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ÚVOD
Program rozvoje obce Dětřichov 2015-2030je zásadním koncepčním rozvojovým dokumentem obce.
Program rozvoje obce byl sestaven a vyhotoven Programovým výborem a dalšími zapojenými
osobami z obce Dětřichov. Obec na Programu rozvoje obce spolupracovala s Ing. Luďkem
Suchomelem, MBA, který zpracování Programu rozvoje obce koordinoval a zpracoval finální podobu.
Program rozvoje obce je sestaven ze dvou částí, Analytické části a Návrhové části.
Analytická část Programu rozvoje obce byla vyhotovena na základě posouzení vymezeného území,
kde jako podklady byly požity informace z územně plánovací dokumentace, podklady z databáze a
dokumentů obecního úřadu. Dále byly použity statistické podklady a informace z ČSÚ, ČÚZK, Úřadu
práce, Krajského úřadu Libereckého kraje a informace z dalších souvisejících dokumentů, které mají
vazbu na rozvoj obce Dětřichov.
Návrhová část Programu rozvoje obce byla sestavena na základě potřeb řešeného území. Pro
sestavení Návrhové části Programu rozvoje obce byly použity podněty od jednotlivých členů
Programového výboru a členů obecního zastupitelstva. Současně byly jako vstupní podklady použity
informace, názory a připomínky z dotazníkového šetření a veřejného projednání pracovního návrhu
Programu rozvoje obce.
Koncepční rozvojový dokument - Program rozvoje obcepotřebuje obec pro celkovou stabilitu správy
obce. Program rozvoje obce je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace
v obci, na základě shromážděných podnětů, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových
organizací a dalších subjektů, které mají vztah k obci, byly zformulovány představy o budoucnosti
obce. Byly stanoveny dlouhodobé cíle,priority.Prostřednictvímopatření, která jsou rozpracována do
jednotlivých činností-aktivit, by mělo dojít k naplnění dlouhodobých představ. V dlouhodobém
horizontu tak bude obec konkrétními kroky - projekty směřovat k naplnění dlouhodobé vize, cílů a
k řešení priorit. Program rozvoje obce Dětřichov 2015-2030 je však živým dokumentem, se kterým se
bude trvale pracovat akterý se bude průběžně vyhodnocovat.
Pozn. AktualizacePROGRAMU ROZVOJE OBCE DĚTŘICHOV2015-2030 byla provedena k dubnu 2020.
Analytická část je zachována v původním znění s dílčími změnami. V tomto dokumentu je především
aktualizována návrhová část.
V roce 2019 bylo provedeno hodnocení plnění PROGRAMU ROZVOJE OBCE DĚTŘICHOV 2015-2030.
Vyhodnocení Programu rozvoje obce Dětřichov 2015-2030 za období plnění 2015-2018 bylo schváleno
na jednání obecního zastupitelstva dne 23.09.2019 Usnesením č. 6/14-2/2019.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST PROGRAMU ROZVOJE OBCE
A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE
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1. ÚZEMÍ

Obec Dětřichov se nachází severně cca 13km od Liberce v jihozápadní části frýdlantského výběžku cca
4,5km jižně od Frýdlantu na západ od Jizerských hor. Obec Dětřichov náleží dle administrativního členění do
Libereckého kraje, okresu Liberec a spadá pod správu obce s pověřeným obecním úřadem a obce s
rozšířenou působností Frýdlant. Obec tvoří jedno katastrální území k.ú. Dětřichov a jedna část obce s
jednou sídelní jednotkou. Území obce jesoučasně i součástíEuroregionu Neisse-Nisa-Nysa.
Euroregionjemístem kontaktu tří hraničních oblastí, kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové
republiky Německo a Polské republiky. To je důležitým momentem pro případnou přeshraniční spolupráci a
možnosti využití podpory na bázi partnerství při odstiňování přeshraničních bariér a hendikepů příhraniční
oblasti a její odlehlosti od ekonomicko-společenských center.
Dětřichov má status obce a je číselně statisticky začleněnanásledovně:
Obec 546607 - Dětřichov
NUTS5 CZ0513546607
Region soudržnosti Severovýchod
NUTS 2 CZ05
Kraj - VUSC

78 - Liberecký

NUTS3 CZ051

Okres

3505 - Liberec

NUTS4 CZ0513

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad

51021 - Frýdlant

Bližší lokalizace obce Dětřichov je vymezena hranicemi sousedních území města Frýdlant z jihu a východu,
obcí Heřmanice od západu a obcí Kunratice ze severu. Území obce je tvořeno jedním katastrem. Leží
částečně v CHKO Jizerské hory, kde hranici tvořísilnice I. třídy 1/13. Silnice I. třídy 1/13 je spojující dopravní
osou Liberce s Frýdlantskema zprostředkovává tak přímé napojení vyšších správních celků. Silnice dále vede
do Polska přes hraniční přechod Zawidów na silnici 355 do Zgorzelce a na dálnici A4.Na jihovýchodě
přechází údolní poloha do členitého terénu lesního komplexu CHKO Jizerských hor. Z východu protéká
Dětřichovem říčka Oleška, která zde má několik přítoků. Oleška je urbanizační osou území, podle níž je
koncentrovaná veškerázástavba. V roce 2010 říčka ukázala svou sílu a způsobila živelnou pohromou značné
škody na majetku. Místní hasičská zbrojnice byla zcela zničena, byly zničeny mosty i místní komunikace
v obecním majetku. Ty se následně podařilo obnovit díky povodňovým dotacím. Bylo poničeno i několik
domů, které se dodnes postupně daří opravovat. Konfigurace terénu je mírně zvlněná s několika
vrchy.V západní a jižní části obce je to Lipový vrch (409mnm) a Mlýnský vrch (388mnm), vseverní části obce
se jedná o Ptačí vrch(406mnm) a Hájky (426mnm). V území CHKO Jizerské hory v místní části nazývané
Obora se ještě nachází nedaleko od Kančího vrchu (680mnm na katastru Albrechtice u Frýdlantu-součástí
území města Frýdlant) bezejmenný nejvyššíbod Dětřichova s vrcholnou kótou 662mnm. Nejnižším bodem je
údolí říčky Olešky v místě, kde opouští území obce Dětřichov a vstupuje do sousední obce Heřmanice
s hodnotou cca 330mnm.
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Správní území obce je dotčeno následujícími přírodními prvky nadmístního významu:
- CHKO Jizerské hory (III. a IV. zóna)
- CHOPAV Jizerské hory
- prvky ÚSES – nadregionální biokoridor K24 MB

Vzhledem k lokalizaci základní občanské vybavenosti plní Dětřichov úlohu střediskové obce pro
sousedící Heřmanice.

Mapa Frýdlantska se zvýrazněnými hranicemi obcí uvedeného regionu
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Mapa obce Dětřichov se zvýrazněním hranic katastru
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Struktura půdního fondu v obvodu pozemkové úpravy je patrná z následujících údajů…Půdní fond
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obce Dětřichovmávýměru 584ha. Zemědělský půdní fond tvoří 87% z celkového půdního fondu.
Celková výměra zěmědělského půdního fondu je cca 506,3ha. Lesní půdní fond tvoří 5,5%
z celkového půdního fondu.Celková vyměra je cca32,2ha. Vodní plochy zaujímají 5,5ha tj 0,9%
z celkového půdního fondu. Zastavěná plocha má výměru cca 1,5ha tj. 0,3% z celkové výměry k.ú..
Ostaní plochy mají výměru cca 38,8ha tj. 6,6ha,z toho silnice cca7,28ha, ostatní komunikace cca
9,4ha, zbytek tvoří manipulační plochy, dráha, hřbitov, neplodná půda, sportovní a rekreační plocha a
ostatníplocha. Zde uvedené údaje jsou převzaty z dokumentu „Návrh komplexních pozemkových
úprav v k.u. Dětřichov u Frýdlantu“. Zde to uvádíme s ohledem na skutečnost, že hodnoty se mohou
v detailu lišit v případě, že je použit jako informační zdroj ČÚZK.Pro potřeby koncipování Programu
rozvoje obce Dětřichov však nemají až takový dopad.

Mapa klimatických oblastí podle E. Quitta (1971)
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Mírně teplých oblastí

Teplých oblastí

Podle již zmíněného informačního zdroje –Evžena Quita – „Klimatické oblasti Československa“spadá
mikroregion Frýdlantsko do oblasti označené jako MT 9 a MT 7. Oblast MT 9 znamenápro sledovanou
lokalitu dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým
jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Z přiložené tabulky jsou patrné hodnoty v počtu letních dní –40-50 s počtem dní s průměrnou
teplotou 10°Ca více, atp. viz hodnoty uvedené v tabulce.Oblast MT 7 znamená pro sledovanou
lokalitu normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké,s mírným jarem a
mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

Statistické údaje (stav ke dni: 03.05.2015) převzato z databáze ČUZK
Pozemky KN/ZE
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Druh pozemku Způsob využití

Počet parcel Výměra [m2]

Typ údaje

Způsob využití Počet

orná půda

3

43481

č.p.

bydlení

3

orná půda

73

1545745

č.p.

byt.dům

7

zahrada

269

169011

č.p.

doprava

1

travní p.

460

3627104

č.p.

jiná st.

4

lesní poz.

62

3507899

č.p.

obč.vyb.

1

plantáž dřevin

vodní pl.

nádrž přírodní

1

2561

č.p.

obč.vyb.

5

vodní pl.

nádrž umělá

2

1859

č.p.

prům.obj.

1

vodní pl.

rybník

1

201

č.p.

rod.dům

177

vodní pl.

tok přirozený

13

21648

č.p.

rod.rekr.

7

vodní pl.

tok umělý

21

53320

č.p.

výroba

2

vodní pl.

zamokřená pl.

20

32427

č.e.

rod.rekr.

6

zast. pl.

společný dvůr

3

6157

bez čp/če

doprava

2

zast. pl.

zbořeniště

29

7884

bez čp/če

garáž

17

318

109667

bez čp/če

jiná st.

35

zast. pl.
ostat.pl.

dráha

3

5961

bez čp/če

obč.vyb.

3

ostat.pl.

hřbitov-urn.háj

2

6807

bez čp/če

prům.obj.

2

ostat.pl.

jiná plocha

71

58333

bez čp/če

tech.vyb.

4

ostat.pl.

manipulační pl.

36

88750

bez čp/če

zem.stav.

31

ostat.pl.

neplodná půda

23

13328

bez čp/če

zem.used.

1

ostat.pl.

ost.dopravní pl.

4

709

rozestav.

4

ostat.pl.

ostat.komunikace

204

219501

Celkem BUD

313

ostat.pl.

silnice

18

100995

byt.z.

byt

38

ostat.pl.

sport.a rekr.pl.

5

20077

byt.z.

j.nebyt.

2

ostat.pl.

zeleň

48

74718

Celkem JED

40

Celkem KN

1689

9718143

LV

377

Par. DKM

1689

9718143

spoluvlastník

503

V obci není zavedena uliční síť, to znamená, že nejsou zavedeny názvy ulic.

ZÁKLADNÍ PŘEHLEDDAT obce Dětřichov(zdroj ČSÚ)
status:
NUTS 5 (obec):
kraj (NUTS 3):
okres (NUTS 4):
obec s rozšířenou působností:
pověřená obec:
historická země:
PROGRAM ROZVOJE OBCE DĚTŘICHOV NA OBDOBÍ 2015-2030

obec
CZ0513 546607
Liberecký (CZ051)
Liberec (CZ0513)
Frýdlant
Čechy
11

katastrální území:
katastrální výměra:
počet obyvatel:
zeměpisné souřadnice:
nadmořská výška:
PSČ:
zákl. sídelní jednotky:
části obce:
katastrální území:

Základní souhrnná statistická data o obci vztaženo k roku 2013
Celková plocha území obce
Výměra orné půdy
Výměra chmelnic
Výměra vinic
Výměra zahrad
Výměra ovocných sadů
Výměra trvalých travních porostů
Výměra zemědělské půdy
Výměra lesní půdy
Výměra vodních ploch
Výměra zastavěných ploch
Výměra ostatních ploch

Dětřichov u Frýdlantu
9,71 km²
733 (2011)

50°53′34″ s. š., 15°2′12″ v. d.
355 m n. m.
464 01
1
1
1

hodnota
971,81
280,30
0,00
0,00
16,11
0,00
255,75
552,16
335,97
8,22
12,36
63,11

jednotka
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]

Historie a historické souvislosti
Historické souvislosti
Obec vznikla v hlubokém středověku při toku říčky Olešky a je zmiňována jako panské sídlo, přes
které vedla takzvaná Lužická cesta. Poloha obce ležící na Olešce a její původní název Dietrichsbach či
Dittersbach naznačují, že její vznik spadá do období německé kolonizace ve 14. století. První písemná
zpráva o ní je v urbáři frýdlantského panství z let 1381-1409 a podle ní tu již existoval kostel sv. Anny.
Vesnice vyrostla na výhodném místě, kde se na starou cestu vedoucí od Chrastavy k Frýdlantu
napojovala stezka z Žitavska, směřující sem přes Reibersdorf (Rybarzowicze), Reichenau (Bogatynia) a
Heřmanice. Tato poloha však s sebou po celý středověk i část novověku přinášela opakované
pohromy během válek. Na rozdíl od sousedních Heřmanic, jež byly lenním statkem, byl Dětřichov
vždy vesnicí vrchnostenskou, patřící přímo majitelům frýdlantského panství. Nejstarší památkou obce
je kostel sv. Anny. Přístavba věže v roce 1619 a stavební úpravy především v roce 1720 a poté v roce
1769 (zvýšení věže), 1840 a 1889 setřely jeho původní gotickou podobu z doby vzniku.
Náboženská perzekuce po třicetileté válce se nevyhnula ani Dětřichovu. Prvního června 1652 se sem
dostavil misionář v doprovodu vrchnostenského úředníka, aby přesvědčil vesničany o správnosti
katolické víry. Podle úředního zápisu ho 62 přítomných pobožně vyslechlo, ale nakonec se mnozí
stejně raději vystěhovali, jak dokládá záznam v berní rule z roku 1654, uvádějící 15 opuštěných
usedlostí. Devět gruntů selských, jedenáct chalupnických a 18 usedlostí zahradnických však zůstalo
osídlených. To vytvářelo dobré podmínky pro další vývoj obce, která se potom aktivně účastnila v
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letech 1679-87 odporu proti Gallasům pod vedením Andrease Stelziga. Po jeho potlačení musel
rychtář zaplatit pokutu 300 zlatých, aby mohl nadále zůstat v úřadě.
Vývoj panství byl na konci července 1775 nakrátko poznamenán srocením poddaného lidu z okolních
vesnic před frýdlantským zámkem, nedošlo však k žádným násilnostem a úprava robotních povinností
a jejich převedení na peněžní platy uklidnily zjitřenou náladu i v Dětřichově. Bezprostředním
důsledkem pak byla v roce 1780 parcelace zdejšího panského dvora, který zahrnoval i pozemky
někdejšího lenního statku v Heřmanicích. Na jeho půdě bylo vyhrazeno 42 parcel pro novou vesnici
Christiansau, dnes Kristiánov, nazvanou tak na paměť zakladatele hraběte Kristiána Filipa ClamGallase.
Podle statistiky J. Schallera měl Dětřichov v osmdesátých letech 18. století 28. číslovaných domů.
O půl století později (1833) však tu bylo již 174 domů s 934 obyvateli a v Kristiánově 73 domů s 395
obyvateli. Tento vzestup si vynutil i úpravu školních poměrů. Do roku 1720 chodily děti do školy v
Kunraticích, ale pak bylo povoleno zřízení školy v Dětřichově(původně dřevěná budova), sloužící i pro
děti z Albrechtic. Po sto letech však již školní budova nedostačovala, a tak bylo v roce 1820 nutné
postavit novou (kamennou) budovu (dnešní obecní úřad), protože počet školních dětí již překročil
číslo 180.První listonoš byl v obci již roku 1776, avšak první poštovní úřad byl postaven roku
1869.Původním způsobem obživy obyvatel bylo zemědělství a tkalcovství. Textilní výroba se stala
základem dalšího rozvoje obce. Tkalcovskou dílnu rodiny Klingerových získal saský továrník Carl
August Preibish a vybudoval z ní textilní továrnu, ve které v roce 1910 pracovalo 700 zaměstnanců.
Po druhé světové válce se zde několik let nepracovalo. Výroba byla obnovena v roce 1957(dnes již
bývalý Elitex). Další továrnu vybudoval v obci Bernard Hannig, jehož firma skončila roku 1864 a objekt
koupila nejprve liberecká firma a pak roku 1881 vídeňská firma M. B. Neumann a synové. V jejich
továrně bylo roku 1910 zaměstnáno 180 lidí. V roce 1962 převzal tuto továrnu Totex. V roce 1900 byl
zahájen provoz na úzkorozchodné trati Frýdlant – Dětřichov – Reichenau v Sasku (dnešní
Bogatynia).Elektřina byla zavedena v roce 1912. První autobusové spojení přes Dětřichov bylo
zavedeno na lince Liberec Frýdlant v roce 1932. Požární sbor byl založen v roce 1876.V roce 1906 byla
postavena nová požární zbrojnice. Před 2. světovou válkou bylo v Dětřichově 9 různých obchodů a 7
hostinců. V roce 1930 byla otevřena první lékařská ordinace a v roce 1932 dostala obec první sanitní
auto. V osmdesátých letech 18. století měl Dětřichov 28 číslovaných domů, v roce 1833 bylo v obci
174 domů s 395 obyvateli. V roce 1857 měl Dětřichov 1289 obyvatel a roku 1900 žilo v 242 domech
1723 lidí. První relevantní údaj o hustotě osídlení je uváděn z roku 1901 kdy obec čítala
1703obyvatel. Roku 1935 jich bylo 1246: 1222 Němců a 24 Čechů.
Po odsunu Němců do obce přicházeli osadníci z Chrudimska, Bydžovska a okolí Hradce Králové.
Usadili se zde také volyňští a zelovští Češi. Dětřichov měl od roku 1950 společný MNV s
Albrechticemi, Vysokým a Kristiánovem. V roce 1963 připadly k Dětřichovu také Heřmanice.
Usnesením ONV ze dne 19. září 1985 pak byl sloučen s Frýdlantem. Po sametové revoluci se z tohoto
svazku osamostatnily nejprve Heřmanice s Kristiánovem a roku 1992 také Dětřichov.

