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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. Strategický plán 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 pro období 10 – 20 let.
Strategický plán obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority dané obce.
Zejména v malých obcích se stává, že představitelé obce určité priority vnímají, ale pouze
v myšlenkové rovině, nejsou však uvedeny písemně. Teprve až písemná podoba struktury
cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – je stanoveno, které priority jsou
důležitější, dále časový plán jejich naplnění, odpovědný subjekt za realizaci a využitelné
zdroje financí. Zvyšuje se tak připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a šance
získat vnější finanční prostředky.
Tento strategický dokument zhodnocuje 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.
Je také podkladem pro rozhodování orgánu obce v rozvojových záležitostech.
Strategický rozvojový dokument obce je tvořen dvěma částmi – částí analytickou
a návrhovou. Analytická část zahrnuje komplexní zhodnocení situace v obci a charakteristiku
stavu jednotlivých oblastí života obce. Podkladem pro její zpracování byly koncepční
materiály obce, projekty realizované v předchozích letech a názory zastupitelů obce.
Zdrojem dat byly elektronické zdroje (internetové stránky obce, webové stránky Českého
statistického úřadu apod.), ale také tištěné zdroje (Územní plán Černíkovice). Na základě
charakteristiky obce byla vytvořena SWOT analýza, která zachycuje silné a slabé stránky obce
včetně jejích příležitostí a hrozeb. Na základě analytické části byla zhotovena část návrhová,
shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení.
Podněty, náměty a aktivity obsažené v tomto dokumentu budou sloužit jako podklad
při dalším rozhodování zastupitelstva o rozvoji obce a při sestavování obecního rozpočtu.
Strategický plán obce byl vyhotoven odbornou společností D A B O N A s.r.o. ve spolupráci
se zastupitelstvem obce. Je koncipován na období let 2022 – 2027.
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Strategický plán obce Černíkovice schválilo Zastupitelstvo obce Černíkovice v souladu
s §84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Datum schválení: 15. 12. 2021
Číslo usnesení: 26
Text usnesení:
II. schvaluje, bod č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán obce Černíkovice na roky 2022-2027.
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METODICKÝ POSTUP
První část strategického dokumentu představuje situační analýzu, jež mapuje vývoj a aktuální
stav všech významných oblastí života a zároveň vytváří podklad pro realizaci strategické vize.
Analytická část je podkladem pro sestavení SWOT analýzy, jež je shrnutím všech silných
a slabých stránek obce, příležitostí rozvoje a hrozeb, jež tento rozvoj omezují.
Základem druhé, návrhové části tohoto strategického plánu je strategická vize, která
vymezuje podobu obce v dlouhodobém časovém horizontu. Strategická vize je rovněž
základem celého strategického dokumentu. Strategická vize musí nejenom respektovat
požadavky a přání na základě konsenzu klíčových skupin participujících na veřejném životě,
ale musí respektovat možnosti, zvyklosti, limity, potenciál i tradice.
Návrhová část je rozdělena do několika úrovní, které se navzájem obsahově liší mírou
konkrétnosti. Pro účely strategického dokumentu obce Černíkovice byly stanoveny 4 úrovně,
které představují strukturu návrhové části.
Strategická vize

Prioritní oblast

Strategický cíl

Opatření

Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo, a tedy představuje
zastřešující rámec celé návrhové části. Strategické cíle formulují hlavní tematické sektory,
v rámci kterých je daná problematika řešena, a představují způsoby či cesty, jak stanovené
vize dosáhnout. Strategické cíle jsou dále rozpracovány do jednotlivých opatření, jež jsou
naplňována konkrétnějšími aktivitami.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
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A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI
Adresa:

Obec Černíkovice
Černíkovice 55
517 04 Černíkovice

IČ:

00274801

DIČ:

CZ00274801

Telefon:

+420 494 384 124

E-mail:

podatelna@cernikovice.cz
starostka@cernikovice.cz

WWW:

http://www.cernikovice.cz/

Starosta:

Zdenka Jedlinská

Obec Černíkovice se skládá ze dvou základních sídelních jednotek, a to z obce Černíkovice
a administrativně přidružené obce Domašín.
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2. ÚZEMÍ
Poloha
Obec Černíkovice se nachází ve východních Čechách (NUTS 2 Severovýchod),
v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Spadá do území správního obvodu
obce s rozšířenou působností města Rychnov nad Kněžnou.
Obec tvoří dvě katastrální území – Černíkovice a Domašín u Černíkovic. Obec s rozlohou
1 250,23 ha leží ve výšce asi 316 m nad mořem v údolní partii podhůří Orlických hor.
Obec sousedí s obcemi Byzhradec (na severu), Solnice (na severovýchodě),
Rychnov nad Kněžnou (na jihovýchodě), Třebešov (na jihu), Ličnem a Voděrady (na východě).
Nejsilnější vazby má na města Solnice vzdálené 5 km a Rychnov nad Kněžnou vzdálené 7 km.
Krajské město Hradec Králové leží ve vzdálenosti 34 km.
Postavení administrativně přidružené menší obce Domašín je posíleno existencí silnice
II. třídy, která Domašínem prochází a pro dané území představuje hlavní trasu vedoucí
do Kvasin, kde sídlí závod výrobního provozu společnosti ŠKODA AUTO a.s.
Obrázek č. 1: Poloha obce Černíkovice

Zdroj: www.mapy.cz
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Přírodní podmínky
Území obce Černíkovice leží v nížinatém pásu, který má výrazně zemědělský charakter.
Na severovýchodě se v širším pohledu zvedají až k hranicím Orlické hory, kde pramení řeka
Bělá. Jihovýchodně od území leží Orlická tabule, výrazný lesní masiv na ploché pahorkatině,
k jehož severnímu konci přiléhá krajské město Hradec Králové.
Hlavním vodním tokem v území je řeka Bělá, která obcí protéká. Koryto řeky je v části
zastavěného území upraveno zpevněním břehů, pomocí kamenných zdí. Další vodní toky
mají zanedbatelný průtok – především potok Chobot, Olešnický potok, Třebešovský potok
a Lokotský potok. Poměrně specifickým jevem v území je soustava Černíkovických rybníků,
jedna z mála původních doložených soustav vodních ploch v oblasti, jež jsou registrovaným
významným krajinným prvkem.
Přestože území lze považovat za podhůří Orlických hor, dominantní zastoupení mají plochy
sloužící k zemědělské výrobě. V menší míře jsou zastoupeny lesní porosty v severní části,
a po okrajích východní hranice obce. V lesních porostech převládají dubohabrové háje, místy
doplněné o jehličnaté porosty.
Vzhledem k trvale okrajové poloze obce mimo hlavní rozvojové oblasti, městské aglomerace
a hlavní dopravní tahy není krajina výrazně měněna lidskými zásahy. Kromě osídlení patří
k největším lidským zásahům výstavba soustavy rybníků včetně vodního přivaděče Dlouhá
Strouha.
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3. HISTORIE
Stáří obce sahá pravděpodobně až do 11. století, jak dokládají archeologické průzkumy
nejstarších částí kostela. Avšak písemné zprávy z tohoto období dochovány nejsou. První
písemná zmínka o Černíkovicích pochází z roku 1369, kdy se ves původně nazývala
německým jménem Grunow. Od samotného vzniku obce se zde vystřídalo velké množství
majitelů a správců, jejichž jména jsou s Černíkovicemi spjata.
Podle útržkovitých zpráv se uvádí, že obec byla v roce 1354 majetkem Jana Ovčíře
ze Žampachu. V roce 1457 se území zmocnilo vojsko Jiřího z Poděbrad, Černíkovice se tak
staly součástí jeho panství. Kolem roku 1558 byly postoupeny Matyáši Dobšovi z Olbramovic,
který pravděpodobně nechal postavit tvrz na místě dnešního zámku. Další z majitelů obce
Jindřich Krafft z Lammersdorfu nechal postavit v roce 1652 nový kamenný kostel na Vinici
u lesa nad Černíkovicemi (současný kostel Povýšení sv. Kříže). V roce 1676 bylo panství
prodáno se všemi přilehlými vesnicemi Františku Karlovi Kolowratu z Libštejnských pánů
na Rychnově. Od tohoto data se Černíkovické panství ustálilo ve vlastnictví rodu Kolowratů.
První polovina 20. století je spjata s předáním velkostatku do rukou Němců. Celý statek
postupně chátral, přičemž hospodářská část, která zejména plnila funkci společenského
centra obce, byla zbourána. V Černíkovicích dodnes chybí funkční centrální prostor.
Po válce přechází statek do rukou Kolowratů, majitelem je opět Hanuš Kolowrat. V roce
1948 je velkostatek znárodněn. V roce 1990 požádal pan hrabě Kryštof Jaroslav Kolowrat
Krakowský o navrácení majetku. Tento majetek mu byl vrácen, avšak značně zdevastován.
Po úmrtí Kryštofa Kolowrata v roce 1999 zdědil majetek jeho syn Jan Egon Kolowrat
Krakowský.
Historické mapy z 19. století ukazují, že došlo ke změnám v uspořádání krajiny – v okolních
obcích byly rušeny rybníky i celé rybniční soustavy (Lično, Třebešov, Solnice atd.). Rybníky
v Černíkovicích jsou jedny z mála dochovaných vodních ploch v širší oblasti.
Zřejmě nejstarší a nejvýznamnější dochovanou kulturní památkou je kostel Povýšení svatého
Kříže, který byl zrekonstruován. Konají se zde pravidelné mše svaté, koncerty, popř. další
kulturní akce. Další velice zajímavou stavbou je Černíkovický zámek, stojící na pravém břehu
řeky Bělé na východním okraji Černíkovic. K budově zámku náleží také park, konírna
a špejchar.
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4. OBYVATELSTVO
4.1 Demografická situace v obci
K 31. 12. 2020 žilo v obci Černíkovice celkem 808 obyvatel. V tabulce č. 1 je zobrazen vývoj
počtu obyvatelstva v posledních deseti letech. Z dané tabulky je patrné, že počet obyvatel
v obci každý rok narůstá, což je zapříčiněno vhodnými podmínkami k bydlení a výhodnou
polohou obce v blízkosti rozsáhlého výrobního závodu firmy ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách.
Počet můžu a žen je téměř vyrovnaný.
Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 2011 - 2020

