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POTŘEBA TVORBY STRATEGIE
Na úvod tohoto strategického dokumentu je žádoucí identifikovat potřebu jeho vytvoření. Třemi
základními důvody jsou zejména:
•

přirozená potřeba koordinace rozvoje dané oblasti;

•

orientace v dotačních příležitostech a

•

legislativa.

Primárním důvodem vzniku nového programu rozvoje je samotná přirozená potřeba vzniku či
aktualizace ucelené koncepce rozvoje území obce. Program rozvoje obce představuje pro tuto
obec zásadní dlouhodobý dokument, který napomůže konkrétnímu zacílení aktivit v nejbližších
letech a určí směr budoucího rozvoje obce. V rámci procesu tvorby dokumentu proběhla
diskuse týmu zpracovatelů s hlavními aktéry rozvoje z veřejného, soukromého i neziskového
sektoru s cílem v maximální možné míře promítnout do tohoto dokumentu jejich dílčí postoje.
Strategický dokument usiluje o koordinaci veřejné i soukromé aktivity ekonomického,
sociálního, kulturního i ekologického charakteru obce tak, aby docházelo k vzájemné synergii.
Tento strategický dokument je podkladem pro sestavování obecních rozpočtů nebo pro
posuzování různých nadregionálních koncepčních dokumentů z pohledu obce.
Další z motivací k pořízení programu rozvoje obce je efektivnější využití finančních zdrojů.
Nabídka dotací je tematicky velmi obsáhlá a vyžaduje včasnou administraci. I proto je nutné
s dostatečným předstihem definovat rozvojové priority, monitorovat dotační příležitosti a
jednotlivé projekty včas připravit. Mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument je navíc v případě některých dotací (zejména z národních zdrojů) jednou
ze základních podmínek jejich čerpání. Obdobně pro čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU v programovém období 2021–2027+ bude program rozvoje obce
zásadní.
Na závěr je nutné zmínit také legislativní souvislosti, kdy program rozvoje obce (PRO) je
zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec dle § 2 tohoto zákona „pečuje o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“, dle § 35 v rámci samostatné působnosti
uspokojuje „potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku“ a dle § 38
je obec např. „povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“. Obec zároveň musí
myslet na ustanovení (§ 159) občanského zákoníku, kdy o své území a majetek pečuje jako
„řádný hospodář“.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Základní identifikační údaje

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ZUJ

554863

ORP

Dvůr Králové nad Labem

Okres
Kraj/NUTS3
NUTS2

zdroj: www.risy.cz

Královehradecký
Severovýchod

Počet obyvatel

402 (2019)

Průměrný věk

40,3 let

Katastrální
výměra

386 ha

Nadmořská výška
Obr. 1 Obecní znak

Trutnov

Místní části

361 m. n. m.
1

Poloha a území obce
Obec Dolní Brusnice se rozkládá na pomezí Jičínské pahorkatiny a Krkonošského podhůří,
čemuž odpovídá i kopcovitý charakter reliéfu. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo
361 m. n. m. a nejvyšší vrchol katastru, kopec Kozel, dosahuje výšky 558 m. n. m. Hlavním
vodním tokem v obci je Labe, které zde zadržuje vodní nádrž Les Království zasahující do
východní části katastru, a obcí protékající Brusnický potok. Dolní Brusnice administrativně
spadá do samosprávného obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Dvora Králové
nad Labem vzdáleného přibližně 6 km vzdušnou čarou směrem na jihovýchod, centrum
Královehradeckého kraje se nalézá asi 30 km jižně. Z větších sídel se v blízkosti nalézají
města Trutnov, Nová Paka a Hořice. Dolní Brusnice sousedí na severu s municipalitami
Mostkem a Horní Brusnicí, na druhém břehu Labe se rozprostírá Nemojov, na opačné světové
straně je hranice tvořena s obcí Třebihošť a na jihu hraničí s Bílou Třemešnou. Katastrem
prochází silnice II/325 napojující se na silnici II/300 vedoucí do Dvora Králové nad Labem nebo
na I/30 směřující do Hradce Králové. Z dopravních spojů obci protíná ještě železniční trať č.
030 ve směru Liberec – Jaroměř – Pardubice.
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Celková výměra území Dolní Brusnice činí 386 ha, čímž se řadí k menším municipalitám
příslušného ORP. Zemědělská půda představuje 63 % plochy, což je ve srovnání s vyššími
administrativními celky o něco vyšší podíl. Naproti tomu podíl orné půdy tvoří bezmála polovinu
zemědělsky obhospodařované, kdežto průměrné hodnoty za kraj či ORP šplhají až k 70 %.
Místo orné půdy je tak v katastru daleko vyšší podíl trvale travnatých porostů, které doplňují
zalesněné plochy čítající 23 % katastru. Zastavěné území obce charakterizuje ulicová
zástavba, kde jsou domy seřazeny podél obou stran hlavní komunikace.

Obr. 2 Poloha obce Dolní Brusnice na mapě

zdroj: www.mapy.cz

Historie
O vzniku obce je toho známo velmi málo, avšak první písemná zmínka o Dolní Brusnici
pochází z roku 1358. Název byl spjat s lesními plody brusinek, protože ty hojně rostly
v okolních lesích. Původní pojmenování znělo Česká Brusnice a do tohoto uskupení spadala
i vedlejší Horní Brusnice. V průběhu staletí byla obec součástí panství v Hostinném, a tak se
o správu nad celým územím střídaly různé šlechtické rody. Naprostá většina zdejších obyvatel
se hlásila k německé národnosti, tudíž po událostech spojených s 2. světovou válkou se zde
zcela proměnila národnostní struktura. V současnosti zde žije jen pár potomků původních
obyvatel ze smíšených manželství. V roce 1975 v rámci integrace malých obcí přešla správa
obce pod sousední Bílou Třemešnou. Svou samostatnost nabyli obyvatelé Dolní Brusnice opět
po uvolnění totalitního režimu v roce 1995.
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Obyvatelstvo
Populační vývoj
Díky své poloze v příhraniční oblasti tvořila do pol. 20 st. většinu obyvatel německá menšina.
Byť již během 19. st. se vlivem kombinace společenských procesů jako industrializace či
urbanizace počet žijících snižoval, tak po odsunu původních obyvatel a následném dosídlení
se počet místní populace zmenšil takřka na polovinu. Ve druhé polovině 20. st. pokračoval
pokles obyvatel, který se zastavil až na přelomu století. V posledních dvaceti letech dochází
naopak k nárůstu lidí s trvalým bydlištěm v Dolní Brusnici, což je výsledkem pozitivních hodnot
jak migračního salda, tak převažujících kladných hodnot přirozené obměny obyvatelstva.
V komparaci s příslušnými vyššími územními jednotkami se vývoj počtu obyvatel v Dolní
Brusnici nalézá na zcela opačném pólu, neboť ve všech případech v posledních dvaceti letech
dochází ke kontinuálnímu úbytku trvale žijících. V rámci ORP Dvora Králové nad Labem jsou
hodnoty přirozeného přírůstku dlouhodobě v záporných číslech a podobná situace panuje
obecně v celém kraji. Nicméně na krajské úrovni alespoň nedochází k simultánnímu
odstěhování

populace.

