Program rozvoje obce Jičíněves je především zaměřen na vybudování chybějící
infrastruktury, zlepšení životního prostředí, rozšíření výstavby rodinných domů, vybudování
sportovního zázemí pro volnočasé aktivity a péče o památkové objekty.
Podkladem byl mimo jiné územní plán obce, současné potřeby obce a výhledové náměty,
kterými se obec bude postupně zabývat a dle možností řešit.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. Charakteristika obce
A.1.1. Území, historické souvislosti
Poloha
Obec Jičíněves leží ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji, nedaleko Českého ráje.
Obec se rozprostírá v Jičínské kotlině.
Obec Jičíněves patří do správního obvodu ORP Jičín, který je vzdálený 7 km. Krajské město
Hradec Králové je vzdálené 52 km.

Jičíněves

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava
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Území Jičíněvse se skládá z šesti místních částí: jsou to Bartoušov, Dolany, Jičíněves, Keteň,
Labouň a Žitětín. Pro účely katastru nemovitostí je vedeno šest samostatných katastrálních
území o rozloze 1697,4 ha s průměrnou nadmořskou výškou 254 m n.m.
Tabulka členění obce na části a katastrální území:
Název části obce

Název katastrálního území

Rozloha katastrálního území
(ha)

Bartoušov

Bartoušov

221,48

Dolany

Dolany u Chyjic

282,34

Jičíněves

Jičíněves

409,13

Keteň

Keteň

274,58

Labouň

Labouň

250,59

Žitětín

Žitětín

259,31

Základní údaje o místních částech obce Jičíněves
Bartoušov
Žije zde trvale 77 obyvatel, v roce 2001 zde žilo 83 obyvatel.
Obcí prochází silnice I. třídy č. 32 a železniční trať Nymburk - Jičín, na které jsou dokonce
dvě zastávky: starší zastávka s nákladištěm Bartoušov a dodatečně zřízená Bartoušov
zastávka blíže obci.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.
Dolany
Žije zde trvale 50 obyvatel.
Nachází se asi 1,5 km na západ od Jičíněvsi. V roce 2009 zde bylo evidováno 34 adres. V roce
2001 zde trvale žilo 45 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1322.
Jičíněves
Žije zde trvale 325 obyvatel, v roce 2001 zde žilo 309 obyvatel.
Jičíněvsí prochází silnice I. třídy č. 32 a železniční trať Nymburk - Jičín, na které je zřízena
zastávka Jičíněves.
První zápis o obci Jičíněves je z roku 1360.
Keteň
Žije zde 42 obyvatel.
Nachází se asi 2,5 km na západ od Jičíněvsi. V roce 2009 zde bylo evidováno 44 adres. V roce
2001 zde trvale žilo 36 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

5

Program rozvoje obce Jičíněves

Labouň
Žije zde 37 obyvatel.
Nachází se asi 3 km na jih od Jičíněvsi. V roce 2009 zde bylo evidováno 47 adres. V roce 2001
zde trvale žilo 54 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1313.
Žitětín
Žije zde 56 obyvatel, v roce 2001 zde žilo 56 obyvatel.
Nachází se v nadmořské výšce 242 metrů, přibližně 2 kilometry jihozápadně od Jičíněvsi.
Obec se rozprostírá u řeky Mrliny, která se zde stáčí od severu k západu. Katastrem prochází
silnice I/32, z ní odbočuje silnice III/28035, která prochází obcí.

===========================================================================
Charakter krajiny je převážně zemědělský, podíl orné půdy je 58,67% a 16,6% tvoří lesní
pozemky. Zbývajících 24,77% připadá na ostatní plochy, zahrady, ovocné sady a vodní
plochy.

V obci se nachází Zámecký rybník ve vlastnictví Schliků (Jičíněves), dva malé rybníčky
v Žitětíně ve vlastnictví obce, Sádka Bartoušov ve vlastnictví Schliků a rybník v Labouni ve
vlastnictví obce. Dále tudy protéká Mlýnský potok a jihovýchodně od obce se nachází les
Obora.
Na území obce a v jejich částech se nachází významné krajinné prvky:
 Keteňský les
 zvláště chráněné území – přírodní památka Chyjická stráň
 plochy spadající do území Natura 2000 - evropsky významná lokalita Češovské lesy
 Koridory liniových prvků ÚSES (lokální biokoridory) na k.ú. Keteň,
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Přehled biocenter a biokoridorů
Název ÚSES

Rozlišení/funkčnost

Charakteristika, poloha dle k.ú.

RBC 1778 Češov

Existující - funkční

LBK 1 Mrlina

Existující – částečně funkční

LBC 1 Chyjická stráň

Existující - funkční

LBC 2

Částečně existující

LBC 3 Zásobní rybník

Existující - funkční

LBC 4 Žitětínský rybník
LBC 5 Bartoušovský rybník

Existující - funkční
Existující - funkční

LBK 2

Částečně existující

LBC 6

Částečně existující

LBC 7 Keteňský les

Existující - funkční

LBK 3 Bílský potok

Existující – optimálně funkční

LBK 4

Částečně existující

LBK 5 Liběšický potok
LBC 9 Velký Liběšický rybník

Částečně existující
Existující - funkční

LBK 6

Částečně existující

LBC 10

Existující – částečně funkční

LBC 11

Existující – funkční

LBK 7

Částečně existující

LBC 8 Pačocha

Existující – funkční

LBK 8

Existující – optimálně funkční

Lesní biocentrum, k.ú. Žitětín, Labouň
Vodní tok Mrliny, k.ú. Dolany u Chyjic,
Bartoušov, Žitětín
Lesní porost, přírodní památka
Chyjická stráň, k.ú. Dolany u Chyjic
Údolnicové biocentrum naloukách a
mezích přilehlých k Mrlině, k.ú. Dolany
u Chyjic
Rybník na roku Mrliny, k.ú. Dolany u
Chyjic, Bartoušov, Jičíněves
Rybník na roku Mrliny, k.ú. Žitětín
Rybník na roku Mrliny, k.ú. Bartoušov
Odvodňovací příkop, biokoridor
propojující LBK 1 a lesní biocentrum
LBC 7, k.ú. Keteň
Louky západně od zastávky Keteň, k.ú.
Keteň
Lesní porost, registrovaný významný
krajinný prvek, k.ú. Keteň
Mírná částečně obhospodařovaná,
částečně zatravněná údolnice Bílského
potoka, k.ú. Keteň
Krátký úsek propojení lesního
biocentra s tokem Mrliny, k.ú. Dolany
u Chyjic
Liběšický potok, k.ú. Žitětín
Velký Liběšický rybník, k.ú. Žitětín
Přítok Bartoušovského rybníka, k.ú.
Bartoušov, Žitětín, Labouň
Louka přilehlá k přítoku
Bartoušovského rybníky, k.ú. Labouň
Rybník ležící na přítoku
Bartoušovského rybníka, k.ú. Labouň
Přítok Velkého Liběšického rybníka,
k.ú. Žitětín, Jičíněves
Část lesního komplexu Obory, k.ú.
Jičíněves
Krátká úsek lesního biokoridoru LBC 8,
k.ú. Jičíněves