2011

2012

2013

Počet obyvatel k 31.12.
2014
2015
2016
2017

Celkem

706

710

723

740

748

757

768

783

784

808

Muži
Ženy

360
346

360
350

367
356

374
366

376
372

383
374

392
376

403
380

405
379

414
394

2018

2019

2020

Zdroj: www.czso.cz

Předpokládá se, že současný trend zvyšování počtu obyvatel bude pokračovat. Obec
Černíkovice zajistila zasíťování 36 nových parcel pro výstavbu rodinných domů, na kterých
jsou již rodinné domy postaveny. V současné době probíhá příprava výběrového řízení
na zajištění technické vybavenosti 8 parcel, jejichž zasíťování se předpokládá v letech 20222023.
Obec Černíkovice disponuje dalšími pozemky vhodnými pro bytovou výstavbu, na jejichž
zasíťování probíhá zpracování územní studie – konkrétně se jedná o 54 parcel, které by měly
být technicky vybaveny v následujících letech v průběhu 4 etap.
Tabulka č. 2 zachycuje věkové složení obyvatelstva v obci v posledních deseti letech
i v rozdělení dle pohlaví. K 31. 12. 2020 žilo v obci ve věku 0-14 let celkem 155 obyvatel,
ve věku 15-64 let 499 obyvatel a ve věku 65 let a více celkem 154 obyvatel.
Průměrný věk v obci k 31. 12. 2020 činil 41,5 let. Průměrný věk v České republice
ke stejnému datu činil 42,6 let a v Královéhradeckém kraji 43,4 let. Obec Černíkovice
se pohybovala mírně pod celorepublikovým i krajských průměrem.
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Tabulka č. 2: Věkové složení obyvatel v jednotlivých letech
Věková skupina
0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

Průměrný
věk

808

155

499

154

85

262

67

70

237

87

41,5

2019
2018

784
783

143
144

487
486

154
153

77
77

261
261

67
65

66
67

226
225

87
88

41,8
41,5

2017
2016

768
757

137
134

482
480

149
143

73
68

257
256

62
59

64
66

225
224

87
84

41,8
41,7

2015
2014
2013
2012
2011

748
740
723
710
706

134
128
115
108
104

483
484
490
492
488

131
128
118
110
114

69
66
56
55
55

254
255
258
254
255

53
53
53
51
50

65
62
59
53
49

229
229
232
238
233

78
75
65
59
64

42,3
41,0
41,4
41,4
41,8

Období
k 31.12.

Počet
obyv.

2020

celkem

muži

ženy

Zdroj: www.czso.cz

Tabulka č. 3 zachycuje počty narozených a zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v obci
v jednotlivých letech. Celkový přírůstek v určitých letech značně kolísá. Celkový přírůstek
je značně ovlivňován počtem přistěhovalých a vystěhovalých. Nejvýraznější je rok 2020, kdy
se do obce přistěhovalo 37 osob a vystěhovalo 15 osob. Celkový přírůstek spolu
s narozenými a zemřelými je v roce 2020 nejvyšší. Nejčastějším důvodem ke stěhování
je koupě nemovitosti nebo její výstavba a dále pracovní příležitosti v blízkých Kvasinách.
Nejvíce dětí se narodilo v letech 2013 a 2014, kdy ve spojení s nízkým počtem zemřelých je
dosaženo v daných letech viditelného kladného přirozeného přírůstku.
Tabulka č. 3: Pohyb obyvatel v jednotlivých letech
Rok

Stav k 1.1.

Živě
narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
celkový

Stav
k 31.12.

2020

784

10

8

37

15

24

808

2019

783

8

7

10

10

1

784

2018

768

8

8

34

19

15

783

2017

757

10

5

25

19

11

768

2016

748

8

5

32

26

9

757

2015

740

7

11

24

12

8

748

2014

723

13

6

21

11

17

740

2013

710

13

6

29

23

13

723

2012

706

6

11

21

12

4

710

2011

709

8

2

12

21

-3

706

Zdroj: www.czso.cz
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4.2 Sociální situace v obci
Celková sociální situace v obci je příznivá. V současné době zde nejsou výrazně zastoupeny
národnostní menšiny. V obci nebyly zaznamenány problémy s uživateli návykových látek
či gamblerstvím.