Z pohledu

přirozeného

přírůstku

byly

pro

Dolní

Brusnici

nejvýznamnější roky 2019, 2017 a 2014, kdy shodně přibylo 6 lidí. Naproti tomu v roce 2006
spadl tento demografický ukazatel do záporných hodnot, přičemž ubylo 4 jedinci. Co se týče
měny obyvatel migrací, nejvíce lidí (19) se přistěhovalo v roce 2007, naopak rok 2015
znamenal pro obec největší odliv místních (8). Ke konci roku 2019 žilo v Dolní Brusnici celkem
402 občanů čili v rámci svého ORP patří k populačně průměrně velkým municipalitám. Růst
počtu obyvatel sice znamená zvýšení peněz ze sdílených daní, na druhou stranu
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2000-2019 (údaj k 31.12.)
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zdroj: ČSÚ

s přibývajícími obyvateli obvykle souvisí i růst počtu dětí, čímž se zvyšují také nároky na
předškolní a školní zařízení.
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Graf 2 Porovnání věkových struktur obyvatel ke dni 31.12. 2019
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Věková struktura obyvatel
K významným faktorům ovlivňujícím socioekonomický vývoj určité společnosti patří její
struktura dle produkčních skupin. Z tohoto hlediska je populace Dolní Brusnice velmi příznivá,
neboť v předproduktivním věku se nachází 17,2 % místních, čímž o několik procentních bodů
převyšuje dětskou složku v průměru za ORP, kraj i celou Českou republiku. Zároveň i podíl
lidí v postproduktivním věku dosahuje mnohem nižšího zastoupení. Obecně pokračující
stárnutí české společnosti povede k navyšování zastoupení seniorské složky, tudíž lze i zde
očekávat budoucí nárůst. Příznivý stav věkového rozložení místní populace dokládají i další
demografické ukazatele. Index stáří (konstruovaný jako podíl obyvatel v poproduktivním věku
ku počtu obyvatel v předproduktivním věku) dosahoval v roce 2018 hodnoty 106,3. Proti tomu
hodnota za příslušné ORP vyšplhala až k 152,5 a vyšší byla i na krajské (136,3) a státní
(123,2) úrovni. Průměrný věk v obci se v minulé dekádě pohyboval kolem 40 let, ke konci roku
2019 činil 40,3 let. Z Grafu 3 je patrné, že nejsilněji zastoupenou věkovou skupinou v obci jsou
obyvatelé ve věku 40–44 let, a to jak u mužů, tak i u žen. Větší část (10,9 %) populace je také
tvořena skupinou žen ve věku 25–29 let.
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Graf 3 Věková pyramida ke dni 31.12. 2018

zdroj: ČSÚ

Vzdělanostní struktura
Další významnou charakteristikou obyvatelstva je struktura dle nejvyššího dosaženého
vzdělání. Obecně platí, že míra vzdělanosti má ve venkovských oblastech v posledních letech
vlivem vyšší mobility obyvatel a lepší kvalitou internetu rostoucí tendenci. Nicméně
vzdělanostní poměry vycházejí ze sčítání lidí, domů a bytů (dále jen SLDB), tudíž poslední
výsledky jsou platné k roku 2011. Z Grafu 4 lze vidět, že nejčastějším dosaženým vzděláním
v populaci Dolní Brusnice je středoškolské (bez maturity), na které dosáhla bezmála polovina
obyvatel. Tento podíl s narůstající řádovostní úrovní klesá, a naopak vyšší vzdělanostní
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Graf 4 Vzdělanostní struktura obyvatel obce (SLDB 2011)
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zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

úrovně rostou. Další stupně nejvyššího dosaženého vzdělání jsou tedy v Dolní Brusnici
zastoupen výrazně méně, ale v ostatních případech naopak nabírají na významnosti. Podíl lidí
s vysokoškolským diplomem či vyšším odborným vzděláním představoval v roce 2011 v obci
nejnižší zastoupení.

Další vybrané charakteristiky
Jak už bylo psáno výše, Dolní Brusnice svou polohou spadala do oblastí tzv. Sudet, díky
čemuž většinu místního obyvatelstva tvořili až do pol. 20 st. příslušníci německé národnosti.
Z výsledků SLDB 2011 vyplynulo, že zatímco v příslušném ORP byly pozůstatky německého
osídlení ještě patrné, tak v obci naprosto dominovala česká národnost. Příhraniční poloha
Dolní Brusnice nemá na podobu národnostní struktury místní populace tak významný vliv jako
např. v ORP Dvůr Králové nad Labem nebo v Královéhradeckém kraji, kde složení zdejších
obyvatel bylo více různorodé. K nejsilněji zastoupeným národnostním menšinám patřily v roce
2011 Slováci, Poláci a příslušníci Ukrajiny. Co se týče náboženského vyznání asi 11 %
obyvatel Dolní Brusnice se hlásilo k nějaké církvi, z čehož přes 46 % věřících spadalo pod
Římskokatolickou církev a 25 % do Českobratrské církve evangelické. K zbylým denominacím
se hlásili vždy pouze jednotlivci. Ve srovnání s celostátními hodnotami byl podíl věřících v
Dolní Brusnici nižší, avšak mnoho jedinců se k otázce víry ani nevyjádřilo. V roce 2019 se
nacházelo 7,6 % občanů Dolní Brusnice v exekučním řízení, což je srovnatelné procento jako
v celém ORP (7,8 %) i krajem (7,4 %). V uplynulých čtyřech letech (2016–2019) klesl
v Královéhradeckém kraji podíl lidí zasažených exekucí o 0,6 % lidí. Z hlediska porovnání
pohlaví tvořili na rozdíl od vyšších územních jednotek, kde převažují ženy, většinu obyvatel
obce muži. Index maskulinity je obecně vyšší ve venkovských sídlech, v Dolní Brusnici dosáhl
v roce 2019 hodnoty 1072,2.

Bytový a domovní fond
Na základě výsledků SLDB 2011 byl domovní a bytový fond tvořen 112 domy a v nich 149
byty. Dominantní část domovního fondu se skládala z rodinných domů (106), bytové domy
byly v obci pouze 4. Vyjma 17 nemovitostí byly všechny byty v Dolní Brusnici obydleny. Podíl
pravidelně neobydlených domů v obci je nižší než podíl ve hierarchicky vyšších územních
celcích. Obvykle neobydlené objekty slouží nejčastěji k rekreačním účelům a 3 budovy nejsou
způsobilé k užívání bydlení. Z hlediska právního důvodu k užívání bytu převažují v Dolní
Brusnici byty ve vlastním domě a pouhých 6 % bytů je nájemních. V posledních 20 letech bylo
v obci postaveno 21 nových bytů. Mladí si zde často staví domy na zahradách svých rodičů,
což je také jedním z důvodů mládnutí místní populace, neboť právě tímto se daří mladé lidi
udržet v obci. Intenzita bytové výstavby se v letech 2018 a 2019 zvýšila, a jelikož se

9

v katastrálním území obce nalézá ještě několik stavebních parcel, lze do budoucna očekávat
pokračování současného trendu. Na druhou stranu veškeré pozemky potenciální zástavby
jsou v soukromých rukou a obec tak má minimální možnost ovlivnit další rozvoj výstavby.
Navíc Dolní Brusnice stále nemá platný územní plán. V současné době (říjen 2020) má obec
rozestavěné dva byty.

Ekonomická struktura
Trh práce
Situace na trhu práce vyjádřená ukazatelem podílem nezaměstnaných osob (%) byla
v posledních letech velmi příznivá, neboť hodnoty tohoto indikátoru patřily k nejnižším nejen
v rámci ORP, ale i celého kraje. Při pohledu na Graf 5 lze vidět, že ve všech případech klesal
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Graf 5 Vývoj podílu nezaměstnaných osob 2014–2020 (ke dni 31.12., údaj za rok 2020 ke dni 30.9.) zdroj: ČSÚ

podíl nezaměstnaných, avšak největší změnu zaznamenala právě Dolní Brusnice. Rovněž
v komparaci s okolními populačně stejně velikými obcemi má Dolní Brusnice nejmenší počet
nezaměstnaných osob. Vzhledem k velikosti pracovního trhu vyjížděla značná část populace
za prací mimo hranice obce. Dle výsledků o vyjíždějících ze SLDB 2011 se týkala pracovní a
školní migrace 44 % ekonomicky aktivních obyvatel. Nejčastější cílovou obcí vyjíždějících byla
sousední Bíla Třemešná, další významný proud směřoval do centra ORP Dvora Králové nad
Labem. Naprostá většina (78 %) dojíždějících za prací neopustila hranice příslušného okresu
Turnov. Na druhou stranu lze očekávat, že situace se v průběhu hospodářské konjuktury
minulých let prošla určitou proměnou, o které budou dostupná data opět v příštím SLDB v roce
2021.
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Struktura ekonomických subjektů
Ke konci roku bylo na území obce registrováno celkem 96 podniků, z nich u 58 se zjištěnou
aktivitou. Nejčastěji místní ekonomické subjekty realizovaly svou činnost v oboru zemědělství,
lesnictví a rybaření (22 %), v ostatní činnosti (17 %) a v průmyslové výrobě (15 %). Z hlediska
podnikatelských aktérů dle právní formy převažovaly v Dolní Brusnici fyzické osoby, které ze
zmíněných 58 subjektů se zjištěnou aktivitou představovaly dominantní většinu (50) a zbylý
segment trhu tvořily právnické osoby (8). Co se týče počtu zaměstnanců, ekonomické subjektu
buďto

jejich

počet

neuváděly

nebo

nezaměstnávaly

žádné

osoby.

