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Úvod
Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program rozvoje obce
formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.
Program rozvoje obce je zpracován na období 5 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce
je formulován ve strategické vizi.
Tento strategický dokument vyhodnocuje situaci v obci, zachycuje její hlavní problémy
a formuluje možná řešení. Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje
efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce.
Zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a tím zvyšuje šance získat
vnější finanční prostředky.
Program rozvoje obce je tvořen dvěma částmi - částí analytickou a návrhovou. Analytická
část zahrnuje komplexní zhodnocení situace v obci a charakteristiku stavu jednotlivých
oblastí života v obci. Podkladem pro jeho zpracování jsou koncepční materiály obce, projekty
zpracované v předchozích letech a názory zastupitelů obce. Zdrojem dat byly elektronické
zdroje (internetové stránky obce, Českého statistického úřadu (ČSÚ) atd.), ale také tištěné
zdroje (Územní plán). Pomocí charakteristiky obce byla vytvořena SWOT analýza, která
zachycuje silné a slabé stránky včetně příležitostí a hrozeb. Na základě analytické části byla
zhotovena část návrhová, shrnující budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení.
Program rozvoje obce Vlkov byl vyhotoven odbornou společností DABONA s.r.o.
ve spolupráci se zastupitelstvem obce. Program je koncipován na období let 2019-2024.

4

Schvalovací doložka
Strategický plán obce schválilo Zastupitelstvo obce Vlkov v souladu s §84, odst. 2, písm. a),
zákona č. 128/2008 Sb., v platném znění.
Datum schválení: 18. 10. 2019
Číslo usnesení: 9/8/2019
Text usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Vlkov na období let 2019-2024
vyhotovený odbornou společností DABONA s.r.o. ve spolupráci se zastupitelstvem obce.
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Metodický postup
První část strategického dokumentu představuje situační analýzu, která mapuje vývoj
a aktuální stav všech významných oblastí života v obci. Zároveň vytváří podklad pro realizaci
strategické vize. Analytická část je základem pro sestavení SWOT analýzy, která je shrnutím
všech silných a slabých stránek obce, příležitostí a hrozeb, které tento rozvoj mohou omezit.
Základem druhé návrhové části tohoto plánu je strategická vize, která podobu obce
vymezuje v dlouhodobém časovém horizontu. Strategická vize je rovněž základem celého
Programu rozvoje obce. Strategická vize musí nejenom respektovat požadavky a přání
klíčových skupin participujících ve veřejném životě obce, ale musí respektovat možnosti,
limity, potenciál i tradice obce.
Návrhová část je rozdělena do několika úrovní, které se navzájem obsahově liší. Pro účely
strategického dokumentu obce Vlkov bylo stanoveno pět úrovní, které představují strukturu
návrhové části.
Strategická vize
Prioritní oblast
Strategický cíl
Opatření
Aktivita

Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo. Strategická vize tak
představuje zastřešující rámec celé návrhové části. Strategické cíle formulují hlavní tematické
sektory, v rámci kterých je daná problematika řešena. Cíle také představují způsoby či cesty,
jak stanovené vize dosáhnout. Strategické cíle jsou dále rozpracovány do jednotlivých
opatření, jež jsou naplňovány konkrétnějšími aktivitami.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
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A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Základní údaje o obci
Adresa:

Obec Vlkov
Vlkov 120
551 01 Jaroměř

IČ:

00273198

DIČ:

CZ00273198

Telefon:

+420 491 810 650

E-mail:

ouvlkov@email.cz

WWW:

www.obecvlkov.cz

ID Datové schránky:

i36a6i7

Starosta:

Ing. Jaroslav Veverka

Obec Vlkov se skládá pouze z jedné základní sídelní jednotky bez přidružených částí.
Obrázek č. 1: Vlajka obce Vlkov

Zdroj: www.obecvlkov.cz
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2. Území
2.1 Umístění obce
Obec Vlkov se nachází ve východních Čechách (NUTS 2 Severovýchod), v Královéhradeckém
kraji v okrese Náchod.
Území obce se skládá z jednoho katastrálního území – Vlkov (574601). K 31. 12. 2017 činila
celková katastrální plocha obce 525 ha. Zastavěné území obce je rozděleno do dvou celků,
a to na vlastní historický Vlkov a na odloučenou část urbanisticky prorůstající do sousední
obce Rasošky.
Obec se nachází 255 metrů nad hladinou moře nedaleko levého břehu řeky Labe. Vlkov
leží nedaleko města Smiřice (3 km), dále 5 km jižně od města Jaroměř a 12 km severně
od krajského města Hradec Králové. Nejsilnější vazbu má obec na blízká města Smiřice
a Jaroměř.
Obrázek č. 2: Poloha obce Vlkov

Zdroj: www.mapy.cz

2.2 Přírodní podmínky
Přírodní hodnoty obce Vlkov plně odrážejí geologický a biologický vývoj, který byl
poznamenán přítomností člověka a jeho zesilujícím tlakem na přírodní zdroje. Přírodu vnitřní
obce charakterizuje zejména již historická výsadba dřevin, které jsou výraznou dominantou
Vlkova (lípy), okolí obce je pak významně poznamenáno intenzívním zemědělstvím.
9

Celé území obce se rozprostírá na CHOPAV Východočeská křída. Významnými přírodními
prvky obce jsou dva rybníky v místní části Lužiny „Prvák“ a „Druhák“, které přispívají
k přírodní rozmanitosti okolí obce. V jihozápadní části katastru se nacházejí relikty lužních
lesů, které však v posledních desetiletích postupně odumírají, zejm. následkem meliorací.
Někdejší přirozená provázanost obce s jejím zemědělským zázemím a okolními sídly byla
významně omezena zrušením polních cest, které se Vlkov jako původní krajinotvorné
a přírodní prvky snaží obnovovat.
Regionálně významnou přírodní hodnotou území jsou existující a funkční biokoridory
a biocentra. Na území obce se nachází šest biocenter a šest biokoridorů. Z koridorů je
částečně funkční pouze jeden biokoridor. U biocenter je situace opačná, zde je nefunkční
pouze jedno biocentrum. Důvodem nefunkčnosti tohoto biocentra je, že ho z větší části tvoří
orná půda. Do budoucna je však toto území navrženo k zalesnění, čímž by mohlo dojít k jeho
opětovnému obnovení.
Na území obce Vlkov se nachází také významné naleziště štěrkopísků. Obec přispívá
k obnově krajinných a přírodních prvků výsadbou původních odrůd stromů.
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3. Historie
Obec Vlkov je sídlem, jež se v historickém období vyvíjelo minimálně po dobu osmi století.
Přítomnost člověka ve sledovaném území je však podstatně starší, jak dokládají
archeologické nálezy. Existenci obce lze spojit s kolonizací prostoru mezi Hradcem (nad
Labem) a Jaroměří, kdy vznikla jako lineární uliční sídelní jednotka s hospodářskými
usedlostmi uspořádanými podél cesty. Její národnostní složení bylo po celé historické období
zcela dominantně či téměř výlučně české. Vlkov byl po většinu svého historického vývoje
typickou zemědělskou poddanskou vsí, bez sídla vrchnosti a také bez svatostánku. Po několik
století byl součástí rozsáhlého panství Smiřice, s nímž sdílel osudy víceméně modelově
odrážející dějiny státu a regionu. Za silný prvek v dějinách lze považovat fenomén legií,
v jejichž řadách bojoval významný počet vlkovských rodáků. Z památek v obci vyniká
polygonální stodola z 18. století a několik drobných kamenných sakrálních skulptur.
Ve struktuře obce je dobře rozpoznatelná historická část podél silnice Hradec KrálovéJosefov, od níž se v 19. století začala zástavba rozšiřovat podél bočních komunikací směrem
k lesu Rasošky a k Černožicím. S ohledem na založení vsi Rasošky na území severně od Vlkova
na konci 18. století se významný počet nemovitostí příslušejících k Vlkovu nachází v prostoru
urbanisticky vyčleněném z jádra obce a splývajícím se zástavbou sousední vsi. Vlkov lze
považovat za typickou historickou českou zemědělskou obec s kontinuitou vývoje.
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4. Obyvatelstvo
4.1 Demografická situace v obci
K 31. 12. 2018 žilo v obci Vlkov celkem 390 obyvatel. V tabulce č. 1 je zobrazen vývoj počtu
obyvatel za vybraných deset let. Z tabulky je patrné, že nejvyšší počet obyvatel byl v obci
v roce 2016, kdy zde žilo 403 obyvatel. V roce 2013 pak obci Vlkov žilo nejméně obyvatel
za daných deset let a to konkrétně 382. Kromě drobných výkyvů se počet obyvatel pohybuje
stále kolem 390. Jak ukazuje tabulka č. 1, od roku 2011 žije nyní v obci více žen než mužů.
Tabulka č. 1: Počet obyvatel obce Vlkov ve vybraných letech
Počet obyvatel k 31. 12. 2018
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Muži