2. OBYVATELSTVO
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2.1 Demografická situace

Demografická data jsou převzatataková, která jsou k dispozici ze statistických údajů ČSÚ.Případné
početní rozdíly jsou dánydatem, k jakému jsou vztaženy(datum SLDB nebo konec roku).
Agregovaná data
Vztaženo k roku 2011 (Období: 26.3.2011 SLDB)
Obyvatelstvo celkem

z toho ve věku

0 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 79
80 a více let

Celkem
700

muži
336

ženy
364

120
48
88
128
86
86
69
32
23
17

55
22
40
70
47
35
37
17
8
4

65
26
48
58
39
51
32
15
15
13

zdroj dat: ČSÚ – evidence obyvatel rok 2011

Grafické vyjádření
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Základní statistická data o obci vztaženo k roku 2011
Počet obyvatel
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let [počet]
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy
Počet obyvatel nad 65 let
Živě narození celkem
Zemřelí celkem
Přistěhovalí celkem
Vystěhovalí celkem

hodnota
733
121
240
237
30
29
76
6
9
36
16

jednotka
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]

pozn.: počet cizinců k roku 2011 činí21, Celkový počet obyvatel i s cizinci je 754
zdroj dat: ČSÚ – evidence obyvatel

Z výše uvedené tabulky je patrný nevyšší počet obyvatel ve věku 15-59 let (s mírnou početní
převahou mužů), nejméně početnou skupinu tvoří obyvatelstvo ve věku 60-64let. Průměrný věk
obyvatelstva k 31.12.2014 je 39,4 roků, z toho muži 39roků a ženy 39,9roků a má trvale vzrůstající
trend.
Změny počtu obyvatel v časové řadě let 2005 až 2014
rok
Počet obyvatel

2005

2006

2007

2008

641

648

667

683

2009

2010 2011

701

724

733

2012
735

2013
707

2014
682

Z toho je v roce 2014 333 mužů a 349 žen
zdroj dat: ČSÚ – evidence obyvatel

Rok

Narození

Zemřelí

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

11
5
10
13
9
9
6
10
9
6

14
2
5
3
5
3
9
5
6
10

Přistěhovalí
46
25
34
32
22
28
36
19
17
11

Vystěhovalí
21
21
20
26
8
11
16
22
48
32

Přírůstek
přirozený
-3
3
5
10
4
6
-3
5
3
-4

Přírůstek
migrační
25
4
14
6
14
17
20
-3
-31
-21

Přírůstek
celkový
22
7
19
16
18
23
17
2
-28
-25

zdroj dat: ČSÚ – evidence obyvatel
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Grafické vyjádření

Migrační vývoj významně ovlivňuje celkový počet obyvatelstva. V databázi uvedené výše je zachycen
trend vývoje celkového přírůstku za sledované období, tedy součet přirozeného přírůstku a přírůstku
migračního za stejné období na území Dětřichova. Z tabulky je patrná převaha migračního přírůstku
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do roku 2012, který do té doby permanentně dosahoval kladných hodnot, přičemž jeho hodnota byla
nejvyšší v roce 2010 (+23). Za poslední dva roky však došlo relativně k výraznému poklesu. Největší
hodnota poklesu je v roce 2013 (-28).Přirozený přírůstek obyvatel, jakožto hodnota udávající rozdíl
mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých během určitého období, vykazoval za sledované
období rovněž převážně kladné hodnoty, vyjma roků 2005, 2011a 2014. Z uvedeného lze
konstatovat, že počet obyvatel v obci, resp. migrační vývoj, byl ovlivněn především imigrací obyvatel.
Národnostní menšiny
Národnostní menšinyse v obci neevidují.Z dostupných statistických údajů lze vysledovat skladbu
podle národností (avšak i tento údaj je zatížen určitým stupněm nepřesnosti…).
Dětřichov obývá podle dostupných statistických zdrojů celkem 21 cizinců(3%)…Přičemžje zde
evidovánonejvíce osob, které se hlásí k německé národnosti(2,14%)…Národnostní skladba je patrná
z následující tabulky. Z uvedené statistiky plyne, že jiné národnosti jsou v obci zastoupeny minimálně.

Obyvatelstvo podle národnosti, období: 26.3.2011(zdroj ČSÚ)
Celkem
muži
700
336
Obyvatelstvo celkem
482
229
česká
moravská
slezská
15
5
slovenská
4
2
německá
z toho národnost
polská
romská
1
ukrajinská
1
1
vietnamská
183
92
neuvedeno

ženy
364
253
10
2
1
91

Vzdělanostní struktura obyvatel

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání, období 26.3.2011 (zdroj ČSÚ)

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
z toho
podle
úplné střední
stupně
(s maturitou)
vzdělání
nástavbové
studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské

Celkem
580
9

muži
281
7

ženy
299
2

157

53

104

268

159

109

99

42

57

8

4

4

4

1

3

9

3

6
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Z uvedené statistiky je patrnápřevaha obyvatelstva se středním vzděláním vč. vyučených tak, jak
jepatrné z grafického vyjádření níže.

Grafické vyjádření

SOCIÁLNÍ SITUACE V OBCI A REGIONU
Obec v současné době nemá zpracovaný komunitní plán. Sociální problematiku, respektive sociální
začleňování v regionu řeší Mikroregion Frýdlantsko prostřednictvímLokálního partnerství - ve
spolupráci s Agenturou sociálního začleňování. Uvedená Agentura sociálního začleňování mapovala a
hodnotila situaci Frýdlantského výběžku a mimo jiné konstatovala … hustota zalidnění Frýdlantska je
výrazně nižší než v celém Libereckém kraji, důvodem je výrazně venkovský charakter oblasti. Pro
území Frýdlantska je charakteristické, že hodnoty socioekonomických ukazatelů jsou zde nižší než
jinde v Libereckém kraji: výrazná je vysoká nezaměstnanost (oscilující mezi 15 - 25 %) a nedostatek
pracovních příležitosti. Dále je zde nízká vzdělanost a horší dostupnost služeb včetně služeb
sociálních. Vzhledem k venkovskému, většinou rozptýlenému charakteru osídlení nelze najít v žádné z
obcí Frýdlantska rozsáhlou sociálně vyloučenou lokalitu typu ghetta. Sociálně vyloučení nebo
sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé žijí v bytech a domech na území obcí uvedeného regionu.
Nízká cena nemovitostí a zchátralý bytový fond však vytváří v různých místech regionu příležitost pro
vznik sociálně vyloučených lokalit. Vyloučenému charakteru některých obcí pak "nahrává" i jejich
složitá dopravní dostupnost. Do spolupráce s „agenturou“ k řešení Sociálního začleňování sezapojily
některé obce s tím, že zapojení ostatních obcí včetně Dětřichova je možné (a předpokládané) v
dalším období.
Problémy v oblasti sociálních služeb je nutné řešit tak, aby jejich poskytování odpovídalo místním
sociálně demografickým podmínkám, ekonomickým podmínkám a potřebám jednotlivých skupin
občanů. Cílem by mělo být posílení sociální soudržnosti obyvatelstva, podpora sociálního začleňování
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a předcházení sociálnímu vyloučení. Vhodným nástrojem může být společné komunitní
plánování.K tomu by bylo nutnénavázat spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, neboť přínos
jejich činnosti pro mikroregion by mohl být nesporný a bylo by třebajej rozvíjet a podporovat. Na
základě znalostísociální situace je patrné, že k řešení zůstávají:
1. Společná témata s okolními obcemi
2. Služby pro osoby se zdravotním hendikepem
3. Služby pro děti, mládež a rodinu
4. Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
5. Služby pro osoby potenciálně ohrožené závislostí na návykových látkách
6. Služby pro seniory
2.2 Zájmová činnost
Spolková, osvětová a informační
Obec se snažípodporovat a rozvíjí občanskou společnost. Spolková činnost je v obci ne až tak
širocerozvitá, o čemž svědčí ne až taková škála a pestrost organizací.Financování spolkové činnosti je
převážně z členských příspěvků, z dotacíobce Dětřichov. V obci nejsou prozatím využívány žádné jiné
dotační zdroje a nadační příspěvky (Nadace PARTNERSTVÍ, ČEZ, ostatní).
Výčet spolků je patrný z následujícího seznamu
•

TJ ST Viktoria, a TJ Viktoria fotbal, občanské sdružení – sportovní klub. Pořádání sportovních akcí
asoutěží ve stolním tenise.Pořádání sportovních akcí a soutěží ve fotbale. Počet členů: 29
Církev
•

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV, Římskokatolická farnost Dětřichov u Frýdlantu je územním
společenstvím litoměřické diecéze římskokatolické církve v Dětřichově s místním kostelem svaté
Anny.
Kostel sv. Anny v Dětřichově

Ostatní zájmové organizace
•

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DĚTŘICHOV – ochrana majetku při živelných pohromách,
práce s mládeží, hasičské soutěže.Počet členů: 30
• SPOZ – spolek pro občanské záležitosti – Pořádá slavnosti vítání občánků blahopřání
jubilantům při významných životních příležitostech.Počet členů: 8
• SRPŠpři ZŠ a MŠ Dětřichov - řeší podpůrné činnosti spojené s výchovnou činností a
volnočasovými aktivitami při práci s mládeží při základní škole v Dětřichově.Počet členů: 11
Podpora spolkové a zájmové činnosti v posledníchpěti letech patrná z následující tabulky
Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu obce Dětřichov v letech 2010-2014
Zaměření a výše finančních prostředků
Rozpočtový rok
(členění podle rozpočtové skladby)
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2010

2011

2012

2013

2014

3399 SPOZ - 10 000Kč
3421 Dětské hřiště -500Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – 102 400Kč
5512 Požární ochrana – 120 000Kč
3399 SPOZ - 15 000Kč
3421 Dětské hřiště -100 000Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – 143 000Kč
5512 Požární ochrana – 650 000Kč
3399 SPOZ - 10 000Kč
3421 Dětské hřiště -100 000Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – 95 320Kč
5512 Požární ochrana – 217 000Kč
3399 SPOZ - 20 000Kč
3421 Dětské hřiště -105 000Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – 130 000Kč
5512 Požární ochrana – 316 000Kč
3399 SPOZ - 10 000Kč
3421 Dětské hřiště -305 000Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – 182 000Kč
5512 Požární ochrana – 216 000Kč

Práce s mládeží a seniory
Obec Dětřichov se snažírozvíjet občanskou společnost a podporuje zájmovásdružení a kluby, které
pracují s mládeží. Z informací, které jsou uvedeny výše, vyplývá, že obec podporuje finančními
prostředky rozvoj volnočasových aktivit a práce s mládeží.
Z dané situace je patrné, že v obci jsou ještě rezervy pro další rozvoj volnočasových aktivit, zájmové a
spolkové činnosti. Je zde prostor v přeneseném slova smyslu i pro zájmovou činnost klubu seniorů
nebo pro činnost seniorských organizací pro pravidelné pořádání speciálních kulturních akcí pro
seniory.Z dotazníkového šetření je patrná vůle občanů pomoci při pořádání společenských,
sportovních, kulturních akcí a práce s mládeží, zvelebení obce.To je dobrý předpoklad pro rozvoj
společenského života a občanské společnosti v obci.
2.3 Osvětová a informační a kulturní činnost
Významné kulturní,sportovní, společenské a další různé akce pořádané v obciv období 2010-2015
V obci se v uvedeném období konala řada zajímavých sportovních, kulturních, společenských akcí
jako je např. Velikonoční turnaj ve stolním tenisu,Tradiční pálení čarodějnic, Hasičská soutěž - O
pohár starosty obce, Předvelikonoční zábava, Benefiční koncerty, Rozsvícení vánočního stromu, Letní
kino na dětském hřišti, Výhodný prodej jablek, Svoz nebezpečného odpadu, Zájezd do Terezína
naTerezínskou tryznu, Divadelní představení (Lučanský divadelní spolek), Propagační jízda SH ČMS,
taneční zábavy, Josefovská zábava,Tábor pro seniory.Obec na svých stránkách informuje obyvatelstvo
o dalších akcích pořádaných v okolí.
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• způsoby informování občanů
Informační a publikační prostředky
Pravidelné zveřejňování informací zajišťuje obec prostřednictvím obecního úřadu, a to těmito
prostředky:
• úřední deska obecního úřadu, umístěná vedle budovyObecního úřaduna adrese
Dětřichov 2
• elektronická úřední deska obecního úřadu na adrese:
https://www.detrichovobec.cz/urad/uredni-deska-1/
• internetové stránky obce Dětřichov na adrese:
https://detrichov-obec.cz
• Dětřichovský zpravodaj prozatím není vydáván;
• informace podávané prostřednictvím obecního úřadu;
• jiné vhodné prostředky - jako například GSM brána, obecní rozhlas a výlepové plochy
v obci
3. HOSPODÁŘSTVÍ

3.1 Ekonomická situace
Charakter hospodářství v obci
Ekonomické subjekty se sídlem na území obce podle právní formy k 31. 12. 2014
v tom

113

14

4

-

pobočný
spolek

7

spolek

4

družstva

124

právnické
osoby

obchodní
společnosti

60

svobodná
povolání

138

z toho

zemědělští
podnikatelé

Celkem
z toho se
ekonomické zjištěnou fyzické
subjekty
aktivitou osoby

živnostníci

v tom

2

1

Z uvedeného je patrné, že v obci jednoznačně dominujíživnostníci.
Hospodářská orientace ekonomických aktivit v obci doznává v průběhu posledních let strukturální
změny. Po roce 1989 nejdříve došlo k prudkému útlumu stávajících oborův průmyslu, který zde
působil, ale i v zemědělství. Následně postupem doby po privatizaci podniků a majetku dochází
k novým podnikatelským aktivitám v oblasti obchodu a služeb, stavebnictví, ve stravovacích a
ubytovacích službách i ve zpracovatelském sektoru. Počty a orientace podniků v nových
oborechhospodářských oblastíje patrná z níže uvedeného statistického přehledu. Významným
hospodářským subjektem se v novodobé historii obce stala firma W.Wülfing CZ s.r.o. (výroba stolního
a ložního prádla), která je v obci i největším zaměstnavatelem. Stabilizovala se i zemědělská výroba,
která se orientuje především na živočišnou výrobu.
Nejvíce subjektů tedy pracuje v odvětví obchodu, prodeje a oprav motorových vozidel, spotřebního
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zboží a pohostinství a dále ve službách a také v zemědělství.
U zemědělství a lesnictví vzhledem k novému přístupu vnímání krajiny a potřebě její údržby se
neočekává v budoucnosti další snižování hospodářských aktivit. Je možno předpokládat,že budou
pokračovat strukturální změny v orientaci hospodářských aktivit směrem k oblasti služeb a drobného
podnikání. Rezervy lze v hospodářstvíspatřovat v zakládání nových podnikatelských aktivit v oblasti
služeb a živností.
V tomto duchu lze konstatovat, že obec má dostatečné plošné rezervy pro umísťování případné
průmyslové výroby v rámci bývalých a stávajících výrobních areálů a ploch. Platný územní plán
vymezuje plochyurčené pro podnikání a umožňuje rozvoj hospodářství v rámci průmyslové zóny. Za
zmínku stojí uvést rozsáhlou plochu bývaléhoprůmyslového areálu podniku Elitex. Kapacita
rozvojových ploch nebyla dosud vyčerpána.
Základní statistická data o obci vztaženo k roku 2013
Počet podnikatelských subjektů celkem
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp.
vodami, odp.
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpeč
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako
zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci
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hodnota
139,00
15,00
0,00
21,00
1,00

jednotka
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]

1,00

[počet]

34,00
18,00

[počet]
[počet]

5,00
10,00
0,00
3,00
3,00
9,00
2,00
2,00
1,00
0,00
1,00
7,00
0,00

[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]

0,00
6,00
38,00
5,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00

[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
[počet]
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Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno

0,00
0,00
0,00
93,00

[počet]
[počet]
[počet]
[počet]

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci: vyjmenované firmy především ty, které se
účastnily dotazníkového šetření.