K největším

zaměstnavatelům ze soukromého sektoru patří firmy Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o.,
Brusnická zemědělská, spol. s r.o. nebo BOBY - FLEISCH, spol. s r.o.
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem

96

58

Fyzické osoby

83

50

Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona

69

37

1

1

Zemědělští podnikatelé

12

11

Právnické osoby

13

8

9

7

Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského
zákona

Obchodní společnosti

Tabulka 1 Podnikatelské subjekty podle právní formy (31.12. 2019)

zdroj: ČSÚ

Infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Základní komunikací procházející katastrem Dolní Brusnice je silnice II. třídy č. 325, která
propojuje obec mj. se sousedními obcemi. Následováním této komunikace severním směrem
lze dosáhnout komunikaci I/16 vedoucí z Trutnova do Jičína. Opačným směrem se
komunikace napojuje na silnici I/35 směřující do Hradce Králové. Spojení s centrem
příslušného ORP zajišťuje komunikace II. třídy č. 300, na niž se opět napojuje zmíněná II/325.
V rámci sčítání dopravy provedeného v roce 2016 patřila tato komunikace do kategorie
středně zatížených, přičemž denní průměr se pohyboval okolo 1500 aut za den, což se výrazně
odráží na technickém stavu povrchu úseku, který je ve velmi zhoršeném stavu. Obdobná
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situace panuje i na místních a účelových komunikacích v obci. Povrch je často velmi zastaralý
a již nevyhovující, z těchto důvodů by měla obec v budoucnu do dopravní infrastruktury
výrazněji investovat. V období 2018–2019 byl realizován projekt se zaměřením na zvýšení
bezpečnosti dopravy, v rámci něhož vznikl podél páteřní komunikace nový chodník. Jako
problematické se z pohledu bezpečnosti chodců ukazuje absence přechodu přes hlavní silnici.
V Dolní Brusnici se nachází jedna autobusová zastávka umístěná ve středu obce. Vzhledem
k protáhlému tvaru zastavěného území je dostupnost zastávky pro občany z horní části obce
nevyhovující. Veřejná autobusová doprava zajišťuje spojení obce s většími městy v okolí,
avšak pouze v pracovní dny.
I když se přímo v území Dolní Brusnice železniční zastávka nenalézá, lze do dopravní
infrastruktury zařadit vlakové spojení, protože stanice v Bílé Třemešné je umístěna
v docházkové vzdálenosti z obce, kam se obyvatelé dostanou po nově zbudovaném chodníku.
Vlaky zde zastavují pravidelně několikrát denně, a kromě osobních vlaků ve směru Jaroměř–
Stará Paka zde staví i rychlíky z Pardubic do Liberce.

Technická infrastruktura
Původní vodovodní sít byla vybudována již v roce 1932 a koncem 90. let prošla kompletní
rekonstrukcí. Na obecní vodovod jsou napojeny všechny nemovitosti v Dolní Brusnici.
V kontextu současných klimatických změn, konkrétně intenzivního sucha v uplynulých letech,
byl rozpracován nový projekt, jehož cílem je efektivnější hospodaření s vodními zdroji. Obec
tak např. provedla nový průzkumný vrt a do budoucna se počítá s realizací vrtu DB 2. V Dolní
Brusnici není vybodována centrální ČOV. Jednotlivé kanalizační stoky jsou napojeny na
domácí čistírny odpadních vod, na jejichž provoz obec pravidelně finančně přispívá, přičemž
takto je řešeno asi 70 % domácností. Budovy v okolí obecního úřadu jsou napojeny na
jednotnou kanalizaci ústící do hromadné ČOV. V rámci rekonstrukce kulturního domu byla
v obci postavena ještě jedna ČOV, na kterou jsou včetně kulturního domu napojeny budovy
v jeho blízkosti. Celé zastavěné území je také plynofikováno a elektrifikováno. Rekonstrukce
veřejného osvětlení se uskutečnila jako jedna z prvních akcí po opětovném nabytí
samostatnosti obce v 90. letech. Součástí projektu zmíněné realizace chodníku do Bílé
Třemešné byla výměna sloupů a lamp veřejného osvětlení. Nicméně na velké části území jsou
stále staré sloupy veřejného osvětlení, tudíž jejich výměna za šetrnější svítidla je v budoucnu
nevyhnutelná, navíc v některých částech obce lampy stále schází. Pro efektivní správu a
rozvoj technické infrastruktury v obci je vhodné vytvořit digitální technickou mapu obce a
zajistit pasportizaci složek technické infrastruktury spravované obcí.
Území obce je dostatečně pokryto signálem všech tří mobilních operátorů. Internet je v obci
šířen vzduchem, přičemž rychlost je v současné době uspokojivá. Pro naplnění vize moderní
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obce by bylo vhodné do budoucna uvažovat o investicích do rozvoje optických kabelů
vysokorychlostního internetu, který zajistí jeho spolehlivou rychlost připojení.
Likvidaci komunálních odpadů zabezpečuje obec separovaným sběrem a odvozem směsného
komunálního odpadu na řízené skládky. V obci je zaveden systém tříděného odpadu, základní
sběrné kontejnery (sklo, papír, plast) jsou rozprostřeny rovnoměrně po celé obci. U prodejny
potravin se navíc nachází kontejner na třídění starého textilu a na stejném místě je nově
umístěn kontejner na kovový odpad, na použité jedlé oleje a nádoba na drobné elektrozařízení
a použité monočlánky. Obec pravidelně organizuje sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Místní Sbor dobrovolných hasičů organizuje sběr kovového odpadu. S ohledem na
společenské změny a změny charakteru zahrad (na okrasné) v okolí domů v obci je třeba
zvážit nakládání s biologickým odpadem v obci (týká se i biologického odpadu z domácností).