196

201

195

192

192

186

197

197

198

192

193

Ženy

189

191

194

197

195

196

199

202

205

204

197

Celkem

385

392

389

389

387

382

396

399

403

396

390

Zdroj: www.czso.cz

Tabulka č. 2 ukazuje rozložení věkových skupin obyvatel v obci Vlkov za posledních deset let
včetně rozdělení dle pohlaví. K 31. 12. 2018 žilo v obci ve věku 0-14 let celkem 73 obyvatel,
ve věku 15-64 let 252 obyvatel a ve věku 65 let a více celkem 65 obyvatel. Ve věkové
kategorii 0-14 let bylo více mužů než žen, ovšem v kategorii 15-64 let a 65 let a více bylo
od roku 2012 více žen než mužů.
Tabulka č. 2: Složení obyvatel dle věku a pohlaví ve vybraných letech
Věková skupina
Období
k 31. 12.

Počet
obyv.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

390
396
403
399
396
382
387
389
389
392
385

Celkem
0-14
73
79
83
82
81
75
77
75
75
73
76

15-64
252
256
257
250
249
241
249
252
248
255
246

Muži
65+
65
61
63
67
66
66
61
62
66
64
63

0-14
42
43
42
45
45
40
42
39
40
40
40

Zdroj: www.czso.cz
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15-64
125
125
127
123
123
116
122
127
126
133
129

Průměrný
věk

Ženy
65+
26
24
29
29
29
30
28
26
29
28
27

0-14
31
36
41
37
36
35
35
36
35
33
36

15-64
127
131
130
127
126
125
127
125
122
122
117

65+
39
37
34
38
37
36
33
36
37
36
36

39,8
39
38,6
38,8
38,4
38,3
37,7
38,2
38,6
38,9
38,9

Průměrný věk v obci Vlkov k 31. 12. 2018 byl 39,8 let, ve stejné době byl průměrný věk
v České republice 42,3 let a v Královéhradeckém kraji 43,1 let. Z těchto údajů vyplývá,
že se Vlkov nacházel pod krajským i celorepublikovým průměrem. Z tabulky č. 2 vyplývá,
že věkový průměr v obci Vlkov se za deset let zvýšil o jeden rok, přesto je dlouhodobě pod
celostátním i krajským průměrem.
V tabulce č. 3 jsou zachyceny proměny počtu obyvatel v obci Vlkov za deset od roku 2008.
Z tabulky je patrné, že počet obyvatel Vlkova fluktuuje po celé období deseti let kolem
390 obyvatel. Výjimky tvoří roky 2015 a 2016, v této době počet obyvatel dosáhl hranice
400 obyvatel. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím počet obyvatel v obci Vlkov jsou počty
přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel Zmíněný fakt je jasně patrný v roce 2014,
tedy v roce s největším celkovým přírůstkem obyvatel za pozorované období. Největší úbytek
obyvatel byl zaznamenán v roce 2017. V tomto roce se z obce vystěhovalo 8 obyvatel,
což mělo spolu s úmrtími (5) zásadní vliv na změnu v počtu obyvatelstva. Z dat ČSÚ vyplývá,
že obyvatelstvo na českém venkově stárne, to je také jeden z následků vnitřní migrace
a úbytku obyvatel v obcích. Průměrný věk vnitřně migrujících obyvatel v rámci České
republiky byl v letech 2008-2018 30,6 až 31 let. Nejčastějším druhem vnitřní migrace je
stěhování mezi obcemi v rámci okresů a mezikrajská stěhování. Český statistický úřad ve své
publikaci Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje
Královéhradeckého kraje ukazuje, že v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel
v důsledku stěhování dlouhodobě snižuje.
Z dat ČSÚ vyplývá, že obyvatelé z obcí pod 500 obyvatel se nejčastěji stěhují z důvodu
malého počtu pracovních příležitostí a klesající občanské vybavenosti v těchto obcích.
Demografickou situaci obcí pod 500 obyvatel však nelze generalizovat, neboť obce
nacházející se v okolí krajských a okresních měst zaznamenávají pozitivní migrační saldo
v důsledku výstavby tzv. satelitních měst (suburbií) na svém území. Vlkov jako obec
nacházející se nedaleko krajského města Hradce Králové se snaží vypořádat s dopady
suburbanizace na svém území a zachovat si původní ráz.
Za období od roku 2008 do roku 2018 je v obci Vlkov rozdíl mezi živě narozenými
a zemřelými téměř stejný.
Česká republika se vyznačuje národnostní homogenitou s dominantním zastoupením české
národnosti. Její charakter utvářel především historický a politický vývoj země (migrace,
ztráty za 2. světové války, poválečný odsun, přesidlování atd.). Národností složení obce Vlkov
není výjimkou. Vlkov je dlouhodobě stabilní národnostně homogenní obcí.
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Tabulka č. 3: Přírůstek a úbytek obyvatel v jednotlivých letech
Rok
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Stav k 1.
1.
396
403
399
396
382
387
389
389
392
385
377

Živě
narození
1
3
3
3
6
5
6
2
8
5
3

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2
5
5
4
2
2
7
3
6
5
6

1
3
7
9
12
12
8
10
5
11
14

6
8
1
5
2
20
9
10
10
4
3

Přírůstek
celkový
-6
-7
4
3
14
-5
-2
-1
-3
7
8

Stav
k 31. 12.
390
396
403
399
396
382
387
389
389
392
385

Zdroj: www.czso.cz

4.2 Sociální situace v obci
Sociální situace v obci je příznivá, nebyly zde zaznamenány sociálně patologické jevy
(uživatelé návykových látek či gamblerství, vysoká kriminalita).