4.3 Spolková, osvětová a informační činnost
Ačkoli je obec Černíkovice menší obcí, její obyvatelé mají možnost značného kulturního,
sportovního a společenského vyžití, jenž přispívá k udržování dobrých vztahů a spokojenosti
občanů.
Organizace
„Sbor dobrovolných hasičů Černíkovice“ byl založen roku 1885. Jeho činnost je financována
z obecního rozpočtu. Tato organizace kromě zajišťování bezpečnosti v obci a jejím okolí
je připravena na zásahovou činnost v případě požáru či jiných nenadálých skutečností. Sbor
má i výjezdovou jednotku, která je v systému IZS zařazena jako JPO V/2,
tj. jednotka sboru dobrovolných hasičů s působností v katastru zřizovatele (Černíkovice
a Domašín). K dispozici mají nejen TATRU CAS, kterou zakoupila obec od Zemědělské
společnosti a.s., ale i další dvě stříkačky 12. Členská základna je hodně rozmanitá
a čítá kolem 90 členů.
Sbor rovněž organizuje společenské a zábavné akce. Každoročně pořádá Hasičský ples
a pálení čarodějnic, pomáhá ZŠ s pořádáním dětského karnevalu, ale hlavně každý rok
připravuje a uskutečňuje tradiční Vinobraní.
„Sbor dobrovolných hasičů Domašín“ byl ustanoven v roce 1878 a patří tak k nejstarším
na okrese. V současné době čítá 35 členů. Vzhledem k vybavení technikou a rozdílné
možnosti v rychlosti zásahu, je jeho úloha spíše pomocná. V případě potřeby jsou k dispozici
velitelům zásahů. Hlavní činnost sboru je nyní spíše společenská. Hasiči jsou jedinou složkou
v obci Domašín, a proto se tuto úlohu snaží beze zbytku plnit. Jelikož není možné akce
realizovat ve zdejším pohostinství, veřejnost si oblíbila akce konané u zbrojnice,
ať už se jedná o tradiční pálení čarodějnic, nebo rozloučení s prázdninami a létem.
Jsou to akce zaměřené hlavně na děti, které si mohou užívat soutěží a her, ale i dospělí
si přijdou na své. V posledních létech hasiči vypomáhají domašínským ženám s akcí
adventního zpívání u kapličky.
„TJ Sokol“ je spolkem, jenž byl založen za účelem provozování a pořádání sportovních
a tělovýchovných aktivit. Tělovýchovná jednota má vybudovaný sportovní areál se sociálním
zázemím, jehož součástí je travnaté hřiště, hřiště s umělou trávou a víceúčelové hřiště.
Jsou zde pořádány pravidelné turnaje v zimních a jarních měsících. Hráči z okolních klubů
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v zimních měsících využívají tento areál na tréninky. TJ Sokol rovněž propůjčuje sportovní
areál i sboru dobrovolných hasičů na okrskové soutěže. Ve sportovním areálu se mimo jiné
odehrávají velké společenské akce obce, jako např. oslavy různých výročí v obci, poutě,
posvícení, ukončení roku a turnaje.
Pod TJ Sokol také spadá zájmový kroužek šachy. Tato hra má v Černíkovicích dlouhou tradici.
Ve 2. polovině 80. let byl zde založen žákovský kroužek při místní základní škole.
Jeho členové dosahovali výborných výsledků, avšak kvůli chybějícím dalším zájemcům byla
činnost spolku ukončena v roce 2001. V roce 2006 se bývalí aktivní hráči dohodli, že budou
v této hře v zimních měsících pokračovat a již 15 sezon se v místní hospodě odehrávají
turnaje nejen o body, ale i o ceny. V Černíkovicích však chybí šachová mládež, polovině
současných hráčů je více než 70 let.
V obci působí také myslivecký spolek „MS Bělá Černíkovice“, jehož základnu v současné době
tvoří 16 členů. Hlavní její náplní je péče o zvěř, myslivecká zařízení a políčka pro zvěř.
Z kulturních akcí pořádá každý rok v lednu myslivecký ples, jehož tradice se táhne již třicet
let. Tento ples je díky bohaté myslivecké tombole a výzdobě hojně navštěvován nejen
občany Černíkovic, ale i sousedních vesnic a měst. V měsíci červnu je pro obyvatele
Černíkovic a okolí připraven myslivecký den spojený s chytáním ryb, který rok od roku získává
stále více na oblibě.

Významné akce pořádané v obci1
Obec Černíkovice se může pyšnit bohatým společenským životem. Pořádá se zde mnoho
kulturních, sportovních a zábavných akcí pro děti i dospělé. O významných akcích,
jež se pravidelně konají v obci, informuje následující tabulka.
Tabulka č. 4: Pravidelné akce pořádané v obci Černíkovice
Název akce

Období konání

Pořadatel

Novoroční výšlap

leden

Obec

Myslivecký ples

leden

MS Bělá Černíkovice

únor/březen

TJ Sokol

Hasičský ples

březen

SDH Černíkovice

Dětský karneval

březen

ZŠ + SDH Černíkovice

Zabíjačkové hody

1

Jelikož je období zpracování Strategického plánu obce Černíkovice ovlivněno pandemií koronavirové nemoci
covid-19, je kulturní vyžití v obci omezené vzhledem k vládním nařízením. Předpokládá se však, že po ústupu
pandemie bude společenský život v obci probíhat jako před pandemií.

15

Pálení čarodějnic
(akce konaná v Černíkovicích
i Domašíně)

duben

SDH Černíkovice + SDH
Domašín

Noční Glóriák

červen

Obec

Myslivecký den

červen

MS Bělá Černíkovice

Dětský den

červen

SDH Černíkovice +
obec

Rozloučení s prázdninami a létem
(akce konaná v Domašíně)

srpen

SDH Domašín

Posezení důchodců

listopad

Obec

Rozsvícení vánočního stromu

prosinec

ZŠ + obec

Zpívání u kapličky

prosinec

Ženy Domašín + SDH
Domašín

Jaro, podzim

Obec

Zájezdy na divadelní představení

Způsoby informování občanů
Obec sděluje svým občanům potřebné informace mnoha způsoby. Komunikaci s občany
považuje za velmi důležitou, poněvadž vysoký stupeň informovanosti občanů přispívá
k lepšímu pochopení jednání vedení obce, což vede k větší pospolitosti celé obce.
Občané obce Černíkovice jsou seznamováni s důležitými informacemi a akcemi konanými
v obci a jejím blízkém okolí bezdrátovým rozhlasem a také prostřednictvím webových
a facebookových stránek obce. Nezbytné informace jsou rovněž zveřejňovány na úřední
desce, která se nachází na budově obecního úřadu.
Nově také probíhá poskytování informací prostřednictvím mobilní aplikace „V obraze“.
Obec dále vydává časopis s názvem „Černíkovický zpravodaj“. Je publikován zpravidla 4krát
ročně a informuje o aktuální situaci a dění v obci, proběhlých i plánovaných akcích.
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5. HOSPODÁŘSTVÍ
5.1 Ekonomická situace
V Černíkovicích působí několik ekonomických subjektů. Významnějším zaměstnavatelem
je firma KOVPAL DOBRUŠKA s.r.o. zabývající se výrobou speciálních ocelových palet
a přepravníků. Další firmou je ZATO Černíkovice, spol. s r. o. působící v oboru kovovýroby
a zámečnictví, jejíž provozovna se nalézá přímo v obci.
V obci Černíkovice bylo k 31. 12. 2020 registrováno celkem 189 podnikatelských subjektů,
z nichž bylo pouze 96 aktivních. V tabulce č. 5 je zobrazen počet registrovaných a aktivních
podniků zabývající se danými činnostmi. Nejvíce aktivních podniků působí v odvětví
„Průmysl“ a „Stavebnictví“.
Tabulka č. 5: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31. 12. 2020
Registrované
podniky

Aktivní
podniky

189

96

Zemědělství, lesnictví, rybářství

21

16

Průmysl

34

20

Stavebnictví

31

19

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

43

10

Doprava a skladování

5

2

Ubytování, stravování a pohostinství

7

4

Informační a komunikační činnosti

1

1

Peněžnictví a pojišťovnictví

-

-

Činnosti v oblasti nemovitostí

-

-

13

10

Administrativní a podpůrné činnosti

-

-

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

4

4

Vzdělávání

4

3

Zdravotní a sociální péče

1

-

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

6

2

Ostatní činnosti

15

4

Druh činnosti
Celkem
Z toho činnost:

Profesní, vědecké a technické činnosti

Zdroj: www.czso.cz
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V tabulce č. 6 jsou uvedeny registrované a aktivní podnikatelské subjekty dle právní formy
působící v obci k 31. 12. 2020. Na základě tohoto dělení v obci aktivně působí 80 fyzických
osob a 16 právnických osob.
Tabulka č. 6: Podnikatelské subjekty dle právní formy k 31. 12. 2020
Registrované
podniky

Aktivní podniky

Celkem

189

96

Fyzické osoby

166

80

Z toho:
• FO podnikající dle živnostenského zákona
• FO podnikající dle jiného než živnostenského zákona
• Zemědělští podnikatelé

146
6
9

64
6
6

Právnické osoby

23

16

Z toho:
• Obchodní společnosti
• Akciové společnosti
• Družstva

11
2
1

7
2
1

Druh podnikatelského subjektu

Zdroj: www.czso.cz

Převažující část podnikatelských subjektů představují živnostníci – topenáři, elektrikáři atd.
V obci se nachází obchod s potravinami, mezi další poskytované komerční služby patří
kadeřnictví a kosmetika.
V obci se dále nachází pošta a kulturní dům, který je přístupný na společenské akce. V obci
se nenachází žádná stravovací zařízení kromě pohostinství na hřišti, které je otevřeno
v případě konání akcí.
Obec nepatří mezi turistické cíle, tudíž zde cestovní ruch není významněji rozvíjen. Jediné
možné turistické atraktivity představují zámek, přilehlý park a kostel Povýšení svatého Kříže.
Zmíněný zámek však není veřejnosti přístupný. V Domašíně mohou zájemci navštívit
kapličku.
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5.2 Trh práce
Nezaměstnanost
K 31. 12. 2020 se v obci Černíkovice nacházeli 4 uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64 let,
kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání v případě nabídky vhodného pracovního
místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří neměli žádnou objektivní překážku, která by jim
bránila v přijetí do zaměstnání. K danému datu žilo v obci 499 obyvatel ve věku 15-64 let.
Podíl nezaměstnaných osob v obci tedy činil 0,8 %. Ve srovnání s celorepublikovým podílem
nezaměstnaných osob, který ke stejnému datu činil 4,02 %, dosahuje nezaměstnanost v obci
výrazně nižší hodnotu. To je způsobeno výhodnou polohou, a především přítomností velkého
zaměstnavatele nedaleko obce.
Tabulka č. 7: Podíl nezaměstnaných osob v obci Černíkovice v posledních dvou letech
Období
k 31. 12.