PRIMÁRNÍ SEKTOR (Prvovýroba)
Tomáš Maiksner, Dětřichov 104-zemědělská výroba
Farmy Frýdlant a. s., Krásný Les 281 - zemědělská výroba
SEKUNDÁRNÍ SEKTOR
Rozhodujícím zaměstnavatelem je firma
W.Wülfing CZ s.r.o., č.p.300, Dětřichov 46401-výroba stolního a ložního prádla
Leoš Čaban, výroba pilařská, Dětřichov
TERCIÁLNÍ SEKTOR
Dětřichov - obecní úřad,veřejná správa, Dětřichov 2, 46401
ZŠ a MŠ Dětřichov- výchova a vzdělávání, Dětřichov 234, 46401
Dům s pečovatelskou službou Dětřichov, sociální bydlení pro seniory, Dětřichov 1, 46401
Rasl a syn a.s. L-Consult, s.r.o., pronájem-Chrastavská263/8, 46001 Liberec 2
Pohostinství U Ričiho - služby v pohostinství
Smíšenka - Dětřichov 193 -prodej potravin, lahůdek, uzenin, a zboží pro domácnost
Motorest u Českého stolu, Dětřichov 150-hostinská činnost, pořádání kulturních činností
Kadeřnictví – Denisa-kadeřnictví - holičství
H4 Company, Ivana Hamtilová, Uralská 68/14, 46010 Liberec 10- maloobchod, pošta partner, sklad
internet. obchodu, výroba a prodej pelet, briket, kotlů
Drobné dílny, řemeslné provozovny a výše neuvedené firmy:V obcipůsobí řada dalších provozoven
jako např.
Eva Partlová, Dětřichov 288- výroba keramiky,
U Adamců, Dětřichov 228-restaurační činnost,
Autoservis FAD, Dětřichov 180, opravy vozidel, zahradní techniky atd.
Diblíček Jiří,Dětřichov 198, kovovýroba - opravy vozidel - soustružnické práce
Květ & Prokopec, Dětřichov 151- instalatérské a topenářské práce
Moštárna Dětřichov, Dětřichov 299 - drcení a následné lisování ovoce
Peter Florek-Dětřichov 4, pokrývačství, tesařství
KUBÁT - Energo s.r.o, Dětřichov 230, vodoinstalatérství, topenářství
Petr Hamtil -výroba pelet
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Ing. Štěpán Brodský - zemědělská výroba
Spolupráce obce s podnikateli, podpora podnikání
Plochy pro podnikání má obec v dostatečné míře k dispozici a to v areálech bývalé továrny Elitex a
v průmyslové zóně vedené v územně plánovací dokumentaci. Obec je v maximální míře nakloněna
podpoře podnikání. Obec v souladu s územním plánem deklarujeochotujednat o spolupráci a
vytvářet optimální podmínky pro stabilitu a udržitelný rozvoj ekonomických činností.
Limitujícími faktory podnikáníjsou skutečnosti dané územně plánovací dokumentací a principy
udržitelného rozvoje. V územně plánovací dokumentaci jsou mimo jiné vymezeny plochy určené pro
výrobu a skladování (lehký průmysl a zemědělství). Dalším podstatným limitujícím faktorem rozvoje
je vymezená oblast v centrální části obce,vyznačená jako archeologická lokalita. Podél říčky Olešky je
limitujícím faktorem aktivní záplavová oblast.
Podmínky podnikání byly vylepšeny v dopravním napojení centra obce rekonstrukcí a rozšířením
komunikace 3. třídy III/03513 od komunikace 1. třídy I/13 po křižovatku u firmy W. Wülfing CZ s.r.o.
Určité rezervy ve spolupráci s podnikateli je možné spatřovat ve vzájemné komunikaci a
informovanosti.
Potřeby podnikatelů jsou částečně patrné z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem ….
10 subjektů. Je nutné podotknout, že všechny podnikatelské subjekty se šetření neúčastnily.
Pozemkové úpravy v obci–komplexní pozemkováúprava provedena na základě vyhlášení operátu na
základě dokumentu nazvaného „Návrh komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dětřichov u Frýdlantu“
kde pořizovatel je Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Liberec.
3.2 Cestovní ruch
Obec Dětřichov z pohledu zařazení a lokalizace patří prostřednictvím Frýdlantska do turistického
regionu Jizerské hory. Zatím ne zcela využitý potenciál rekreace a cestovního ruchu vyžaduje na
Frýdlantsku, potažmo v Dětřichově zvláštní pozornost. Rekreační potenciál nabízí jak krajina se svými
přírodními prvky, tak významné kulturní památky. Svou polohou je Dětřichov ideálním východiskem
výletů do západní části Jizerských hor i do celého Frýdlantského výběžku. Výběžek je bohatý
především na stavby lidové architektury a další historické památky. Jizerské hory jsou zase příhodným
místem pro cykloturistiku i turistiku a to jak letní tak i zimní.
Dosavadní rekreační využití území obce je reprezentováno Sportovním areálem, kde je fotbalové
hřiště, tenisový kurt a prostor na další sportovní aktivity. Zde se odehrávají sportovní akce, ale i
společensko-kulturní tradiční akce jako je např. pálení čarodějnic. V blízkosti sportovního areálu
směrem do centraobce je další vhodná plocha k možnému využití pro volnočasové aktivity.Další
atrakcí z pohledu cestovního ruchu by mohla být víceúčelová vodní nádrž a její využití k rekreaci.
Individuální rekreacese dnes odehrávána chalupách, chatách a zahrádkách.
Dosud však zde výrazně chybí možnosti pobytové rekreace pro externí návštěvníky. Stávající
ubytovací kapacity v obci jsou minimální respektive téměř nulové. V obci jsou objekty, které by se
daly přestavět na turistickou ubytovnu. V tomto směru lze hledat rezervy. Kromě každodenní
pobytové rekreace v nádherné přírodě na úpatí Jizerských hor se nabízí rozvíjet další možnost CR jako
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např. turisticko-poznávací cestovní ruch zaměřený na místní i okolní historické památky, aktivní
rekreace spojená s konáním kulturních akcí a sportovních aktivit, hipoturistika, cykloturistika,
agroturistika. Okrajem Dětřichova prochází Pašerácká NS, cyklistická stezka 3939, avšak chybí
odbočka do centra obce. Informační turistické centrum v obci není, nejbližší je ve
Frýdlantu.Vhodnými lokalitami pro rozvoj agroturistiky mohou být stávající zemědělské areály.Pro
udržitelný rozvoj cestovního ruchu v obciDětřichov by bylo vhodné uvažovat o případném zapojení
obce do společnéhodestinačního managementucestovního ruchu.V rámci příhraničních projektů
(Cíl3) v česko-polské spolupráci prozatím vznikly některé záměry. Byly realizovány dílčí projekty
společné propagace území i specifických produktů cestovního ruchu bez významného dopadu pro
obec Dětřichov.
ATRAKTIVITY V OBCIA OKOLÍ
V Dětřichově je to kostel sv. Anny. Kostel svaté Anny byl zřejmě postaven v roce 1409. První jistá
zmínka o něm však pochází až z roku 1619, kdy měla být přistavěna věž v ose západního průčelí. V
roce 1720 byl kostel barokně přestavěn. V letech 1889–90 byla zvýšena věž. Po roce 1945 kostel
zchátral, v období po roce 1989 se dočkal pouze základní údržby. Dalšími historickými zajímavostmi
jsou Socha sv. Jana Nepomuckého – na křižovatce silnice od Frýdlantu a Kamenný podstavec kříže
vpravo od st. silnice na Frýdlant.
Nejzajímavější kulturní památkou Dětřichova je hrázděný statek č. p. 67. Jedná se o významnou
ukázku lidového stavitelství. Na rozdíl od podobných budov jinak značně rozšířených v celé oblasti,
má tento dvorec jak hrázděnou, tak i obvodovou zeď, která jej uzavírá. Statek stojí při silnici směrem
na Frýdlant.
Krátký dvojkolejný úsek bývalé úzkokolejné železnice,tzv. Heřmaničky v Dětřichově pod hřbitovem je
zachován jako památník úzkokolejky. Tato trať spojovala Dětřichov s Frýdlantem a Kunraticemi. Její
druhá větev vedla do velkého pohraničního nádraží v Heřmanicích. Osobní doprava na této trati byla
zrušena roku 1976.
Obec Dětřichov může mít určitý potenciál v rozvoji cestovního ruchu pro rodiny s dětmi a pro seniory,
který může být založen na místních a okolních podmínkách daných blízkostí Jizerských hor (NPR
Jizerskohorské bučiny), ale i blízkostí Frýdlantského zámku, nově vybudovaného wellness centraANTONIE HOTEL FRÝDLANT, baziliky v Hejnicích, Lázní Libverda, dřevěné rozhledny ve tvaru okurky
v sousedních Heřmanicích nebo zříceninou větrného mlýna pod Lysým vrchem.
TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA
Ubytování se odehrává převážně v okolních obcích Frýdlantského výběžku, na katastru obce
neníevidováno žádné ubytovací zařízení. Nejvíce možností v tomto směru je v sousednímFrýdlantu.
Ubytování by bylo možné v případě potřeby řešit v prostorách ZŠ.
Stravování–nabízejí celkem tři restaurace - Pohostinství U Ričiho, U Adamců, Motorest u Českého
stolu.
Turistické informační centrum v obci není. Nejbližší ITC je ve Frýdlantu.
Turistické značené trasy- územím prochází značená (modrá) turistická trasa (Vysoký – Heřmanice –
Dětřichov – Větrov– Frýdlant).
Cyklotrasy- územím prochází značená Pašerácká NS č. 3039 – Hartava – Loučná – Hrádek nad Nisou –
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Oldřichov na Hr. – Uhelná, u pískovny –Vítkov – Albrechtice (napojení na cyklotrasu č. 3065) –
Heřmanice – Kunratice – Višňová (napojení nacyklotrasu č.3016) – Filipovka – Andělka.

3.3 Trh práce
Trh práce v Dětřichově je terminován zaměstnaneckými příležitostmi v místních firmách, které
v Dětřichově působí nebo zde mají své provozovny. Po revolučních změnách ve společnosti nejdříve
došlo k prudkému poklesu zaměstnanosti v průmyslu i v zemědělství. Následně postupem doby je
zaznamenán nárůst v oblasti obchodu a služeb, stavebnictví, ve stravovacích a ubytovacích službách i
ve zpracovatelském sektoru. Počet nových pracovních příležitostí v nových oborech však zatím
nestačí nahradit zrušená pracovní místa v původních hospodářských oblastech. Významným
zaměstnavatelem se v novodobé historii obce stala firma W.Wülfing CZ s.r.o., (výroba stolního a
ložního prádla). W.Wülfing CZ doposud nabírala nové zaměstnance. Nejvíce subjektů tedy pracuje v
odvětví obchodu, prodeje a oprav motorových vozidel, spotřebního zboží a pohostinství a dále ve
službách.
U zemědělství a lesnictví vzhledem k novému přístupu vnímání krajiny a potřebě její údržby se
neočekává v budoucnosti další snižování podílu zaměstnanosti. Je možné předpokládat pokračování
strukturálních změn v zaměstnanosti směrem k oblasti služeb a drobného podnikání. Rezervy z
hlediska zaměstnanosti tedy zůstávají především v oblasti služeb a provozování drobných živností.
Geneze nezaměstnanosti v letech 2001 -2011
Míra nezaměstnanosti (%) k 31. 12.

Ekonomicky
aktivní
(podle
výsledků
SLDB 2001)

původní metodika
2001

325

2002

12,3

16,6

2003

nová metodika

2004

17,5

18,5

2005
16,3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16,0

16,0

13,2

10,8

14,5

22,8

16,6

2008
2009
2010
2011

35
47
74
59

10,8
14,5
22,8
16,6

.
10
39
16

.
12
11
12

24
6
2
1

.
2
4
4

19
17
18
26

35
47
74
54

Uchazeči na
1 volné
místo

Dosažitelní
uchazeči o
zaměstnání

Nezaměstn
aní více než
12 měsíců

Nezaměstn
aní 9 - 12
měsíců

Nezaměstn
aní 6 - 9
měsíců

Nezaměstn
aní 3 - 6
měsíců

Nezaměstn
aní do 3
měsíců

Uchazeči o
zaměstnání

Rok

Míra
nezaměstna
nosti (%) [2]

Struktura nezaměstnanosti, podle délky trvání tak, jak se vyvíjela v jednotlivých letech, je patrná
z následujících dat, kde je možné vysledovat trend nárůstu do roku 2010 a následný pokles až do
minulého roku. S ohledem na změnu metodiky není rok 2012 a 2013 dispozici.

.
74,0
19,7

Nezaměstnanost v obci k 31. 12. 2014
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Uchazeči
o
zaměstnání
celkem
61

z toho

ženy

dlouhodobě
nezaměstnaní

32

30

Dosažitelní
uchazeči
ve věku 15–64
let
z
celkem toho
ženy
58
31

Podíl nezaměstnaných
osob (%)1)

celkem
11,77

muži

ženy

10,89

12,65

Volná
pracovní
místa

Počet
uchazečů
na 1 volné
místo

1

61,0

Pro porovnání činila míra nezaměstnanosti ORP Frýdlant v roce 2011 14,6%, v roce 2014 10,6%,v
okrese Liberec v roce 2011 9,0% a v roce 2014 8,1% podle zdrojů MPSV ČR. Z vyhodnocených datje
zřejmé, že nezaměstnanost má klesající trend ve všech zde uvedených správních celcích, avšak
Dětřichovje nad celkovými průměry.
Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle nejvyššího ukončeného
vzdělání
Zaměstnaní celkem
v tom
Odvětví ekonomické činnosti, nejvyšší ukončené
vzdělání
abs.
%
muži
ženy
Zaměstnaní celkem
z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství
průmysl
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
doprava a skladování
ubytování, stravování a pohostinství
informační a komunikační činnosti
peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a
technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
vzdělávání
zdravotní a sociální péče
nezjištěno
z celku podle nejvyššího ukončeného vzdělání:
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

273

100,0

158

115

8
101
20

2,9
37,0
7,3

4
72
20

4
29
-

22

8,1

6

16

25
6
2

9,2
2,2
0,7

19
3
-

6
3
2

14

5,1

4

10

13
10
13
36

4,8
3,7
4,8
13,2

5
24

8
10
13
12

25
159
70
6
3
6

9,2
58,2
25,6
2,2
1,1
2,2

13
107
32
2
1
1

12
52
38
4
2
5

zdroj dat: ČSÚ (SLDB 2011)

Struktura ekonomicky aktivních obyvatel
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity – obec Dětřichov celkem
Ze statistiky 6ti-násobně početně převažují zaměstnanci nad pracujícími na vlastní účet.

Ekonomicky aktivní celkem
v tom:
zaměstnaní
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Celkem
339
273

muži

ženy
181
158

158
115
27

216
5

118
4

98
1

36

27

9

7

4

3

10

-

10

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem

66
333

23
140

43
193

nepracující důchodci
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

148
106
28

61
48
15

87
58
13

z toho podle
postavení v
zaměstnání
ze zaměstnaných

zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na vlastní
účet
pracující důchodci
ženy na mateřské
dovolené

z toho

zdroj dat: ČSÚ (SLDB 2011)

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR

celkem
142

Zaměstnaní
muži
81

12
127
3
116
16
11

61

Žáci
a studenti
68

8
70
3
63
15

4
57
53
1

7
54
2
5
54
x

3

8

1

ženy

zdroj dat: ČSÚ (SLDB 2011)

Z šetření je patrné, že téměř polovina ekonomicky aktivního obyvatelstva vyjíždí za prací mimo obec.
I zde je rezerva v jednání se zaměstnavateli, jak zvýšit pracovní příležitosti v obci.
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci (VPP)
Obec Dětřichov zaměstnává každoročně na základě dohody s Úřadem práce – krajské pracoviště
v Liberci několik uchazečů k VPP. V letošním roce se jedná o 5uchazečů,kteří pro obec pracují. Jedná
se o činnosti, které se týkají především drobné údržby obecního majetku a údržby přizvelebování
veřejného prostranství a veřejné infrastruktury.
VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V OBCI:
PRIMÁRNÍ SEKTOR (Prvovýroba)
Tomáš Maiksner, Dětřichov 104-zemědělská výroba
Farmy Frýdlant a. s., Krásný Les 281 - zemědělská výroba
SEKUNDÁRNÍ SEKTOR
Rozhodujícím zaměstnavatelem obci je firma
W.Wülfing CZ s.r.o., č.p.300, Dětřichov 46401-výroba stolního a ložního prádla-204 zaměstnanců
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TERCIÁLNÍ SEKTOR
Dětřichov - obecní úřad, veřejná správa, Dětřichov 2, 46401 –4 kmenoví zaměstnanci, 6 VPP
ZŠ a MŠ Dětřichov- výchova a vzdělávání, Dětřichov 234, 46401 – 11zaměstnanců, 1 VPP
Dům s pečovatelskou službou Dětřichov, soc. bydlení pro seniory, Dětřichov 1, 46401 - 1
zaměstnanec
Pohostinství U Ričiho - služby v pohostinství – 2 zaměstnanci
H4 Company, Ivana Hamtilová, Uralská 68/14, 46010 Liberec 10- maloobchod, pošta partner, sklad
internet. obchodu, výroba a prodej pelet, briket, kotlů – 7 zaměstnanců
Drobné dílny, řemeslné provozovny a další výše neuvedené firmy:V obci působí řada dalších firem a
provozoven,kde jsou zaměstnání jednotlivci, samotní provozovatelé nebo mají zaměstnance
maximálně do deseti osob jako např.Ing. Štěpán Brodský - zemědělská výroba.
4. INFRASTRUKTURA

4.1 Technická infrastruktura
ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ - současný stav a bilance:
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Současný stav
Obec není plynofikována. Územím obce prochází ve směru jihozápad – severovýchod VTL
plynovodDN 200, PN 40. VTL přípojka je napojena na VTL plynovod v Chrastavě a je ukončena RS
Bažantnická ve Frýdlantu.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ
Současný stav
Objekty v obci jsou vytápěny lokálním způsobem tuhými palivy (hnědé uhlí, dřevní hmota) a
elektrickouenergií, případně alternativními zdroji energie.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Provozovatel elektrické sítě: ČEZ Distribuce a.s.
Způsob napájení
Obec je zásobována elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem VN 22 kV
napájenýmz transformovny TR 110/22 kV Frýdlant – Větrov.
Vedení VVN 110 kV prochází řešeným územím od jihozápadu a vede do transformovny TR 110/22
kVFrýdlant – Větrov, která je napájena z TR Bezděčín (400/220/110 kV). Trasa vedení VVN 110 kV
jev řešenémúzemí tvořena dvojitým vedením V 1548, V 1550. Z transformovny TR 110/22 kV
Frýdlant– Větrov je vyvedenovrchním vedením VN 22 kV, které napájí distribuční trafostanice v
Dětřichově.
Transformace VN/NN
K transformaci VN/NN slouží celkem 9 distribučních trafostanic převážně v majetku ČEZ.
Ochranná pásma
Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetickýchodvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
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předpisů.
TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE
Řešené území je napojeno z telefonního obvodu TO 48 Liberec.Územím obce (ve směru jih –
severovýchod, podél silnice I/13 a poté silnice III/03513) procházíkomunikační vedení ve vlastnictví
O2 Czech Republic, a.s.
Ve směru jihozápad – severovýchod prochází územím obce následující radioreléové trasy:
- 10FR (Frýdlant) – KRIS (Kristiánov, na vrcholu Lysého vrchu)
- 10FR (Frýdlant) – LYVR (Lysý vrch)
- FRNE (Frýdlant nemocnice) – LYVR (Lysý vrch)
Při severním okraji obce v blízkosti Ptačího vrchu se nachází radionavigační zařízení radiomajákD –
VOR Řízení letového provozu České republiky, s.p. Ochranné pásmo tohoto radiomajáku je 30 m, 60
m, 200a 600 m. Ve východní části se dále nachází vysílač Teléfonica Czech Republic, a.s..
TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÝ SIGNÁL
Primární signál televizního vysílání je pro terestrický příjem šířen z televizního převaděče situovaného
v obci na vrchu Chlum. Je zajišťován pro programy stanic rozhlasového vysílání FM, a televizních
stanic ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA. Televizní převaděč má kruhové ochranné pásmo 30 metrů.Obec
v současné době řeší špatný signál, nakterý si obyvatelé obce stále stěžují.
KABELOVÁ TELEVIZE: V obci není zavedena.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, VODOVODY A KANALIZACE
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Popis a zhodnocení stavu
Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Dětřichov, který zásobuje i obce Kunratice a
Heřmanice.Zdrojem vody je vrtaná studna o vydatnosti 4,5 l/s, odkud je voda čerpána do VDJ
Dětřichov 100 + 250 m3 (402,30/399,00 m n.m.), který slouží pro obec Dětřichov, Kunratice a přivádí
vodu do vodojemu Heřmanice.Z VDJ je voda dopravována samostatně do Dětřichova potrubím PE DN
100. Dle rozborů pitné vody kvalita nevyhovuje vyhl. 252/2004 Sb., v ukazateli pH, dle provozovatele
nevyhovuje rovněž v ukazateli dusičnanů. Koncentrace dusičnanů se postupně snižuje, avšak stav
není plně stabilizovaný. V současné době je zásobováno pitnou vodou 85 % obyvatel.Majitelem a
provozovatelem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (informace převzata z Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (HYDROPROJEKT CZ a.s.), aktualizace 2011.)
V souvislosti s diskutovaným ohrožením vydatnosti podzemních zdrojů důlním dílem v Polsku zvažuje
obec možnost zásobování vodou z ppč.2034 (studie VÚV Praha).
Vodovod je navržen na převážnou část zástavby, bez velkých provozních problémů. Vzhledem ke
kvalitě vody ve stávajícím zdroji Dětřichov je snaha o propojení s vodovodem Frýdlant vodovodním
řadem DN 150 - 2,8 km a VDJ 300 m3.V obci však převažuje názor, že tím může být ohroženo
zásobování občanů vodou. Neboť je to účelově vymyšleno úzkým vedením FVS pro zlepšení kvality
vody v úpravně Frýdlant.
Ochranná pásma vodních zdrojů
V řešeném území jsou vyhlášena ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje.
Jihovýchodní část řešeného území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV)Jizerské hory. Oblast, která pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci povrchových apodzemních vod je chráněna na základě Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb..
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
ODKANALIZOVÁNÍ
Popis a zhodnocení stavu
Kanalizační síť není v obci vybudována. Odkanalizování jednotlivých objektů je řešeno
individuálně.Odpadní vody od cca 10% trvale žijících obyvatel (a cca 38% rekreantů) jsou
akumulovány v žumpách anásledně vyváženy k likvidaci na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do
10 km.Odpadní vody od 75% obyvatelstva jsou předčišťovány v septicích s přepadem do vodoteče.
Zbylé odpadní vody jsou po vyčištění v domovních mikročistírnách a lokální čistírně (pro 62 EO, dům s
pečovatelskou službou, uvedena do provozu 2004) vypouštěny do vodoteče.
Odpadní vody od 38 % rekreantů jsou akumulovány v žumpách a následně vyváženy k likvidaci na
ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 10 km. Odpadní vody od 62 % rekreantů jsou předčišťovány
v septicích s přepadem do vodoteče. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků
do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.Pro odkanalizování celé obce je v delším
časovém horizontu (s ohledem na finanční náročnost) uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a
dvou čistíren odpadních vod.
4.2 Dopravní infrastruktura
SILNIČNÍ DOPRAVA
Územím obce prochází silnice I. TřídyI/13, která je součástí celorepublikové páteřní silniční sítě
anejdůležitější silniční spojnicí Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje v traseKarlovy Vary,
Most, Teplice, Děčín Nový Bor, Liberec,Dětřichov,Frýdlant, Habartice – státní hraniceČR/Polsko
(Zawidów). Silnice I/13 je páteřním tahemcelého frýdlantského výběžku, umožňuje propojení
správních a obchodních center Libereckého kraje a dálezajišťuje přeshraniční spojení s Polskem.
Na silnici I/13 Krásná Studánka - Dětřichov je plánována přeložka v celkové délce 8,5 km z důvodu
hustoty provozu nevyhovujících směrových a šířkových poměrů a bezpečnosti. Hustota provozu je
patrná z dat Ředitelství silnic a dálnic viz Sčítání dopravy 2010 na sledovaných úsecích.
Silnice III. třídy
Vymezeným územím procházejí následující silnice III. třídy:
III/03513 – Heřmanice (hranice s Polskem) – Dětřichov (křižovatka s I/13)
III/03514 – Dětřichov (křižovatka s III/03513) – Kunratice (křižovatka s III/03511)
III/03515 – Dětřichov (křižovatka s I/13) – Dětřichov (křižovatka s III/03513)
Intenzity dopravy
Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování či
úprav silničnísítě či jejích úseků.
Žáci základní školy provedli v roce 2015 sčítání dopravy na křižovatce u školy.
čas
13,30 – 14,00
14,00 – 14,30
14,30 – 15,00
15,00 – 15,30