4.3 Spolková, osvětová a informační činnost
Navzdory své velikosti je Vlkov obcí společensky velmi živou, a co se týče kulturních akcí
pestrou. V obci probíhají četné společenské, kulturní a sportovní akce, které napomáhají
k udržování dobrých vztahů a spokojenosti nejen občanů v obci, ale i k dobrým vztahům
s okolními obcemi.
Vlkov díky dobré spolupráci mezi vedením obce, občany a místními spolky získal také mnohá
ocenění a uznání. Obec v roce 2006 obdržel čestné uznání za projekt Vlkovská náves pro
21. století udělené Ministerstvem životního prostředí. V roce 2007 byl Vlkovu udělen čestný
diplom Vesnice roku za kvalitní květinovou výzdobu a ve stejném roce obec obdržela také
Cenu Martina Fulína za výjimečný způsob používání květin při úpravách obce. V roce 2008
Vlkov obdržel Bílou stuhu Vesnice roku za činnost mládeže a v roce 2014 opět za květinovou
výzdobu v soutěži Vesnice roku. V roce 2015 se dostalo obci čestného titulu Zlatá cihla
venkova Královéhradeckého kraje za nové a nevšední řešení autobusové zastávky, která
odkazuje materiálovým provedením na lokální venkovskou architekturu.
Organizace
„Sbor dobrovolných hasičů Vlkov“ je aktivní vícegenerační platformou sdružující početnou
skupinu občanů, která se účastní veřejného života v rovině sportovní a vzdělávací. SDH Vlkov
také poskytuje technickou výpomoc obci při zabezpečování základního servisu údržby
veřejného prostoru. Sbor zároveň vstupuje do oblasti prevence rizik a bezpečnosti v podobě
požární ochrany a zásahů v případě výskytu mimořádné situace v obci.
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„T.J. Sokol Vlkov“ je vícegenerační platforma sdružující občany Vlkova, ale i obyvatele
blízkých obcí. TJ Sokol Vlkov se účastní veřejného života v rovině sportovní, tělovýchovné,
osvětové, dále pečuje o rozvoj občanství, vlastenectví a udržování tradic.
„MS Paseky“ aktivní platforma sdružující občany sousedních obcí pěstující myslivost
s dopadem do oblasti výchovy a ekologie krajiny.
„MAS Mezi Úpou a Metují“ je venkovský mikroregion, který sdružuje 38 členů. Jedním
z těchto členů je také obec Vlkov.
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Tabulka č. 4: Pravidelné akce pořádané v obci Vlkov
Název akce
Hasičský ples
Sokolské šibřinky
Dětský karneval
Sousedské posezení
s ochutnávkou zabíjačkových
specialit
Poznávací archeologická
expedice
Velikonoční náves, Velikonoční
turnaj ve stolním tenise
Ukliďme Vlkov
Pálení čarodějnic
Den vítezství, slavnostní
shromáždění občanů a pietní
akt
Dětský den
Čteme dětem
Posezení pod lipami
Vlkovské prázdniny
Hasičská soutěž Vlkovská
ulička
Tvořivé odpoledne
Letní kino na vlkovské návsi
Vlkovský jarmark
Pravidelné zájezdy za
památkami
Pravidelné zájezdy na kulturní
představení
Vinobraní
Mikulášská nadílka
Adventní posezení
Putování k Betlému

Období konání
Leden
Únor
Únor

Pořadatel
SDH Vlkov a Obec Vlkov
T.J. Sokol Vlkov
T.J. Sokol Vlkov

Únor

Obec Vlkov

Březen/Duben

Obec Vlkov

Březen/Duben

T.J. Sokol Vlkov

Duben
Duben

Obec Vlkov
SDH Vlkov

8. května

Obec Vlkov

Červen
Červen
Červenec
Červenec

SDH Vlkov
Obecní knihovna Vlkov
Obec Vlkov
T.J. Sokol Vlkov

Červenec

SDH Vlkov

Srpen
Srpen
Září

Obecní knihovna
Obec Vlkov
Obec Vlkov

Září

SDH Vlkov a Obec Vlkov

Říjen

SDH Vlkov

Říjen
Prosinec
Prosinec
Prosinec

T.J. Sokol Vlkov
SDH Vlkov a Obec Vlkov
SDH Vlkov a Obec Vlkov
T.J. Sokol Vlkov

Zdroj: Informace poskytnuté starostou obce.

V obci také nepravidelně, avšak opakovaně probíhají cestopisné přednášky pořádané přímo
občany. Dále SDH Vlkov pořádá výlety a zájezdy na divadelní představení. V Obecní knihovně
Vlkov probíhají tvořivá odpoledne, setkávání rodičovského klubu Beruška či vítání občánků.
Ve Vlkově a jeho okolí jsou také organizovány akce k obnově přírodních prvků v krajině.
Spolkový život v obci Vlkov je jednou z hlavních devíz, která vdechuje obci život a jež se snaží
obec pěstovat. Obec Vlkov spolkový život vnímá jako svou stěžejní stránku rozvíjející
sounáležitost s místem, komunitou a mezi v obci žijícími generacemi.
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Způsoby informování v obci
Obec se své občany snaží informovat aktivně, neboť komunikace s občany je pro ni velmi
důležitá. Vysoká informovanost občanů vede k lepšímu pochopení kroků vedení obce, což se
příznivě promítá do celkové soudržnosti obyvatelstva.
Občané jsou seznamování s důležitými informacemi a konanými akcemi v obci i v jejím okolí
prostřednictvím obecních webových stránek, hlášením obecního rozhlasu, elektronickým
newsletterem, pomocí mobilní aplikace a příležitostně oběžníkem Vlkovský postilion.
Nezbytné informace jsou dále vyvěšovány na úřední desce obce.
K zásadním tématům probíhají s občany obce veřejné rozpravy. Bilanční informace jsou
zveřejňovány v ročence obce.
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5. Hospodářství
5.1 Ekonomická situace obce
V obci Vlkov bylo k 31. 12. 2018 registrováno celkem 97 podniků, z kterých bylo aktivních
pouze 58. V tabulce č. 5 jsou zobrazeny všechny registrované a aktivní podniky v obci
dle druhu činnosti. Nejvíce registrovaných podniků v obci je k činnosti „Stavebnictví“
a nejvíce aktivních podniků je provozováno v odvětví „Průmysl“.
Tabulka č. 5: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31. 12. 2018
Druh činnosti
Celkem
Z toho činnost:
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových
vozidel
Doprava a skladování
Ubytování,
stravování
a
pohostinství
Informační a komunikační
činnost
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnost v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické
činnosti
Administrativní a podpůrné
činnosti
Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení
Vzdělání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační
činnost
Ostatní činnosti

Registrované podniky
97

Aktivní podniky
58

3
16
22

2
13
11

21

12

.

.

6

3

2

2

3
1

1
.

6

5

1

1

2

2

3
.

3
.

6

1

4

2

Zdroj: www.czso.cz

Tabulka č. 6 zobrazuje registrované a aktivní podnikatelské subjekty dle právní formy
působící v obci k 31. 12. 2018. V roce 2018 v obci působilo 46 aktivních fyzických osob
a 7 právnických osob.
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Tabulka č. 6: Podnikatelské subjekty dle právní normy k 31. 12. 2018

Celkem
Fyzické osoby
Z toho:
 FO podnikající dle živnostenského zákona
 FO podnikající dle jiného než živnostenského zákona
 Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Z toho:
 Obchodní společnosti
 Akciové společnosti
 Družstva

Registrované
podniky
97
86

Aktivní
podniky
58
51

78
7
1
11

46
5
.
7

4
.
.