Občanská vybavenost
Vybavenost komerčního charakteru a různých služeb se odvíjí od poptávky v daném místě. Je
však v zájmu obce vytvářet co nejlepší podmínky pro školství, zdravotnictví, správu,
tělovýchovu a služby. V Dolní Brusnici není žádné školské, zdravotní či sociální zařízení.
Předškolní a základní vzdělávání dětí z obce zajišťuje ZŠ a MŠ Bílá Třemešná (zajištěno
smluvně – obec spadá do školského obvodu této ZŠ a MŠ, kapacitně pokrývá poptávku).
Střední školy jsou ve Dvoře Králové nad Labem, kam dojíždí velká část studentů. Nejbližší
lékařská střediska jsou v Bílé Třemešné nebo v Mostku, komplexnější nabídku zdravotnických
služeb nabízí městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsou zřízeny i nejbližší
pečovatelské služby. O starší generaci se v obci stará farní charita, ale díky dobré generační
provázanosti místních má charita na starost pouze pár klientů. Obecní úřad pro své občany
zajišťuje ve spolupráci s Farní charitou terénní služby, jedná se především o rozvoz obědů, na
které vedení obec poskytuje finanční příspěvky.
Z oblasti sportu a volnočasové infrastruktury mohou místní využívat osvětlený tenisový kurt,
basketbalový koš či multifunkční venkovní hřiště s přírodním trávníkem a kapacitou přes 100
lidí. Po sportovní nadšence byla poblíž hřiště zřízena venkovní posilovna. Ve stejné lokalitě je
umístěno i dětské hřiště s drobnými hracími prvky, které však postupem času zchátraly, a je
proto nutná jejich revitalizace. Pro sportovní účely ve vnitřních prostorech slouží tělocvična,
jež vyžaduje v budoucnu rovněž rekonstrukci. Na východním úpatí nejvyššího vrchu Kozel se
rozkládá sjezdovka Severka o délce 320 m. Převýšení sjezdovky je 75 metrů a pro mírný spád
zejména v dolní části je vhodná pro začátečníky a rodiny s dětmi.
Obec v budově úřadu provozuje lokální knihovnu, ze které je možné si vypůjčit knihy z
vlastního fondu knihovny či z výměnného fondu Městské knihovny v Trutnově. Z komerční
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sféry se dále v Dolní Brusnici nalézá obchod s potravinami a drobný zbožím nebo multifunkční
provozovna kosmetických služeb s nabídkou masáží nebo peče o vlasy. Areál Hotelu pod
Zvičinou s ubytovací kapacitou přes 100 lůžek nabízí několik forem ubytování, stravování
v restauraci (i pro veřejnost), konferenční sál s kapacitou 150 osob či sportovní vyžití (tenisový
kurt, víceúčelové hřiště, přírodní koupaliště). V hotelu je turistické informační centrum (TIC).
Hotel pravidelně pořádá kulturní akce a tím přispívá ke společenskému životu nejen naší obce.
Pro konání různých společenských a kulturních událostí v obci je určen kulturní sál o kapacitě
120 osob. Přízemní část kulturního je pronajímána a v současnosti zde provozuje činnost
Prádelna Milena. I když poslední rekonstrukcí prošel v roce 2000, tak se stále nachází v
dobrém stavu. Mnohem pestřejší nabídku základních služeb, kulturních příležitostí nebo
sportovních zařízení naleznou dolnobrusničtí obyvatelé ve Dvoře Králové nad Labem, kam
cesta autem zabere necelých 15 min jízdy.

Společenský život
Spolková činnost
Dolní Brusnici charakterizuje velmi silné a komunitní jádro. Obecní spolky velmi úzce
spolupracují s vedením obce. Mezi nejaktivnější spolky v Dolní Brusnici patří místní hasiči.
SDH má bohatou historii, jež se datuje od roku 1891, přičemž v té době tvořili členskou
základnu němečtí i čeští hasiči. Po odsunu původního obyvatelstva vznikl v roce 1946 první
český hasičský sbor tvořen 20 osobami. V současnosti má spolek kolem 65 členů, čímž se
řadí k největšímu spolkovému uskupení na území obce. Hasičské oddíly se pravidelně účastní
okrskových soutěží v požárním sportu. Dále v obci působí Myslivecký spolek Zvičina, který
spravuje honitbu s celkovou výměrou 2 340 ha. Mimo chov především spárkaté zvěře se
činnost myslivců zaměřuje na ochranu přírody a lesa, budování prvků ÚSES (územní systém
ekologické stability) nebo výcvik loveckých psů. V oblasti sportu funguje v Dolní Brusnici
Tělovýchovná jednota Jiskra sdružující sportovce napříč všemi generacemi. Mimo pravidelná
cvičení organizuje TJ různé sportovní turnaje či kulturní akce v obci a jejím okolím.

Kulturní akce
Díky velmi aktivnímu přístupu občanů se v obci v průběhu roku pořádá mnoho kulturních a
společenských událostí. Venkovní akce se konají na travnatém hřišti za budovou obecního
úřadu, zatímco indoorové akce v místním kulturním domu, kde se přes zimní období koná až
8 plesů. Během roku se pak pořádají akce spjaté s ročním obdobím, čili na konci zimy se
každoročně pořádá karneval pro děti, na jaře pak probíhá společné sázení stromků v obecních
lesích zasažených kůrovcovou kalamitou. Ve spolupráci s místním SDH se na konci dubna
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pálí čarodějnice a pro děti je také připraven dětský den. Velké oblibě se těší Dolnobrusnické
posvícení, na kterém se podílejí ve spolupráci s vedením obce i obecní spolky. V rámci roku
pak probíhají také mnohé sportovní turnaje a klání v různých disciplínách. Ve sportu není
opomíjena žádná věková skupina, ve spolupráci s Českou asociací sportu se v Dolní Brusnici
konají sportovní hry seniorů, kam se může přihlásit kdokoliv nad 55 let. Z další událostní nelze
opomenout mikulášskou besídku či rozsvěcení vánočního stromečku.

Cestovní ruch
Turistický ruch se stává stále významnějším odvětvím, což se projevuje i na ekonomickém
vývoji a prosperitě daného území. Rozvoj cestovního ruchu by tak neměl být v plánech
strategické povahy opomíjen. V případě Dolní Brusnice má na lokální turismus největší vliv její
geografická poloha, jež ho ovlivňuje jak pozitivně, tak negativně. Z pohledu turismu má
největší hodnotu zdejší přírodní prostředí v podobě Zvičinsko-kocléřovského hřbetu. Na jehož
vrcholky vedou přes území obce dvě turistické trasy (zelená a červená) ze směru od Dvora
Králové nad Labem. Na druhou stranu právě geografická poloha v zázemí podkrkonošského
města s tak bohatými kulturními zajímavostmi způsobuje, že turisté se namísto objevování
přírodních krás Podzvičinska koncentrují jeho centru.

Obr. 3 Turistická mapa obce a okolí

zdroj: www.mapy.cz
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I přesto má Dolní Brusnice přijíždějícím turistům, co nabídnout. V katastru obce jsou dvě
ubytovací zařízení, součást areálu rodinného hotelu Pod Zvičinou tvoří malá farma obývaná
ovečkami, poníky, kozami a husami. Všichni mají své jméno a vítají rozmazlování malými
návštěvníky. V areálu je dále k dispozici koupaliště a vyhřívané brouzdaliště se slanou vodou.
V minulosti zde byla z bývalé konstrukce skokanského můstku postavena vyhlídková věž
nabízející neopomenutelné výhledy na Krkonoše. Od léta 2010 nabízí návštěvníkům
Podkrkonoší své služby turistické informační centrum. V katastrálním území Dolní Brusnice je
možné nalézt několik drobných sakrálních památek, v samotné obci je jeden zrestaurovaný
křížek, socha sv. Jana Nepomuckého a za zmínku také stojí kaple Panny Marie z roku 1891,
pod kterou podle legendy teče zázračně léčivý pramen Mariánské studánky. Kolem kaple
vedou dvě naučné stezky s interaktivními naučnými panely. Dále jsou v obci 2 nemovité
kulturní památky (čp. 11 vodní mlýn a čp. 77 venkovská usedlost). Jak už bylo zmíněno výše,
mezi dominanty Dolní Brusnice patří lyžařský areál Severka, který je vhodný zejména pro
začínající lyžaře. Katastrálním územím municipality sice prochází cyklotrasa č. 4139, avšak
přímo do intravilánu nezasahuje. Navíc díky absenci jakéhokoliv pohostinského zařízení není
důvod do obce z cyklotrasy sjíždět. Dalším turisticky vyhledávaným místem vodní nádrž Les
Království (tělo hráze s domkem hrázného je národní technickou památkou), která dle odborné
veřejnosti dokonale spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby. Ačkoli přístup
k vodní ploše přehrady je na území obce z velké části zalesněn, je přehrada vyhledávaným
cílem procházek místních obyvatel a zejména sportovních rybářů.

Obr. 4 Kaple Panny Marie (vlevo), vyhlídková věž (vpravo)
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zdroj: www.mapy.cz; P. Duffek, J. Kliner

Životní prostředí
Stav životního prostředí je vzhledem k umístění Dolní Brusnice v podhůří Krkonoš a absencí
velkých průmyslových oblastí velmi dobrý. Hodnota koeficientu ekologické stability (dále jen
KES) vyjadřujícího poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků dosahovala
čísla 1,4. Což je typické pro vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty v relativním
souladu s přírodními strukturami. V porovnání se tak obec neodchyluje od průměrných hodnot
za ORP (1,3) nebo za kraj (1,1). Ze srovnání se sousedním Mostkem (9,1) však vyplývá,
že krajina v Dolní Brusnici mnohem více čelí antropogenním vlivům. V okrajových částech
obce jsou regionální biokoridory a centra ÚSES (Zvičinský hřbet a údolí Labe).