Ochranná pásma
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V obci byli vyhlášeny ochranná pásma vodních zdrojů, jedná se o ochranné pásmo 1. a 2.
stupně vodního zdroje Jičíněves. OP 1.stupně má tvar pravoúhlého trojúhelníku o rozměrech
40x40x60 m a je oploceno. Zaujímá pozemek p.č.152/15 o ploše 1354 m2 . OP 2.stupně má
za úkol chránit zdroj před bakteriologickým znečištěním a jsou pro něj stanoveny zásady
obhospodařování pozemků a způsob používání organických i umělých hnojiv.
Dále jsou stanovena ochranná pásma dle zákonů o vodovodech a kanalizacích, o pozemních
komunikacích, ……..
- vodovodní a kanalizační sítě k bezprostřední ochraně vodovodních řadů a
kanalizačních stok před poškozením.
- silniční ochranná pásma, která slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle
zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by
mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní.
- ochranná pásma elektrických vedení. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení
na obě jeho strany.
- Ochranná pásma plynovodů

Základní historické souvislosti
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360.
Má se za to, že obec existovala již v době panování Václava II a že jméno nese po jeho
manželce Jitce. Od roku 1403 vlastnil Jičíněves Otík z Labouně a Dřevěnice.
Do počátku třicetileté války byla Jičíněves samostatným statkem, až Albrecht z Valdštejna ji
připojil (poč. 17. St.) k panství Veliš, které po jeho smrti získali Schlikové.
Hrabě František Josef Schlik nechal postavit v letech 1715 – 1717 v Jičíněvsi podle plánů
Jeana Baptisty Matheyho malebný barokní zámeček - třípatrovou budovu s mansardovou
střechou ukončenou věžičkou. K západnímu průčelí byla v roce 1730 přistavěna kaple
vysvěcená sv. Antonínu Paduánskému a sv. Kříži, je to jednolodní stavba s obdélníkovým
půdorysem a s presbytářem. Zámek sloužil jako lovecký zámeček až do roku 1908, kdy se stal
sídlem rodiny a byl trvale užíván. Zůstal vždy v jejím majetku, až na výjimku mezi léty 1949 1989. Dnes má zde rodina opět své sídlo. Zámek je obklopen od severu a východu 8
hektarovým anglickým parkem a od jihu Zámeckým rybníkem. Několik pávů doplňuje jeho
barokní ráz a hlásí každého návštěvníka.
V parku proti zámku je situovaná empirová oranžerie, dílo Jindřicha Kocha, z roku 1825,
která byla začátkem 20. století upravena k bydlení.

Tento barokní zámek je dominantou obce Jičíněves.
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V roce 1886 byla vybudována dvoutřídní škola pro Jičíněves a Kostelec. Do té doby chodili
žáci z Jičíněvse do školy ve Slatinách, žáci z Kostelce do Chyjic.
Obchodní dráha z Nymburka do Jičína byla postavena 1881. Poštovní úřad v Jičíněvsi zahájil
provoz roku 1887 a je zde do dnes, nyní pod Poštou Partners, kterou provozuje obec od roku
2016.
Sbor dobrovolných hasičů byl založen 1907, kampelička pro Jičíněves a Kostelec 1911,
tělocvičná jednota Sokol 1912 a fotbalový klub Spartak Jičíněves 1933. K elektrifikaci obce
došlo r. 1924 a vodovod byl zaveden 1930. Obec byla plynofikována roku 2001.
Dne 1. 7. 1960 v době územní reorganizace byly k Jičíněvsi připojeny obce Bartoušov a
Kostelec, pak následovaly 1. 2. 1965. Žitětín, 1. 1. 1975 Labouň, 1. 5. 1976 Dolany a 1. 1.
1986 Keteň. V den voleb 24. 11. 1990 se vyčlenil Kostelec jako samostatná obec.
Obec je bohatá nejen na národní kulturní památky, ale i na památky místního významu.
Kulturními památkami zapsanými v registru nemovitých kulturních památek jsou:



Socha ochránce obce svatého Floriána z roku 1843, klasicistní
plastika z druhé čtvrtiny 19. století vyšlá z novopacké řezbářské a
sochařské dílny Suchardů. Nachází se v katastru obce Žitětín při
cestě k Domovu pro seniory.
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Socha Svatého Václava, vrcholně barokní skulptura
národního patrona, která stojí na rozcestí státní silnice, v místní
části obce Bartoušov





Kostel Svatého Matouše, venkovský pozdně
barokní kostel ze 60. let 18. století s vnitřní
rokokovou dekorací, nachází se v o místní části
obce Dolany u silnice.

Zámek, areál velkého šlechtického
sídla budovaný od 18. století.
Urbanistická dominanta krajiny,
nacházející se na kopečku nad vsí v místní
části obce Jičíněves.



Krucifix, Kamenný krucifix z 19. století, doklad duchovního
života obce. Nachází se v katastru obce Keteň

Zdroj: Národní památková ústav
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Památky místního významu:
 socha Svatého Kříže v Žitětíně
 pískovcový krucifix v centru sídla Bartoušov;
 socha p. Marie a pískovcový krucifix v Dolanech;
 pomník padlým 1914 – 1918, kříž a zvonička v Jičíněvsi;
 zvonička, kamenný a železný kříž v Ketni;
 obelisk Památce padlým z 1. světové války, socha Nejsvětější Trojice, socha sv. Jana
Nepomuckého, Boží muka a zvonička v Labouni,
 Památník padlých za svobodu, který je věnován občanům obce, kteří zahynuli
v první a druhé světové válce
 Dřevěná zvonička z roku 1929
 Mezi významné stavby patří Patkův mlýn a márnice na místním hřbitově v Žitětíně.
 vybrané chalupy v Labouni, Ketni a v Dolanech.
Do památek se v minulých letech poměrně hodně investovalo, téměř všechny památky prošli
restaurováním a jsou tedy v dobrém technickém stavu, jen kostel sv. Matouše, který je ve
vlastnictví Římskokatolické církve a je v havarijním stavu.
Z historie a uspořádání obce vychází i obecní znak a prapor.
Znak je tvořen bílým hrotem v červeném štítu, převzatém z původního znaku Schliků, rodu,
který hrál pivotální roli v historii obce, postavil zdejší zámek a povýšil Jičíněves na důležité
administrativní centrum svého panství. Zámek samotný je připomínán figurou páva. Jeho
chov, počatý rodem Schliků, se dochoval na zámku dodnes. Dva topoly, které hrot provázejí,
poukazují na druhý významný počin Schliků v Jičíněvsi, a to na topolovou alej, spojující
Jičíněves s Bartoušovem, dnes součástí obce.
Vlajka přímo přebírá návrh znaku ve formě heraldického praporu s lehkou úpravou naklonění
topolů pro lepší zapadnutí do červených polí.
Znak
Červený štít se stříbrným hrotem, v něm čelně stojící a doprava hledící červený páv se zlatou
korunkou, zbrojí a oky na pérech. Hrot je provázen vykořeněnými zlatými topoly.
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Vlajka
Červený list s bílým dolním klínem s vrcholem na horním okraji listu. V klínu čelně stojící
červený páv hledící k žerdovému okraji listu, se žlutou korunkou, zbrojí a oky na pérech. V
žerďovém trojúhelníku šikmo, ve vlajícím kosmo, vykořeněný žlutý topol. Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3.