4
.
.

Zdroj: www.czso.cz

5.2 Trh práce
Nezaměstnanost
K 31. 12. 2017 se v obci Vlkov nacházelo 7 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let,
kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání v případě nabídky vhodného pracovního
místa. Tito evidovaní byli tedy nezaměstnaní, kteří neměli žádnou objektivní překážku bránící
jim v přijetí do zaměstnání. K výše zmíněnému datu žilo v obci 257 obyvatel ve věku 15-64
let. Podíl nezaměstnaných osob v obci na konci roku 2017 činil 2,7 %. V porovnání
s celorepublikovým podílem nezaměstnaných osob, který činil 3,8 %, byla nezaměstnanost
v obci Vlkov zhruba o 1 % nižší. Následující rok se podíl nezaměstnaných zvedl na 3,1 %,
což souviselo se změnou v počtu dosažitelných uchazečů i obyvatel ve věku 15-64 let.
V důsledku změny podílu nezaměstnaných osob došlo ke srovnání celorepublikového
a obecního podílu.
Tabulka č. 7 Podíl nezaměstnaných osob v obci Vlkov v posledních dvou letech
Období
k 31. 12.

Dosažitelní uchazeči 1564 let

Obyvatelstvo 1564 let

Podíl
nezaměstnaných
osob

Volná místa

2018

8

256

3,1%

0

2017

7

257

2,7%

0

Zdroj: portal.mpsv.cz
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6.

Infrastruktura

6.1 Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Zásobování pitnou vodou je v obci realizováno vodovodem Vlkov, který je napojen
na skupinový vodovod Jaroměř. Vlastníkem vodovodu je Obec Vlkov a provozovatelem
je společnost Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o. Vodovod je zaveden do všech
částí sídelní jednotky a zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
Vodovod Vlkov je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Rasošky 200 m3
s d. v. 294 m. n. m., kam je voda dopravena výtlačným přiváděcím řádem z JaroměřeJosefova.
Odvádění odpadních vod
Kanalizace byla v obci budována postupně od roku 1967. V roce 2012 byl pak zpracován
pasport jednotné kanalizace. Ve Vlkově je vybudována jednotná kanalizace pro odvedení
odpadních a dešťových vod do Rasošského potoka. Převážná část kanalizačních šachet
umístěných v krajnici vozovky plní i funkci uliční vpusti. Jednotlivé kanalizační výpusti stok A,
B a C odtékají do Rasošského potoka. Stoka C je do Rasošského potoka zaústěna pod obcí.
Stoka D je již součástí kanalizačního systému obce Rasošky.
V obci Vlkov se nenachází centrální ČOV, odpadní vody jsou předčištěny v předčisticích
zařízeních u jednotlivých nemovitostí. S ohledem na nutnost vyhovět normám státu v oblasti
nakládání s odpadními vodami obec v budoucnosti plánuje řešení tohoto nedostatku, a to
dle nové technické, finanční a legislativní rozvahy, která zohlední všechny současné vstupní
faktory.
Zásobování zemním plynem
Obec Vlkov je plynofikována. Vlkov je zásobován zemním plynem ze STL plynovodu ve správě
VČP Net, s.r.o., který je napojen na STL města Jaroměř.
Plynofikování obce napomáhá ke zlepšení životního prostředí v okolí, neboť plynové kotle
nahrazují lokální topeniště, která jsou v současné době jedním z největších původců
znečištěného ovzduší.
Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií zajišťuje nadzemní elektrické vedení VN TR Všestary-Jaroměř.
V oblasti zásobování elektrickou energií spadá řešené území obce Vlkov provozním napětím
35 kV do sféry napájecí transformovny 110/35 kV Všestary s dostatečným výkonem.
Provozovatelem energetické sítě je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Současná koncepce
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zásobování z nadzemního vedení 35 kV zůstane i ve výhledu zachována. Případný výkonový
nárůst odběru elektrické energie lze zajistit zvýšením transformačního výkonu v TS.
Nakládání s odpady
V obci se nádoby na tříděný odpad nacházejí naproti obchodu U Hynků (jedná se
o kontejnery na papír, bílé a barevné sklo, plasty a kovy. V lokalitě hřiště za rybníkem je pro
občany zřízena také skládka biologického odpadu. Tato skládka je pro občany k dispozici
po celý rok. Obec pro své občany také zajišťuje dvakrát ročně bezplatný mobilní svoz
nebezpečných odpadů, zároveň je zajištěn dvakrát ročně svoz objemného odpadu
a přistavení velkoobjemového kontejneru na komunální odpad. Kapacita nádob
na komunální odpad, mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu je v obci dostatečná.
Vzhledem k velikosti obce a současnému systému nakládání s odpady se neplánují razantní
změny v rámci nakládání s odpady.
Telekomunikace
Z radiokomunikačních služeb sítě GMS, které jsou v současné době v řešeném území
uplatněny, jde o služby operátorů mobilních telefonů. Morfologie terénu nezpůsobuje žádné
problémy s dostupnosti telekomunikačních služeb.

6.2 Dopravní infrastruktura
Silniční síť
Území obce se rozkládá jihozápadně od města Jaroměř. Silniční doprava je výhradním
zprostředkovatelem přepravy v obci a je provozována především prostřednictvím silnice
III/2997 a silnice III/2998. Částečně do katastrálního území obce spadá také silnice III/3089.
V obci se dále nachází místní komunikace, které navazují na výše zmíněné komunikace vyšší
třídy. Silnice III/2996 a III/2997 jsou dopravně napojeny na silnici II. třídy (II/299), silnice
III/2998 je napojena na silnici I. třídy (I/33).
Z komunikací vyšší kategorie má pro obec význam evropská silnice E67, která vede z hlavního
města Prahy až do hlavního města Finska, Helsinek. V současnosti probíhá cca 3 km od obce
výstavba dálnice Praha – Trutnov – státní hranice.
Parkovací místa v obci přímo navazují na současné komunikace, jejich kapacity se liší dle
konkrétních objektů, u kterých se zmíněná místa nacházejí. Pro potřeby krátkodobého
parkování u obytné zástavby lze využívat i minimálně dopravně zatížené přilehlé pozemní
komunikace či veřejná prostranství. Tato parkovací místa jsou dostatečná pro občany obce
a jejich každodenní potřeby. Obec však postrádá parkovací prostor v podobě zpevněných
ploch, kde by mohly být koncentrovány automobily návštěvníků přijíždějících na kulturní
a jiné akce, které se konají v obci. Tento stav věcí však obec považuje za přijatelný
a přiměřený.
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Železniční síť
V obci Vlkov není přeprava zajišťována železniční dopravou.
Nejbližší vlaková stanice se nachází v obci Černožice necelých 2,5km od Vlkova. Frekvence
vlakového spojení ve vlakové stanici Černožice je zhruba 30 spojů za den. Železniční zastávka
Černožice disponuje parkovací plochou, která slouží cestujícím využívajícím vlakovou
dopravu.
Dopravní obslužnost
Hromadná doprava je realizována výhradně autobusovou dopravou. Část regionu, ve kterém
se nachází obec Vlkov, je silně závislá na autobusové dopravě. Ve všední den obcí Vlkov
projede zhruba 20 spojů. V sousední části regionu, konkrétně v obcích Smiřice a Černožice,
je pak realizována vlaková doprava.
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7.