Od Frýdlantu
30
14
9
13

Od Liberce
8
8
10
16

Od Heřmanic
10
18
8
18

Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 4-1350 )zaús. 592 Dětřichov z.z.
Roční průměr denních intenzit dopravy

LN

SN

RPDI - všechny dny

403

127

voz/den

SNP

TN

10

47

TNP NSN
20
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A
63

AK
0

TR
7

TRP
4

TV

O

758 3 587

M

SV

36 4 381
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LN

SN

SNP

TN

TNP NSN

A

AK

TR

TRP

TV

O

M

SV

RPDI - pracovní den (Po-Pá)

voz/den

501

158

13

58

26

98

74

0

9

5

942 3 785

32 4 759

RPDI - volné dny (mimo svátky)

voz/den

159

50

3

19

6

23

36

0

3

2

301 3 092

46 3 439

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklistická doprava

C
cyklo/den

14

Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 4-1360 ) Dětřichov z.z.Frýdlant z.z
Roční průměr denních intenzit dopravy

LN

SN

RPDI - všechny dny

403

127

LN

SN

voz/den

SNP

TN

10

47

SNP

TN

TNP NSN
20

A

77

AK

63

TNP NSN

A

TR

0
AK

TRP

7
TR

TV

4

O

M

758 3 587

TRP

TV

O

SV

36 4 381
M

SV

RPDI - pracovní den (Po-Pá)

voz/den

501

158

13

58

26

98

74

0

9

5

942 3 785

32 4 759

RPDI - volné dny (mimo svátky)

voz/den

159

50

3

19

6

23

36

0

3

2

301 3 092

46 3 439

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklistická doprava

C
cyklo/den

14

Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 4-4310 ). Dětřichov, zaús.03515 Heřmanice
Roční průměr denních intenzit dopravy

LN

SN

SNP

TN

TNP

NSN

RPDI - všechny dny

44

11

1

18

0

2

LN

SN

SNP

TN

TNP

NSN

voz/den

A
28
A

AK

TR

TRP

0

3

1

AK

TR

TRP

TV

O

108

648

TV

O

M
15
M

SV
771
SV

RPDI - pracovní den (Po-Pá)

voz/den

55

14

1

22

0

3

33

0

4

1

133

703

13

849

RPDI - volné dny (mimo svátky)

voz/den

17

4

0

7

0

1

16

0

1

0

46

511

19

576

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklistická doprava

C
cyklo/den

45

Význam použitých zkratek:
LN
Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
SN
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
SNP
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
TN
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
TNP
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
NSN Návěsové soupravy nákladních vozidel
A
Autobusy
AK
Autobusy kloubové
TR
Traktory bez přívěsů
TRP
Traktory s přívěsy
TV
Těžká motorová vozidla celkem
O
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M
Jednostopá motorová vozidla
SV
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Zdroj. ŘSD- celostátního sčítání dopravy 2010

Místní komunikační síť
Místní komunikace zajišťují lokální dopravní obslužnost, zpřístupňují části obce a zprostředkovávají
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přímou obsluhu jednotlivých objektů. Na tyto komunikace navazují další, převážně zklidněné místní
komunikaceproměnlivých parametrů.V okrajových částech sídla mají komunikace charakter cest se
zpevněným nebo částečně zpevněnýmpovrchem bez chodníků v šířce kolem 3 m, vycházející z
terénních podmínek a uspořádání zástavby. Kvalitakrytů vozovek je rozdílná, od živičných po
nezpevněné cesty.
Dle pasportu místních komunikací a objektů do kategorie místních komunikací (MK) jsou zařazeny
místní komunikace ať zpevněné či s prašným krytem vozovky, které mají vazbu na průtahy
silniceprvní a třetí třídy. V zastavěné části mají charakter místních komunikací, zajišťujících
zpřístupnění konkrétních objektů bydlení a vybavenosti. Jejich šířkové parametry jsou variabilní a
jsou většinou limitovány rozsahem stávající zástavby. V Dětřichově jsou místní komunikace v celkové
délce 5 395m z toho je místních komunikací ve třídě II. 4235m místních komunikací ve třídě III, 510m
místních komunikací ve třídě IV,800m2tvoří veřejné prostranství naproti kostelu. Na místních
komunikacích je celkem evidováno 5 mostních objektů M1-M5 a 4 lávky L1-L4. Z toho po povodni
2010 byl zcela obnoven most M1a byly obnovenylávky L1, L2 a L4.
Místní komunikace nejsou ve zcela ideálním technickémstavu. Řada komunikací vyžaduje
rekonstrukci, obnovu nebo minimálně opravu povrchu.
Doprava v klidu - parkoviště
Individuální parkování a odstavování vozidel probíhá převážně na soukromých pozemcích a v profilu
místních komunikací. Garážová stání jsou reprezentována výhradně garážemi na soukromých
pozemcích.
Větší veřejné parkovací plochy pro osobní vozidla se nacházejí v centrální části Dětřichova v prostoru
před základní a mateřskou školou, před domem s pečovatelskou službou a za objektem prodejny
smíšenéhozboží s truhlárnou a v prostoru hřiště.
NAPOJENÍ NA ŽELEZNIČNÍ SÍŤ
Železniční doprava
V řešeném území není železniční doprava provozována. Nejbližší železniční stanice
Frýdlantv Čecháchse nachází cca 4 km severovýchodně od obce na železniční trati č. 037 Liberec –
Černousy.Z hlediska širších vztahů má pro obec význam koridor kombinované dopravy KD1 vymezený
na trati č.037, která je součástí mezinárodní trasy Praha – Turnov – Liberec – Frýdlant – Zgorzelec.
Koridor jevymezenv souladu se ZÚR LK a PÚR ČR 2008 na základě dohody AGTC o provozu vlaků
kombinovanédopravys předpokladem zvýšení rychlosti a úprav na zlepšení prostorové průchodnosti.
Na území obce se nachází relikt drážního tělesa zrušené úzkorozchodné trati (750 mm) Frýdlant –
Kunratice – Dětřichov – Heřmanice (pokračující dále do Žitavy). Trať byla v provozu mezi roky 1900 –
1976. V současné době obce usilují o převod pozemků do svého majetku se záměrem využítželezniční
svršek k vybudování cyklistické stezky a únikové komunikace v případě povodní.
Nemotorová doprava
Obec protíná mezinárodní cyklotrasa Bogatynia-Heřmanice-Dětřichov vedená po místních
komunikacích.
Komunikace pro pěší
V řešeném území nejsou chodníky vybudovány. Pěší využívají úseky silnic I. a III. třídy, místních
aúčelových komunikací, případně samostatných pěších propojení. Minimálně v centrální části obce
s ohledem na bezpečnost pěších a hlavě dětí u školy je absence chodníků potřeba řešit.
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CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ TURISTICKÁ DOPRAVA –CYKLOSTEZKY, CYKLOTRASY, TURISTICKÉ TRASY,
OKRUHY, POZNÁVACÍ STEZKY
Turistické trasy
Řešeným územím prochází značená (modrá) turistická trasa (Vysoký – Heřmanice – Dětřichov –
Větrov – Frýdlant).
Cyklistické trasy
Cyklistické stezky nejsou v obci vybudovány.V roce 2009 – 2010 byla vybudována za vydatné pomoci
Euroregionu Nisa cyklotrasa, která zatím začíná u silnice 1/13 u bývalého statku, prochází centrem
obce a pokračuje do Heřmanic a Bogatyniu. V Heřmanicích má odbočku k rozhledně, která byla
postavena jako součást tohoto projektu. Celá cyklotrasa je značená a osazena informačními tabulemi,
u kterých jsou odpočinkové lavičky. Projekt počítal s tím, že přes silnici 1/13 bude pokračovat na
hřeben Jizerských hor, kde se propojí se stávající cyklostezkou ve směru na Raspenavu.
Územím obceprochází cyklotrasa regionálního významu:Pašerácká č. 3039 – Hartava – Loučná –
Hrádek nad Nisou – Oldřichov na Hr. – Uhelná, u pískovny –Vítkov – Albrechtice (napojení na
cyklotrasu č. 3065) – Heřmanice – Kunratice – Višňová (napojení nacyklotrasu č.3016) – Filipovka –
Andělka.
Pro řešené území vyplývá z podkladů Libereckého kraje záměrv oblasti cykloturistiky:
Nadregionální cyklokoridor NR5 Liberec – Frýdlant (Liberec – Mníšek – Frýdlant)
Území CHKO Jizerské hory je obecně vhodné pro cykloturistiku, optimálně ve spojení s pěší turistikou,
vedenou po silnicích III. třídy a místních a účelových komunikacích s minimální intenzitou motorové
dopravy.
Obec ve spolupráci s Heřmanicemi a Kunraticemi usiluje o využití železničního svršku
úzkokolejkytzv. Heřmaničky jako cyklostezky.Multifunkční komunikace – evakuační cesta
v krizových situacích, cyklostezka, in-line dráha a v zimě běžecká trať.
Hlukové vlivy dopravy
Doprava je jedním z prvků, které podstatným způsobem ovlivňují hladinu hluku a její nepříznivé vlivy
na okolní životní prostředí. S rostoucím stupněm automobilizace vzrůstají i hodnoty hluku z dopravy,
které postihují zejména území, která přiléhají k exponovaným dopravním trasám, zde především ke
komunikaci I/13.Po dokončení přeložky Krásná studánka – Dětřichov, je potřeba zapracovat v souladu
ÚPD Frýdlantu odklon trasy, již od lesa, souběžně s vedením VVN a napojení na obchvat Frýdlantu za
rozvodnou Větrov, jako jednu stavbu.
Hraniční přechod– Obec neleží bezprostředně na hranici s Polskem. Nejbližší přechod je v Kunraticích
- Bogatynia –má regionální charakter.
4.3 Dopravní obslužnost
HROMADNÁ DOPRAVA OSOB
Hromadná doprava osob je na území obce zajišťována pouze autobusovou dopravou.V obci jsou
celkem tři autobusové zastávky, na vjezdu do obce od Frýdlantu, v centru obce u kostela, a na
výjezdu do Heřmanic.Zastávky nejsou v ideálním stavu a neodpovídají zcela požadavkům na kulturu
cestování.
Autobusová dopravaje v obci zastoupena linkami veřejné dopravy. Autobusové zastávky jsou
rozmístěny podél silnice I/13 a v centru obce naproti kostelu. Ve všední dny jsouv obci
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k dispoziciodjezdy ve směru z Dětřichova na Frýdlant celkem 19spojů v rozmezí časů 4:47 až 21:40,
v so ne je to 6 spojů v rozmezí 5:57 až 22:17
odjezdy ve směru z Dětřichova na Liberec celkem 17 spojů v rozmezí časů 4:53 až 20:53,v so ne je to
6 spojů v rozmezí 4:32 až 20:53
odjezdy ve směru z Frýdlantuna Dětřichovcelkem 20 spojů v rozmezí časů 4:55 až 21:10, v so ne je to
6 spojů v rozmezí 4:23 až 20:38
odjezdy ve směru z Libercena Dětřichov celkem 17 spojů v rozmezí časů 5:46 až 22:28, v so ne je to 7
spojů v rozmezí 5:30 až 21:50
Železniční dopravaje využívána prostřednictvím vlakových spojů,které projíždějí Frýdlantem.
5. VYBAVENOST

5.1 Bydlení
Obec Dětřichov nemá obecní bytový fond. V obci jsou dominující objekty individuálního bydlení,
které jsou ve vlastnictví fyzických osob. Individuální zástavba je rozptýlena především podél říčky
Olešky. Část domů je určena k bydlení v nájemních a družstevních bytech -komplexy bytových domů
se nacházejí v centru obce severně nad silnicí III/03513 vedle výrobního areálu.
2005
Počet dokončených bytů

2

2006

2007
2

2008

-

2009
3

2010
-

2011
-

2012
1

2013
1

-

zdroj dat: ČSÚ (SLDB 2011)

Bytový fond -počty, SBD, významní správci BF
Domovní fond k26.3.2011
Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
vlastnictví domu

z toho podle
období výstavby
nebo
rekonstrukce
domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

rod.domy

byt.domy

ostatní budovy

192
166
149
2
4

180
154
144
1
-

10
10
4
4

2
2
1
1
-

7

6

1

-

74
24
20
13
14
20

70
24
18
11
13
18

4
2
2
1
-

2

zdroj dat: ČSÚ (SLDB 2011)

Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místnostík 26.3.2011

Celkem
Obydlené byty celkem

rodinné domy
249
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bytové domy
53

ostatní budovy
29

35

z toho právní
důvod užívání
bytu

z toho s počtem
obytných
místností

ve vlastním
domě
v osobním
vlastnictví
nájemní
družstevní
1
2
3
4
5 a více

139

136

3

-

3

-

3

-

59
15
27
25
39
60
76

7
1
9
24
49
71

24
15
14
15
11
4

28
26
2
1

zdroj dat: ČSÚ (SLDB 2011)

Lze předpokládat, že forma individuálního bydlení i nadále bude v obci převažovat.
V obci absentují tzv. startovací byty pro mladé, pro rodiny s dětmi.
5.2 Školství a vzdělávání
V obci je zastoupeno předškolní vzdělávání a základní vzdělávání.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace
Ve škole jsou sdruženy:
1. Mateřská škola, 2. Základní škola – 1.stupeň, 3. Školní družina, 4. Školní jídelna – výdejna
Výuku a chod školy zabezpečuje:
Personálně odborný chod zabezpečuje 8 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí pracovníci, 3
vychovatelé, provozní chod zabezpečuje 6 ostatních zaměstnanců.
MŠ – kapacita 40 dětí je dostačující, postupně bude třeba upravit provoz pro děti od 2 let věku –
drobné stavební úpravy, nové vybavení.
ZŠ – pouze první stupeň, malotřídní, kapacita 55 dětí (pro Školní rok 2013/2014byl počet žáků 43)do
budoucna udržitelná, rozšíření o druhý stupeň není reálné, škola je schopna integrovat žáky s LMP, či
jiným postižením. Zájmová činnost je organizována v 5 kroužcích.
ŠD – kapacita 50 dětí je dostatečná, zaměstnanci jsou kryti z krajských normativů, v rámci ŠD působí
kroužky, kam mohou docházet i starší děti.
ŠJ – pouze výdejna – obědy dovážíme ze ŠJ Višňová, škola by mohla zřídit i vlastní kuchyň, bylo by to
však finančně i prostorově náročné, obědy by škola mohla vydávat i cizím strávníkům.
Spádovost – Dětřichov, Heřmanice, částečně Frýdlant, Větrov, Albrechtice.
Děti odcházejí obvykle po ukončení 5. ročníku do ZŠ Frýdlant či Mníšek, do Gymnázia Frýdlant nebo
do Speciální školy ve Frýdlantu.
Nároky na rozpočet obce – 850 – 900 tisíc Kč, ve kterých není zahrnut příspěvek od státu.
Celkové příjmy, výnosy 4,68mil. Kč, výdaje 4,84mil. Kč.
Potřeby + možnosti rozvoje do budoucna – čistička odpadních vod, využití dešťové vody či studny,
která je ve sklepě – užitková voda např. na WC, drobné úpravy v MŠ pro zařazení dětí od dvou let
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věku, na půdě je volný prostor např. pro vybudování výtvarného ateliéru, na zahradě by mohla být
vybudována venkovní učebna – altán, dále přístřešek pro kola, přístřešek nad rampou pro
bezpečnější přebírku obědů, rozšíření kamerového systému obce s dosahem na vchody do školy.
5.3 Zdravotnictví
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Obec nemá vlastní zdravotnické zařízení, do obce pouze 1x týdně ve čtvrtek dojíždí praktický lékař.
Specializovaná zdravotnická oddělení jsou dostupná ve Frýdlantu nebo v Liberci.