Znak a prapor může obec používat od 5. 4. 2017, kdy je schválila Poslanecká sněmovna
parlamentu ČR.

A.1.2. Obyvatelstvo
K 1. 1. 2018 žilo v obci Jičíněves celkem 587 obyvatel, z toho 303 mužů a 284 žen. Celkový
počet obyvatel od roku 2008 mírně stoupal. V roce 2008 žilo v Jičíněvsi 571 obyvatel.
Rozložení obyvatelstva v jednotlivých částech obce.
Dospělí
Část obce

Děti

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Bartoušov

28

36

5

8

Dolany

21

24

1

4

Jičíněves

140

139

32

14

Keteň

17

15

7

3

Labouň

19

15

3

0

Žitětín

26

23

4

3

celkem

251

252

52

32

Muži (51,62%)
Ženy (48,38%)
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Průměrný věk v jednotlivých částech obce.
60
50

Bartoušov
40

Dolany
Jičíněves

30

Keteň

20

Labouň

10

Žitětín

0

muži 0-15

muži 15-99

ženy 0-15

ženy 15-99

Průměrný věk je 44 let.
Údaje ze SLBD (sčítání lidu, domů a bytů) a další statistické údaje signalizují pokles počtu
obyvatelstva za sledované období až do r. 2009.
Vývoj počtu obyvatel obce v historických datech
Rok

1869

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2009

Počet obyvatel
celkem

1380

1565

1388

1118

992

885

745

656

583*

562

*údaj je k 1. 3. 2001, ostatní údaje jsou k 31. 12. uvedeného roku

Po celé sledované období počet obyvatel obce postupně klesal, přičemž se na tomto poklesu
podílel zejména nepříznivý demografický vývoj místních částí mimo vlastní Jičíněves (zde je
počet obyvatel poměrně stabilní) - viz následující tabulka udávající počet obyvatel v
jednotlivých částech obce v časovém vývoji:
rok

1869

1990

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2009

Jičíněves

339

444

402

388

317

313

311

316

319

Bartoušov 183

211

182

138

134

136

114

97

81

Dolany

181

167

160

106

120

93

63

59

52

Keteň

240

243

196

142

121

102

75

56

44

Labouň

207

213

214

148

145

118

88

69

48

Žitětín

230

287

234

196

155

123

94

59

62
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Zkvalitnění podmínek pro rozvoj bydlení se může odrazit ve stabilizaci a přiměřeném růstu
počtu obyvatel obce. Urbanizace je ve všech sídlech řešeného území poměrně stabilizována
užíváním původních objektů pro bydlení jako chalup pro rodinnou rekreaci.
Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (2009-2016)
Rok

Stav
Narození Zemřelí
1.1.

Přistěhovalí

Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek
hovalí přirozený migrační celkový

Stav
31.12.

2009

567

5

8

14

16

-3

-2

-5

562

2010

562

5

10

20

11

-5

9

4

566

2011

590

3

8

25

11

-5

14

9

599

2012

599

4

7

13

24

-3

-11

-14

585

2013

585

4

10

13

22

-6

-9

-15

570

2014

570

6

9

23

17

-3

6

3

573

2015

573

4

4

17

22

-

-5

-5

568

2016

568

5

8

40

11

-3

29

26

594

Zdroj: ČSÚ

Změny počtu obyvatel v jednotlivých letech

595
590
585
580
575
570
565
560
555

Celkem obyvatel

2008

2011

2014

2017

2018

Složení obyvatelstva je příznivé, neboť se v posledních letech přistěhovaly mladé rodiny
s dětmi.
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Zdroj: ČSÚ

Vzdělanostní struktura
Vzdělanostní struktura obyvatelstva obce je znázorněna v následující tabulce. Vychází z údajů
ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Vyjadřuje počty jedinců starších 15 let podle nejvyššího
dosaženého vzdělání.

Zdroj: ČSU

V obci žije nejvíce vyučených bez maturity, což odpovídá i složení a celkovému charakteru
obce. Převážně se zde hospodaří drobní rolníci na polnostech, které zde tvoří převážnou část
půdy.
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Spolkový život
Na zpestření společenského života v posledních letech mají kromě samotné obce Jičíněves a
školy zásluhu také občané, působící v obci prostřednictvím spolků – TJ Sokol Jičíněves, Sbor
dobrovolných hasičů Keteň, Sbor dobrovolných hasičů Bartoušov, Sbor dobrovolných hasičů
Labouň, Sbor dobrovolných hasičů Jičíněves a Myslivecký spolek Žitětín. Pod záštitou
Červeného kříže Jičín, zde působí i tento spolek.
TJ Sokol Jičíněves
Počátek fotbalových let v Jičíněvsi se datuje od roku 1932. Mužstva – Muži, dorost, starší
přípravka, mladší přípravka a školička.
Finanční prostředky pro zajištění fungování získává klub zejména vlastní činností, z dotací od
obce Jičíněves a ze sponzorských příspěvků.

Sbor dobrovolných hasičů
SDH se zabývá především preventivní činností v oblasti požární ochrany v obci Jičíněves.
SDH Jičíněves je zařazena do JPO IV – která zajišťuje požární ochranu na území obce.
Sbory jsou financovány z vlastní činnosti a z dotací od obce Jičíněves.
Myslivecký spolek Žitětín
vznikl roku 1992, má 14 členů, jejich hlavní činnosti je péče o zvěř a odchov bažantů, ve
správě mají 11 ha honitby a 450 ha uznané bažantnice. Finanční prostředky pro zajištění
fungování spolku získávají pouze z vlastní činnosti.