Občanská vybavenost

7.1 Bydlení
Obec nedisponuje kulturním domem, v obci se nachází pouze veřejná knihovna. Roli zázemí
pro některé kulturní akce supluje sokolovna, která umožňuje konání tanečních zábav
a občanských shromáždění. Za kulturním životem občané hojně dojíždějí do Hradce Králové
a Jaroměře.
V podstatě celé zastavěné území lze považovat za využívané. V obci převažuje bydlení
v rodinných domech, řada stávajících domů byla opravena či přebudována.
Počet dokončených bytů za posledních pět let je zanedbatelný.
Tabulka č. 8: Dokončené byty v obci Vlkov za posledních pět let
Období k 31.12.
2018
2017
2016
2015
2014

Byty celkem
3

V rodinných domech
3

V bytových domech
-

Zdroj: www.czso.cz

7.2 Školství a vzdělávání
V obci se nenachází základní škola ani mateřská škola. V oblasti vzdělávání a výchovy
se tak občané musejí spoléhat na okolní obce a města. Děti z obce Vlkov dojíždějí nejčastěji
do školských zařízení v nedaleké obci Rasošky. Vyšší odborná a vysoká škola je v Náchodě
a Hradci Králové. Základní umělecká škola se pak nachází v městech Jaroměř a Smiřice.

7.3 Zdravotnictví
Obec na svém území nedisponuje zařízením poskytujícím zdravotnické služby. Poliklinika
a oblastní nemocnice se nachází v Jaroměři, Náchodě a Hradci Králové. Nejbližší sídlo RZP
je pak ve městě Jaroměř a letecká záchranná služba v Hradci Králové.

7.4 Sociální péče
V obci se nenachází dům s pečovatelskou službou ani další sociální služby či zařízení péče
o rodinu.
Nejbližší pečovatelská služba je k dispozici ve městě Smiřice, Jaroměř či Náchod.
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7.5 Kultura
Ačkoli se v obci nenachází kulturní dům, je ve Vlkově pořádáno mnoho kulturních,
společenských a zábavních akcí. K tradičním patří například adventní posezení, posezení pod
lipami, dětský den, hasičský ples, sokolské šibřinky nebo dětský karneval.
Ve Vlkově je obyvatelům také přístupna veřejná knihovna. Nejbližšími svatostánky jsou
římskokatolické kostely v Holohlavech a Číbuzi, kostel českobratrské církve evangelické
v Semonicích a Husův sbor Církve československé husitské ve Smiřicích.
Významným prvkem zvyšující kulturní dění v obci je činnost místních spolků a občanů,
kteří společně pořádají mnohé kulturní a společenské akce, čímž zlepšují občanskou
sounáležitost.

7.6 Sport a volnočasové aktivity
Přestože Vlkov patří mezi menší obce, snaží se svým obyvatelům nabídnout co nejširší
kulturní a sportovní vyžití. V oblasti tělovýchovy a sportu je v obci občanům k dispozici hřiště
a tělocvična v majetku Obce Vlkov a TJ Sokol.
Za dalšími zařízeními pro rekreační vyžití, tělovýchovu a sport dojíždějí obyvatelé obce
do Jaroměře, Náchoda a Hradce Králové.
Návštěvníci obce mohou těžit z přívětivé rovinaté krajiny směřující ke krajskému městu
Hradci Králové. V okolí vodních toků Labe, Úpy a Metuje se nachází několik cyklistických
stezek vhodných nejen pro samotnou cyklistiku.
Nejvýznamnější cyklostezkou je „Labská cyklistická stezka“ vedoucí 2 km od obce Vlkov.
Tato trasa umožňuje spojení s krajským městem Hradec Králové, ale i s Jaroměří, Smiřicemi,
Josefovem a Kuksem. Tato trasa je navíc vhodná i pro rodiny s dětmi.
Další turistickou cestou je trasa č. 4266 z Černilova do Jaroměře vedoucí částečně
po nezpevněném povrchu. Tato trasa může být výchozím bodem pro napojení k další cestě
č. 4034. Podhůří Orlických hor spojuje s okolím obce trasa č. 4166 vedoucí na jihu
katastrálním území. Z druhého cíle trasy v blízkých Smiřicích se lze dále vydat po několika
trasách například do Erbenova Miletína, na horu Zvičina, či do míst bojů prusko-rakouské
války z roku 1866.
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Obrázek č. 3: Mapa cyklostezek v okolí obce Vlkov

Zdroj: www.mapy.cz
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8. Životní prostředí
8.1 Stav životního prostředí
Krajina v okolí obce Vlkov je silně zemědělsky využívaná. K lepšímu životnímu
prostředí v okolí obce napomáhají dva rybníky v místní části Lužiny „Prvák“ a „Druhák“.
V sousedství obce se dále rozprostírá les Rasošky, který před vytvořením zemědělských ploch
zabíral významnou část území.
Obec zahájila sérii opatření k obnově původních krajinných a přírodních prvků s cílem
navrátit do svého okolí život a rozmanitost. Prvním krokem byla dosadba dožívající aleje
podél silnice směrem k Vachkovu mostku. Na podzim 2017 a 2018 zde občané vysadili
původní jabloňové odrůdy Strýmka a Studničné. Dalším projektem je obnova zaniklé polní
cesty do Smiřic s výsadbou ovocných stromů, jejíž první etapa byla provedena v roce 2019.
Nedaleko obce se pak nachází ptačí park Josefovské louky. Cílem tohoto parku je umožnit
návrat mokřadních ptáků na louky zaplavované historickým závlahovým systémem podél
řeky Metuje.
Na řešeném území se nenachází žádný větší průmyslový či zemědělský podnik, který
by zatěžoval životní prostředí. Ovzduší je přechodně zhoršováno v zimním období v důsledku
spalování uhlí a odpadů.
Významný zásah do krajinného rázu představuje fotovoltaická elektrárna na okraji obce.
Akutním problémem obce jsou dopady intenzivního zemědělství na scelených polních
plochách a průvodní jevy globálního oteplování, které se projevují suchem, úbytkem
biodiversity a hynutím vegetace.
Půdní fond
Ze zemědělské půdy v obci převažuje orná půda s výměrou 379,41 ha. V nezemědělské půdě
je pak největší položkou ostatní plocha. Celkový přehled druhů pozemků včetně jejich výměr
je uveden v tabulce č. 10 níže.
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Tabulka č. 9: Druhy pozemků na katastrálním území obce Vlkov k 31. 12. 2018
Druhy pozemků
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Celková výměra