Základní statistická data o obci vztaženo k roku 2014
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Zdeňka Oborníková
Ordinační hodiny v Dětřichově:
Každý čtvrtek od 10:00 do 11:00 (ordinace - přízemí budovy DPS)

Hodnota

jednotka

1,00

[počet]

Lékárny v obci nejsou, nejbližší jsou ve Frýdlantu nebo v Liberci.
Chybějící zdravotní služby
S ohledem na velikost obce a dlouhodobý problém s nedostatkem lékařů v Libereckém kraji (a i jinde
v ČR mimo velká města), nelze v dohledné době očekávat rozšíření služeb.
5.4 Sociální péče
Sociální péče v obci pro seniory je zabezpečena v objektu, kde je provozovatelem obec.
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DĚTŘICHOV
Cílová skupina klientů: důchodci (soběstační)
Kapacita: 29 bytů
Charakteristika (zaměření, aktivity): pečovatelská služba
Provozní doba: 7,00 – 15,30 hod.
Technický stav objektu bude v budoucnu vyžadovat modernizaci a rekonstrukci.
Ostatní subjekty, které zajišťují sociální péči a působí nejblíže ve Frýdlantu a Liberci. S ohledem na
jejich četnost jsou uvedeny pouze některé:
Středisko sociální péče Frýdlant, POSEC, Poradní a setkávací centrum-www.mesto-frydlant.cz ,
Diakonie Beránek, o. s.-www.diakonie.jblbc.cz, Domov U Spasitele-www.spasitel.ccshhk.cz, ESY
HANDICAP HELP, o. s.-http://esyhandicaphelp.wgz.cz/, Člověk v tísni, o. p. s.-www.clovekvtisni.cz
5.5 Kultura
MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNADětřichov je veřejnou základní knihovnou se sídlem na obecním
úřadu.Knihovna poskytuje své služby občanům Dětřichova a okolí i rekreantům.V knihovním fondu je
téměř 3500 svazků knih.Knihovna obdržela ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
za kulturní a vzdělávací aktivity spojené s knihovnickými službami poskytované v rekonstruovaných
prostorách navzdory přerušení v důsledku povodní z roku 2010 „ Knihovna roku 2013“.
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Kulturní akce se v obci odehrávají v č.p.193(zelený dům v centru) na Malém sále. Jedná se zpravidla o
divadelní představení, hudební představení a podobně. Taneční zábavy se odehrávají zpravidla
v prostorách restauračních zařízení.
Chybějící kulturní zařízení
V obci chybí odpovídající kulturní stánek pro pořádání společenských, kulturních dalších významných
akcí.

5.6 Sport a relaxace
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Obec má vlastní sportovní areál, kde se nachází fotbalové hřiště, tenisový kurt, objekt šaten a
přístřešek s občerstvením. V uvedeném prostoru se odehrávají i akce typu Hasičských soutěží anebo
pálení čarodějnic. Je nutné konstatovat, že kvalita povrchů, vybavenost areálu pro další atraktivní
sporty již neodpovídá dnešním potřebám a standardům ke kvalitnímu sportovnímu vyžití a vzbuzení
zájmu mládeže o sport.
Chybějící sportovní zařízení
Obec si je vědoma nedostatků ve sportovní vybavenosti obce a proto sportovní areál vnímá jako
téma k řešení.
RELAXACE
K relaxaci a koupání je v obci víceúčelová požární nadrž, kde obec pro vybudování zázemí odkoupila
od PF sousedící pozemek. Zvelebení okolí je tématem k řešení.
Okolí kostela sv. Anny je nyní v majetku církve a je v neutěšeném stavu. Obec usiluje o převod
pozemkůdo svého vlastnictví tak, aby mohla uvedený prostor řešit.
5.7 Pošta
Poštovní služby jsou poskytovány v místní prodejně smíšeného zboží (p. Petr Hamtil), Pošta Partner II
vznikla po povodních 2010, kdy byla původní pobočka České pošty vyplavena.
6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
6.1 Charakteristika krajiny
GEOMORFOLOGIE, GEOLOGIE
Z hlediska geomorfologického členění leží území Dětřichova v provincii Česká vysočina a v Krkonošsko
– jesenické subprovincii na rozhraní dvou orografických celků- severního okraje masivu Jizerských hor
na jihu aFrýdlantské pahorkatiny na severu.V jižní části řešeného území se vyskytují ortoruly,
granulity, v severní částivulkanické horniny terciérní (čediče, fonolity, tufy) a ve střední části území
kvarterní horniny (hlíny, spraše, písky,štěrky) a granodiority.
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Krajina
Dle ZÚR LK (na podkladu Metodiky MŽP ČR VaV/640/1/03, 2003–2005, Löw& spol., s.r.o – Typologie
české krajiny) jsou v řešeném území vymezeny následující krajinné typy:
Dle převládajícího způsobu využití: lesozemědělská krajina (převážná část území obce, lesní krajina
(jihovýchodní část zemí).
Dle reliéfu, význačnosti a unicity:běžné krajinné typy (severní část území), význačné krajinné typy
(jižní část území obce).
Krajinný ráz je dán přírodními charakteristikami, rozmanitostí ve způsobech využití ploch, krajinnými
formacemi, prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich druhovou a věkovou
skladbou.
Dle geobotanické charakteristiky (Mikyška R. et al. 1968) se v území nalézají následující
vegetačníjednotky:Qa – acidofilní doubravy (většina území)C – dubo-habrové háje,F – květnaté
bučiny (jižní část území), AU – luhy a olšiny (v nivě Olešky).
Z hlediska biogeografické charakteristiky náleží řešené území do hercynské subprovincie a
donásledujících bioregionů:Žitavskýbioregion (severní část území), Jizerskohorský bioregion (jižní část
území).
Dle ZÚR LK (na podkladu „Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje“ - Brychtová 2009) je
krajina řešeného území členěna na následující oblast a podoblasti krajinného rázu: Frýdlantsko (OKR
01) Frýdlantsko – Hejnicko(POKR 01 – 5), Jizerské hory (OKR 03), Albrechtice sedlo (POKR 03-9)
jihozápadní část řešeného území, Severní svahy (POKR 03-2) jihozápadní část řešeného území,
severní část řešeného území.
Hydrologické poměry
Z hlediska hydrogeologické rajonizace území náleží do rajonu - Krystalinikum Jizerských hor v povodí
Lužické Nisy.Hydrologicky náleží řešené území do povodí 1. řádu Odry, 2. řádu Lužické Nisy, 3. řádu
Lužické Nisy odMandavy po Snědou a do oblasti povodí Horního a Středního Labe. Obec leží v povodí
řeky Lužická Nisa a východní okraj obce zasahuje do CHKO Jizerské hory a CHOPAV Jizerské hory.
Oleška (ID vodního toku podle CEVT: 10100765, celková délka 11,249 řkm) - pramení mezi
Stržovýmvrchem a Špičákem ve výšce 570 m n.m., protéká přes česko – polskou hranici, území ČR
opouští v Heřmanicíchve výšce 300 m n.m., protéká urbanizovaným územím obce z východu (poblíž
křížení se silnicí I/13) na západ (uMlýnského vrchu), po celé délce je koryto vodního toku regulované,
délka toku na území obce je cca 11 km.Podél toku říčky Olešky je rozptýlená zástavba rodinnými
domky. Vtomto úseku toku se jedná o významný vodní tok. Území podél toku Olešky je vymezeno
aktivní záplavovou zónou.Obcí dále protékají 3 místní potoky a nachází se zde 5 rybníků. Heřmanický
potok – pramení východně od vrcholu Lysého vrchu v nadmořské výšce cca 480 m. VHeřmanicích se
vlévá z pravé strany do Olešky.
Klima
Podle již zmíněného informačního zdroje –Evžena Quita – Klimatické oblasti Československa a spadá
mikroregion Frýdlantsko a potažmo Obec Dětřichov se nachází na rozhraní oblastí označené jako MT
9 a MT 7. MT 9 znamená pro sledovanou lokalitu dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné
období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná s
krátkým trváním sněhové pokrývky. Z přiložené tabulky uvedené výše jsou patrné hodnoty v počtu
letních dní – 40-50 s počtem dní s průměrnou teplotou 10°C a více, atp. viz hodnoty uvedené
v tabulce výše. MT 7 znamená pro sledovanou normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné
období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá,
suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.Ovzduší je čisté, s výjimkou topného
období, kdy je stav ovzduší mírně zhoršován místními topeništi na tuhá paliva.
Radonové riziko
Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucí ke snížení
ozářeníz přírodních zdrojů upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.Správní území Dětřichova spadá dle mapy radonového rizika z geologického podloží na
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území Českérepubliky do převažující kategorie radonového indexu geologického podloží přechodné
(většina území obce)a střední (okrajově).
Zeleň a parkové úpravy v obci navhodných lokalitách nejsouesteticky dořešeny.
6.2 Ochrana krajiny a životního prostředí
V řešeném území se nachází následující lokality:
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ - VELKOPLOŠNÁ
Chráněná krajinná oblast (CHKO)Jizerské hory
Jihovýchodní část řešeného území spadá do CHKO Jizerské hory vyhlášené v roce 1968
s cílemzabezpečit na základě vědeckých poznatků zachování, využívání a obnovu přírodního prostředí
a ochranu zdejšíkrajiny charakteristické vysokým zastoupením lesní půdy, vodoakumulačním
významem, existencí zbytků přirozených ekosystémů a harmonicky utvářenou zemědělskou krajinou.
Výrazně se zde uplatňuje rozptýlená druhově rozmanitá zeleň charakteru listnatých remízů, mezních
a břehových porostů alejí, jednotlivých stromů a jejich skupin. Neoddělitelnou součást krajiny tvoří
podhorská rozptýlená zástavba venkovských stavení.
Území CHKO Jizerské hory je v Dětřichově rozděleno do dvou krajinných zón – III. zóny kompromisní
(většina území CHKO zasahující do řešeného území) a IV. zóny okrajové (vymezena podél serpentin
silnice I/13).
Charakteristika III. a IV. zóny CHKO Jizerské hory (dle Plánu péče o CHKO Jizerské hory):
Do III. zóny (kompromisní) jsou zařazena území značně pozměněná lidskou činností
s místněuchovanými přírodními hodnotami, zejména lesní ekosystémy se značně pozměněnou
druhovou skladbou, zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů s neúplným systémem
ekologické stability a nesouvisle a rozptýleně zastavěné části sídel s převahou dochované místně
tradiční zástavby. Cílem je ochrana dochovaných přírodních prvků a uchování krajinného rázu,
dotvoření funkčního systému ekologické stability krajiny zvyšováním druhové a prostorové pestrosti
ekosystémů a usměrňováním lidské činnosti v tomto smyslu.
Do IV. zóny (okrajové) jsou zařazena urbanizační území s územní rezervou a intenzívně
obhospodařovaná zemědělská krajina s převahou orné půdy s nedostatečným systémem ekologické
stability. Cílem je vytvoření funkční kostry systému ekologické stability a v urbanizačním území
zabezpečení dostatečného prostoru pro rozvoj obcí při respektování základních ochranných
podmínek a krajinného rázu oblasti.
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Významný krajinný prvek (VKP) neregistrované
Dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný
prvekdefinován jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její
VKP jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
Územní systém ekologické stability (dále též jen „ÚSES“)
Pro území Dětřichova byl zpracován Přehled prvků ÚSES
Na území obce Dětřichov jsou zastoupeny prvky ÚSES lokálního a nadregionálního
charakteru:Nadregionální biokoridor: K 24 MB, Lokální biocentra (mimo CHKO Jizerské hory): - LBC
41 Ptačí vrch, - LBC 42 Luh u trati, - LBC 48 Mlýnský vrch, LBC 49 U Dětřichova, LBC 51 Pod vrškem
Lokální biocentra (v CHKO Jizerské hory): LBC 1 Pod Kančím vrchem, LBC 2 Pod Špičákem, LBC 3 Pod
loveckou cestou, LBC 4 Nad Dětřichovem, LBC 5 U Málkova pomníku, LBC 6 Pod silnicí, LBC 7 U
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Maixnerky, LBC 22 U Olešky,
Lokální biokoridory (mimo CHKO Jizerské hory): LBK 1 – LBK 8, LBK 14 - LBK 17
Lokální biokoridory (v CHKO Jizerské hory) LBK 9 – LBK 13, LBK 19 – LBK 26
Památné stromy
V řešeném území nejsou dle zákona o ochraně přírody a krajiny evidovány žádné památné stromy.
Migračně významné území
Celé řešené území spadá do migračně významného území, které slouží zejména pro
ochranuprůchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy, především velké savce (losa evropského, rysa
ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého na území ČR i pro ostatní živočichy do velikosti jelena)
a struktura krajiny s důrazem na přírodně zachovalá území s vyšší lesnatostí. V tomto území by měla
být zohledněna problematika migrace volně žijících živočichů.
6.3 Odpadové hospodářství
NAKLÁDÁNÍ S ODPADYvychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje.
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob (typizované sběrné nádoby,
odpadkové koše na veřejných prostranstvích obce, igelitové pytle). Sběr a svoz směsného
komunálního odpadu je zajišťován společností A.S.A. spol. s r.o. 1x týdně.
Separovaný odpad
Tříděný odpad je v řešeném území shromažďován do zvláštních sběrných nádob k tomu určených
(žlutý, modrý, zelený a oranžový kontejner), které jsou umístěny u zastávky autobusu v centru obce a
u budovy č.p. 93 (bývalá mateřská školka), u Krausů a u Chaloupeckých (za ZŠ) u č.p. 276, U Alberta a
zastávky u Dostálů. Svoz vytříděných komodit probíhá na základě objednávky obce čtrnáctidenně.
Sběrný dvůr, objemný komunální odpad, nebezpečný odpad
V řešeném území se nenachází sběrný dvůr. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x
ročněsoučasně se sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a na
webových stránkách obce.Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v
areálu společnosti A.S.A. spol. s r.o. ve Frýdlantu.
Obec v roce 2014 vybudovala z vlastních finančních prostředků kompostárnu. Odhadovaná kapacita
kompostárny je 15 tun bioodpadu. K řešení zůstává mechanizace k nakládání s bioodpadem.
7. SPRÁVA OBCE

7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Dětřichovvykonává správu svého území podle zákona o obcích a podle souvisejících příslušných
předpisů. Kompetence obce jsou vymezeny platnou legislativou.
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Počet zaměstnanců obce včetně VPP je celkem 10.
Samospráva obce
V obci pracuje 15 členné zastupitelstvo a rada, kterou tvoří 5 členů zastupitelstva. Obec
máuvolněného starostu a neuvolněnou místostarostku.
Zastupitelstvem obce jsou zřízeny iniciativní a kontrolní orgány:
Finanční výbor, Kontrolní výbor
Starostou jsou zřízeny komise :
Kulturní, Komise bytová pro poskytování půjček na obnovu bytového fondu
Chod správy obce se řídí organizačním řádem.
Obec je zřizovatelem následujících organizačních jednotek:
Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Dům s pečovatelkou službou
Knihovna
Výjezdová jednotkaSboru dobrovolných hasičů
Hospodaření a majetek obce
Základní data o rozpočtu obce

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy
Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace
Investiční přijaté dotace
Příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů

Rok
2010
[tis. Kč]
5 879,95
1 561,84
1 332,50
8 774,29
7 710,91
5 898,01
1 812,90
16 485,20
12 610,80
2 441,56
15 052,36
1 432,84

Rok
2011
[tis. Kč]
5 773,40
1 649,17
0
1 139,13
19 486,82
5 187,06
14 352,96
26 909,40
11 713,95
15 470,62
27 184,58
275,18

Rok
2012
[tis. Kč]

Rok
2013
[tis. Kč]

6 073,72
803,14
0,00
6 876,86
2 549,47
853,18
1 696,29
9 426,33
6 393,13
2 243,07
8 636,17
790,16

7 632,08
860,36
0,00
8 492,44
1 054,35
862,78
191,58
9 546,80
6 044,48
129,73
6 174,20
3 372,59

Rok
2014
[tis. Kč]
8 119,64
874,63
0
6 783,22
132,30
640,92
0
15 777,49
12 217,94
613,60
6 831,54
2 945,94

VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍAKCEDětřichova od roku 2010 do roku 2014

V roce 2010 provedlaobec následující významné investice:
Níže uvedené investiční dotace se podařilo realizovat za pomoci podpůrného programu MMR ČR na
odstraňování důsledků živelných pohrom v roce 2010
Název akce
Cena Kč
"Oprava mostů a lávek po povodni-Dětřichov, lávka u Čerbačeských
565.185,- + 62.798,76 =
(L4)"
627.983,76
"Oprava mostů a lávek po povodni-Dětřichov, lávka za obecním
589.270,00 + 65.475,44 =
úřadem (LI)"
654.745,44
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"Oprava mostů a lávek po povodni-Dětřichov, lávka u Albrechtů
(L2)"

441.835,00 + 49.093,92 =
490.927,92
883.625,00

„ Obnova mostu M1 za školou v obci Dětřichov „
„ Obnova hasičské zbrojnice v obci Dětřichov „

6.317.996,20 + 701.995,20 =
7.019.995,20

CELKEM

9.677.277,32

Obecní úřad byl postižen povodní v roce 2010 a provizorně opraven. Technický stav objektu
neodpovídá potřebám úsporného a bezproblémového provozu.