A.1.3.Hospodaření
Obyvatelé jsou zaměstnávání v podnicích v okolí, převážně v Jičíně. V obci je několik
živnostníků a provozoven. Zemědělskou půdu obhospodařují jak drobní zemědělci, tak i větší
zemědělské společnosti. V obci je provozována Pošta Partners, místní Staročeská hospoda a
jiné drobné služby, jako opravy silničních vozidel, truhlářství, nakládání s odpady,
slévárenství, modelářství,…
Nezaměstnanost je velmi nízká, spíše jen přechodná.
Obec Jičíněves se snaží podporovat zaměstnanost tím, že zaměstnává lidi evidované na
úřadu práce. Dále zaměstnává občany obce, kteří mají zájem o obec, a tím zkvalitňují
prostředí, ve kterém žijí. Práce jsou to převážně na údržbě zeleně, odstavných míst pro
třídění odpadů a další práce na zvelebování obce.
Obec Jičíněves neprovozuje vlastní hospodářskou činnosti.
Obec Jičíněves neprošla pozemkovými úpravami, ale její místní části ano.
Nejprve probíhali jednoduché pozemkové úpravy v místní části Keteň v letech 1999 – 2003,
poté místní část Dolany v letech 2000 -2003, místní část Bartoušov v letech 2010- 2014 a
nyní probíhají pozemkové úpravy v místních částech Labouň a Žitětín. Pozemkovými
16
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úpravami došlo zejména ke stanovení jednoznačných vlastnických vztahů k pozemkům a
dořešení přístupu k jednotlivým polnostem.
Obec Jičíněves není nijak pestrá na cestovní ruch. Kousek od obce severním směrem
prochází cyklostezka č. 14. I z tohoto důvodu se v letních měsících setkáváme hodně
s cykloturistikou, která je v tomto kraji zastoupena.

A.1.4.Infrastruktura
Technická infrastruktura
Úroveň vybavenosti technickou infrastrukturou má podobně jako vybavenost základními
službami zásadní vliv na kvalitu života v obci a jeho zájem pro potencionální nové obyvatele.
Obec Jičíněves má zaveden veřejný vodovod, který je ve vlastnictví a správě VOS a.s. Jičín.
Lokální zdroj pitné vody je nahrazen přívodem vody ze skupinového vodovodu Jičín ve směru
od Nemyčevse s napojením na původní distribuční síť a s využitím akumulace ve stávajícím
vodojemu. Původní zdroj pitné vody v Jičíněvsi slouží jen jako zdroj vody užitkové.
Vybavenost technickou infrastrukturou v jednotlivých částech obce.
Místní část

vodovod

plynofikace

kanalizace

ČOV

Bartoušov

Příprava projektu

NE

ANO

NE

Dolany

NE

ANO

ANO

NE

Jičíněves

ANO

ANO

ANO

NE

Keteň

NE

ANO

ANO

NE

Labouň

Příprava projektu

NE

ANO

NE

Žitětín

Příprava projektu

NE

ANO

NE

V letních měsících nastává problém s nedostatkem vody v místních částech.
Cílem obce je do těchto částí obce veřejný vodovod zavést, na čemž se již několik let
intenzivně pracuje. V současné době se připravují projekty na stavbu vodovodu pro místní
část Bartoušov, Labouň a Žitětín.
V převážné části obce je provedeno odkanalizování, které však v současné době nevyhovuje
a bylo by zapotřebí ji zmodernizovat. Tento problém byl řešen. Projekt, který byl v roce 2017
vypracován a schválen, vzhledem k finanční náročnosti a tím nedostatku finančních
prostředků na realizaci, muselo být od záměru ustoupeno. Veškeré úsilí je nyní soustředěno
do vybudování veřejného vodovodu do zbylých místních částí obce.
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Obec je elektrifikována i plynofikována.
Plynofikovány jsou dosud místní části Jičíněves, Dolany a Keteň. Středotlaký plynovod vede z
regulační stanice ve Starém Místě. Rozšíření sítě pro zásobování dalších sídel není dle UPD
navrženo.
Dle výše uvedené tabulky je patrné, že plynofikace chybí v místních částech Bartoušov,
Labouň a Žitětín.
Odpadové hospodářství
Svoz komunálních odpadů zajišťuje firma Severočeské komunální služby, s.r.o.. V obci i
v místních částech obce jsou k dispozici kontejnery na sklo, papír a plasty. Obec pravidelně
zajišťuje svoz nebezpečného dopadu. V současné době obec pořídila techniku na likvidaci
biologicky rozložitelných odpadů z dotace SZIF – BRKO.
Dopravní infrastruktura
Obec je dostupná autobusem i vlakem.
Vybavenost místních částí dopravní infrastrukturou
Místní část

Autobusové spojení

Vlakové spojení

Bartoušov

ANO

ANO

Dolany

ANO

NE

Jičíněves

ANO

ANO

Keteň

NE

NE

Labouň

ANO

NE

Žitětín

ANO

NE

Jičíněvsí prochází silnice I. třídy č. 32 a železniční trať Nymburk - Jičín, na které je zřízena
zastávka Jičíněves. Zastávka Jičíněves je jednokolejná v rovném úseku trati. Je řízena
výstražným zařízením a závorami. Kromě ní jsou zde ještě dvě zastávky v Bartoušově.
Podél silnice I. třídy byli vybudovány chodníky v obou směrech pro zlepšení bezpečnosti
chodců. Na tuto komunikaci navazují vedlejší silnice, které dále navazují na místní
komunikace.
Stěžejní dopravní páteří je právě zmiňovaná silnice I.32, která vede středem obce. Jedná o
hlavní spojnici mezi Jičínem a Poděbradami.
Tím, že se obec nachází na hlavním tahu Jičín - Poděbrady dopravní obslužnost je zde zcela
dostačující. V místních částech však nikoliv, intenzita spoje je zde oproti Jičíněvsi velmi malá,
18
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např. do místní části Keteň není k dispozici autobusové spojení ani vlakové spojení, obyvatelé
musejí používat vlastních dopravních prostředků či docházet na nejbližší autobusovou
zastávku, která je vzdálená 2,1 km v Dolanech, nebo vlakovou zastávku vzdálenou 3,2 km
v Bartoušově či 3,6 km v Jičíněvsi.
Kousek od obce severním směrem prochází cyklostezka č. 14. Tato trasa na území
Královéhradeckého kraje vede od hranic s Libereckým krajem (Pleskotský mlýn) přes Jinolice,
Jičín, Popovice, Butoves, Chomutice, Lodín, Nechanice, Hradec Králové, Třebechovice,
Týniště nad Orlicí, Častolovice, Doudleby nad Orlicí až na hranice Pardubického kraje
(Sopotnice).