Výměra (ha)
484,09
379,41
11,69
3,37
89,62
41,84
5,59
7,41
10,21
18,63
525,93

Zdroj: www.czso.cz

Orná půda, která zabírá nejvýznamnější část půdního fondu v okolí obce, je nejčastěji
využívána k provozování průmyslového zemědělství. Průmyslové zemědělství s sebou však
přináší mnoho negativních vlivů působících na životní prostředí.
Nejvýraznějšími negativními rysy průmyslového zemědělství je používání chemikálií
či rozoráváním krajiny. Rozorání poškozuje významné krajinné biotopy, pesticidy účinně
vybíjejí rostliny, hmyz a tím pádem i ptactvo, které se hmyzem živí. Umělá hnojiva jsou se
splašky také příčinou nadbytku živin, což vede k přemnožení řas, sinic, hnití vody
a nedostatku kyslíku ve vodních tocích.
Zemědělství během posledních desítek let změnilo ráz české krajiny do takové míry, že došlo
k významnému narušení ekologické stability.
Obec Vlkov se velký podíl orné půdy snaží vyvažovat vytyčením nových ploch pro
zalesňování. V územním plánu tak bylo vybráno několik ploch vhodných k zalesňování. Toto
zalesňování je navrženo v plochách K2–K5. Plocha K2 ze své velké části koresponduje
s plochou pro zalesnění, která byla navrhnuta v platné ÚPD (VI). Tato část však byla omezena
hranou OP nadzemního el. vedení ZVN 400 kV. Plocha K2 je vymezena v rozsahu celé
dotčené parcely, jak je patrné z výkresu níže. Z tohoto důvodu je nutné v části zasahující
do OP respektovat obecně platná omezení, týkající se výšky vzrůstu dřevin. Plocha K5 byla
doplněna do ÚP v rámci zajištění plné funkčnosti místního biocentra.
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Obrázek č. 4: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Zdroj: Územní plán Vlkov

8.2 Ochrana životního prostředí
V řešeném území se nenacházejí zvláště chráněná území, evropsky významné lokality nebo
prvky soustavy NATURA 2000.
U obce Vlkov jsou nejvýznamnějšími krajinnými prvky přilehlé rybníky, rovinaté plochy
Hradecka a les Rasošky.
Obec Vlkov považuje ochranu životního prostředí za významnou oblast své agendy, čehož je
důkazem také zřízený Výbor pro životní prostředí a aktivní přístup obce k ochraně a obnově
životního prostředí. Obec se snaží především o revitalizaci životního prostředí poničeného
v důsledku činnosti průmyslového zemědělství.
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9. Správa obce
9.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Vlkov není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným obecním úřadem. Vzhledem ke
své velikosti je Vlkov základním typem obce I. stupně. Obec plní své funkce podle zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec dále nevykonává správní
činnost pro jiné obce.
Organizační struktura
Obec Vlkov:
 Zastupitelstvo
o Kontrolní výbor
o Finanční výbor
o Kulturní výbor
o Stavební výbor
o Výbor pro životní prostředí
Zastupitelstvo obce má 7 zastupitelů, z kterých si volí starostu a místostarostu. Starosta stojí
v čele obecního úřadu a zastupuje obec navenek. Zastupitelstvo dále zřizuje výbory jako své
iniciativní a kontrolní orgány. V případě obce Vlkov se jedná o Kontrolní výbor, Finanční
výbor, Kulturní výbor, Stavební výbor a Výbor pro životní prostředí. Každý výbor má tři členy
včetně svého předsedy. Obec Vlkov nemá zřízenou pozici tajemníka úřadu.

9.2 Hospodaření obce
Jak vyplývá z tabulky č. 11, obec Vlkov sestavuje v posledních pěti letech rozpočet
přebytkový. Přebytky z minulých let jsou nejčastěji využívány k dorovnání eventuálních
schodků budoucích rozpočtů.
Tabulka č. 10: Bilance rozpočtového hospodaření v posledních letech
Schválený rozpočet (v Kč)
Rok

Bilance rozpočtového
hospodaření

Příjmy

Výdaje

2018

5 487 837

3 974 930

Přebytkový rozpočet

2017

5 062 288

2 425 007

Přebytkový rozpočet

2016

4 508 759

2 805 788

Přebytkový rozpočet

2015

4 091 270

2 648 583

Přebytkový rozpočet

2014

3 974 771

3 730 271

Přebytkový rozpočet

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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9.3 Zkušenost s obdrženými dotacemi
Finanční příspěvky z veřejných rozpočtů mohou být důležitým alternativním zdrojem
prostředků k rozvoji obce. Obec Vlkov se připravuje na zapojení do výzev k účasti v soutěžích
o dotační prostředky, avšak jejím objektivním limitem je nedostatek adekvátního
personálního zázemí k administraci složitých dotačních procedur. Obec nemá reálné
zkušenosti s čerpáním dotací. Šancí je zapojení do struktur MAS Mezi Úpou a Metují.
Tabulka č. 11: Přehled strategických dokumentů obce Vlkov
Název strategického dokumentu
Plán rozvoje sportu
Kanalizační řád
Pasport kanalizace
Územní plán obce Vlkov

Rok zpracování
2018
2017
2017
2016

Zdroj: Podklady obce Vlkov

Obec Vlkov disponuje několika strategickými dokumenty, které pomáhají určovat
dlouhodobý směr vývoje obce. Mezi nejdůležitější dokumenty patří Územní plán obce Vlkov.
Obec má k dispozici také dokumenty MAS, konkrétně Strategii 2014 – 2020 Místní akční
skupiny Mezi Úpou a Metují.
Tabulka č. 12: Přehled realizovaných projektů v obci za posledních 7 let
Název projektu
Chodník k pozemku č. p.
133/3
Zatrubení stoky

Rok zpracování dokumentace

Realizace

2014

2017

2014

2015

2012

2014

Autobusová čekárna
a nástupiště
Zdroj: Podklady obce Vlkov

9.4 Bezpečnost
V obci není zaznamenáno páchání trestných činů. Dlouhodobá podpora občanských aktivit je
jednou z preventivních politik, jimiž Vlkov udržuje bezpečné sociální klima.

9.5 Vnější vztahy a vazby obce
Obec Vlkov je členem MAS mezi Úpou a Metují. MAS mezi Úpou a Metují sdružuje několik
měst, obcí, nestátních neziskových organizací, podnikatelů, fyzických obcí a svazků obcí.
Počet obcí, které Místní akční skupina sdružuje, je 36. MAS se rozkládá na území o rozloze
318, 82 km2. Na tomto území žije přibližně 42 348 obyvatel.
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Místní akční skupina se nachází ve východních Čechách v Královéhradeckém kraji. Území
MAS zasahuje převážně do okresu Náchod a částečně do okresu Hradec Králové. Z hlediska
evropských správních jednotek pak MAS Mezi Úpou a Metují spadá do NUTS II
Severovýchod. Největším městem MAS je Jaroměř.
Z celkového počtu 36 sdružovaných obcí má na svém území základní nebo mateřskou školu
pouze 19. V oblasti se nachází několik významných středních škol, a to zejména v Jaroměři
a v Náchodě, naopak se na území MAS nenachází žádná vysoká škola. Nejbližšími vysokými
školami jsou Univerzita Hradec Králové a fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity obrany
v Hradci Králové.
Obrázek č. 5: MAS Mezi Úpou a Metují

Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na obdbobí 2014-2020
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Tabulka č. 13: Věková struktura obyvatel k 31. 12. 2014 a 2018
Rok 2014
Území
Obec Vlkov
MAS celkem
Královéhradecký kraj
Česká republika