Obr. 5 Panoramatický pohled z obce

zdroj: www.mapy.cz, J. Jón

Dle klimatologických charakteristik spadá okolí obce do klimatické oblasti MT9, kterou
charakterizuje mírně teplé a krátké jaro, dlouhé, teplé a mírně suché léto, podzim je mírně
krátký a teplý a zima je mírná, suchá a krátká. Území obce s vyšší nadmořskou výškou
na Zvičinském hřbetu a údolí Labe (mrazová kotlina) spadají do klimatické oblasti MT7.
Z pohledu kvality ovzduší zde panuje lepší situace než ve větších městech v okolí, čemuž
napomáhá i skutečnost, že oproti minulosti zde již pouze část domácností používá k vytápění
tuhá fosilní paliva. Nicméně kvůli ekonomické náročnosti vytápění plynem či elektřinou se řada
domácností pomalu navrací k méně ekologické variantě. Na území obce se nenachází velké
zdroje znečištění ovzduší. K největším znečišťovatelům tak patří především automobilová
doprava na páteřní komunikaci II/325 a neelektrifikovaná železniční trať, se kterými jsou
spojeny poletavé částice PM10, PM2,5 a NO2. Na území Dolní Brusnice se vyskytuje jedna
lokalita s ekologickou zátěží. Jedná se o průmyslový areál za budovou obecního úřadu, kde
nelze vyloučit přesun kontaminantů do podzemních a povrchových vod. V obci se také nachází
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dva rezidenční brownfieldy. Naopak na území Dolní Brusnice ani v blízkém okolí se nenachází
zvláště chráněné území.

Obr. 6 Koncentrace PM10 (vlevo) a NO2 (vpravo) v okolí Dolní Brusnice (2014-2018)

zdroj: www.portal.chmi.cz

Oblast Podkrkonoší byla v minulosti hojně sužována mohutnými povodněmi, což byl hlavní
impuls ke stavbě vodní nádrže Les Království. Přehrada sice zamezila záplavám většího
rozsahu na řece Labi (viz Obr. 7), avšak svou sílu mají menší vodní toky, kterých je na území
obce několik. Velké škody napáchal i Brusnický potok při povodních v roce 2013, kdy podemlel
hlavní silnici a několik domácností odřízl od příjezdových cest. Riziko přívalových povodní
způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity tak v Dolní Brusnici stále hrozí. Pro řízení
povodňové ochrany během živelných katastrof má obec zpracovaný vlastní povodňový plán.
Od roku 2019 je navíc v platnosti povodňový plán ORP Dvůr Králové nad Labem, ve kterém
se v rámci protipovodňových opatření počítá s realizací protipovodňového valu na jednom
z bezejmenných vodních toků v obci. Za účelem eliminace negativních dopadů hospodaření
v místní krajině je vhodné usilovat o zlepšení retence vody v krajině.

Obr. 7 Aktivní zóna pro průtoky s periodicitou 100 let na řece Labi zdroj: POVIS
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Bezpečnost a kriminalita
Vzhledem k venkovskému charakteru obce a dobré sousedské pospolitosti panuje v Dolní
Brusnici bezpečno a míra kriminality je na velmi nízké úrovni. Obec spadá pod obvodní
oddělení Policie ČR ve Dvoře Králové nad Labem, který dlouhodobě patří k obvodům s nižším
indexem kriminální činnosti. V obci nejsou žádné vyloučené lokality a nepřizpůsobivé osoby
jsou v řádu jednotek. V centru obce a jejich uzlových místech by do budoucna měl zajistit
bezpečnost a ochranu majetku obyvatel obecní kamerový systém (souvisí s budováním
optické sítě) a systém včasného varování obyvatelstva.
Zabezpečování požární ochrany na území obce zajišťuje jednotka HZS Královéhradeckého
kraje se stanicí ve Dvoře Králové nad Labem a místní SDH. Na místní vodovodní síti jsou
osazeny požární hydranty, které jsou však různého stáří (i nefunkční) a je potřeba naplánovat
jejich postupnou obnovu a zajistit pravidelnou údržbu.

Správa obce
Řízení obce
Dolní Brusnice je samosprávním subjektem se základní působností. Nejvyšším orgánem
v samostatné působnosti je 9členné zastupitelstvo, v jehož čele je uvolněná osoba starosty.
Obecní zastupitelstvo dále zřizuje ze zákona povinně finanční a kontrolní výbor. V minulosti
byl úřadem obce vydáván obecní zpravodaj, jehož poslední číslo vyšlo na podzim roku 2014.
Obec provozuje vlastní webové stránky, k informování občanu o chodu obecního úřadu a
jiných důležitých informacích se využívá emailová komunikace nebo aplikace V obraze.

Hospodaření obce
V sedmiletém úhrnu (2012–2019) skončila obec pouze dvakrát s deficitním rozpočtem (2012,
2018). Ve zbylých letech se díky přebytkovým rozpočtům ke konci roku podařilo našetřit
významné finanční prostředky, což vypovídá o dobrém hospodaření vedení obce. Celkové
příjmy se ve sledovaném období pravidelně navyšovaly. Při detailním pohledu na příjmy je
patrné, že růst příjmů byl ovlivněn zvyšujícími se daňovými příjmy (vzrůstající počet obyvatel,
nové rozpočtové určení daní) a realizací dotačních projektů. K finančně nerozsáhlejším
projektům v uplynulých letech patří revitalizace prostranství v centru Dolní Brusnice, zateplení
budovy obecního úřadu, koupě dopravního automobilu pro SDH Dolní Brusnice nebo výstavba
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chodníku pro pěší kolem silnice směrem do Bílé Třemešné. Na všech projektech se finančně
podílely i vyšší administrativní celky.
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Graf 6 Srovnání příjmů a výdajů mezi roky 2012–2019
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zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Vnější vztahy obce
Dolní Brusnice na mikroregionální úrovní spolupracuje s municipalitami v okolí, které jsou
sdružovány do dobrovolného zájmového spolku obcí Podzvičinsko (Podkrkonoší). Hlavním
účelem spolupráce jednotlivých členských obcí a podnikatelských subjektů je koordinace
všech aktivit při propagaci cestovního ruchu. Dále je obce členem Místní akční skupiny
Královédvorsko (www.maskd.cz), jejíž cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí
ve venkovských oblastech prostřednictvím aktivní spolupráce občanů, zástupců veřejného
sektoru, podnikatelů a neziskových organizací. Obec úzce spolupracuje se sousedními
obcemi, zejména s Horní Brusnicí a Bílou Třemešnou. Dolní Brusnice rovněž tvoří členskou
základu celostátní nevládní organizace Sdružení místních samospráv ČR, jež hájí zájmy
především menších samospráv v České republice.
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SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY (S)
•

•
•
•
•
•

•
•

SLABÉ STRÁNKY (W)

Progresivní vývoj počtu obyvatel vč.
růstu obyvatel v před- a produktivním
věku
Nízký podíl nezaměstnaných
Proaktivní přístup k hospodaření
s vodními zdroji
Kvalitní úroveň životního prostředí a
stavu okolní krajiny
Společenská aktivita obyvatel a bohatý
kulturní život
Rozmanitá sportovní infrastruktura
(sjezdovka, multifunkční venkovní hřiště,
dětské hřiště, tenis. kurty, venkovní
posilovna)
Podnikatelská aktivita
Strategická poloha v blízkosti ORP