Dosažitelní uchazeči
15-64 let

Obyvatelstvo 15-64 let

Podíl nezaměstnaných
osob

Volná místa

2020

4

487

0,8

43

2019

5

486

1,0

71

2018

2

482

0,4

39

2017

6

480

1,3

9

2016

3

483

0,6

12

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky

Nejvýznamnějším poskytovatelem zaměstnání v daném regionu je firma ŠKODA AUTO a.s.
Její nejnovější výrobní závod se nachází v Kvasinách, které jsou vzdáleny cca 7 km od obce.
V posledních letech došlo k jeho masivnímu rozšiřování, modernizaci a navyšování počtu
pracovních míst.
Obyvatelé obce Černíkovice, kterým nevyhovují pracovní nabídky v obci, dojíždějí za účelem
výkonu zaměstnání do nedalekých obcí a měst, které disponují pestřejší nabídkou práce.
Nejčastěji vyjíždějí za zaměstnáním do zmiňovaných Kvasin, Solnice či okresního města
Rychnova nad Kněžnou.
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6. INFRASTRUKTURA
6.1 Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Vodovodní svaz Císařská Studánka (VSCS),
který pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou. Skupinový vodovod
Císařská Studánka v současné době zásobuje severní část města Rychnov nad Kněžnou,
město Solnice a dále obce Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná,
Svinná, Lipovka, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady. Vodovod je ve vlastnictví
sdružení obcí VSCS se sídlem v Solnici, jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a.s. Rychnov
nad Kněžnou.
Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující.
Odvádění odpadních vod
Obec Černíkovice má poměrně rozsáhlou síť veřejné jednotné kanalizace, vyústěnou
na několika místech do místních vodotečí a do řeky Bělé. Vlastníkem i provozovatelem
kanalizace je obec Černíkovice. Kanalizace má zpracovaný kanalizační řád a vodohospodářské
povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace. Čištění odpadních vod
je v současné době zajištěno u jednotlivých napojených nemovitostí v septicích s odtoky
zaústěnými do veřejné kanalizace, v žumpách s následným vyvážením a domovními
biologickými ČOV.
V místní části Domašín je vybudována veřejná kanalizace vyústěná na jednom místě
do místního recipientu. Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých
napojených nemovitostí v septicích s odtoky zaústěnými do veřejné kanalizace, v žumpách
s následným vyvážením a domovními biologickými ČOV.
Technický stav kanalizací v obou obcích je nevyhovující.
Centrální ČOV se nenachází ani na území obce Černíkovice, ani Domašína.
Zásobování zemním plynem
Obec Černíkovice i přidružená obec Domašín jsou plynofikovány.
Zásobování elektrickou energií
Obec je napájena elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem 35 kV –
kmenovou linkou VN 363 Rychnov nad Kněžnou – Dobruška vyvedenou z TR 110/35/10 kV
Rychnov nad Kněžnou.
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Provozovateli elektrické sítě jsou ČEZ Distribuce a.s. a Provozní správa Rychnov nad Kněžnou.
Nakládání s odpady
Odstraňování domovních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím specializované firmy Marius
Pedersen a.s. V obci jsou instalovány popelnice pro separovaný odpad (plasty, sklo, papír),
jejich likvidaci zajišťuje firma ODPADY s.r.o., Solnice. Nebezpečný, velkoobjemový a elektro
odpad je sbírán několikrát ročně ve sběrných dnech. Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu je zabezpečován firmou ODPADY s.r.o., Dobruška. Pro sběr bioodpadů jsou v obci
umístěny kontejnery a odpad je odvážen firmami Ovocné sady Synkov, s.r.o. a ARTCO s.r.o.
Shromažďování a sběr textilu je zajišťován rovněž prostřednictvím kontejnerů od společností
Dimatex CS, spol. s r.o. a TextilEco a.s.

6.2 Dopravní infrastruktura
Silniční síť
Silniční doprava je výhradním zprostředkovatelem přepravy a je provozována
prostřednictvím silniční sítě a navazující struktury místních a účelových komunikací.
Pro obec mají význam silnice I/11 v úseku Hradec králové – Vamberk a I/14 v úseku Náchod Vamberk, procházející ve vzdálenosti 6 km, resp. 2 km. Území obce leží na významné
spojnici těchto páteřních silničních tahů – silnici II/321 mezi Častolovicemi a Solnicí.
Obcí Domašín prochází silnice II/321 Častolovice (II/318) – Solnice (I/11) – Skuhrov nad Bělou
– Deštné v Orlických horách (II/310). Silnice plní v úseku Častolovice (I/11) – Solnice (I/14)
funkci přivaděče ze směru Hradec Králové, Pardubice (I/11, I/36) k průmyslové zóně Solnice Kvasiny. Její význam se neustále zvyšuje v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny
celostátního významu v Kvasinách.
V rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny probíhá výstavba obchvatu
obce Domašína, jehož realizace by měla být ukončena do konce roku 2021. Následovat bude
převod do zkušebního provozu.
Silnice III. třídy zahušťují silniční síť a jsou zejména přístupového charakteru.
Zprostředkovávají dopravní obsluhu jednotlivých objektů a jsou značně dopravně vytíženy.
Řešeným územím procházejí následující silnice III. třídy:
•
•
•

III/29845 Solnice (I/14) – Hroška
III/3205 Uhřínovice – Černíkovice – Domašín
III/3206 Černíkovice – spojovací
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•
•
•

III/32010 Lično (II/320) – Černíkovice
III/32011 Třebešov (II/320) – Černíkovice
III/3213 Domašín (II/321) – Litohrady – Solnice (II/321)

Na průtahu silnice III/3205 Černíkovicemi je problematický úsek u mostu ev. č. 3205-2
přes řeku Bělou. Ve směru od Domašína jsou bezprostředně za mostem dva protisměrné
oblouky a styková křižovatka s místní komunikací. Nevyhovující je také šířkové uspořádání
úseku a kolize motorové a pěší dopravy.
Některé místní komunikace nejsou v dobrém technickém stavu, proto je plánována jejich
rekonstrukce a oprava. U některých úseků již v současné době oprava probíhá.
Nároky související s odstavováním vozidel jsou uspokojovány v rámci vlastních ploch, objektů
občanského vybavení a provozoven. Pro ostatní potřeby krátkodobého parkování obyvatel
jsou využívány přímo obslužné komunikace.
Územím procházejí následující značené cyklotrasy vedené po silnicích III. třídy a po místních
komunikacích s nízkými intenzitami automobilového provozu:
•
•
•

č. 4241 – Skuhrov nad Bělou – Solnice – Černíkovice – Ježkovice – Týniště nad Orlicí,
č. 4349 – Rychnov n. Kn. – Lipovka – Domašín – Černíkovice – Byzhradec –
Houdkovice – Trnov – Semechnice – Opočno,
č. 4352 – Černíkovický rybník – Černíkovice – Třebešov – Libel.

Oblast je vhodná pro cykloturistiku ve spojení s pěší turistikou. Dále je v oblasti množství
komunikací s minimální intenzitou automobilové dopravy, které lze pro účely cykloturistiky
využít.
Železniční síť
V obcích Černíkovice a Domašín není přeprava zajišťována železniční dopravou.
Dopravní obslužnost
Hromadná doprava je zajišťována výhradně autobusovými spoji. V obci Černíkovice
se nachází 3 autobusové zastávky, v obci Domašín se nachází 1 autobusová zastávka. Svými
docházkovými vzdálenostmi pokrývají zastavěné území obce. U autobusové dopravy se
nepředpokládá její rozvoj. Vedení linek, rozmístění zastávek a počty spojů odpovídají
současným potřebám.
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7. OBČANSKÁ VYBAVENOST
V obci Černíkovice představují veřejnou infrastrukturu následující objekty: obecní úřad, dům
s pečovatelskou službou, pošta, areál základní a mateřské školy a kulturní dům. V Domašíně
je zastoupena objektem hasičské zbrojnice a kapličkou na návsi.
V obci Černíkovice se dále nachází hřbitov s kostelem Povýšení sv. Kříže.