0-14 let
81
6 737
82 276
1 577 455

Obec Vlkov
MAS celkem
Královéhradecký kraj
Česká republika

73
6 856
85 577
1 693 060

15-64 let
249
27 841
367 934
7 109 420

65 let a více
66
7 649
101 699
1 825 544

252
27 022
348 778
6 870 123

65
8 470
116 666
2 086 617

Rok 2018

Zdroj: www.czso.cz, vlastní výpočty

Věková struktura obyvatel jasně naznačuje, že obyvatelstvo stárne na všech územních
částech popsaných v tabulce výše. Počet obyvatel v seniorském věku se na rozdíl od obyvatel
ve věku do 15 let zvyšuje v čase mnohem výrazněji. Naopak počet obyvatel ve věkové
kategorii od 15 do 64 let ubývá. Jedinou výjimku v tabulce č. 14 tvoří obec Vlkov, kde ubylo
obyvatel ve věku do 15 let a narostl počet obyvatel ve věkové kategorii 15-64 let.
Stárnutí obyvatelstva je demografickým problémem, který zasahuje celé území České
republiky. Jak vyplývá z tabulky, tak obec Vlkov netrpí prudkým úbytkem obyvatelstva, ani
jeho rapidním stárnutím. Přesto lze na statistických údajích pozorovat postupné zvyšování
průměrného věku obyvatel obce. Tento negativní demografický trend tak nepochybně obec
Vlkov zasáhl, avšak v omezené intenzitě.
Tabulka č. 14: Využití území MAS v roce 2013
Druh pozemku
Zemědělská půda celkem
z toho: Orná půda

Rozloha (v ha)
21 754,80

Podíl na celkové rozloze
(v %)
69,40

15 379,60

49,10

Zahrady a ovocné sady

1 897,30

6,10

Trvalé travní porosty

4 477,70

14,30

Lesní pozemky

4 945,60

15,80

Vodní plochy

1 550,40

4,90

787,70

2,50

2 294,20

7,30

Zastavěné plochy a nádvoří
Ostatní
Zdroj: www.czso.cz

Největší podíl na celkové rozloze území MAS mezi Úpou a Metují má zemědělská plocha.
Nejmenší část pozemků MAS mezi Úpou a Metují zabírají zastavěné plochy a nádvoří.
Lesní plochy zaujímají pouze 15,8% z celkové výměry území MAS mezi Úpou a Metují. Lesy
jsou využívány především k rekreačním účelům.
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A. 2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
10. SWOT analýza/silné a slabé stránky
SWOT analýza shrnuje silné a slabé stránky obce, příležitosti rozvoje a hrozby, které by tento
rozvoj mohly ohrozit. Analýza vychází z předchozí situační analýzy.
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Tabulka č. 15: SWOT analýza
SWOT ANALÝZA




Vnitřní prostředí











Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

Potenciál kvalitního životního prostředí,
čisté ovzduší
Vyhraněný charakter obce s pozitivním
klimatem
Jasná, historicky kontinuální a přirozeně se
rozvíjející sídelní struktura
Aktivní participace občanů na veřejném
životě
Aktivní participace místních spolků na
rozvoji obce
Členství MAS Mezi Úpou a Metují
Blízkost města Jaroměř
Blízkost města Hradec Králové
Bohatý společenský život
Plynofikace celého území obce
Snaha o trvale udržitelný rozvoj obce















Vnější prostředí











Příležitosti (O)
Aktivní přístup občanů a spolků k rozvoji
obce
Záměr výstavby hasičské zbrojnice
Využití budovy bývalé školy
Zaměření se na strategické plánování
Využití dotačních titulů napomáhajících
rozvoji
Využití členství v akční skupině MAS Mezi
Úpou a Metují
Využití soukromých historických stavebních
parcel k výstavbě RD.
Výstavba kanalizace
Rostoucí zájem o různé formy turistiky,
např. cyklistika, existence dvou
restauračních zařízení, blízkost
významných turistických cílů
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Velikost obce, rozpočtu
a personálních kapacit v poměru
k objemu úkolů
Absence základní školy
Absence mateřské školy
Absence kanalizace (ČOV)
Absence zdravotnického zařízení
Absence pošty
Neexistence významného
turistického cíle
Absence sociálních zařízení
Stárnutí obyvatelstva
Absence vlakové dopravy
Špatný stav komunikací
Neprovázanost spojů veřejné
hromadné dopravy
Nedostatek zkušeností s čerpáním
dotací

Hrozby (T)
Úbytek občanské vybavenosti
Odliv mladých lidí do větších měst
Živelná masová výstavba
v rozvojových územích vymykající
se proporcím obce s důsledkem
změny jejího charakteru
Nevyužití příležitostí
Negativní dopady změn klimatu
Úpadek spolkového života v obci
Stárnutí obyvatelstva
Chátrající objekty v soukromém
vlastnictví
Neúměrně vysoké investiční
náklady do infrastruktury
(kanalizace, obecní majetek)

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
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B. 1 VIZE OBCE
Vize obce je základním stavebním kamenem tohoto strategického dokumentu. Má za úkol
stanovit představy o budoucí podobě a funkčnosti obce včetně prioritních oblastí
pro vymezený časový horizont. Ačkoli je program rozvoje obce dokumentem koncipovaným
na období pěti let, jeho obsah bere na vědomí i dlouhodobý plán a rozvoj obce. Důvodem
je návaznost dlouhodobé koncepce rozvoje obce na tento strategický dokument.
Vize obce Vlkov:
Obec Vlkov je rozvíjející se obec malého rozsahu. Pro své občany vytváří plnohodnotné životní
podmínky v rámci svých proporčních možností. Uchovává si nezaměnitelnou podobu ve své
historické části a v případě nové výstavby ji doplňuje o kvalitní soudobé prvky. Dbá
na komunitní pospolitost, podporuje kulturní a společenský život. Zachovává a dle možností
rozvíjí občanskou vybavenost na venkově (obchod, služby), aktivně přistupuje k problémům
v oblasti životního prostředí (kanalizace, čištění odpadních vod a dopady změn klimatu přímo
v prostředí zemědělsky intenzivně využívané krajiny). Aktuálním cílem je konsolidovat
a pozdvihnout obec v jejím současném rozsahu a teprve následně v rozumné míře přistupovat
k jejímu případnému rozšiřování.
Při stanovení vize obce se vycházelo z výsledků vyplývajících z analytické části tohoto
dokumentu a odpovědí na otázky týkající se současné a budoucí podoby obce.
Základní otázky při formulování vize:
Jakou obcí je Vlkov?







Obcí s kontinuálním vývojem v urbánní i sociální struktuře, výrazněji negativně
nepoznamenanou milníky 20. století (národnostní střety, vysídlení atp.)
Obcí s vyhraněnou a přívětivou tváří v rovině estetiky i sociálního klimatu
Obcí nacházející se v nedalekém okolí krajského města Hradec Králové, současně však
mimo jeho bezprostřední gravitační pole (problémy suburbanizace).
Obcí s potenciálem kvalitního životního prostředí.
Obcí s intenzívním společenským a kulturním životem.
Obcí s aktivními spolky a občany, kteří významně participují na chodu obce.
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Jakou obcí by Vlkov chtěl být v budoucnu?