A.1.5.Vybavenost
Bydlení
Obec Jičíněves má zpracovaný územní plán, ve kterém jsou zohledněny zastavitelné plochy,
které vedou k rozvoji obce. Lokality pro budoucí výstavbu rodinných domů, jsou postupně
zastavovány. Obec se snaží pozemky určené k zástavbě odkoupit od majitelů, vybudovat
novou infrastrukturu a podpořit tak rozvoj obce i v jednotlivých částech.
Poslední statistické údaje ze SLDB 2011 jsou shrnuty v následujících tabulkách

Zdroj: ČSU

V místní části Žitětín, byl vybudován v letech 2014 – 2015 z bývalé budovy školy Dům pro
seniory, který disponuje 6 byty pro osoby nad 70 let bez majetku. Obec se snaží prostor
okolo budovy udržovat a zpříjemnit tak stáří osob, které v budově dožívají. Z pohledu
zajištění sociální péče obec spolupracuje s oblastní charitou Kopidlno.
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Školství a vzdělávání
Obec Jičíněves je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Jičíněves, která vznikla v roce
1886.
Základní škola a Mateřská škola, Jičíněves sdružuje (málotřídní) základní školu s kapacitou 34
žáků, školní družinu (kapacita 21 žáků), mateřskou školu s kapacitou 40 dětí a školní jídelnu výdejnu (kapacita 60 jídel). Škola leží v okrajové části obce Jičíněves, která sdružuje pod OÚ
dalších pět vesnic (Labouň, Žitětín, Bartoušov, Dolany a Keteň). Škola tak nabízí své služby
dětem z těchto obcí, ale také obcí dalších jako Kostelec, Chyjice, Staré Místo, Vitiněves,
Milíčeves. Základní škola v Jičíněvsi vzdělává žáky 1.-5. ročníku a je tedy školou neplně
organizovanou (málotřídní).
Celá školní budova prošla v letech 2012 – 2015 postupně vnitřní a vnější dílčí rekonstrukcí,
bylo přistavěno jedno křídlo, které slouží jako Mateřská škola. Její prostory však stále z části
nevyhovují dnešním standardům.

Budova ZŠ a MŠ Jičíněves
Obec každý rok vyčleňuje finanční prostředky do této oblasti, v tabulce níže je uvedeno kolik
finančních prostředků obec poskytla na provoz Základní školy a Mateřské školy v Jičíněvsi
v posledních 4 letech.
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Částka v tis. Kč

679

650

509

500

592
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Zdravotní a sociální péče
V obci se nachází ordinace praktického lékaře, který dojíždí do obce 1 x 14 dní. Na odborná
vyšetření však občané musí dojíždět do nejbližšího města Jičín, kde se nachází oblastní
nemocnice.
Kultura, sport
Kulturní dům s parkovištěm v Jičíněvsi je po rekonstrukci využíváno především ke kulturním a
společenským akcím, ale i menším rodinným oslavám a sportovnímu vyžití mládeže.
Již pravidelně se zde konají vánoční a velikonoční turnaje ve stolním tenise. Každým rokem
pořádají sportovci, hasiči a příznivci MARACUPU svůj ples s bohatou tombolou. Pro nejmenší
je připraven dětský maškarní karneval.
Základní škola a Mateřská škola v Jičíněvsi tyto prostory využívá k nácviku a uspořádání svých
přehlídek a výstav prací svých žáků, ať už výtvarných, či rukodělných – aranžování květin
nebo výrobu vánočních dekorací. Pravidelně se zde uskutečňuje vánoční besídka, na kterou
navazuje rozsvěcení Vánočního stromku na parkovišti s mikulášskou nadílkou.
Prostory jsou využívány i místními občany, ať už pro malé rodinné oslavy, větší např. svatby
nebo smutnější setkání po posledním rozloučení.
V letních měsících se pořádají akce na fotbalovém hřišti v Jičíněvsi.
Mezi tradiční kulturní akce dále patří dětský den, dětský maškarní a vítání občánků.
Stávající plochy pro sport a rekreaci jsou v obci nedostačující.
Obec Jičíněves disponuje fotbalovým hřištěm, dětským hřištěm nacházejícím se v areálu
Základní školy a Mateřské školy Jičíněves, které je přístupné i veřejnosti. V místních částech
obce takovéto zázemí zcela chybí. Dle požadavků zástupců místních částí je poptávka po
vybudování dětských hřišť jednotlivých místních částech obce Jičíněves, tj. v místní části
Bartoušov, Dolany, Labouň, Keteň a Žitětín. Nesmíme však také opomenout na nutnost
obnovy stávajícího dětského hřiště v Jičíněvsi, které je ve špatném stavu.
V každé místní části obce se nachází budova obce, která slouží občanům místních části
k běžnému se scházení a pořádání sezení za účelem sbližování a upevňování sousedských
vztahů.
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A.1.6. Životní prostředí
Obec Jičíněves je tvořena 6 katastrálními územími o celkové rozloze 1 697,4 ha z toho:

orná půda 995,94 ha
trvalý travní porost 198,75
ha
lesní pozemky 280,93 ha
ostatní plochy 183,71 ha
rybníky 38,07 ha

Největší zastoupení v katastrálním území má orná půda, která je obhospodařována nejen
místními občany, ale převážně drobnými zemědělci. Lesní půda s rozlohou 281 ha tvoří 16,6
% celkové plochy obce – jedná se tedy o poměrně nízké zastoupení.
Smluvní správce lesa zajišťuje veškerou činnost v této oblasti. Zemědělské pozemky jsou
pronajímány drobným zemědělcům. Většinou je na těchto pozemcích pěstována řepka
olejka, krmná řepa a obiloviny.
Čistotu a pořádek veřejných prostranství v obci zajišťují zaměstnanci na VPP, případně
brigádníci z řad studentů, občanů ale i důchodců. Svůj díl práce odvádějí bezesporu také
samotní občané, kteří pečují o svá obydlí a jeho okolí.
Ekologickou výchovu zajišťuje Základní škola a Mateřská škola Jičíněves, která se zapojuje do
řady projektů, např. WEGA RECYCLING – třídění odpadů, nebo JAK TO BYLO ZA STARÝCH
ČASŮ - připomenutí, poznání a vyzkoušení toho, jak se dříve žilo na vesnici. Čas od času si
připomenou některé z tradic na vesnici. Ať už jsou to Tři králové, vynášení Morany nebo
práce kolem hospodářství.

A.1.5.Správa obce
Obce Jičíněves vznikla na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích a je územním
samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným
společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce.
Obec Jičíněves je obec 1. stupně, spadá pod ORP Jičín.
Obec Jičíněves má 6 místních části, je spravována zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo je
sedmičlenné a v jeho čele stojí uvolněný starosta obce. Obec má dále zřízeny tři výbory –
kontrolní, finanční a školský výbor. Obec zajišťuje správu a údržbu obce, likvidaci odpadů,
podporuje kulturní a sportovní činnost v obci.
Obecní úřad má v současné době jednoho zaměstnance.
Obec je správcem celkem dvou hřbitovů, které se nacházejí v místní části Dolany a Žitětín.
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Obec má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, již zmíněnou Základní školu a Mateřskou
školu Jičíněves.
Hospodaření obce
V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny finanční prostředky, které slouží
k zabezpečení rozvoje obce, její infrastruktury a služeb.
Rozpočty obce v letech 2013-2017
V tis. Kč

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Třída 1 – daňové příjmy

7 306

7 354

8 515

8 865

9 590

Třída 2 – nedaňové
příjmy

454

369

400

773

866

Třída 3 – Kapitálové
příjmy

776

977

3

6

323

Třída 4 – přijaté dotace

374

4 455

2 860

135

647

Příjmy celkem

8 909

13 155

11 778

9 779

11 426

Třída 5 – běžné výdaje

5 497

5 364

6 392

5 495

6 214

Třída 6 – kapitálové
výdaje

6 468

5 429

5 937

1 670

2 489

Výdaje celkem

11 965

10 793

12 329

7 165

8 703

Třída 8 - financování

-35

-845

-550

-422

-422

Saldo

-3091

1 517

-1 101

2 192

2 301

Z dlouhodobého hlediska hospodaří obec s vyrovnaným rozpočtem, jen v případě
investičních záměrů jako v roce 2013 a 2015, došlo k hospodaření se schodkovým
rozpočtem.
Kriminalita v obci
Rok
Počet
prověřování
trestných činů
Počet
prověřování
přestupků