V roce 2011 provedlaobec následující významné investice:
Níže uvedené investiční dotace se podařilo realizovat za pomoci podpůrného programu MMR ČR na
odstraňování důsledků živelných pohrom v roce 2010.
Název akce
„ Obnova mostu M1 za školou v obci Dětřichov „

Cena Kč
6.076.374,00 + 695.913,50 =
6.959.999,00

CELKEM

6.959.999,00

V následujících letech 2012, 2013 a 2014 obec realizovala z vlastních prostředků, případně
s vnějšípodporou, některé drobnější akce jako např.:
- oprava obecní dílny a zbudování soc. zařízení – obec + dar ČvT 300 tis. Kč
- oprava ML Knihovny – obec + 40 tis. Kč SOLK
- ÚP Průzkumy – 150 tis. Kč - KÚLK
- vybavení VJ SDH – 66 tis. Kč- KÚLK
- Dětské hřiště pro malé 350 tis. Kč- obec
- Kompostárna - obec
7.2 Bezpečnost
Bezpečnost je obci zajišťována Policií ČR, oddělením ve Frýdlantu. Kriminalita je na území obce
ovlivňována blízkostí státní hranice s Polskem.
7.3 Členství obce v organizacích a sdruženích
Obec Dětřichov je členem následujících sdružení obcí:
Mikroregion Frýdlantsko– je dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Frýdlantu a jeho cílem je vzájemná
spolupráce a koordinace činností v oblasti rozvoje regionu. Sdružuje celkem 18 obcí a byl založen
v roce2001;
Místní akční skupiny (MAS) Frýdlantsko- obecným předmětem činnosti MAS je koordinacepostupu
při realizaci společných záměrů, ochrana a prosazování společných zájmů a vytvářenípředpokladů pro
vyvážený rozvoj zájmového území svazku, při aktivním využívání evropských,přeshraničních
národních a krajských rozvojových programů;
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Euroregion Neisse - Nisa - Nysa– usiluje o vytvoření společného, rozmanitého prostoru pro
přeshraničníspolupráci. Významným rozvojovým cílem je vytvoření „Společného, integrovaného
prázdninového aturistického regionu (TRN)“. Sdružení usiluje o zlepšení výměny informací,
přeshraniční komunikaci,zpracování a stanovení priorit rozvoje euroregionálního prostoru. Sdružení
podporuje v rámci svýchmožností zájmy obcí, měst, okresů a aktivity jednotlivců, pokud odpovídají
cílům rozvoje Euroregionu azasazuje se o uzavírání mezivládních dohod, které směřují k závazné
přeshraniční spolupráci. ČlenySdružení jsou svazy existující v Horní Lužici, severních a východních
Čechách a Dolním Slezsku.
Partnerské obce– obecBogatynia – solectwo Sieniavka
8. PŘEDCHOZÍ PROGRAM ROZVOJE OBCE

Obec měla po revolučních změnách ve společnosti zpracovaný Místní program obnovy vesnice, který
byl zpracován na období 1996-2006, a návazný Místní „Program pro obnovu vesnice“ pro obec
Dětřichov na období 2008 až 2016.
Oba uvedené programy byly členěny obdobně na následující kapitoly:
1) Kultura, 2) Sport, 3) Sociální věci, 4) Obnova a zachování (rozšiřování (POV 2008-2016)) venkovské
zástavby, 5) Bytový fond, 6)Podnikatelská činnost, 7) Ekologie, 8) Infrastruktura.
Řada aktivit z uvedených POV se podařila realizovat (např. Místní lidová knihovna,
přestavbaveřejného rozhlasu, atp.), některé aktivity pozbyly aktuálnosti. Řada aktivit se realizuje
průběžně anebo právě probíhají jako např. aktualizace územního plánu, anebo jejich plnění trvá
(nové způsoby vytápění, rozšíření zeleně, rozšíření vodovodu, oprava povrchů komunikací, atp.).
Aktivity, které jsou stále aktuální, byly zařazeny do nově vytvořeného a plánu aktivit a jsou uvedeny
dále.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
2.1 Souhrnné výsledky dotazníkového šetření v obci Dětřichov
V rámci zpracování analytické části Strategického plánu rozvoje obce Dětřichov programu rozvoje
obce bylo zorganizováno dotazníkové šetření mezi veřejností, spolky- zájmovými organizacemi a
podnikateli. Dotazníkového šetření se zúčastnil poměrně velký počet respondentů obce, názory byly
pro programový výbor inspirující a souhrnné výstupy jsou zde uvedeny. Ve vyhodnocení je uveden
doslovný přepis odpovědí s ohledem na autenticitu šetření.Celkem bylo přijato a vyhodnoceno 117
dotazníků od veřejnosti, 3 dotazníky od spolků a 10 dotazníků od podnikatelů.

Otázka
1. Jak se Vám v obci žije?
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Veřejnost
Převažující (nebo opakující se) odpovědi
spíše dobře
blízkost přírody
nezájem lidí o obec
Jiné -opravit kostel; špatná cesta okolo
bytovek;technické zázemí (vodovod v okrajové
části); spousta nevyužitých budov (využít na
byty); přemrštěné ceny v obchodech; zájezdy do
divadel, na výlety; 2x časté poruchy televizního
přenosu; klasická pošta chybí
Nevyhovuje mi ani pošta v obchodě.
Neprofesionální přístup, ohrožení osobních
údajů, když například číslo účtu slyší lidé vedle ve
frontě na placení.
Rozrůstající se kriminalita - krádeže.
Volné venčení psů bez úklidu po nich.
Ze všeho nejvíce mi vadí neustále se množící psí
exkrementy, když jedu s kočárkem a potkáme
auto na cyklostezce, tak je to opravdu problém,
vyhláška o volném pobíhání psů sice je, ale toto
by chtělo nějak zpřísnit, u domu také nestíháme
uklízet a už to překračuje míru únosnosti. Nechci
nikomu dělat problémy, ale konkrétně třeba pan
Cap by si mohl konečně dodělat plot, cesta je od
těch jeho hus a spol. také znečištěná, nehledě na
to, že se některé děti těch hus vyloženě bojí!
Monika Filová;
Zhoršené ovzduší topením nekvalitním polským
uhlím. Nevadí mi, když občan zapálí listí, ale
smrad z kabelů mi vadí hodně.;
Nezájem lidí o znečištění lesíku u hřiště a okolí
Raslové kotelny.;
skupování bytových domů pro rádoby podnikání
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4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže
uvedených podmínek

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek
příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

8. Informace o dění v obci sleduji a zdrojem jsou
pro mě

návštěvy prak.lékaře by byly prospěšné; lékaři;
zubař; častější funkce zdravotního střediska
včetně dětského lékaře; lepší pošta; lékárna;
zverimex; řezník-uzenářství; řezník a prodej
masa za normální ceny; cukrárna; kvalitní
obchod; večerka; bazén; koupaliště vyčistit;
dětské hřiště (i pro starší děti); fotbalové hřiště
(sportovní hřiště); bankomat cyklostezka (např.
místo staré úzkokolejky); pracovní příležitosti,
koše na psí trus; sběrný dvůr; špatné spoje
autobusů; přístupný kostel+hodiny na kostele;
špatně slyšet rozhlas;
Bydlení- spíše spokojen
Školství - spíše spokojen
Zdravotnictví - spíše nespokojen
Veřejná doprava - spíše spokojen
Kultura a společenský život- spíše nespokojen
Sportovní vyžití - spíše spokojen
Životní prostředí - spíše spokojen
Péče obce o své prostředí - spíše spokojen
Podmínky pro podnikání - je mi to lhostejné
Rozvoj obce - spíše nespokojen
Informovanost o dění v obci - spíše spokojen
docela dobré
spíše ne
jiné: Spíše jen v Hospodě. Pro udržování dobrých
vztahů by bylo dobré organizovat nějaké spol.
akce. (Den dětí, klub pro matky s dětmi,
společné výlety, divadla…)
Osobní jednání na obecním úřadě – příležitostně
úřední deska- občas (1x za měsíc)
osobní jednání se starostou - příležitostně
rozhodně ano

9. Uvítal bych vydávání Dětřichovského
zpravodaje?
10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj spíše ano; rozhodně ano
své obce?
brigáda; úklid; nápady při rozvoji obce; dle
Pokud ano jak se můžete zapojit?
potřeb obce; pomoc při kulturních akcích, akcích
pro děti; péče o zeleň
11. V jaké oblasti by se podle Vás měla obec dále Kulturní; společenské vyžití; zábava; sportovní
rozvíjet?
vyžití; lepší vzhled obce; zvelebování obce; péče
o obecní plochy; vzhled centra obce; bytový
rozvoj, výstavba bytů; bydlení; více pracovních
míst;komunikace; cesty; koupaliště; akce pro
děti (práce s dětmi); dětské hřiště pro větší děti;
péče o mládež; oprava sálu
12. Představte si, že můžete rozhodnout o využití rekonstrukce místních komunikací; podpora
finančních prostředků, se kterými hospodaří kulturních, společenských a sportovních aktivit;
obec. Na co byste je přednostně využil/a?
opravy památek v obci
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Oprava komunikací; vyhlášku pro pejskaře - sběr
psích výkalů;více návštěv PČR; třídění odpadu;
lepší zimní údržba; nevhodně vybudované
dětské hřiště; nepořádek u některých domů
např. úklid okolo domova pro staré obyvatele;

Spolky
Otázka
Převažující (nebo opakující se) odpovědi
3. Hlavní uskutečňované aktivity
mistrovské soutěže, turnaje, kroužek stolního
tenisu pro děti; vzdělávání podle ŠVP, další akce Vánoční besídka, Zahradní slavnost, vítání
občánků, vydávání časopisu, sportovní aktivity,
zájmová činnost; sbor pravidelně pořádá
společenské akce tipu pálení čarodějnic,
pohárové soutěže s hasičskou tématikou,
taneční zábavy a zajišťování požární bezpečnosti
v obci a okolí
4. Jaké jsou v obci podmínky pro činnost Vaší dobré
organizace?
5. Jak hodnotíte spolupráci s obcí?
kladně, obvykle v pořádku, dobrá úroveň
6. Co očekáváte od obce pro podporu Vaší Oprava malého sálu, pokračování pomoci ze
činnosti?
strany obce, obměna stávající zastaralé hasičské
techniky
7. Co v současnosti v obci pro Vaše fungování a venkovní stůl na pinčes, atletickou dráhu,
rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte?
doskočiště; obnovit hydrantovou síť v obci a
vybudovat potrubí na dopravu vody na sportovní
areál
8. Jaké investiční či neinvestiční akce by měla oprava malého sálu; běžecká dráha, doskočiště,
obec v nejbližší době z hlediska podpory Vaší oprava koupaliště, hřiště pro starší děti, čistička,
činnosti uskutečnit?
přístřešek pro kola výtvarná dílna na půdě - sen,
využití vlastní studny + dešťové vody - užitková
voda; Stavebně upravit sportovní areál (okolí),
nákup
vozidlové
cisterny,
zprůjezdnit
nepřístupná místa v obci pro těžkou techniku.
9. Co můžete obci nabídnout?
podporu při sportovních vyžití mládeže; zájmová
činnost + prostory - TV, kuchyně, jídelna;
Podporu s řešením technických problémů
(čištění odvodňovacích kanálů, řezání stromů,
zabezpečení dodávky el.energie atd.)
10. Realizujete v rámci své činnosti přeshraniční 1x ano - Německo, Polsko
spolupráci? Pokud ano, s kým?
2x ne
11. Jaké akce plánujete v letech 2015 - 2020?
turnaje stolního tenisu; zahradní slavnost;
adventní nocování, Vánoční besídka, atletické
odpoledne; pohárové soutěže hasičů, oslavy
výročí sboru hasičů, akce pro pobavení občanů
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senior hřiště - posilovací, reh. stroje; hřiště pro
crossfit-mládež; zpřístupnění zahrady u kostela;
cyklostezka, cyklostezka po trati úzkokolejky;
letiště využití pro modeláře, pro malá letadla;
úklid u státovky; nová autobusová zastávka prosklená; květinová výzdoba; koupaliště - koše,
lavičky, skluzavka, prkno na skákání; klubovny;
akce pro děti - den dětí, den otevřených dveří v
hasičárně; florbalové hřiště + kluziště; zájezdy do
divadla, výlety; hřiště pro větší děti jako v
Heřmanicích - kolotoč, lezecká stěna, houpačky,
kladina, provazová pyramida (jako v Libverdě),
hrazdy; doskočiště, běžecká dráha; vylepšit
zázemí u hřiště - wc otevřené, pití, jídlo; oddíl
skautů, gymnastika; obnovení kostela - hodiny,
zpřístupnění zahrady u kostela; stará továrna "co
s ní?" - blešák, bazar

Podnikatelé
Otázka
Převažující (nebo opakující se) odpovědi
2. Jak dlouho podnik vobci působí (od kdy, počet Rozmezí let 1-31
let):
3. Zaměření činnosti/výroby
služby v pohostinství; pronájem prostorů;
vyvažování rotorů; zpracování dřeva; prodej
potravin, lahůdek, uzenin, a zboží pro
domácnost; hostinská činnost, pořádání
kulturních činností; zemědělská výroba; výroba
stolního a ložního prádla; kadeřnictví – holičství;
maloobchod, pošta partner, sklad internet.
obchodu, výroba a prodej pelet, briket, kotlů
4. Celkový počet zaměstnanců a jeho vývoj
Převažující rostoucí trend do roku 2015
Jaké množství Vašich zaměstnanců je obyvateli Celkově cca 7 %
obce
5. Jaké jsou Vaše plány na nejbližších 5 let?
rozšíření v rámci stávající činnosti - nevím
rozšíření do jiné činnosti –ne/nevím
rozšíření působnosti firmy mimo obec- ne/nevím
rekonstruovat současné objekty či zařízení- ano
zahájit výstavbu nových objektů či zařízeníne/nevím
koupit další nemovitost - ne
pronajmout další nemovitost- ne
přemístit firmu mimo obec - ne
odprodat nepotřebné nemovitosti - ne
6. Předpokládáte, že budete v budoucnosti 2 -ano, 3 - ne, 5 - nedovedu posoudit
nabírat nové zaměstnance?
7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vysoké zadlužení, silná konkurence, nedostatek
Vašeho podniku?
kvalifikovaných pracovníků, administrativní
bariéry
8. Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a 1 - ano (skladovací prostory), 9 - ne
objekty v areálu podniku?(jaké?)
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9. Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá 9 -ano, 1- ne
spolupráce s obcí?
Pokud ANO, co očekáváte od obce, příp. co v Vzájemná informovanost; reklamní plochy,
současnosti nejvíce postrádáte
cedule směrové, zapojení kulturních akcí obci,
prodej
občerstvení;
pronájem
obecních
pozemků(sousedících); spolupráce při zajišťování
služeb maloobchodu a pošty
Pokud ANO, co můžete Vy nabídnout obci?
Vhodné prostory pro budoucí investory;
Sponzorské dary v rámci možností; techniku k
údržbě pozemků; školení na pozici šička +
následné zaměstnání; investice do místní
prodejny, lepší komfort služeb pro místní
občany,zapůjčení techniky(VZV, Citroen Jumper,
sklápěč, VOC na ekologické topení
10. Jaké investiční či neinvestiční akce by měla mám zájem o spolupráci obci vytvořit společné
obec v nejbližší době z hlediska rozvoje Vašeho akce v motorestě - country zábavy; oprava cest
podnikání uskutečnit?
(obecních)
mezi
poli;
kanalizace,
osvětlení(veřejné),
chodníky,
doporučuji
inspirovat se v obci Malenice n. Volyňkou
11. Jaké investiční či neinvestiční akce z hlediska Rádi
bychom
bývalý
tovární
objekt
rozvoje Vašeho podnikaní chystáte uskutečnit s zrekonstruovali;školící
středisko;
rozšíření
využitím dotačních programů?
výrobní linky pelet a briket
Vaše další náměty, připomínky komentáře
po krajských volbách a volbách do OÚ zdá se
nastala pozitivní změna

2.2 SWOT analýza
Východiska pro návrhovou část vycházejí poznatků z charakteristiky obce Dětřichov a zachycují silné
stránky (pozitiva) obce a slabé stránky(negativa) obce.
Smyslem SWOT analýzy je souhrnně popsat hlavní vnitřní a vnější faktory, které mají vliv na
rozvojobce.
Vnitřními faktory jsou silné stránky (Strengths), tj. pozitivní (nadprůměrné) skutečnosti
charakterizující obeca slabé stránky (Weaknesses), tj. problémy, negativní skutečnosti a
problémyDětřichova.
Vnější faktory většinou obec nemá možnost svými silami ovlivnit; pojmenovány jsou jakopříležitosti
(Opportunities) a hrozby (Threats). Návrhová částProgramu rozvoje obce řeší, jakvyužít
identifikované silné stránky a příležitosti a jak eliminovat zjištěné slabiny a hrozby.
SILNÉ STRÁNKY (S):
Označení
faktoru

Popis faktoru

S.01

Kvalitní životní prostředí

Oblast (kapitál–lidský, finanční,
technický, sociální, přírodní)
Území (přírodní dispozice)

S.02

Nový územní plán (probíhá připomínkové řízení)

Území, Samospráva obce

S.03

Komplexní pozemkové úpravy

Území, Samospráva obce

S.04

Zájem o pozemky na výstavbu RD (mladí lidé)

Území,Obyvatelstvo,
Infrastruktura
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S.05

Vlastní základní a mateřská škola

S.06

Napojení na komunikaci I. třídy I/13

Vybavenost, Správa obce
(znalosti, dovednosti)
Území, Infrastruktura (doprava)

S.07

Funkční vodovodní řád s kvalitní pitnou vodou

Infrastruktura (inž. sítě)

S.08

Blízkost Jizerských hor

Území (přírodní dispozice)

S.09

Nová hasičárna s funkčním sborem

Vybavenost, Správa obce

S.10

Prostory pro sportovní vyžití

Území, Vybavenost

S.11

Přítomnost významných podnikatelských subjektů

Hospodářství(trh práce)

S.12

Nová kompostárna

Vybavenost,Životní prostředí

SLABÉ STRÁNKY (W):
Označení
faktoru

Popis faktoru

W.01

W.04

Neopravené místní komunikace, neexistence chodníků
na kritických místech
Veřejná prostranství bez parkových úprav a vybavení
mobiliářem
Nedostatečná infrastruktura pro cestovní ruch,
ubytování
Startovací byty pro mladé

W.05

Nevyhovující autobusové zastávky

Infrastruktura (doprava)

W.06

Zrušené výrobní podniky

Hospodářství

W.07

Omezené služby obyvatelstvu

Vybavenost, Obyvatelstvo

W.02
W.03

Oblast (kapitál–lidský, finanční,
technický, sociální, přírodní)
Infrastruktura (doprava)
Území,Vybavenost,
Infrastruktura
Hospodářství (cest. ruch)
Vybavenost

PŘÍLEŽITOSTI (O):
Označení
faktoru

Popis faktoru

O.01

Ochota novéhovedení obce zlepšit kvalitu života
v Dětřichově
Správa obce
Možnost získat finanční podporu na rozvoj obce

O.02

Oblast (kapitál–lidský, finanční,
technický, sociální, přírodní)
Správa obce

O.04

Cestovní ruch - Cyklostezka na drážním tělese Hospodářství (cest. ruch)
Heřmaničky, venkovská turistika
Území
Prostor u kostela na parkové úpravy

O.05

Dispozice sportovního areálu pro nové sporty

Území

O.06

Využití brownfields pro nové podnikatelské aktivity

Hospodářství

O.03
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O.07
O.08

Spolupráce s okolními obcemi a přeshraniční Správa obce
spolupráce
Správa obce
Informovanost a komunikace s veřejností

HROZBY (T):
Označení
faktoru

Popis faktoru

T.01

Změna pravidel v neprospěch financování obcí

Oblast (kapitál–lidský, finanční,
technický, sociální, přírodní)
Správa obce(finance)

T.02

Nedostatek finančních zdrojů na rozvojové projekty

Správa obce (finance)

T.03

Konkurenční atraktivní akce konané mimo obec

Území, Správa obce

T.04

Nezájem nových investorů

T.05

Nedostatek pracovních příležitostí

Hospodářství (trh práce),
Správa obce (finance)
Hospodářství (trh práce)

T.06

Úbytek obyvatelstva

Obyvatelstvo (demografie)

T.07

Nekvalitní TV signál

Infrastruktura (inž. sítě)
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B. NÁVRHOVÁ ČÁSTPROGRAMU ROZVOJE OBCE
Původní aktivity jsou pro ucelenost dokumentu zachovány a nové jsou doplněny.
V roce 2019 bylo provedeno hodnocení plnění PROGRAMU ROZVOJE OBCE DĚTŘICHOV 2015-2030.
Vyhodnocení Programu rozvoje obce Dětřichov 2015-2030 za období plnění 2015-2018 bylo schváleno
na jednání obecního zastupitelstva dne 23.09.2019 Usnesením č. 6/14-2/2019. Dokument
vyhodnocení je samostatnou přílohou programového dokumentu.