Plnohodnotnou obcí pro všechny své obyvatele, kteří zde žijí a tráví volný čas.
Obcí nabízející mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí pro své
obyvatele.
Obcí nabízející vhodné podmínky pro činnost spolků.
Obcí uchovávající si svou jedinečnou tvář, charakter, s udržitelným rozvojem a čistým
životním prostředím.
Atraktivní obcí pro stávající i nové obyvatele.
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B. 2 Stanovení prioritních oblastí, strategických cílů, opatření
a aktivit
1. Přehled prioritních oblastí
Prioritní oblasti jsou definovány na základě navržené vize obce a hlavních poznatků
vyplývajících ze SWOT analýzy. Prioritní oblasti představují segmenty obce, které chce
zastupitelstvo v obci zlepšit a na které dosahují lidské a finanční zdroje obce.
Na základě zpracované situační analýzy, výsledků SWOT analýzy a z jednání zástupců obce
Vlkov byly navrženy tyto prioritní oblasti:




Prioritní oblast č. 1: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Prioritní oblast č. 2: PÉČE O OBECNÍ MAJETEK
Prioritní oblast č. 3: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2. Přehled strategických cílů
Strategický cíl představuje ukazatel pro rozvíjení obce v dílčích oblastech rozvoje obce
a poskytuje informace o stavu, kterého má být dosaženo prostřednictvím rozvojových
opatření. Pro účely strategického dokumentu obce byly v rámci výše zmíněných prioritních
os navrženy celkem 3 strategické cíle:
Strategický cíl č. 1: Modernizace a zlepšování kvality infrastruktury
Strategický cíl č. 2: Péče a rozvoj obecního majetku
Strategický cíl č. 3: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce

3. Opatření a aktivity vedoucí k naplňování strategických cílů
Strategické cíle jsou naplňovány prostřednictvím opatření. Opatření představují obecněji
definované záměry, které chce obec v plánovaném období uskutečnit. Aktivita označuje
konkrétní akci, u které je stanovena důležitost, období realizace, odpovědnost za realizaci,
odhadované náklady a zdroj financování.
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1. Strategický cíl: Modernizace a zlepšování kvality infrastruktury
1.1 Opatření: Rekonstrukce místních komunikací
Název aktivity

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady v Kč

1.1.1 Chodníky

Střední

2020-21

Zastupitelstvo

2 000 000

Zdroje
financování
Dotace, vlastní
zdroje

1.2 Opatření: Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury
Název aktivity
1.2.1 Rozšíření
veřejného
osvětlení
1.2.2 Oprava
části stávající
kanalizace
1.2.3 Nová
kanalizace

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady v Kč

Zdroje
financování

Střední

2019

Zastupitelstvo

500 000

Vlastní zdroje

Vysoká

2020

Zastupitelstvo

1 800 000

Vlastní zdroje

Vysoká

2025-2030

Zastupitelstvo

60 000 000

Dotace, vlastní
zdroje
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2. Strategický cíl: Péče a rozvoj obecního majetku
2.1 Opatření: Péče o významné objekty, kulturní památky a jejich okolí
Název aktivity

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady v Kč

Zdroje
financování

2.1.1
Zpevněná
plocha hřbitov

Střední

2020

Zastupitelstvo

800 000

Dotace, vlastní
zdroje

2.2 Opatření: Rekonstrukce a výstavba obecních objektů
Název aktivity
2.2.1
Škola - kolna
2.2.2 Škola plot
2.2.3
Zpevněná
plocha - úřad
2.2.4 Nová
hasičská
zbrojnice
Příprava
záměru využití
a opravy
bývalé školy

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady v Kč

Střední

2020-2021

Zastupitelstvo

800 000

Střední

2020-2021

Zastupitelstvo

500 000

Střední

2021

Zastupitelstvo

800 000

Dotace, vlastní
zdroje

Vysoká

2021-2022

Zastupitelstvo

7 000 000

Dotace, vlastní
zdroje

střední

2021-22

zastupitelstvo
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Zdroje
financování
Dotace, vlastní
zdroje
Dotace, vlastní
zdroje

Dotace, vlastní
zdroje

3. Strategický cíl: Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj obce
3.1 Opatření: Snížení negativních dopadů na životní prostředí v souvislosti
s chodem obce
Název aktivity

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady v Kč

Zdroje
financování

3.1.1
Krajinotvorné
prvky:
obnova
polních cest
(spojnice do
Smiřic, cesta
k Zezuli do
druhé části
obce
a Rasošek,
kultivace
nádrže na
návsi)

Střední

2020-2025

Zastupitelstvo

2 000 000

Dotace, vlastní
zdroje
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B. 3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
4. Organizační zajištění realizace
Program rozvoje obce představuje rozvojovou koncepci, která bude realizována z veřejných
prostředků. Obec Vlkov bude muset vynaložit značné finanční prostředky, aby dosáhla
realizace programu, především v případě projektů spolufinancovaných z evropských,
národních a krajských zdrojů.
Strategický dokument rozvoje obce je schválen zastupitelstvem obce, a to přijímá plnou
zodpovědnost za realizaci tohoto dokumentu.
Implementace programu rozvoje obce
Klíčovým problémem rozvojového procesu je vždy považováno financování dílčích projektů.
Významnějším faktorem je však funkčnost systému, plánování a kvalitní personální zajištění.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá financování z rozpočtu obce spolu
s podporou z jiných zdrojů (krajské a státní dotace či dotace z EU). Z tohoto důvodu
je významnou součástí implementačního procesu koordinace činností rozhodujících institucí
a jednotlivců.

5. Vyhodnocování a aktualizace
Úspěšnost realizace programu rozvoje obce je závislá nejen na vhodném vymezení cílů,
opatření a následné realizaci, ale také na efektivním způsobu monitoringu. Hlavním úkolem
monitoringu je průběžné dohlížení na naplňování cílů strategie v jednotlivých letech a tím
i na vytváření podkladů pro celkové vyhodnocování programu. Členové zastupitelstva
by tedy dle svých kompetencí měli monitorovat naplňování dílčích cílů Programu rozvoje
obce a informovat ostatní představitele i obyvatele obce o naplňování stanovených cílů.
Dokument i jeho aktualizace by měly být přístupné a postupně zveřejňované elektronicky na
webových stránkách obce a v tištěné podobě uloženy na obecním úřadu.
Hodnocení strategie by se mělo stát stěžejním dokumentem v dalším rozhodování
o směřování rozvojového dokumentu včetně případných změn, pokud by nedocházelo
k naplňování stanovených cílů strategie. Důležitým aspektem je také aktualizace strategie,
která má za úkol reagovat na pozitivní i negativní tendence vývoje území. Součástí celého
hodnocení strategie je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi jednotlivými
organizačními složkami uvnitř i vně systému. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý
proces, je vyžadována politická vůle představitelů obce a začleněných organizací. Zároveň
je žádoucí komunikace s krajem, státními úřady a ostatními subjekty v regionu.
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Program rozvoje obce Vlkov na období let 2019-2024 je vhodné aktualizovat na základě
úspěšnosti plnění stanovených cílů a vývoje situace v obci.
Za vyhodnocování a aktualizace tohoto strategického dokumentu nese zodpovědnost
zastupitelstvo obce Vlkov, jež by mělo také provádět dílčí revize dokumentu. V případě,
že zastupitelstvo nebude schopno vypracovat revizi, mělo by poskytnout vhodné podklady
autorské firmě, která změny zapracuje do dokumentu.
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Zdroje
Tištěné zdroje





Územní plán obce Vlkov
Kanalizační řád obce Vlkov
Pasport kanalizace Vlkov
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na období
2014 – 2020

Elektronické dokumenty a zdroje








Český statistický úřad: www.czso.cz
Integrovaný portál MPSV: www.portal.mpsv.cz
Obec Vlkov: www.obecvlkov.cz
Informační portál Ministerstva financí – MONITOR: www.monitor.statnipokladna.cz
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují: www.masmum.cz
Základní a mateřská škola Rasošky: www.zsamsrasosky.wz.cz
Portál map: www.mapy.cz
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