7.1 Bydlení
Téměř celé zastavěné území lze považovat za plně využívané. Převažující formou bydlení jsou
rodinné domy, domy s hospodářskými objekty a chalupy.
V současné době probíhá příprava výběrového řízení na realizátora technické vybavenosti
pro 8 nových parcel a dále zpracování územní studie na zasíťování 54 parcel. Obec
Černíkovice se tak bude i nadále rozrůstat.
Následující tabulka dokazuje výstavbu rodinných domů v obci v posledních pěti letech.
V následujících letech bude pokračovat vzrůstajícím tempem.
Tabulka č. 8: Dokončené byty v obci Černíkovice za posledních pět let
Období k 31.12.

Byty celkem

V rodinných domech

V bytových domech

2020

6

6

-

2019

4

4

-

2018

4

4

-

2017

3

3

-

2016

6

6

-

Zdroj: www.czso.cz

7.2 Školství a vzdělávání
V obci Černíkovice se nachází mateřská škola i základní škola. Za účelem zajištění
předškolního a základního vzdělávání byla obcí zřízena příspěvková organizace Základní škola
a Mateřská škola Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou.
Budova mateřské školy i objekt základní školy jsou umístěny na východním okraji obce
v blízkosti lesa. Obec se může pyšnit novým moderním zázemím pro výuku základního
vzdělávání – v srpnu roku 2021 byla dokončena výstavba nové budovy základní školy.
Obec Černíkovice tak disponuje kvalitními prostory pro výuku v rámci povinné školní
docházky.
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Základní škola je malotřídní školou, která poskytuje vzdělávání v 1. stupni cca 50 dětem v 1.–
5. třídě. Výuka probíhá ve 3 třídách. Nejsilnější ročník je vždy vyučován zvlášť, zbývající
4 ročníky jsou sloučeny do dvou tříd. Ve stávajícím školním roce (2021/2022) probíhá
samostatná výuka ve 2. ročníku, 1. + 3. ročník a dále 4. + 5. ročník jsou vyučovány
dohromady. Poté děti nejčastěji přecházejí na základní školu v Solnici či Rychnově
nad Kněžnou nebo na gymnázium, jež se nachází rovněž v Rychnově nad Kněžnou.
Autobusová zastávka se nachází nedaleko školy, což je výhodné pro žáky dojíždějící
z okolních obcí. Z obcí Třebešov a Domašín zajišťuje obecní úřad ranní svoz dětí do ZŠ a MŠ
mikrobusem.

7.3 Zdravotnictví
V obci se nenachází ordinace žádného lékaře. Nejbližší nemocnice se nachází v Rychnově
nad Kněžnou. V případě nutnosti okamžité pomoci lékaře je vypravována zdravotnická
záchranná služba ze zmiňovaného Rychnova nad Kněžnou.

7.4 Sociální péče
V obci se nachází dům s pečovatelskou službou, který nalezneme hned vedle budovy
obecního úřadu. Je zde vybudováno celkem 7 bytů sloužící zejména seniorům. Sociální služby
zde zajišťují Sociální služby města Rychnova nad Kněžnou, o.p.s. V současné době převažují
terénní služby poskytované přímo v domácnosti.

7.5 Kultura
V obci Černíkovice se koná mnoho kulturních, společenských a zábavných akcí. K tradičním
patří myslivecký a hasičský ples, dětský karneval, myslivecký den a pálení čarodějnic. V obci
Domašíně se každoročně koná akce na počest prázdnin. Zázemím pro konání akcí
v Černíkovicích je kulturní dům a hřiště, v obci Domašín pro tyto účely slouží Hasičská
zbrojnice.
V obci se dále nachází pošta.

7.6 Sport a volnočasové aktivity
Ačkoli obec Černíkovice patří mezi menší obce, nabízí svým obyvatelům bohaté sportovní
vyžití. Nachází se zde dvě fotbalová hřiště, jedno s přírodní trávou a druhé s umělou trávou,
víceúčelové hřiště a workoutové hřiště. V parku je situováno dětské hřiště vybavené
pískovištěm, houpačkami, prolézačkami, pyramidou a hnízdem. U autobusové zastávky
„U pomníku“ bylo dále vybudováno nové dětské hřiště, jenž disponuje věží s houpačkou,
pružinovou dvouhoupačkou a lanovou lávkou.
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Za chybějícími sportovními/volnočasovými zařízeními občané dojíždějí do Rychnova
nad Kněžnou (hokejový stadion, fitness centrum, krytý bazén, koupaliště).
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
8.1 Stav životního prostředí
Krajina má na území obce výrazně zemědělský a místy průmyslový charakter. V území
převažují zemědělské plochy, kterými jsou obě sídla obklopena, v okrajových lokalitách
se nacházejí lesní porosty. Svým uspořádáním a poměrem ploch zemědělství, lesa
a osídleného území patří Černíkovice mezi tradiční vesnická sídla v tomto kraji.
Půdní fond
V obci Černíkovice převažuje orná půda s výměrou 608,34 ha a dále lesní pozemky s výměrou
303,57 ha. Podrobnější přehled týkající se konkrétních druhů půd nacházejících se v katastru
obce Černíkovice a jejich výměr k 31. 12. 2020 jsou uvedeny v tabulce č. 9.
Tabulka č. 9: Druhy pozemků na katastrálním území obce Černíkovice k 31. 12. 2020
Druhy pozemků

Výměra (ha)

Zemědělská půda

812,39

Orná půda

608,34

Chmelnice

-

Vinice

-

Zahrada

38,47

Ovocný sad

10,29

Trvalý travní porost

155,58

Nezemědělská půda

437,84

Lesní pozemek

303,57

Vodní plocha

45,91

Zastavěná plocha a nádvoří

18,23

Ostatní plocha

70,13

Celková výměra

1 250,23

Zdroj: www.czso.cz

8.2 Ochrana životního prostředí
Území obce se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV
Východočeská křída.
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V obci Černíkovice se nacházejí významné krajinné prvky, kterými jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky a údolní nivy. Tyto prvky jsou ekologicky a esteticky hodnotnou částí krajiny.
V území je evidován jeden památný strom Javor babyka, jedná se o jednotlivý strom
s trojitým kmenem. V území obce byl zmapován výskyt zvláště chráněných druhů živočichů,
a to netopýra brvitého (nález letní kolonie na půdě zámku) a kuňky ohnivé (výskyt u rybníka
Mošna).
V současné době se v obci nevyskytují problémy se životním prostředím.

9. SPRÁVA OBCE
9.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Černíkovice není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným obecním úřadem.
Vzhledem ke své malé velikosti představuje pouze základní typ obce – obec I. stupně.
Obec plní své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obec nevykonává správní činnosti pro jiné obce.
Organizační struktura
Obec Černíkovice:
•

Zastupitelstvo
o Finanční výbor zastupitelstva
o Kontrolní výbor zastupitelstva
o Investiční komise
o Komise ZP a veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce čítá 11 členů, kteří volí starostu a místostarostu. Všichni členové, kromě
starostky obce, jsou neuvolnění. Starosta obce stojí v čele obecního úřadu a zastupuje obec
ve vztahu k vnějšímu okolí. Zastupitelstvo zřizuje výbory a komise jako své iniciativní
a kontrolní orgány. Jedná se o finanční výbor, kontrolní výbor, investiční komisi a dále komisi
ZP a veřejného pořádku. Každá složka je zastoupena třemi členy. V obci Černíkovice není
zřízena funkce tajemníka úřadu. Obec zaměstnává celkem 6 pracovníků - 3 na plný úvazek
a 3 na poloviční úvazek.
Organizace zřízené obcí
Obec Černíkovice zřídila 2 příspěvkové organizace, a to Základní školu a Mateřskou školu
Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou a JSDHO Černíkovice.
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9.2 Hospodaření obce
Finanční příspěvky z veřejných rozpočtů jsou nesmírně důležité pro neustálé rozvíjení obce.
Obec je dlouhodobě velmi aktivní při získávání dalších finančních zdrojů než jen těch, které
jí dle rozpočtového určení daní každoročně přichází ze státního rozpočtu. Finanční
prostředky se snaží získávat prostřednictvím žádostí o dotace v rámci vyhlášených dotačních
titulů. Za posledních pět let získala téměř 25 mil. Kč na dotacích od různých subjektů.