2013

2014

2015

2016

11

9

3

3

59

11

6

0
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Jak je z tabulky patrné, kriminalita v obci v posledních letech klesá, a proto se dá konstatovat
a hodnotit jako klidnou.
V prověřování trestných činů se vždy jednalo převážně o přečin krádeže, vloupání, maření
úředního rozhodnutí, či zanedbání povinné výživy. Kdežto na úseku přestupků se jedná
převážně o přestupek na úseku dopravy, volného pobíhání psů, různá poškození cizí věci, či
přestupek proti občanskému soužití.
Přestupkovou agendu vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy obec
s rozšířenou působností Jičín.
Komunikace s občany
Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje
kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala
všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního
kontaktu s občany na veřejných jednáních je využívaná úřední deska, webové stránky obce
www.jicineves.cz a místní rozhlas.
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Vnější vztahy a vazby
Obec je členem Svazku obcí Mariánská zahrada a Svazu města a obcí ČR.
Svazek obcí Mariánská zahrada byl založen obcemi dne 16. 7. 2004 na území umístěném na
jihozápad od Jičína, na území barokně komponované krajiny bývalého panství
Schliků. Sdružuje celkem 30 obcí. Základním cílem je udržení, obnova a rozvoj místních kulturních
a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva, obnova a rozvoj
obcí, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury, slaďování zájmů a činností
místních samospráv, spolupráce s obdobnými subjekty v zahraničí a propagace svazku obcí MZ a
jeho zájmového území.

Zdroj: DSO MZ

Hlavní myšlenkou rozvoje Svazku obcí Mariánská zahrada je posílit vztah k místu, kde lidé žijí,
uvědomění si vlastních kořenů, obnova úcty k prostředí, aktivní přístup k životu. V současnosti se
jedná o využití historického duchovního a fyzického potenciálu pro sociální a ekonomický rozvoj
obcí, o zachování barokní kompozice jako prostorové komunikace mezi sídly a krajinou ve smyslu
vzájemného přizpůsobování přírodních, zemědělských stavebních a dopravních prvků, o zlepšení
a zvýraznění image obcí a regionu.
Byla vypracována dlouhodobá strategie rozvoje, ve které jsou hledány možnosti, jak vytvořit v
malém regionu podmínky pro spokojený život obyvatel. Významným ukazatelem nespokojenosti
obyvatel venkova obecně, nejenom v obcích DSO MZ, je skutečnost, že mladí lidé se po ukončení
vzdělávání většinou nevracejí do rodné vesnice, ale hledají si uplatnění ve městě, resp. v zahraničí.
Svazek obcí chce využít současnou možnost čerpání peněz v Evropských fondů a použít je na
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řešení celého komplexu problémů, jako jsou nové pracovní příležitosti, kvalitní infrastruktura,
pohodlné bydlení, přiměřené vzdělání, příjemné prostředí a celkový obraz svébytného regionu.
Hlavními cíly Svaz měst a obcí ČR je:
Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že jeho každodenní činnost je zaměřena především na oblast
legislativy a různých opatření, které se dotýkají života obcí. Svaz se vyjadřuje k návrhům
zákonů, prováděcích právních předpisů,… Svaz obhajuje zájmy místních samospráv i na
evropské úrovni. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a
politik ve prospěch měst a obcí.
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A.2. Východiska pro návrhovou část
Obec Jičíněves je malá obec s 587 obyvateli. Přestože se počet obyvatel v posledních letech
stabilizuje, obec se z dlouhodobého hlediska potýká s úbytkem obyvatel. Ne příliš příznivý je
také vývoj věkové struktury. Hrozbou do budoucna může být odchod mladých za prací mimo
obec. Z tohoto důvodu se vedení obce snaží realizovat aktivity, které by obec jako místo pro
život zatraktivnily a udržely zde především mladé obyvatelstvo. Mezi tyto aktivity patří
podpora nové bytové výstavby, zkvalitnění technické infrastruktury a služeb občanské
vybavenosti, ale i snaha oživit kulturní dění v obci nebo podpora spolkové činnosti. Vzhledem
k tomu, že v obci jsou zajištěny pouze základní služby, což ale odpovídá populační velikosti
obce, vyjíždí obyvatelé za službami do okolních center, především do Jičína.
SWOT analýza obce Jičíněves

POMOCNÉ

ŠKODLIVÉ

(k dosažení cíle)

(k dosažení cíle)

STRENGHTS (silné stránky)
 Aktivní život v obci a
soudržnost obyvatel (kultura,
spolky a samospráva obce)
 Dostatek rozvojových ploch
bydlení (podpora ze strany
obce)
 Dobrá dostupnost spádových
měst (dojíždění za službami,
vzděláním či prací)
 Kvalitní ŽP – klidné pěkné
okolí obce, lesy, rybníky
 Územní plán obce
 Zrekonstruovaná Staročeská
hospoda (zázemí pro kulturní
akce)
 Dům pro seniory (zázemí pro
klidné stáří)
 Nízká míra nezaměstnanosti
 Mateřská a základní škola v
obci
 Ordinace praktického lékaře
pro dospělé
 Místní rozhlas –
informovanost obyvatel


WEAKNESSES (slabé stránky)
 Chybí dětská hřiště ve všech
místních částech obce
 Nevyužití chátrajících budov
 Struktura obyvatelstva –
stárnutí obyvatel
 Špatný stav památek – kostel
sv. Matouše v Dolanech
 Vzhled veřejných prostranství
v jednotlivých místních částech
 Vydatnost vodních zdrojů v létě
 Nízký rozpočet obce
 Chybějící kanalizace a ČOV.
 Plynovod a vodovod nejsou
vybudovány v celé obci
(místních částech obce)
 Špatný stav stávající kanalizační
sítě
 Špatný stav budovy OU
 Špatný stav obecní budovy
v Dolanech
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OPPORTUNITIES (příležitosti)

 Čerpání prostředků
z rozvojových fondů,
ministerstev a kraje
 Informovanost občanů o
činnosti obce
 Vybudování dětských hřišť
v jednotlivých místních částech
obce
 Vybudování veřejného
vodovodu v celé obci
 Obnova kanalizační sítě
 Zavedení plynovodu do
místních částí obce

THREATS (hrozby)

 Nedostatek financí
 Neochota soukromých majitelů
půdy k prodeji pozemků pro
bytovou zástavbu
 Odchod mladých obyvatel
mimo obec
 Stav silničních komunikací
vedoucích do a po obci
 Zastarávající kanalizace
 Absence ČOV
 Kvalita lesních a polních cest
 Stárnutí populace