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

PŘÍLEŽITOSTI (O)
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Nevyhovující stav silnice č. II/325, MK a
účelových komunikací
Absence územního plánu
Absence podrobné elektronické evidence
technické infrastruktury a zeleně
Absence dopravních bezpečnostních
prvků (chodníky podél silnic, dopravní
zrcadla, osvětlení)
Nízká rychlost internetového připojení
(neřešeno optikou)
Nízký zájem o rozvoj cestovního ruchu
Absence bezbariérovosti veřejných budov
a budov občanské vybavenosti
Nevyhovující prostory OÚ, hasičské
zbrojnice a zázemí technických služeb
obce
Stav a vzhled veřejných prostranství
Absence kompletního plánu péče o
seniory
HROZBY (T)

•

Zvýšení bezpečnosti v důsledku investic
do zkvalitnění silnic, MK, a
bezpečnostních dopravních prvků
Prostor pro zlepšení nakládání s odpady
Investice do rozvoje turistiky
(předpoklad pro vybudování
vyhlídkových a odpočinkových míst)
Vznik nových naučných stezek a
turistických tras, a jejich systematické
propojení s obcí
Potenciál čerpání dotačních příspěvků
Těžení z polohy obce (přísun nových
obyvatel z blízkého Dvora Králové)
Rozvoj spolupráce s vhodnými partnery
Prostor pro inovativní řešení
Zapojení obyvatel do rozvoje obce s
využitím komunitního plánování
Sdílení příkladů dobré praxe vedoucích
mimo jiné k ekologické výchově

•
•
•

•
•

•

•
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Ohrožení obce živelnými pohromami
(záplavy)
Hrozba ekologické nestability (riziko
eroze půd)
Nekoordinovaný prostorový a funkční
rozvoj obce
Zvyšující se zasažení obce hlukem a
znečištěním v důsledku rostoucího podílu
automobilové dopravy
Zhoršující se stav a chátrání sportovní
infrastruktury v důsledku nízkého využití
Neochota některých obyvatel myslet a
chovat se ekologicky (topení tuhými
palivy, pálení větví)
Nenaplněná očekávání nových obyvatel a
jejich požadavků na občanskou
vybavenost obce
Nedostatek finančních prostředků na
realizaci rozvojových záměrů

NÁVRHOVÁ ČÁST
Na základě detailního seznámení se situací v obci (s využitím analytických podkladů, softwaru
AGIS, terénního šetření apod.) a výstupů ze SWOT analýzy je možné navrhnout nové cílené
směřování obce. V této kapitole je představena samotná metodika zpracování spolu s
dlouhodobou vizí obce, jejíž naplnění zajistí splnění tří níže definovaných strategických cílů.
Každý strategický cíl se dále skládá z několika konkrétnějších specifických cílů, v jejichž rámci
jsou pak definovány jednotlivé konkrétní aktivity. Tato vícestupňová hierarchie zajistí propojení
každého jednotlivého uskutečněného projektu s dlouhodobě nastolenou vizí rozvoje obce.

Metodika zpracování
Před zahájením zpracování dokumentu ustanovila obec Dolní Brusnice tzv. pracovní skupinu,
tj. seznam členů, kteří měli šanci dokument v průběhu jeho dílčí tvorby připomínkovat. Tímto
krokem došlo k zajištění, že program rozvoje nebyl vytvořen na základě priorit jednotlivce.
Po ustanovení pracovní skupiny proběhlo neveřejné diskusní setkání koordinované zkušenými
moderátory ze strany zpracovatele. Cílem tohoto setkání bylo bližší seznámení s obcí,
charakteristika pozitiv a negativ současné situace, ve které se obec nachází, odhalení
potenciálních problémů, příležitostí a reálných výzev následujících (± 10) let.
Podklady z diskusního setkání spolu s terénním šetřením a daty z veřejně dostupných zdrojů
byly základem pro sestavení analytické části. Analytická část byla zakončena zformováním
SWOT analýzy shrnující aktuální silné a slabé stránky a budoucí příležitosti a hrozby.
Následovalo vypracování základní struktury návrhové části založené výhradně na poznatcích
či trendech objevených v předešlých krocích a z výstupu dotazníkové šetření, jehož
vyhodnocení proběhlo v listopadu roku 2020. Přestože se k anketě vyjádřilo pouze 28
respondentů, jejich názory a poznatky byly pro svůj potenciál zohledněny při tvorbě návrhové
části. Jak z výstupů šetření vyplynulo, velmi pozitivně vnímaným aspektem je rozvoj obce
v posledních letech, zejména pak dostupnost a kvalita veřejných a zdravotních služeb,
komunikace obecního úřadů a společenské vyžití, mezi které patří pestré kulturní a sportovní
akce. Přes spokojenost se společenskými službami by dotazující uvítali více těchto příležitostí
i do budoucna, zejména pak větší diverzifikaci dle segmentu (sportovní odpoledne pro děti i
dospělé, společenské hry a kvízy, soutěže, koncerty či přednášky). K negativně vnímaným
aspektům patří v převažující míře špatný stav komunikací, nakládání s odpady a třídění, nižší
četnost linkových spojů, otevírací doba obchodu, možnosti stavebního rozvoje, absence
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bezbariérovosti u veřejných budov, či horší kvalita rozhlasu. Dle názoru dotazovaných by
rozvoj obce Dolní Brusnice v následujících 10 letech měl směřovat zejména do: zkvalitnění
technické infrastruktury, vzhledu obce, a rozvoje volnočasových aktivit. Naopak o některé
oblasti rozvoje, jako např. cestovní ruch či zdravotní služby, není mezi dotazovanými jeven
přílišný zájem.
Pracovní verze strategického dokumentu byla předána spolu s kompletní analytickou částí,
vizí a návrhem strategických cílů k připomínkování členům pracovní skupiny (celkem 12 osob),
kteří zde využili své volby pro úpravu a lepší zacílení strategie obce.
Veškeré výše uvedené kroky nás dovedly až k této finální podobě dokumentu, který bude
sloužit účelům řízeného a strategického rozvoje obce Dolní Brusnice v letech 2020 až 2030.
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Dlouhodobá vize obce
Cílem nastolené vize je přinést koncept dalšího směřování rozvoje obce Dolní Brusnice tak,
aby došlo ke všestrannému a systematickému rozvoji obce, který povede nejen k uspokojení
potřeb obyvatel stávajících, ale i těch nově příchozích. Strategická vize je sdílenou představou
o budoucnosti obce, jejíž naplnění je potřeba dosáhnout plněním stanovených úkolů a
vytyčených cílů.

DOLNÍ BRUSNICE 2020–2030
„Vizí obce Dolní Brusnice pro rok 2020–2030 je nabídnout svým obyvatelům moderní
životní zázemí v poklidné malé obci v Královéhradeckém kraji, které spočívá zejména
v neustálém usilování o zlepšení kvality života, služeb a spokojenosti spoluobčanů,
nastolení důstojného vzhledu a identity obce, a zajištění rozmanitého společenského
života s neopomenutím na ekologicky šetrný přístup k životnímu prostředí, neboť
veškeré tyto aktivity představují předpolí pro život generací nadcházejících. Obec
bude i nadále aktivně usilovat o maximální možnou pospolitost a komunitní
sounáležitost všech obyvatel. Samozřejmostí zůstává podpora spolkové a organizační
činnosti.“
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Strategické cíle a opatření
Níže uvedené strategické cíle představují jednotlivé kroky, které povedou ke kýženému rozvoji
oblasti tak, aby bylo dosaženo naplnění výše uvedené vize rozvoje obce. Jednotlivá opatření
a cíle jsou rozděleny do strategických oblastí, které je zapotřebí v obci co nejvíce rozvíjet.