9.3 Strategické plánování v obci
Strategické plánování je důležité pro rozvoj obce. Možnost čerpat finanční prostředky
z krajských, státních a evropských zdrojů většinou závisí na připravenosti podkladů
pro zamýšlené projekty, tedy na vypracování projektových dokumentací, strategických
podkladů a územně plánovacích dokumentací.
Následující tabulka poskytuje přehled strategických dokumentů, které má obec Černíkovice
k dispozici.
Tabulka č. 10: Přehled strategických dokumentů obce Černíkovice
Název strategického dokumentu

Rok zpracování

Územní plán Černíkovice

2011

Změna č. 1 Územního plánu Černíkovice

2017

Změna č. 2 Územního plánu Černíkovice –
v současné době se řeší

2022 (předpoklad)

Povodňový plán

2015

Kanalizační řád

2006

Pasport komunikací

2016

Pasport veřejného osvětlení

2020

Strategický plán obce na období let 2016–
2021

2016

Plán rozvoje sportu na období 2018 - 2021

2018

Plán financování obnovy vodovodu
a kanalizace v majetku obce Černíkovice
na období let 2021 - 2030

2020

Zdroj: Podklady obce Černíkovice.
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Tabulka č. 11: Přehled projektových dokumentací obce Černíkovice
Rok zpracování

Předpokládaná
realizace projektu

Výstavba tělocvičny u ZŠ

2019

2022-2023

Víceúčelové hřiště

2019

2024

Rekonstrukce místní komunikace Drážka

2016

2022-2023

Chodník podél III/3205 – Domašín (I. etapa)

2020

2021-2022

2021 - 2022

2023

2021 - 2022

2023-2024

Název projektové dokumentace

Chodník podél III/3205 – Cihelna (II. etapa)
- příprava PD právě probíhá
Chodník Černíkovice (Uhřínovice, Lično)
- příprava PD právě probíhá
Zdroj: Podklady obce Černíkovice.

9.4 Bezpečnost
V obci není zaznamenáno páchání závažných trestných činů.
V oblasti živelních pohrom je za účelem ochrany před záplavami zpracován Povodňový plán
s vyhodnocením a návrhem protipovodňové ochrany. Povodňový plán je v souladu
s Povodňovým
plánem
správního
obvodu
obce
s rozšířenou
působností
Rychnov nad Kněžnou.

9.5 Vnější vztahy a vazby obce
Obec Černíkovice je členem tří mikroregionů: DSO Mikroregion Rychnovsko, DSO Svazek obcí
Dolní Bělá, DSO Vodovodní svaz Císařská studánka.
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Obrázek č. 2: DSO Mikroregion Rychnovsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Rychnovsko má 30 členských obcí.
Jeho
účelem
je
koordinování
celkového rozvoje území na základě
společné strategie, koordinování
územních
plánů,
provádění
společných
investičních
akcí
a společná
propagace
oblasti
v cestovním ruchu.

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Dolní Bělá je tvořen 5 obcemi (Černíkovice, Lično,
Synkov-Slemeno, Třebešov a Voděrady). Hlavním předmětem činnosti je pomoc
v komplexním rozvoji obcí a plynofikaci obcí.
Obce v Dobrovolném svazku obcí Vodovodní svaz Císařská studánka společně řeší koncepci
zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod pro veřejnou potřebu.
Obec dále působí v Místní akční skupině SPLAV, z.s., jenž má k 22. 6. 2020 celkem 54 členů
z veřejného i soukromého sektoru. Jejím účelem je péče o kulturní a hospodářský rozvoj
regionu, propagace obnovy venkova a účast v evropské spolupráci při rozvoji venkova.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
10. SWOT ANALÝZA/SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY
SWOT analýza shrnuje všechny silné a slabé stránky obce Černíkovice a příležitosti rozvoje
a hrozeb, jež tento rozvoj omezují. Podkladem pro její zpracování je předchozí situační
analýza.
Tabulka č. 12: SWOT analýza
SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S):
▪

Vnitřní prostředí

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

výrobní areály a ekonomické aktivity
(pracovní příležitosti) nacházející se
v blízkosti obce,
blízkost spádových center,
výstavba rodinných domů,
vytipování dalších parcel vhodných
k výstavbě nemovitostí,
napojení na hlavní silniční trasy,
mateřská škola v obci,
nové moderní zázemí pro výuku
základního vzdělání 1. stupně ZŠ
bohatý společenský život,
čisté ovzduší a vodní toky,
kvalitní životní prostředí,
zkušenost s čerpáním dotací,
členem tří mikroregionů.

Slabé stránky (W):
▪
▪
▪
▪

Vnější prostředí

Příležitosti (O):
▪
▪
▪

špatný technický stav určitých úseků
místních komunikací,
chybějící stravovací zařízení,
nevyhovující stav v oblasti odvádění
a čištění odpadních vod v území,
chybějící ČOV.

Hrozby (T):

využití dotačních titulů napomáhajících ▪
rozvoji,
zaměření se na strategické plánování, ▪
nový obchvat v rámci rozšíření
strategické průmyslové zóny Solnice- ▪
Kvasiny, jenž odvede přetíženou
tranzitní dopravu mimo zastavěnou
část obce.
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snížení či zúžení finanční podpory
z veřejných prostředků,
odchod mladých vzdělaných lidí
do větších měst,
stárnutí obyvatelstva.

Vzhledem k demografickým údajům poslední dekády, umístění obce ve spádové oblasti
a velmi nízkému podílu nezaměstnanosti zapříčiněným ekonomickým rozvojem regionu
lze očekávat stabilní nárůst populace, přísun ekonomicky aktivního obyvatelstva spojený
s vyšší mírou porodnosti v obci.

11. VYHODNOCENÍ PŘEDCHOZÍHO STRATEGICKÉHO PLÁNU
OBCE
Ve Strategickém plánu obce Černíkovice na období let 2016–2021 byly sestaveny následující
strategické cíle a opatření, v rámci kterých byly stanoveny aktivity vedoucí k jejich naplnění.
Níže je uveden přehled projektů, jejichž realizace byla plánována na období 2016–2021,
včetně jejich aktuálního stavu – zda byly zrealizovány či se jejich realizace přesouvá
do následujícího období.

1. strategický cíl: Modernizace a zlepšování kvality infrastruktury
1.1 Opatření: Rekonstrukce místních komunikací
Název aktivity

Aktuální stav

1.1.1 Rekonstrukce místní komunikace Drážka

Realizace probíhá

1.1.2 Rekonstrukce místní komunikace (včetně kanalizace) „U Lávky“

Realizace probíhá

1.2 Opatření: Dopravní dostupnost a rozvoj dopravní infrastruktury
Název aktivity

Aktuální stav

1.2.1 Podpora výstavby obchvatu na silnici č. II/321 Domašín

Zrealizováno

1.2.2 Výstavba autobusové zastávky Domašín u kapličky
1.2.3 Přemístění autobusové zastávky „U pomníku“

Dosud nezrealizováno
Zrealizováno

1.3 Opatření: Výstavba a rekonstrukce chodníků
Název aktivity

Aktuální stav

1.3.1 Rekonstrukce stávajícího chodníku – sídliště U Jána

Dosud nezrealizováno

1.3.2 Výstavba chodníku podél komunikace ve směru Uhřínovice

Dosud nezrealizováno

1.3.3 Výstavba chodníku podél komunikace ve směru Lično

Dosud nezrealizováno
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1.4 Opatření: Zavedení technické infrastruktury do míst budoucí výstavby
Název aktivity

Aktuální stav

1.4.1 Zasíťování stavebních parcel Záhumna

Dosud nezrealizováno

2. strategický cíl: Rozvoj a zlepšování podmínek života v obci
2.1 Opatření: Rozvoj bydlení
Název aktivity