B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. Strategická vize
Obec Jičíněves a její místní části jsou příjemným místem pro život. Lidé zde žijí v souladu s
přírodou a v její těsné blízkosti, ale zároveň na dosah městu, které je vždy snadno dostupné.
Obyvatelé obce se zde cítí v bezpečí a využívají možností zapojit se do lokálního
společenského dění.
Při stanovování strategické vize je třeba mít na paměti následující zásady.
Strategická vize popisuje základní obrysy stavu obce, kterého by mělo být dosaženo v roce
2025. Vize musí být realistická, ale zároveň nesmí podceňovat rozvojový potenciál regionu.
Vychází s principu kombinace podpory silných stránek a eliminace těch slabých, při současné
snaze o využití příležitostí a překonání ohrožení.
Pro obec Jičíněves je důležité zejména:
 Zachovat zdravou okolní krajinu nabízející plnohodnotný život na venkově s možností
aktivního odpočinku v přírodě.
 Zůstat klidným a bezpečným místem pro své občany i pro návštěvníky
 Nadále se věnovat spolkovým aktivitám a podpoře možností kulturního a sportovního
vyžití
 Zachovat dostupnost základních služeb v obci
 Hledat řešení nedostatků v oblasti nové bytové výstavby a vodohospodářské
infrastruktury
Shrnutí předchozího odstavce dostaneme vizi obce Jičíněves:
Obec Jičíněves v roce 2018 je stabilizovanou obcí a příjemným místem pro život, v němž
díky dobrým podmínkám, přibývá obyvatel. Soužití všech generací je podpořeno kvalitní
infrastrukturou, přiměřenými službami a plochami pro volnočasové aktivity. Aktivní přístup
a spolupráce pozitivně ovlivňuje celkovou atmosféru a sounáležitost v obci.
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B.2. Programové cíle
CÍL

1. Rozvoj obce

OPATŘENÍ

1.1 Dobudování a
rekonstrukce
technické
infrastruktury

1.2 Atraktivní
prostředí pro
život

2. Stabilizace
počtu
obyvatel,
dostupné
služby a
podpora
podnikatelskýc
h aktivit

3. Rozvoj
kulturního
života,
spolková
činnost, sport

2.1 Podpora nové
bytové zástavby
dle nového ÚP

2.2 Dostupné
služby

3.1 Podpora
kultury

3.2 Podpora
sportu

AKTIVITA
1.1.a
Výstavba splaškové kanalizace v chybějících
částech obce
1.1.b
Výstavba STL plynovodního řadu v chybějících
místních částech obce
1.1.c
Výstavba vodovodního řadu v chybějících
místních částech obce
1.1.d
Rekonstrukce stávající kanalizace
1.2.a
Revitalizace rybníků
1.2.b
Revitalizace veřejné zeleně
2.1.a
Zasíťování pozemků pro novou bytovou zástavbu
dle nového ÚP
2.1.b
Výstavba místní komunikace pro novou bytovou
zástavbu dle nového ÚP
2.2.a
Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ – modernizace
2.2.b
Rekonstrukce budovy OU
2.2.c
Rekonstrukce obecní budovy v Dolanech
3.1.a
Zachování a rozšíření kulturních akcí, podpora
spolkové činnosti v oblasti kultury
3.1.b
Revitalizace místních památek
3.2.a
Vybudování dětských hřišť v jednotlivých místních
částech obce
3.2.b
Podpora spolkové činnosti ve sportu
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1. Popis definovaných cílů, opatření a aktivit
Cíl 1: Rozvoj obce:
Cílem je dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury v obci, která je důležitá pro
udržení kvality života obyvatel obce. Důležitým úkolem je také vytvoření příjemného
prostředí a celková upravenost obce.
Opatření 1.1: Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury
Aktivita 1.1.c – výstavba vodovodního řadu v chybějících místních částech obce je z hlediska
důležitosti prvořadá, jelikož ve vlastních studnách nemovitostí dochází v letních měsících
voda. Vzhledem k finanční náročnosti však obec bude odkázána na možnosti využití dotací.
Aktivity 1.1.a, 1.1.b, 1.1.d – výstavby a rekonstrukce kanalizace, výstavba plynovodního řadu
budou postupně vybudovány v souvislosti s potřebou a důležitosti obce. Zbývající aktivity
budou realizovány v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Opatření 1.2: Atraktivní prostředí pro život
Aktivita 1.2.a – revitalizace rybníků. Do budoucna bude nutné provést revitalizace rybníků a
přeměnit je ve vodní plochu s možností chovu ryb a rybaření, nebo jako zádržnou retenční
nádrž dešťových vod.
Aktivita 1.2.b – revitalizace veřejné zeleně. Od tohoto cíle obec očekává zlepšení celkového
stavu veřejné zeleně a zatraktivnění obce. Možnost vypracování pasportu veřejné zeleně.
Cíl 2: Stabilizace počtu obyvatel, dostupné služby a podpora podnikatelských aktivit
Cílem je stabilizace a růst počtu obyvatel obce prostřednictvím podpory nové bytové
výstavby, zajištěním dostupných služeb. Prioritou obce je udržet mladé lidi v obci a zabránit
jejich odchodu do větších obcí a měst.
Opatření 2.1: Podpora nové bytové zástavby (dle nového ÚP)
Aktivity 2.1.a a 2.1.b - zasíťování pozemků a výstavba místní komunikace pro novou bytovou
zástavbu (dle nového ÚP). Obec Jičíněves má zpracovaný nový územní plán, který mimo jiné i
řeší další plochy pro novou bytovou zástavbu, která bude navazovat na stávající bytovou
zástavbu. Do těchto lokalit bude nutné dovést veškeré inženýrské sítě. Náklady na realizaci
výstavby inženýrských sítí budou v jednotlivých letech závislé na zájmu stavebníků o
výstavbu rodinných domků.
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Opatření 2.2: Dostupné služby
Aktivita 2.2.a - rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ - modernizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o
poměrně starou budovu, je nutné investovat do vnitřních prostor, které v současné době
nevyhovují potřebám školy a školky. Zde se připouští i možnost další přístavby. Vzhledem ke
značné finanční náročnosti však obec bude zcela odkázána na možnosti využití dotací.
Aktivita 2.2.b - rekonstrukce budovy OÚ. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, který se
udržuje jen nejnutnějšími opravami a budova potřebuje zásadní zásah do konstrukcí, je
snahou obce najít vhodný dotační titul pro rekonstrukci OU.
Aktivita 2.2.c – rekonstrukce obecní budovy v Dolanech. Každá místní část obce má již
k dispozici obecní budovu, která je v rámci možností opravena a využívána, jen v místní části
Dolany je nutné provést zásahy do budovy, vytvořit zázemí pro obyvatele a umožnit jim
kulturně obec rozvíjet.