CÍL 1: ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ A AKTIVITY

1.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
prostřednictvím oprav, rekonstrukcí a
následné
údržby
příslušných
komunikací a silnic. V této souvislosti
realizace
bezpečnostních
prvků
přispívajících ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti pěšího, cyklistického i
silničního provozu

1.1.1 Zajištění včasné projektové přípravy a
následná oprava páteřní komunikace č. II/325,
včetně vybudování chodníků a míst pro
přecházení
1.1.2 Oprava místních a účelových komunikací
a cest v nevyhovujícím stavu včetně k tomu
doprovodné tech. infrastruktury (osvětlení)
1.1.3 Obnova stávající autobusové zastávky a
rozšíření o nová nástupní místa v obci
1.1.4 Ekologicky i ekonomicky šetrné řešení
veřejného osvětlení v místech, kde tyto prvky
chybí nebo je žádoucí je nahradit novými
1.1.5 Obnova místního rozhlasu vč. systému
včasného varování obyvatelstva

1.1.6
Pravidelná
údržba
pozemních
komunikací a cest vč. příslušného dopravního
značení
1.2 Investice do zkvalitnění stávající 1.2.1 Zlepšení nakládání s odpady skrze
technické
infrastruktury
obce
a zkvalitnění procesu třídění nebezpečného
odpadového hospodářství
odpadu a bioodpadu (pořízení odpovídající
technologie a zajištění svozu)
1.2.2 Pasportizace technické infrastruktury
obce
1.2.3 Oprava vodojemu a vodovodního řadu
včetně zajištění dalšího vodního zdroje
1.2.4 Revize stavu a následná rekonstrukce
kanalizační sítě
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CÍL 1: ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ A AKTIVITY

1.2 Investice do zkvalitnění stávající 1.2.5 Vybudování nového zázemí pro
technické
infrastruktury
obce
a technické služby obce
odpadového hospodářství
1.2.6 Bezpečnostní kamerový systém obce a
optická síť – příprava projektu a postupná
realizace
1.3 Investice do občanské vybavenosti

1.3.1 Stavební rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice a postupná obnova požárního
vybavení
1.3.2 Nalezení vhodného místa pro
vybudování víceúčelové zdroje požární vody
1.3.3
Rekonstrukce
kulturního
domu
s důrazem na snížení energetické náročnosti
budovy a zajištění její bezbariérovosti
1.3.4 Stavební rekonstrukce budovy obchodu
a tělocvičny s důrazem na energetické úspory
1.3.5 Dokončení dvou bytových jednotek
v budově OÚ
1.3.6 Oplocení dětského hřiště včetně obnovy
herních prvků

1.4 Racionalizace prostorového a
funkčního uspořádání území obce
včetně nalezení jeho vhodného využití

1.4.1 Vyhotovení územního plánu
1.4.2 Majetkoprávní vypořádání s majiteli
pozemků vhodných k realizaci potenciálu
obecních záměrů
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CÍL 2: ZLEPŠENÍ STAVU KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT OBCE
SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ A AKTIVITY

2.1 Úprava a péče o veřejnou zeleň a 2.1.1
Celková
revitalizace
veřejného
doplňkové
úpravy
veřejných prostranství v obci včetně výsadby nové
prostranství
zeleně (v místech kde chybí a podél cest)
2.1.2 Obnova
stávajícího
drobného
mobiliáře
(lavičky,
odpadkové
koše,
informační tabule aj.) na území obce, v
případě vyhodnocení potřebnosti (s ohledem
na akt. stav) osazení novým
2.1.3 Pasportizace zeleně obce

2.2 Rozvoj aktivní turistiky

2.1.4 Pravidelná údržba a péče o stávající
vzrostlou zeleň
2.2.1 Revitalizace vyhlídkových míst na
území obce
2.2.2 Vytvoření odpočinkových míst, které
budou doplněny vhodným mobiliářem (stoly,
lavice, odpadkový koš)
2.2.3 Údržba cyklistické trasy a stezek a k nim
doprovodné turistické infrastruktury (značení,
přístřešky, rozcestníky, odpočinková místa)
2.2.4 Propojení obce s dolním
Brusnického potoka a řekou Labe

2.3 Péče o kulturní památky v obci

tokem

2.3.1 Rekonstrukce hřbitova a jeho celková
revitalizace
2.3.2 Náležitá péče o drobné sakrální památky
v obci a zamezení jejich chátrání či poškození

2.4 Prevence před povodněmi

2.4.1 Realizace protipovodňových opatření
vedoucí ke snížení negativních dopadů
v případě vzniku povodňového rizika
2.4.2 Projektová příprava a analýza
optimalizace řešení vedoucích k posílení
přirozené
funkce
krajiny
(zpomalení
povrchového odtoku vody, protierozní ochranu
a adaptaci na změnu klimatu)
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CÍL 3: ROZVOJ SPOLUPRÁCE A KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ A AKTIVITY

3.1 Posílení komunitního života a identity 3.1.1 Zainteresování místních občanů do
obce
sportovních akcí a sportovně orientovaných
činností
3.1.2. Rozvoj komunitního plánování – aktivní
zapojení obyvatel obce (např. při budování a
rozvoji míst komunitního setkávání v přírodě)
3.1.3 Zajistit větší rozmanitost společenských
akcí určených pro rodiny s dětmi a osoby
v poproduktivním věku (např. soutěže,
deskové hry, hudební akce, sportovní akce
pro rodiče a děti, aj.)
3.1.4 Doplnění symbolů obce - obecní vlajky
3.2 Rozvoj spolků, klubů a neziskových 3.2.1
Zachování
stávající
podpory
organizací, podpora diverzifikace jejich společenských aktivit, které vedou k šíření
činnosti
dobrého jména obce, k společnému
setkávání občanů, a které dávají prostor
lidské tvořivosti, zručnosti a sounáležitosti
3.2.2 Aktivní podpora vzniku nových spolků,
občanských sdružení a sportovních klubů
3.2.3 Pomoc s propagací spolků a všestranná
podpora jejich činnosti
3.3 Nalezení vhodné platformy
vhodných partnerů pro spolupráci

a 3.3.1 Aktivní vyhledávání vhodných partnerů
ke spolupráci s ohledem na propagaci,
financování a realizaci jednotlivých záměrů
(sdílené materiály, společně řízené projekty,
zprostředkovatelské služby)

3.4 Podpora podnikání a koordinace 3.4.1
Podpora
propagace
místních
služeb v obci
podnikatelů, výrobců a poskytovatelů služeb
3.4.2 Usilovat o zachování, příp. rozšíření
otevírací doby obchodu se smíšeným zbožím
3.5 Podpora v sociální oblasti

3.5.1 Vypracovat kompletní plán péče o
seniory, udržet a rozvíjet péči o seniory
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Následující kapitola zobrazuje přehled potenciálních finančních zdrojů, kterých je možné využít
ke spolufinancování plánovaných aktivit. Záměrem je volit prostředky z evropských či
národních zdrojů namísto financování výhradně z obecního rozpočtu.
CÍL 1: ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

x

x

x

x

x

x

1.1.3 Obnova stávající
autobusové zastávky a rozšíření
o nová nástupní místa v obci
1.1.4 Ekologicky i ekonomicky
šetrné řešení veřejného
osvětlení v místech, kde tyto
prvky chybí nebo je žádoucí je
nahradit novými

x

x

1.1.5 Obnova místního rozhlasu
vč. systému včasného varování
obyvatelstva

x

1.1.6 Pravidelná údržba
pozemních komunikací a cest
vč. příslušného dopravního
značení

x
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Jiné

x

Nadace

Kraj

x

OPZ

x

PRV

1.1.2 Oprava místních a
účelových komunikací a cest v
nevyhovujícím stavu včetně k
tomu doprovodné tech.
infrastruktury (osvětlení)

MD

x

MK

x

NSA

x

MZE

1.1.1 Zajištění včasné
projektové přípravy a následná
oprava páteřní komunikace č.
II/325, včetně vybudování
chodníků a míst pro přecházení

MŽP

OPD

IROP

OPŽP

MPO

MMR

Opatření č.1.1 - Zkvalitnění dopravní infrastruktury prostřednictvím oprav, rekonstrukcí a
následné údržby příslušných komunikací a silnic. V této souvislosti realizace bezpečnostních
prvků přispívajících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti pěšího, cyklistického i silničního
provozu

x

x

x

x

x

x

x

1.2.2 Pasportizace technické
infrastruktury obce

x

x

x

1.2.3 Oprava vodojemu a
vodovodního řadu včetně zajištění
dalšího vodního zdroje
1.2.4 Revize stavu a následná
rekonstrukce kanalizační sítě
1.2.5 Vybudování nového zázemí pro
technické služby obce a SDH
1.2.6 Bezpečnostní kamerový systém
obce a optická síť – příprava projektu
a postupná realizace