Aktuální stav

2.1.1 Výkup pozemků pro výstavbu RD – lokalita Měle – I. etapa

Dosud nezrealizováno

2.2 Opatření: Rekonstrukce a zkvalitnění sportovišť a hřišť
Název aktivity

Aktuální stav

2.2.1 Modernizace víceúčelového hřiště

Zrealizováno

2.2.2 Vybudování dětského hřiště u zbrojnice v Domašíně

Dosud nezrealizováno

2.3 Opatření: Podpora činnosti místních spolků a společenského života
Název aktivity

Aktuální stav

2.3.1 Podpora pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
2.3.2 Úprava sociálního zázemí v budově Sokola

Probíhá průběžně
Zrealizováno

3. strategický cíl: Podpora občanské vybavenosti
3.1 Opatření: Výstavba nových budov v majetku obce
Název aktivity

Aktuální stav

3.1.1 Výstavba nové budovy ZŠ

Zrealizováno
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3.2 Opatření: Rekonstrukce objektů
Název aktivity

Aktuální stav

3.2.1 Oprava střechy požární zbrojnice SDH Domašín

Dosud nezrealizováno

3.2.2 Rekonstrukce kapličky v Domašíně

Dosud nezrealizováno

4. strategický cíl: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce
4.1 Opatření: Úprava zeleně v obci
Název aktivity

Aktuální stav

4.1.1 Úprava zeleně v prostranství zahrady u MŠ

Dosud nezrealizováno

4.1.2 Regenerace pozemku č. 70/2

Zrealizováno

4.2 Opatření: Podpora třídění odpadu
Název aktivity

Aktuální stav

4.2.1 Oprava ploch pod odpadovými nádobami – Domašín
„U kapličky“

Dosud nezrealizováno

5. strategický cíl: Rozvoj strategického plánování obce
5.1 Opatření: Vytváření podmínek pro čerpání dotací za účelem dalšího rozvoje obce
Název aktivity

Aktuální stav

5.1.1 Tvorba projektových dokumentací k plánovaným akcím

Probíhá průběžně

5.1.2 Aktualizace územního plánu

Probíhá průběžně
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
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B.1 VIZE OBCE
Stanovení vize obce je základním kamenem tohoto strategického dokumentu. Formuluje
představu o budoucí podobě a funkčnosti obce a jejich priorit pro konkrétní časový horizont.
Ačkoli je program rozvoje obce dokumentem koncipovaným na střednědobý horizont
(na cca 5 let), vize obce zohledňuje horizont dlouhodobý. Důvodem je zajištění návaznosti
dlouhodobé koncepce rozvoje města i po uplynutí období, pro které jsou navrženy
strategické cíle a opatření tohoto strategického dokumentu.
Vize obce Černíkovice:
Obec Černíkovice je plnohodnotnou obcí zajišťující zázemí, bezpečnost a kvalitní životní
prostředí všem obyvatelům, kteří zde žijí a tráví volný čas. Obec nabízí rozmanitý společenský
život občanům všech věkových kategorií. Obec intenzivně využívá své výhodné polohy
v blízkosti měst s množstvím pracovních příležitostí. Obec se snaží reflektovat moderní dobu
a podporuje zavedení chytrých technologií na svém území.

Při stanovení vize obce vycházela z výsledků vyplývajících z analytické části tohoto
dokumentu a odpovědí na otázky týkající se současného a budoucího obrazu obce.
Základní otázky při formulování vize:
Jakou obcí jsou Černíkovice?
➢ Obcí nacházející se v Královéhradeckém kraji, v okresu Rychnov nad Kněžnou.
➢ Obcí v blízkosti výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách s velkým množstvím
pracovních nabídek.
➢ Obcí disponující mateřskou školou a moderním zázemím pro výuku základního
vzdělávání 1. stupně.
➢ Obcí s čistým životním prostředím.
➢ Obcí s dobrou dostupností do větších měst (Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové).
➢ Obcí nabízející mnoho společenských, kulturních a sportovní akcí.
➢ Obcí poskytující zázemí pro volnočasové aktivity.
➢ Obcí podporující implementaci chytrých technologií
informovanosti občanů a uživatelů veřejného prostranství.
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za

účelem

zvýšení

B.2 STANOVENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ,
STRATEGICKÝCH CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT
1. PŘEHLED PRIORITNÍCH OBLASTÍ
Prioritní oblasti jsou definovány na základě navržené vize obce a výsledku hlavních poznatků
uvedených ve SWOT analýze. Představují oblasti, ve kterých se obec nejen chce zlepšit, ale je
schopna požadovaného zlepšení dosáhnout prostřednictvím dostupných lidských
a finančních zdrojů.
Na základě zpracované situační analýzy, výsledků SWOT analýzy a z jednání zástupců obce
Černíkovice byly navrženy tyto prioritní oblasti:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
OBČANSKÁ VYBAVENOST
BYDLENÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A TVORBA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
CHYTRÉ TECHNOLOGIE

2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH CÍLŮ
Strategický cíl představuje ukazatel pro rozvíjení obce a poskytuje informaci o požadovaném
stavu, kterého má být dosaženo prostřednictvím rozvojových opatření. Pro účely
strategického dokumentu obce bylo v rámci výše zmíněných prioritních os navrženo celkem
6 strategických cílů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

strategický cíl : Modernizace a zlepšování kvality infrastruktury
strategický cíl: Rozvoj a zlepšování podmínek života v obci
strategický cíl: Péče a rozvíjení obecního majetku
strategický cíl: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce
strategický cíl: Rozvoj strategického plánování obce
strategický cíl: Zavedení chytrých technologií v obci
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3. OPATŘENÍ
A
AKTIVITY
STRATEGICKÝCH CÍLŮ

VEDOUCÍ

K NAPLŇOVÁNÍ

Strategické cíle jsou naplňovány prostřednictvím opatření. Opatření představují obecněji
definované záměry, které chce obec v plánovaném období uskutečnit. Aktivita označuje
konkrétní akci, u níž je stanovena důležitost, období realizace, odpovědnost za realizaci,
odhadované náklady a zdroj financování.

1. strategický cíl: Modernizace a zlepšování kvality infrastruktury
1.1 Opatření: Rekonstrukce místních komunikací
Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1.1.1 Rekonstrukce místní komunikace
Drážka

vysoká

20212022

zastupitelstvo

3 000

Vlastní +
externí
(dotace)

1.1.2 Rekonstrukce místní komunikace
„Malá strana“

střední

20222023

zastupitelstvo

1 500

Vlastní +
externí
(dotace)

1.1.3 Rekonstrukce místní komunikace –
Domašín – Malé Černíkovice

střední

20222023

zastupitelstvo

1 000

Vlastní +
externí
(dotace)

Název aktivity

1.2 Opatření: Dopravní dostupnost a rozvoj dopravní infrastruktury
Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1.2.1 Výstavba autobusové zastávky
Domašín u kapličky

střední

2022

zastupitelstvo

150

Vlastní

1.2.2 Osazení autobusové zastávky –
Chodník III/3025

střední

2022

zastupitelstvo

70

Vlastní

Název aktivity

1.3 Opatření: Výstavba a rekonstrukce chodníků
Název aktivity
1.3.1 Rekonstrukce stávajícího chodníku –
sídliště U Jána

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

nízká

2023

zastupitelstvo

500

Vlastní
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1.3.2 Výstavba chodníku podél
komunikace ve směru Uhřínovice

střední

20232024

zastupitelstvo

2 100

Vlastní +
externí
(dotace)

1.3.3 Výstavba chodníku podél
komunikace ve směru Lično

střední

20232024

zastupitelstvo

1 800

Vlastní +
externí
(dotace)

1.3.4 Chodník podél III/3025 – Cihelna
(II. etapa)

vysoká

20222023

zastupitelstvo

2 500

Vlastní +
externí
(dotace)

1.3.5 Vybudování chodníku, veřejného
osvětlení a přechodu pro chodce –
křižovatka u ZŠ

Vysoká

20222023

zastupitelstvo

1 800

Vlastní +
externí
(dotace)

1.4 Opatření: Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury
Název aktivity
1.4.1 Rekonstrukce/oprava kanalizace
v obci Černíkovice a v přidružené obci
Domašíně + vybudování ČOV

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

střední

2030

zastupitelstvo

40 000

Vlastní +
externí
(dotace)

1.5 Opatření: Zavedení technické infrastruktury do míst budoucí výstavby
Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1.5.1 Zasíťování stavebních parcel
Záhumna (8 stavebních parcel)

střední

20222023

zastupitelstvo

13 000

Vlastní +
externí
(dotace)