Cíl 3: Rozvoj kulturního života, spolková činnost, sport
Cílem je vytvořit příznivé podmínky pro děti, mladé lidi i seniory, zejména v oblasti trávení
volného času. Obec se zaměří na zajištění a rozvíjení kulturního a sportovního života v obci,
podporu spolkové činnosti tak, aby bylo pokud možno uspokojeno co nejvíce obyvatel obce.
Opatření 3.1: Podpora kultury
Aktivita 3.1.a - zachování a rozšíření kulturních akcí (podpora spolkové činnosti v oblasti
kultury).
Obec bude každoročně finančně přispívat minimální částkou ve výši 50 000 Kč za rok pro
zachování a rozšíření kulturních akcí (jako např. pálení čarodějnic, dětský den, mikulášská
nadílka spojená s rozsvěcením vánočního stromu a podobně).
Aktivita 3.1.b – revitalizace místních památek. Vzhledem k špatnému stavu místních památek
bude nutné uvolnit finanční prostředky na provedení jejich celkové opravy.
Opatření 3.2: Podpora sportu
Aktivita 3.2.a – vybudování dětského hřiště. Na základě žádosti mladých rodičů z jednotlivých
částí obce o zřízení dětského hřiště pro trávení volného času maminek s dětmi, bude obec
Jičíněves usilovat o získání finančních prostředků na jeho vybudování.
Aktivita 3.2.b - podpora spolkové činnosti ve sportu. Obec bude každoročně finančně
přispívat minimální částkou ve výši 50 000 Kč za rok pro podporu spolkové činnosti ve sportu
(volejbalový turnaj, fotbal a podobně).
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CÍL 1: Rozvoj obce
Opatření 1.1 Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury

Aktivita

1.1.a
Výstavba splaškové
kanalizace
v chybějících
částech obce
1.1.b
Výstavba STL
plynovodního řadu
v chybějících
místních částech
obce
1.1.c
Výstavba
vodovodního řadu
v chybějících
místních částech
obce
1.1.d
Rekonstrukce
stávající kanalizace

Období
realizace

Odhadovaná
finanční náročnost
(zdroje
financování)

Důležitost

Zodpovědnost
za řešení

Průběžně dle
potřeby

Obecní rozpočet +
dotace

2

Zastupitelstvo
obce

Dle nutnosti

Obecní rozpočet +
dotace

3

Zastupitelstvo
obce

15 000 000,-Kč
2018 - 2024

Obecní rozpočet +
dotace

1

Zastupitelstvo
obce

Průběžně dle
potřeby a
nutnosti

Obecní rozpočet

3

Zastupitelstvo
obce

Opatření 1.2 Atraktivní prostředí pro život

Aktivita

1.2.a
Revitalizace
rybníků
1.2.b
Revitalizace
veřejné zeleně

Období
realizace

Odhadovaná
finanční
náročnost
(zdroje
financování)

Důležitost

Zodpovědnost
za řešení

Dle nutnosti

Obecní rozpočet
+ dotace

3

Zastupitelstvo
obce

Průběžně dle
potřeby

Obecní rozpočet
+ dotace

2

Zastupitelstvo
obce
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CÍL 2: Stabilizace počtu obyvatel, dostupné služby a podpora podnikatelských aktivit
Opatření 2.1 podpora nové bytové zástavby dle nového ÚP

Aktivita

2.1.a
Zasíťování
pozemků pro
novou bytovou
zástavbu dle
nového ÚP
2.1.b
Výstavba místní
komunikace pro
novou bytovou
zástavbu dle
nového ÚP

Období
realizace

Odhadovaná
finanční
náročnost
(zdroje
financování)

Důležitost

Zodpovědnost
za řešení

Dle nutnosti

Obecní rozpočet
+ dotace

3

Zastupitelstvo
obce

Dle nutnosti

Obecní rozpočet
+ dotace

3

Zastupitelstvo
obce

Období
realizace

Odhadovaná
finanční
náročnost
(zdroje
financování)

Důležitost

Zodpovědnost
za řešení

Průběžně dle
potřeby

Obecní rozpočet
+ dotace

2

Zastupitelstvo
obce

Průběžně dle
potřeby

Obecní rozpočet
+ dotace

1

Zastupitelstvo
obce

Průběžně dle
potřeby

Obecní rozpočet

2

Zastupitelstvo
obce

Opatření 2.2 dostupné služby

Aktivita

2.2.a
Rekonstrukce
budovy ZŠ a MŠ
– modernizace
2.2.b
Rekonstrukce
budovy OU
2.2.c
Rekonstrukce
obecní budovy v
Dolanech
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CÍL 3: Rozvoj kulturního života, spolková činnost, sport
Opatření 3.1 podpora kultury

Aktivita

3.1.a
Zachování a
rozšíření
kulturních akcí,
podpora
spolkové
činnosti
v oblasti kultury
3.1.b
Revitalizace
místních
památek

Období
realizace

Odhadovaná
finanční
náročnost
(zdroje
financování)

Důležitost

Zodpovědnost
za řešení

Průběžně

Obecní rozpočet

1

Zastupitelstvo
obce

Průběžně dle
potřeby

Obecní rozpočet
+ dotace

3

Zastupitelstvo
obce

Období
realizace

Odhadovaná
finanční
náročnost
(zdroje
financování)

Důležitost

Zodpovědnost
za řešení

2018 - 2020

Obecní rozpočet
+ dotace

1

Zastupitelstvo
obce

1

Starosta,
Zastupitelstvo
obce

Opatření 3.2 podpora sportu

Aktivita

3.2.a
Vybudování
dětských hřišť
v jednotlivých
místních částech
obce
3.2.b
Podpora
spolkové
činnosti ve
sportu

Průběžně

Obecní rozpočet

34

Program rozvoje obce Jičíněves

C. PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Pro úspěšnou realizaci PRO Jičíněves je důležité nastavení jeho postupného naplňování.
Zastupitelstvo obce se detailně seznámí s PRO a bude odpovídat za jeho realizaci.
Zastupitelstvo bude dbát o všestranný rozvoj území obce a bude aktivně dohlížet na
úspěšnou realizaci PRO, jeho aktualizace a plnění navržených cílů.
Program rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce
www.jicineves.cz, případně bude možné zapůjčit si tento dokument v listinné podobě na
obecním úřadě.

Monitoring a hodnocení plnění programu:
Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Výsledná
zpráva bude předložena zastupitelstvu obce.
Aktualizace PRO budou prováděny průběžně v případech, kdy vzniknou nové situace nebo
problémy vyžadující řešení. Dokument je možné aktualizovat i na podněty občanů. Případné
aktualizace budou prováděny přímou úpravou dokumentu. Uvede se termín realizace a
provedené změny se vyznačí.

Program rozvoje obce (PRO) na období 2018-2025 byl schválen Zastupitelstvem obce
dne 27.4.2018, usnesením č. 35/10/2018.

v.r.
……………..……………………………….
Podpis starosty a razítko obce
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