Jiné

Nadace

OPPIK

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MV

MZE

x

Kraj

1.2.1 Zlepšení nakládání s odpady
skrze zkvalitnění procesu třídění
nebezpečného odpadu a bioodpadu
(pořízení odpovídající technologie a
zajištění svozu)

MŽP

MMR

Opatření č. 1.2 - Investice do zkvalitnění stávající technické infrastruktury obce a odpadového
hospodářství

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

1.4.2 Majetkoprávní vypořádání s
majiteli pozemků vhodných k realizaci
potenciálu obecních záměrů

Nadace

Kraj

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

1.3.2 Nalezení vhodného místa pro
vybudování víceúčelové zdroje
x x
x
požární vody
1.3.3 Rekonstrukce kulturního domu
s důrazem na snížení energetické
x
x
x
x
náročnosti budovy a zajištění její
bezbariérovosti
1.3.4 Stavební rekonstrukce budovy
obchodu a tělocvičny s důrazem na
x
x
x
energetické úspory
1.3.5 Dokončení dvou bytových
x
x
jednotek v budově OÚ
1.3.6 Oplocení dětského hřiště včetně
x x
x
obnovy herních prvků
Opatření č. 1.4 - Racionalizace prostorového a funkčního uspořádání území obce včetně
nalezení jeho vhodného využití

1.4.1 Vyhotovení územního plánu

Jiné

Nadace

Kraj

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

x

x

Jiné

1.3.1 Stavební rekonstrukce budovy
hasičské zbrojnice a postupná obnova
požárního vybavení

MV

MF

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 1.3 - Investice do objektů občanské vybavenosti

x
x
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CÍL 2: ZLEPŠENÍ STAVU KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT OBCE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OPD

x

x

OPZ

x

PRV
x

x

Nadace

IROP

x

MD

x

MK

x

NSA

x

MF

MŽP
x

MZE

MMR

OPŽP

x

x

x

Jiné

x

x

2.1.4 Pravidelná údržba a péče o
x
stávající vzrostlou zeleň
Opatření č. 2.2 - Rozvoj aktivní turistiky

2.2.1 Revitalizace vyhlídkových míst na
území obce
2.2.2 Vytvoření odpočinkových míst,
které budou doplněny vhodným
mobiliářem (lavice, odpadkový koš)
2.2.3 Údržba cyklistické trasy a stezek a
k nim doprovodné turistické infrastruktury
(značení, přístřešky, rozcestníky,
odpočinková místa)
2.2.4 Propojení obce s dolním tokem
Brusnického potoka a řekou Labe

x

Jiné

x

Nadace

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

x

Kraj

2.1.2 Obnova stávajícího drobného
mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,
informační tabule aj.) na území obce,
v případě vyhodnocení potřebnosti
(s ohledem na akt. stav) osazení novým
2.1.3 Pasportizace zeleně obce

x

Kraj

2.1.1 Celková revitalizace veřejného
prostranství v obci včetně výsadby nové
x
zeleně (v místech kde chybí a podél cest)

MŽP

MMR

Opatření č. 2.1 - Úprava a péče o veřejnou zeleň a doplňkové úpravy veřejných prostranství

x

Jiné

x

Jiné

x

Nadace

Kraj

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

x

Nadace

x

MK

NSA

x

MF

x

MZE

MŽP

2.3.1 Rekonstrukce hřbitova a jeho
celková revitalizace
2.3.2 Náležitá péče o drobné sakrální
památky v obci a zamezení jejich
chátrání či poškození

MMR

Opatření č. 2.3 - Péče o kulturní památky v obci

2.4.1 Realizace protipovodňových
opatření vedoucí ke snížení dopadů
v případě vzniku povodňového rizika
2.4.2 Projektová příprava a analýza
optimalizace řešení vedoucích k posílení
přirozené funkce krajiny (zpomalení
povrchového odtoku vody, protierozní
ochranu a adaptaci na změnu klimatu)

x
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Kraj

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 2.4 - Prevence před povodněmi

x

x

x

x

x

CÍL 3: ROZVOJ SPOLUPRÁCE A KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jiné

Nadac
e
Jiné

x

Nadace

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

x

Kraj

3.2.1 Zachování stávající podpory
společenských aktivit, které vedou k
šíření dobrého jména obce, k
společnému setkávání občanů, a které
dávají prostor lidské tvořivosti, zručnosti
a sounáležitosti
3.2.2 Aktivní podpora vzniku nových
spolků, občanských sdružení a
sportovních klubů
3.2.3 Pomoc s propagací spolků a
všestranná podpora jejich činnosti

NSA

MV

MZE

MŽP

MMR

3.1.1 Zainteresování místních občanů
do sportovních akcí a sportovně
x
x
orientovaných činností
3.1.2. Rozvoj komunitního plánování –
aktivní zapojení obyvatel obce (např. při
x
budování a rozvoji míst komunitního
setkávání v přírodě)
3.1.3 Zajistit větší rozmanitost
společenských akcí určených pro rodiny
s dětmi a osoby v poproduktivním věku
x
x
x
(např. soutěže, deskové hry, hudební
akce, sportovní akce pro rodiče a děti,
aj.)
3.1.4 Doplnění symbolů obce – obecní
x
vlajky
Opatření č. 3.2 - Rozvoj spolků, klubů a neziskových organizací, podpora diverzifikace jejich
činnosti

Jiné

Nadace

Kraj

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 3.1 - Posílení komunitního života a identity obce

3.3.1 Aktivní vyhledávání vhodných
partnerů ke spolupráci s ohledem na
propagaci, financování a realizaci
jednotlivých záměrů (sdílené materiály,
společně řízené projekty,
zprostředkovatelské služby)

Kraj

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 3.3 - Nalezení vhodné platformy a vhodných partnerů pro spolupráci

x
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x

3.4.1 Podpora propagace místních
podnikatelů, výrobců a poskytovatelů
služeb

x

3.4.2 Usilovat o zachování, příp.
rozšíření otevírací doby obchodu se
smíšeným zbožím

x

Jiné

Nadace

Kraj

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MPO

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 3.4 - Podpora podnikání a koordinace služeb v obci

x

x

x

x

3.5.1 Vypracovat kompletní plán péče o
seniory, udržet a rozvíjet péči o seniory

x

x

Jiné

Nadace

Kraj

OPD

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE

MŽP

MMR

Opatření č. 3.5 - Podpora v sociální oblasti

x

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, MŽP – Ministerstvo životního prostředí, MZE – Ministerstvo
zemědělství, MPO – Min. průmyslu a obchodu ČR, MV – Ministerstvo vnitra, MD – Min. dopravy,
NSA – národní sportovní agentura, MK – Ministerstvo kultury ČR, OPŽP – Operační program Životní
prostředí, OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, IROP –
Integrovaný regionální operační program, PRV – Program rozvoje venkova ČR, OPZ – Operační
program Zaměstnanost, OPD – Operační program doprava
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x

ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA
Program rozvoje obce Dolní Brusnice stanovuje koncepci rozvoje obce na příslušné období let
2020 až 2030. Po zohlednění východisek analytické části dokumentu byly v rámci plánování
rozvoje obce navrženy celkem 3 hlavní strategické cíle, které značnou měrou přispějí ke
kýženému rozvoji oblasti v daném časovém horizontu 10 let a zároveň vytvoří předpolí rozvoje
pro další období.
Tento dokument byl v souvislosti s článkem § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. řádně
projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolní Brusnice, které jej odsouhlasilo dne
24. listopadu 2020. Tímto dnem nabývá dokument oficiálně platnosti. Jakékoliv případné
aktualizace obsahu, resp. jeho rozšíření či změna, je podmíněna souhlasným stanoviskem
jednání zastupitelstva obce.

.......……….………………..………
Marcela Janáková,
starostka obce Dolní Brusnice
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