1.5.2 Zasíťování stavebních parcel Měle –
I. etapa

střední

20262027

zastupitelstvo

20 000

Vlastní+
externí
(dotace)

Název aktivity

1.6 Opatření: Vybudování a rekonstrukce veřejného osvětlení
1.6.1 Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci Černíkovice a Domašíně (stožáry +
svítidla)

střední

20222027

zastupitelstvo

1 500

Vlastní +
externí
(dotace)

1.6.2 Vybudování veřejného osvětlení –
Uhřínovice

střední

20222024

zastupitelstvo

2 500

Vlastní +
externí
(dotace)

1.6.3 Vybudování veřejného osvětlení Lično

střední

20222024

zastupitelstvo

4 000

Vlastní +
externí
(dotace)
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1.7 Opatření: Údržba lesních cest
1.7.1 Rekonstrukce lesních cest „Voříšek,
Obecní špice“

20222023

střední

zastupitelstvo

400

Vlastní

2. strategický cíl: Rozvoj a zlepšování podmínek života v obci
2.1 Opatření: Rozvoj bydlení
Název aktivity
2.1.1 Výkup pozemků pro výstavbu RD –
lokalita Měle (I. – IV. etapa)

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

střední

20222027

zastupitelstvo

5 500

Vlastní

2.2 Opatření: Rekonstrukce a zkvalitnění sportovišť a hřišť
Název aktivity
2.2.1 Modernizace víceúčelového hřiště
(tenisové hřiště)
2.2.2 Vybudování dětského hřiště
u zbrojnice v Domašíně

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

střední

2022

zastupitelstvo

400

Vlastní

nízká

20222023

zastupitelstvo

250

Vlastní +
externí
(dotace)

2.3 Opatření: Podpora činnosti místních spolků a společenského života
Název aktivity
2.3.1 Podpora pořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

střední

20222027

zastupitelstvo

500

Vlastní
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3. strategický cíl: Podpora občanské vybavenosti
3.1 Opatření: Zkvalitnění zázemí pro základní vzdělávání
Název aktivity

3.1.1 Výstavba nové tělocvičny u ZŠ
3.1.2 Vybudování zázemí pro novou
budovu ZŠ – kola, technická místnost
3.1.3 Oplocení areálu ZŠ

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

vysoká

20222023

zastupitelstvo

37 000

Vlastní +
externí
(dotace)

nízká

2024

zastupitelstvo

1 000

Vlastní +
externí
(dotace)

vysoká

2022

zastupitelstvo

1 000

Vlastní +
externí
(dotace)

3.2 Opatření: Rekonstrukce objektů v majetku obce
Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3.2.1 Oprava střechy požární zbrojnice
SDH Domašín

střední

2023

zastupitelstvo

600

Vlastní +
externí
(dotace)

3.2.2 Rekonstrukce kapličky v Domašíně

střední

20222023

zastupitelstvo

400

Vlastní +
externí
(dotace)

3.2.3 Rekonstrukce obecního úřadu

nízká

20232024

1 200

Vlastní +
externí
(dotace)

3.2.4 Rekonstrukce Domova
s pečovatelskou službou

nízká

2023

900

Vlastní +
externí
(dotace)

Název aktivity

zastupitelstvo

zastupitelstvo

4. strategický cíl: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj
obce
4.1 Opatření: Úprava zeleně v obci
Název aktivity
4.1.1 Úprava zeleně v prostranství
zahrady u MŠ

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

nízká

20222023

zastupitelstvo

150-200

Vlastní

41

4.1.2 Obnova parku u nové budovy ZŠ

nízká

20222023

zastupitelstvo

500

Vlastní

4.1.3 Náves Domašín (úprava zeleně)

nízká

20222023

zastupitelstvo

300

Vlastní

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

4.2.1 Oprava ploch pod odpadovými
nádobami – Domašín „U kapličky“

střední

2022

zastupitelstvo

400

Vlastní

4.2.2 Nový sběrný dvůr

střední

2027

zastupitelstvo

1 600

Vlastní +
externí
(dotace)

střední

20232024

zastupitelstvo

800

Vlastní

4.2 Opatření: Podpora třídění odpadu
Název aktivity

4.3 Opatření: Údržba rybníků
4.3.1 Zpevnění břehu (Šantovi, Krýnkovi,
Budínský)

5. strategický cíl: Rozvoj strategického plánování obce
5.1 Opatření: Vytváření podmínek pro čerpání dotací za účelem dalšího rozvoje
obce
Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

5.1.1 Tvorba projektových dokumentací
k plánovaným akcím

střední

20222027

zastupitelstvo

1 500

Vlastní

5.1.2 Aktualizace územního plánu

střední

2022

zastupitelstvo

150

Vlastní

5.1.3 Vybudování kanalizace v obcích
Černíkovice a Domašín včetně vybudování
ČOV

střední

2027

zastupitelstvo

1 500

Vlastní

Název aktivity
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6. strategický cíl: Zavedení chytrých technologií v obci
6.1 Opatření: Pořízení chytrých technologií za účelem zvýšení informovanosti
občanů
Název aktivity
6.1.1 Pořízení solárně napájeného stojanu
na kola s baterií s více možnostmi využití

Důležitost

Období
realizace

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

střední

20222023

zastupitelstvo

1 000

Vlastní
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
A.ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE
Program rozvoje obce představuje rozvojovou koncepci, která bude realizována z veřejných
prostředků. Obec bude muset vynaložit významné finanční prostředky na realizaci programu,
zejména v případě projektů spolufinancovaných z krajských, národních a evropských zdrojů.
Program rozvoje obce je schválen zastupitelstvem obce, a to přijímá zodpovědnost
za realizaci tohoto strategického dokumentu.

B.VYHODNOCOVÁNÍ A AKTUALIZACE
Úspěšná realizace programu rozvoje obce se odvíjí nejen od vhodně vymezených cílů
a opatření a následné realizace konkrétních aktivit, ale také od nastavení jednoduchého,
ale účinného systému monitoringu. Účelem monitoringu je průběžné sledování naplňování
cílů strategie v jednotlivých letech, jež bude podkladem pro její vyhodnocování.
Hodnocení strategie by mělo být podkladem pro rozhodování o dalším směřování
rozvojového dokumentu a přijetí případných změn, pokud nebude docházet k naplňování
stanovených cílů. Důležitým elementem je rovněž aktualizace strategie, která reaguje
na pozitivní i negativní tendence vývoje v území.
Strategický plán obce Černíkovice na období let 2022-2027 je vhodné aktualizovat na základě
vývoje situace v obci a plnění či neplnění stanovených cílů.
Za vyhodnocování a aktualizaci tohoto strategického dokumentu rovněž nese odpovědnost
zastupitelstvo obce Černíkovice.
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ZDROJE
Zdroje tištěné
•
•
•

Strategický plán obce Černíkovice na období let 2016-2021,
Územní plán Černíkovice,
Černíkovický zpravodaj.

Elektronické dokumenty a zdroje
•
•
•
•
•

Český statistický úřad: www.czso.cz,
Integrovaný portál MPSV: https://portal.mpsv.cz/,
Obec Černíkovice: http://www.cernikovice.cz/,
DSO Mikroregion Rychnovsko: http://www.dso-rychnovsko.cz/,
MAS SPLAV, z.s.: http://www.sdruzenisplav.cz/.

45

SEZNAM TABULEK
Tabulka č. 1: Počet obyvatel v jednotlivých letech
Tabulka č. 2: Věkové složení obyvatel v jednotlivých letech
Tabulka č. 3: Pohyb obyvatel v jednotlivých letech
Tabulka č. 4: Pravidelné akce pořádané v obci Černíkovice
Tabulka č. 5: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31. 12. 2015
Tabulka č. 6: Podnikatelské subjekty dle právní formy k 31. 12. 2015
Tabulka č. 7: Podíl nezaměstnaných osob v obci Černíkovice v posledních dvou letech
Tabulka č. 8: Dokončené byty v obci Černíkovice za posledních pět let
Tabulka č. 9: Druhy pozemků na katastrálním území obce Černíkovice k 31. 12. 2015
Tabulka č. 10: Přehled strategických dokumentů obce Černíkovice
Tabulka č. 11: Přehled projektových dokumentací obce Černíkovice
Tabulka č. 12: SWOT analýza

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek č. 1: Poloha obce Černíkovice
Obrázek č. 2: DSO Mikroregion Rychnovsko

46