B. 1. STRATEGICKÁ VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce. Vize je „směrovkou“ rozvoje na příštích patnáct let. Vize je
formulována jako výstižné vyjádření toho, jaká je obec v našich představách, k čemu směřujeme. Jako
vizi rozvoje si obec stanovila:
Dětřichov je příjemným místem pro život. Lidé zde žijí v souladu s přírodou a v její těsné blízkosti,
ale zároveň i v blízkosti měst, která jsou dobře dopravně dostupná. Dětřichov chce být obcí s
dobrými podmínkami pro spokojený život, místem, kde se udržují tradice a kde je trvale udržitelný
rozvoj venkovského prostředí. Obyvatelé obce se zde cítí v bezpečí, využívají možností zapojit se do
společenského dění, mají řadu možností ke společenskému, sportovnímu a kulturnímu vyžití.
Dětřichov chce být do budoucna jedním z nových nástupních míst do Jizerských hor, místem, kam
se návštěvníci rádi vrací díky kvalitnímu zázemí.
Nadefinování vize na období 2015 -2030vychází z daných skutečností, které jsou výstupem analytické
části, současně jsou výstupem jednání pracovních skupin a programového výboru a reflektují na
závěry ze SWOT analýzy. Vize respektuje limitující faktory Frýdlantského výběžku a samotné obce.
K naplnění strategické vize si obec stanovila dlouhodobé strategické cíle, které odpovídají výsledkům
SWOT analýzy, připomínkám a podnětům, které jsou výstupem z veřejných projednání analytické i
návrhové části.
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B. 2 DLOUHODOBÉ STRATEGICKÉ CÍLE (DSC):
DSC. 1. Podpora zaměstnanosti a podnikání
Popis cíle:
Podpora podnikatelských aktivit k tvorbě pracovních míst. Spolupráce s úřadem práce – zaměstnání
VVP. Nové, programové oživení brownfields. Zachování rozvojových ploch v ÚPD pro hospodářské
účely. Podpora vzniku geotermální elektrárny a navazujících aktivit.

DSC. 2. Rozvinutá funkční technická infrastruktura
Popis cíle:
Vyhovující komunikace pro motorovou i nemotorovou dopravu a dopravu v klidu, respektující
potřeby osob s hendikepem. Udržení funkčnosti stávajících inženýrských sítí a jejich modernizace.
Výstavba nové technické infrastruktury jako základu pro moderní bydlení a prosperující hospodářství
a služby s případným využitím odpadní teplé vody v případě vzniku geotermální elektrárny pro
vytápění a ohřev vody pro (nejen) budovy v majetku obce. Vytvoření podmínek pro moderní bydlení.
Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti. Upravená veřejná prostranství.

DSC. 3. Odpovídající spektrum a úroveň služeb
Popis cíle:
Zvyšování kvality, udržení a rozvoj sítě služeb vzdělávacích institucí. Rozvoj prostorového potenciálu
a stávajících objektů pro společenské, sportovní a kulturní vyžití, s případnou možností využitelnosti
pro ubytování. Modernizované sportovní areály, objekty kulturního a společenského vyžití pro
rozšíření spektra volnočasových aktivit pro širokou veřejnost. Rekonstrukce objektů veřejné správy s
využitím prvků energetických úspor s cílem dosažení nákladově optimální úrovně energetické
náročnosti a efektivního hospodaření s energií s možností využívání obnovitelných nebo
alternativních zdrojů energie. Vytváření podmínek pro rozvoj Informační společnosti, zpřístupnění
internetu a modernizace knihovny.

DSC. 4. Udržitelně rozvinutý cestovní ruch
Popis cíle:
Cestovní ruch podpořený využitím místních i okolních atraktivita příležitostí pro trávení volného času
v létě i v zimě. Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu respektující potřeby osob s hendikepem.
Rozvinutá síť cyklotras a cyklostezek. Rozšířená paleta kvalitních služeb v cestovním ruchu a
sociálního zázemí. Napojení na funkční regionální destinační management cestovního ruchu.

DSC. 5. Udržení a rozvoj kvalitního životního prostředí,
Popis cíle:
Protipovodňová opatření k omezení následků živelných pohrom. Udržovaná kulturní krajina a
bohatá zeleň. Efektivní zpracování bioodpadů. Revitalizace přírodního a kulturního dědictví. Obnova
historických hodnot obce. Podpora aktivit vedoucích ke snižování energetické náročnosti objektů a
činností. Využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie šetrných k životnímu prostředí.
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DSC. 6. Další rozvoj občanské společnosti ve spojení s efektivní veřejnou správou
Popis cíle:
Udržení a rozvoj spektra zájmové činnosti obyvatelstva dětí a mládeže. Vytváření podmínek pro
činnost SHD a pro zapojení mládeže.
Zapojení obyvatelstva do rozhodovacích procesů formou komunitního plánování a komunitního
stylus využitím Místní agendy 21. Rozšíření spektra spolupráce obcí Frýdlantska a navázání
partnerské spolupráce s obcemi na polské straně hranice.
Moderní efektivně fungující veřejná správa přátelská k obyvatelstvu s uplatněním a využitím
inovativních technologií a principů e-Government.

DSC. 7. Sociálně stabilní a bezpečná obec
Popis cíle:
Udržení a rozvoj činnosti sociálních služeb na místní úrovni. Zapojení ohrožených skupin
obyvatelstva do procesů návratu do plnohodnotného života. Podpora rozvoje komunitního styl při
řešení sociálních disparit. Efektivní prevence kriminality a předcházení patologickým jevům s
důrazem na mladistvé a omezení příhraniční kriminality.

B. 3 PROGRAMOVÉPRIORITY (PP)
Programové priority jsou formulovány s ohledem na plnění strategické vize a dlouhodobých
programových cílů rozvoje obce Dětřichov.
Časově jsou navrženy tak, aby zohledňovaly jak volební období samosprávy, tak i programovací
období Evropské unie, avšak s přesahem do roku 2030, tedy na střednědobý časový horizont.
Programové priority jsou stanoveny na základě definovaných problémů i potřeb místních aktérů a
vyjadřují představy o budoucím stavu obce Dětřichov. Prostřednictvím programových priorit by mělo
být dosaženo dlouhodobých cílů na základě naplňování programových opatření a realizace aktivit.
Předpokládaného stavu by mělo být dosaženo v cílovém roce2030.
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Programové priority (PP) :
PP. 1. Nová pracovní místa, nové podnikatelské aktivity
Popis a odůvodnění:
Politika řešení zaměstnanosti v obci spočívá v prohloubení komunikace a užší spolupráce s
podnikatelským sektorem. S tohoto důvodu budou probíhat pravidelná pracovní setkání orgánů
obce s ekonomicky aktivními subjekty, které působí na území obce Dětřichov. Problematika
zaměstnanosti je jednou z hlavních oblastí, která je kritická a zaostává za celorepublikovým,
krajským i regionálním průměrem. Problematika nedostatku pracovních příležitostí a z toho
pramenící nezaměstnanost, je pro místní obyvatelstvo důsledkem nutnosti vyjíždět za prací mimo
obec. To může vést ve svém důsledku k další eskalaci problému vylidňování obce a odchod obyvatel
za lepším pracovním uplatněním. Obec může být aktivním iniciátorem a koordinátorem aktivit,
vedoucích k odstraňování překážek v podnikání. Obec může napomáhat k rozvoji a vniku nových
podnikatelských iniciativ a mít vytvořen vlastní pobídkový program (se zaměřením na inovace,
prosazování a uplatňování moderních technologií, prosperitu hospodářských aktivit). Obec může
pro podporu podnikatelských aktivit propagovat průmyslové zóny, uplatňovat nástroje k oživení
brownfields (ve spolupráci s vlastníky) a aktivně spolupracovat s krajskou správou a agenturou pro
podporu podnikání MPO.
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PP. 2. Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
Popis a odůvodnění:
Pro rozvoj území je limitujících několik faktorů stávajícího stavu technické infrastruktury.
Infrastruktura v obci je jedním z hlavních bodů, které podmiňují rozvoj obce. Bez realizace výstavby
nových sítí ve vybraných lokalitách, bez potřebné obnovy a údržby nelze předpokládat zvyšování
životní úrovně v obci. Obec chce rozvojem a obnovováním odpovídající úrovně technické
infrastruktury trvale usilovat o zvyšování komfortu bydlení, podnikání a služeb.
V tomto kontextu je například nutné mimo jiné vyřešit a realizovat posílení kvality televizního
signálu s dostatečným přenosovým výkonem.
Z hlediska rozvoje efektivního podnikání s nabídkou pracovních míst je prioritou oživení
průmyslových zón a brownfields. Pro zvýšení konkurenceschopnosti, atraktivity a lepšího
zpřístupnění zmíněných vymezených prostor pro případné investory je mimo jiné také důležitá
plánovaná realizace narovnání komunikace I. třídy I/13 na katastru obce ve směru od Liberce, v
prostoru Albrechtického kopce.
Provedení rekonstrukce základní infrastruktury se soustřeďuje především na rekonstrukce povrchu
komunikací. Jedině v takto připraveném území může být budoucnost v jeho využití a může být
přínosem ve vytváření nových pracovních příležitostí.
V oblasti územního rozvoje moderního bydlení je nutností dořešit vybudování inženýrských sítí,
které do budoucna vytvoří páteř pro rozvoj výstavby rodinných domů. Obec má vytipovány lokality
pro výstavbu rodinných domů, kde bude možné realizovat výstavbu v případě zvýšené poptávky po
bydlení. Obec je zásobována kvalitní vodou a má na svém katastru kvalitní zdroj pitné vody. Pro
rozvoj území bude nutné řešit výstavbu vodovodu směrem k Heřmanicím. Obec bude i do budoucna
usilovat o udržení určité soběstačnosti v zásobování kvalitní pitnou vodou. Pro zajištění rezervní
kapacity pitné vody bude potřeba ověřit možnost vybudování nového náhradního (záložního zdroje
ve vybrané lokalitě) a v delším časovém horizontu i zrekonstruovat (revitalizovat) stávající vodojem.
V oblasti odkanalizování území obce není doposud tato část infrastruktury koncepčně řešena.
Doposud není vybudován páteřní řad napojený na ČOV. V budoucnu bude nutné koncepčně řešit
odkanalizování a likvidaci odpadních vod, avšak při respektování ekonomické efektivnosti, nákladové
únosnosti a environmentálního přínosu návrhového řešení.
V oblasti hospodaření s energiemi může přicházet v úvahu využití tepelného kolektoru v případě, že
se privátnímu investorovi podaří realizovat projektový záměr geotermální elektrárny. Takováto
aktivita bude přínosem pro zlepšení životního prostředí, snížení emisí a potřeby elektrické energie.
V oblasti dopravní infrastruktury je nutné řešit nevyhovující a v řadě případů havarijní stav místních
komunikací, včetně nevyhovujícího technického stavu doprovodných, navazujících konstrukčních
prvků i veřejného osvětlení.
V kritických místech v centu obce, které jsou z hlediska bezpečnosti silničního provozu kolizní, je
nutné vybudování nebo rekonstrukce chodníků, autobusových zastávek, ale i cyklostezek s
bezpečnostními prvky k cestě za zaměstnáním, do škol, za službami apod. Samozřejmostí je u
uvedených aktivit respektování potřeb osob s hendikepem - omezenou pohyblivostí nebo orientací.
V oblasti zvelebování obce, zlepšení jejího vzhledu a atraktivity veřejných prostranství je prioritou
především úprava centra obce včetně dopravy v klidu (řešení parkovacích míst s ohledem na jejich
nedostatek)a následně i dalších vybraných lokalit (parkové úpravy, zeleň, mobiliář atp.).
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PP. 3. Odpovídající služby a občanská vybavenost
Popis a odůvodnění:
Prioritou je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v Dětřichově. V oblasti služeb a občanské
vybavenosti bude prioritně kladen důraz na zvyšování kvality, udržení a rozvoj služeb v objektech
předškolního a školního vzdělávání. Prioritně budou podporována řešení na modernizaci objektu
základní školy, cestou snížení energetické náročnosti a využívání alternativních a obnovitelných
zdrojů, úspor ve spotřebě vody. Při realizaci modernizace ve škole bude kladen důraz na bezpečnost.
Modernizace a rekonstrukce objektu školského zařízení a souvisejících prostor je cílena pro zájmové
a neformální vzdělávání mládeže -rozšíření kreativních výukových učeben-ateliéru rekonstrukcí
stávajících nevyužitých půdních prostor.
Prioritou je oblast kulturního zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí. Jedná se o
rekonstrukce stávajících objektů tak, aby v nich vznikl moderní, estetický a odpovídajícím způsobem
vybavený prostor. Pro víceúčelové společenské i zájmové vyžití bude prioritně revitalizací upraven
v současné době nevyužívaný prostor ve stávajícím opuštěném objektu v majetku obce č.p.
93. Revitalizace prostor uvedeného objektu by měla umožnit i příležitostné ubytování, případně
využití pro letní dětské tábory nebo školu v přírodě.
V oblasti sportu je prioritou rekonstrukce sportovních zařízení a jejich rozšiřování o další sportovně
zábavní aktivity s cílem sportoviště otevřít široké veřejnosti, rekonstrukce budovy u sportovního
areálu, rozšíření nabídky o dětská víceúčelová a další hřiště a sportoviště. Jako důležité jsou vnímány
aktivity směřující k podpoře volného času budováním hřišť s tím, že některá mohou být pojata jako
víceúčelová. S ohledem na komunitní plánování lze předpokládat, že v případě vhodných lokalit
budou do přípravy i realizace zapojeny děti a mládež prostřednictvím školského zařízení nebo
zájmových organizací.
V oblasti řešení občanské vybavenosti je prioritou rekonstrukce objektů a zařízení veřejné správys
využitím prvků energetických úspor tak, aby veřejné služby byly přátelské k občanům a přístupné
bez bariér imobilním občanům. Pro rozvoj informační společnosti, která je založená na integraci
informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života a pro zpřístupnění
internetu, literatury a dalších tiskovin širokému spektručtenářů bude podporována modernizace
místní knihovny.
Obec bude usilovat, ve spolupráci s příslušnými institucemi v oblasti zdravotnictví, o udržení,
případně obnovení zdravotnických služeb, které v obci fungovaly. Obec bude usilovat o udržení
sociálních služeb. V souladu s případnými požadavky a potřebami komunitního plánu budou řešeny
podněty na rozšíření zázemí pro zabezpečení nabídky sociálních služeb.
Obec bude hledat cesty k podpoře a uspokojení požadavků obyvatel obce v zatím neposkytovaných
a přitom požadovaných službách (řezník, zámečník, krejčí apod.).
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PP. 4. Udržitelný cestovní ruch
Popis a odůvodnění:
Oblast cestovního ruchu je vnímána jako jedna z prioritních možností rozvoje obce. Cestovní ruch je
jednou ze sfér podnikání s možností finančního příjmu. Cestovní ruch lze stavět na historických
zajímavostech obce, na místních i okolních atraktivitách, na přírodně zajímavých dostupných
lokalitách a dalších příležitostech pro trávení volného času. Je podporována obnova a citlivý rozvoj
historického kulturního dědictvíformou revitalizace a zpřístupnění památek, které jsou
připomínkouuměleckéhoumu předků. Vhodnou publicitoua s využitím marketingového mixu bude
iniciováno zvýšení zájmu veřejnosti i návštěvníků obce. Podněty pro rozvoj cestovního ruchu lze
čerpat jak z polohy obce spjaté s okolní přírodou, tak i z blízkosti hranic s Polskem a blízkosti CHKO
Jizerské hory. Prioritou je podporovat cestovní ruch a koordinovat spolupráci s regionálním
funkčním managementem cestovního ruchu v oblasti propagace a tvorby produktů, služeb. Ve
spolupráci s místními aktéry usilovat o zvyšování kvality a rozšiřování nabídky ubytování a
stravování. Priorita zahrnuje podporu rozvoje turistiky a zpřístupnění turisticky zajímavých lokalit.
Rozšiřování nabídky bude řešeno prostřednictvím aktivit orientovaných na cyklisty a pěší turisty
budováním turistické infrastruktury - sítě multifunkčních cyklistických, turistických, běžkařských
stezek i cyklotras včetně doprovodné infrastruktury (nástupní místa + parkoviště, odpočinková místa
s mobiliářem, značení, rozcestníky. S ohledem na příhraniční spolupráci s obcemi na polské straně
hranice bude snaha o provázání turistické infrastruktury na druhé straně hranice.
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PP. 5. Životní prostředí
Popis a odůvodnění:
V oblasti životního prostředí budou prioritně řešeny aktivity vedoucí k zachování kvalitního životního
prostředí. Programově budou podporovány aktivity posilující ekologicko-stabilizační funkce
významných krajinných prvků, aktivity na obnovu historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a
její doprovodnou vegetaci, umožňující pěší průchod krajinou, aktivity na vytváření a obnovu vodních
prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. malých vodních nádrží apod.). V rámci
ankety mezi občany jsou se životním prostředím v hodnocení převážně spokojeni.
Prioritou v kontextu uvedeného je udržovaná a šetrně obhospodařovaná kulturní krajina na bázi
ekologického zemědělství. Prioritou je i revitalizovaná a nově vysazovaná zeleň, aleje a parkové
úpravy ve vybraných částech obce. Obci se podařilo projektovým opatřením (kompostárnou)
realizovaným z vlastních zdrojů nastartovat efektivní zpracování bioodpadu. Prioritou však zůstávají
aktivity vedoucí ke zdokonalování manipulace s bioodpady odpadového hospodářství.
Prioritně bude řešena retence vody v krajině, protipovodňová opatření.
Pro zlepšení a udržení kvalitního životní prostředí budou podporovány aktivity směrem k pořádání
pravidelných ekologických (úklidových) akcí – např. akce „Ukliďme Česko“ a spolupráce obce
s místními spolky a organizacemi.
Prioritou budou aktivity s cílem snížit energetickou náročnost budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie a dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov. V oblasti
nakládání s odpadními vodami je prioritou vyřešit ekologickou likvidaci odpadních vod u MŠ a ZŠ.
Prioritně jsou vnímány i drobné objekty historického dědictví jako součást kulturní krajiny a
životního prostředí. Na základě uvedeného budou podporovány aktivity směřující do oprav, jako
například památníků nebo drobných památek.
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PP. 6. Občanská společnost
Popis a odůvodnění:
Přátelská efektivně fungující veřejná správa ve prospěch občanů obce je prioritou bez ohledu na
politické vedení obce. Prioritně bude podporována rekonstrukce a modernizace objektů obecní
samosprávy tak, aby efektivně sloužily svému účelu. Podporovány budou aktivity umožňující
zavádění systémových opatření z oblasti e-Governmentu tak, aby došlo k zefektivnění věřené správy
s cílem vybudovat v Dětřichově moderní a efektivně fungující obecní úřad. Podporována bude
modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby veřejné správy. Cíleně
bude pro zlepšení informovanosti obyvatelstva řešeno vydávání obecního občasníku. Pro rozvoj
informační společnosti, která je založená na integraci informačních a komunikačních technologií do
všech oblastí společenského života a pro udržení zájmu čtenářů o literaturu a další souvisejícíaktivity
bude podporována modernizace místní knihovny.
Prioritou je podpora rozvoje respektive v minimalistické variantě udržení spektra zájmové činnosti a
občanských iniciativ. Základem rozvoje spolkové a zájmové činnosti je podpora SDH. Další rozvoj
zázemí pro pořádání hasičských soutěžíbude novým impulzem pro zapojení mládeže. Mimo to bude
podporován vznik dalších zájmových sdružení pro rozvoj občanské společnosti pro zpestření a
zvýšení kvality života v obci. Podporován bude rozvoj komunitního stylu. Podporováno bude
zapojení obyvatelstva do rozhodovacích procesů formou komunitního plánování. Prioritou je
komunitně vedený místní rozvoj s využitím principů Místní agendy 21 i Místní akční skupiny. Pro
podporu aktivit v zájmové činnosti bude podporováno vybudování zázemí. Programově budou
podporovány aktivity vedoucí ke zlepšení spolupráce, koordinace a propagace obce s místními
aktéry a organizacemi při pořádání např. kulturních či společenských akcí, při nichž budou iniciovány
k zapojení a spolupráci spolky, škola, sdružení a hasiči a případně další organizace. K posílení
sociálních vazeb budou akce spojeny s regionální kulturou, regionálním stravováním- místní
produkty, drobnou zábavou – vše v přátelském duchu k posílení lokální identity. K posílení lokální
identity budou podporovány aktivity vedoucí obnově kulturního a historického dědictví a odkazu
předků.
Prioritně budou podporovány aktivity vedoucí k regionální spolupráci obcí Frýdlantska. Obec bude
usilovat i o přeshraniční spolupráci a navázání partnerství a spolupráce v oblasti historicky kulturních
zvyků po obou stranách hranice. Obec se chce programově zapojit do podpory provázanosti a
odstraňování bariér, spolupráce na společných projektech, vzájemné propagace. Priority obce
preferují aktivity přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje území, jazykové vybavenosti a práce s
mládeží, opatření na udržení dostatečných zásob podzemních vod. Podporovány budou investice do
turistické infrastruktury a produktů cestovního ruchu, společných aktivit v péči o krajinu, posilování
spolupráce institucí veřejné správy a vytváření partnerství a přeshraničních struktur.
Při hospodářské správě a údržbě území bude obec preferovat využívání pracovníků na VPP (veřejně
prospěšné práce).
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PP. 7. Sociální stabilita a bezpečnost
Popis a odůvodnění:
Prioritně bude podporováno posilování kapacity sociální infrastruktury – sociálního bydlení.
Podpořen může být např. domov se zvláštním režimem. Úpravou objektu dojde k uspořádání jako u
běžné domácnosti s ložnicemi, kuchyní či kuchyňským koutem, obývacím pokojem, toaletou,
koupelnou a nezbytným technickým zázemím. Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů,
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného
základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně
standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. Podporováno bude prohloubení spolupráce
s okolními obcemi a Policií ČR při prevenci kriminality především mladistvých a předcházení
patologickým jevům a příhraniční kriminalitě.
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B. 4 PROGRAMOVÁ OPATŘENÍ (PO) A AKTIVIT (A) K NAPLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT
Programová opatření blíže specifikují nástroje, jakými má být dosaženo programových priorit.
Aktivity upřesňují prostředky, kterými mají být naplněna programová opatření a kterých bude
použito k dosažení cílů a priorit.
PP. 1. Nová pracovní místa, nové podnikatelské aktivity
PO. 1.1 Oživení průmyslových ploch
A. 1.1.1. Revitalizace brownfields ve spolupráci s agenturou CzechInvest (privátní investor)
A. 1.1.2. Hospodářský rozvoj průmyslových zón
A. 1.1.3. Geotermální elektrárna (privátní investor)
PO. 1.2. Podpora zaměstnanosti a synergické efekty spolupráce s podnikatelským sektorem
A. 1.2.1. Pravidelná pracovní setkání orgánů obce s ekonomicky aktivními subjekty
A. 1.2.2. Spolupráce s úřadem práce – zaměstnání VVP
PP. 2. Územní rozvoj na základě fungující infrastruktury
PO. 2.1. Funkční dopravní infrastruktura včetně nemotorové dopravy a dopravy v klidu,
respektující potřeby osob s hendikepem
A. 2.1.1. Oprava místních komunikací
A. 2.1.2. Oprava místní komunikace tzv. Zkratka z Dětřichova do Albrechtic (C26 zpracováno v
PÚ 2014)
A. 2.1.3. Oprava místní komunikace z Dětřichova do Kunratic (zpracováno v PÚ 2014)
A. 2.1.4. Parkoviště v centu obce
PO. 2.2 Funkční inženýrské sítě, vytvořené podmínky pro moderní bydlení
A. 2.2.1. Inženýrské sítě - stavební parcely u hřbitova
A. 2.2.2. Inženýrské sítě - stavební parcely u Pártlů
A. 2.2.3. Náhradní vodní zdroj (zpracováno v PÚ 2014)
A. 2.2.4. Rozšíření vodovodního řadu směr Heřmanice
A. 2.2.5. Studie kanalizace či individuální ČOV
A. 2.2.6. Revitalizace starého vodojemu
A. 2.2.7. Odkanalizování – likvidace odpadních vod
A. 2.2.8. Modernizace veřejného osvětlení
A. 2.2.9. Teplovodní kolektor (privátní investor)
PO. 2.3 Upravená veřejná prostranství
A. 2.3.1. Revitalizace návsi + přechod pro chodce u školy
A. 2.3.2. Revitalizace zahrady (parku) kolem kostela
PP. 3. Odpovídající služby a občanská vybavenost
PO. 3.1. Zvyšování kvality a udržení a rozvoj sítě služeb v oblasti vzdělávání
A. 3.1.1. Výtvarný ateliér – půda ZŠ
A. 3.1.2. Využití užitkové vody v ZŠ a MŠ Dětřichov
A. 3.1.3. Využití tepla na půdě + střechy školy
A. 3.1.4. Bezpečná škola
PO. 3.2. Rekonstrukce a modernizace prostor pro společenské, sportovní a kulturní vyžití
A. 3.2.1. Rekonstrukce č.p. 93 bývalá MŠ
A. 3.2.2. Prostor pro volnočasové aktivity
A. 3.2.3. Revitalizace sportovního areálu
A. 3.2.4. Rekonstrukce Malý sál
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A. 3.2.5. Modernizace knihovny
A. 3.2.6. Zázemí pro cvičiště SHD – spodní hřiště
PP. 4. Udržitelný cestovní ruch
PO. 4.1. Nové atraktivity v cestovním ruchu
A. 4.1.1. Dětřichovská rozhledna
A. 4.1.2. Propagační brožura - Dětřichov známý i neznámý
PO. 4.2. Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu respektující potřeby osob s hendikepem
A. 4.2.1. Revitalizace tělesa po bývalé úzkokolejné trati - Heřmaničky
A. 4.2.2. Prodloužení cyklotrasy Bogatynia-Heřmanice-Dětřichov a revitalizace aleje
PP. 5. Životní prostředí
PO. 5.1. Protipovodňová opatření
A. 5.1.1. Protipovodňová opatření na základě analýzy zpracovávané za podpory OPŽP a ve
spolupráci s Mikroregionem Frýdlantsko (PODKLADOVÁ ANALÝZA PRO NÁSLEDNOU
REALIZACI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ VČETNĚ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO)
A. 5.1.2. Protipovodňový val u Pospíšila
PO. 5.2. Udržovaná kulturní krajina a bohatá zeleň a revitalizace přírodního a kulturního dědictví
A. 5.2.1. Dětřichov revitalizace topolové aleje za finskými domky
A. 5.2.2. Dětřichov revitalizace aleje k obůrce
A. 5.2.3. Revitalizace přístupové cesty, parku a památníků u hřbitova
A. 5.2.4. Obnova drobných kulturních památek
A. 5.2.5. Restaurování náhrobku polesného Franze Malika v areálu kostela sv. Anny v
Dětřichově.
A. 5.2.6. Stezka po stopách továrníků Preibischových
PO. 5.3. Efektivní zpracování bioodpadů
A. 5.3.1. Technika na kompostárnu
PO. 5.4. Snižování zátěže životního prostředí
A. 5.4.1. ČOV ZŠ a MŠ Dětřichov
PP. 6. Občanská společnost
PO. 6.1. Rozvoj občanské společnosti
A. 6.1.1. Podpora zájmových sdružení
A. 6.1.2. GSM Brána - Zlepšení informovanosti občanů
A. 6.1.3. Dětřichovský zpravodaj - občasník
PO. 6.2. Moderní efektivně fungující veřejná správa přátelská k obyvatelstvu
A. 6.2.1. Zateplení a výměna oken na OÚ
A. 6.2.2. Inovativní technologie ve veřejné správě
A. 6.2.3. Partnerství bez hranic ve veřejné správě (přeshraniční spolupráce)
A. 6.2.4. Inženýrské projektové plánovací práce - Územní plán obce
PP. 7. Sociální stabilita a bezpečnost
PO. 7.1. Sociální bydlení
A. 7.1.1. Rekonstrukce čp. 93 - byty
A. 7.1.2. Modernizace DPS
PO. 7. 2. Bezpečná obec
A. 7.2.1. Společný projekt prevence kriminality (na základě memoranda a Lokálního
partnerství)
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B. 5 ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Aktivity k naplnění cílů programu rozvoje obce Dětřichov na období 2015 - 2030
Programové opatření PO. 1.1.
Aktivita
A. 1.1.1.
Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity

Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 1.1.
Aktivita
A. 1.1.2.
Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity

Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 1.1.
Aktivita
A. 1.1.3.
Cíl

Oživení průmyslových ploch
Revitalizace brownfields ve spolupráci
s agenturou CzechInvest
oživení opuštěných bývalých výrobních
areálů ve spolupráci s agenturou MPO ČRCzechInvest a stávajícími majiteli s možností
tvorby nových pracovních míst
centrální část obce
15- 50 mil. Kč.
Hospodářská komora, podnikatelský sektor,
agentura
CzechInvest,
developerská
společnost
podnikatelský sektor
2017-2025
ano
privátní investor, OP Podnikání a inovace

Oživení průmyslových ploch
Hospodářský rozvoj průmyslových zón
oživení ploch určených k hospodářské
činnosti ve spolupráci s agenturou MPO ČRCzechInvest a hospodářskými subjekty
s možností tvorby nových pracovních míst
centrální část obce
15- 50 mil. Kč.
Hospodářská komora, podnikatelský sektor,
agentura
CzechInvest,
developerská
společnost,
podnikatelský sektor
2017-2025
ano
privátní investor, OP Podnikání a inovace

Oživení průmyslových ploch
Geotermální elektrárna (privátní investor)
výroba el. en. z obnovitelných zdrojů
s doprovodným efektem výroby tepla,
s možností vytápění odpadním teplem
objektů ZŠ a MŠ, OÚ, DPS, bytovek případně
i podnikatelského sektoru nebo RD-cca 0,5
GJ
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Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

severní část obce
15- 50 mil. Kč.
investor GTE
podnikatelský sektor
2017-2030
ano
privátní investor

Programové opatření PO. 1.2.

Podpora zaměstnanosti a synergické efekty
spolupráce s podnikatelským sektorem
Pravidelná pracovní setkání orgánů obce s
ekonomicky aktivními subjekty
výměna informací - prohloubení spolupráce
s podnikatelským sektorem a vytváření
podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit
obec
5tis. Kč/rok
Hospodářská komora, agentura CzechInvest
podnikatelský sektor
pravidelně jednou za rok
privátní investor, obecní rozpočet

AktivitaA.

1.2.1.

Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Programové opatření PO. 1.2.
Aktivita

A. 1.2.2.

Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Programové opatření PO. 2.1.

Aktivita
Cíl

A. 2.1.1.

Lokalizace aktivity

Podpora zaměstnanosti a synergické efekty
spolupráce s podnikatelským sektorem
Spolupráce s úřadem práce – zaměstnání
VVP
podpora zaměstnanosti v obci na základě
smlouvy s ÚP – šance pro nezaměstnané
obec
100tis. Kč/rok
PMSV ČR- ÚP
prioritně nezaměstnaní s trvalým bydlištěm v
obci
2015-2030
PMSV ČR- ÚP, obecní rozpočet

Funkční dopravní infrastruktura včetně
nemotorové dopravy a dopravy v klidu,
respektující potřeby osob s hendikepem
Opravy místních komunikací
opravené místní komunikace, které jsou
v řadě případů v havarijním stavu
vybrané části obce
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Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

7 mil. Kč
občané, účastníci silničního provozu
2015-2030
ano
MMR ČR, KÚKL, pozemkový úřad, obecní
rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita
A. 2.1.2.

Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita
A. 2.1.3.

Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina

Opravy místních komunikací
Oprava místní komunikace tzv. zkratka z
Dětřichova do Albrechtic (C26 zpracováno v
pozemkové úpravě 2014)
800m nové komunikace v rozšířené podobě s
novou zelení, náhradní dopravní spojení v
době uzavírky I/13,komplexní přestavba
komunikace včetně zeleně, komunikace
propojí Dětřichov a Albrechtice jako paralelní
spojení místních komunikací po realizaci
přeložky I/13 Krásná Studánka-Dětřichov,
přestavba je součástí projektu ŘSD
zakotvena v dohodě k realizaci přeložky
(C26) nové ppč.2268
5 mil. Kč
ŘSD s. p.
občané, účastníci silničního provozu
2018-2025
ano
MD, ŘSD

Opravy místních komunikací
Oprava místní komunikace z Dětřichova do
Kunratic (zpracováno v pozemkové úpravě
2014)
cca 1.600m opravy komunikace včetně
odvodnění, sjezdů a nájezdů, Oprava místní
komunikace včetně odvodnění, sjezdů a
nájezdů,MK z Dětřichova do Kunratic
zpřístupnění pozemků po pozemkové úpravě
MK kompletně ve vlastnictví obce,propojení
z obce z III/03513 (intravilán s prostorem
mimo intravilán) v zájmu občanů a
podnikatelů
komunikace z Dětřichova do Kunratic
2,5mil. Kč
Pozemkový úřad, obec Kunratice,
zemědělci, GTE, FVS, turisté, pro místní jako
náhradní dopravní spojení v době uzavírky
III/03514
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Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

2018-2022
ano
MMR ČR, KÚKL, obecní rozpočet

Programové opatření PO. 2.1.
Aktivita
A. 2.1.4.
Cíl

Opravy místních komunikací
Parkoviště v centru obce
jedná se vybudování parkovacích ploch
v centru obce, parkovací plocha cca 1000m2
centrum obce, ppč.123/1
1,2 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
účastníci silničního provozu, obyvatelé obce,
návštěvníci kulturních a sportovních akcí
2016-2021
zapracovat do nového ÚP
MMR ČR, KÚKL, obecní rozpočet

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.2.
Aktivita
Cíl

A. 2.2.1.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.2.
Aktivita
A. 2.2.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.2

Funkční
inženýrské
sítě,
vytvořené
podmínky pro moderní bydlení
Inženýrské sítě - stavební parcely u hřbitova
příprava pozemku pro výstavbu 5-6 RD
včetně 80m přístupové komunikace
ppč. 1971
0,5mil.Kč
MMR, FVS
mladé rodiny, zájemci o výstavbu RD
2016-2019
ano
MMR, FVS, obecní rozpočet

Funkční
inženýrské
sítě,
vytvořené
podmínky pro moderní bydlení
Inženýrské sítě - stavební parcely u Pártlů
příprava pozemku pro výstavbu 5 RD
ppč.2007
1 mil. Kč
MMR, FVS
mladé rodiny
do 5 let
zapracovat do nového ÚP
MMR, FVS, obecní rozpočet

Funkční
inženýrské
sítě,
podmínky pro moderní bydlení
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Aktivita

A. 2.2.3.

Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.2.
Aktivita

A. 2.2.4.

Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.2.
Aktivita
Cíl

A. 2.2.5.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem

Náhradní vodní zdroj (zpracováno v PÚ
2014)
průzkum vytypovaného území a zhotovení
vrtu a vyhodnocení prameniště, mimo FVS
nezávislost obce nad zájmy FVS, potřeba
zajištění záložního řešení zásobování vodou
obce, ale i sousedních obcí napojených.
(ohrožení stávajícího prameniště těžbou uhlí
v dole Bogatynia)
ppč.2035
0,3 mil. Kč
VUV Praha, obce Dětřichov, Heřmanice,
Kunratice
občané obcí Dětřichov, Heřmanice, Kunratice
2016-2020
zapracovat do nového ÚP
MŽP ČR, MZE ČR, KÚLK, obecní rozpočet

Funkční
inženýrské
sítě,
vytvořené
podmínky pro moderní bydlení
Rozšíření
vodovodního
řadu
směr
Heřmanice
500m vodovodního řadu pro zajištění kvalitní
dodávky vody a rozvoj odloučené lokality
ppč. 2314
0,5 mil. Kč
FVS
občané
2018-2020
Zapracovat do nového ÚP
MŽP ČR, MZE ČR, KÚLK, obecní rozpočet

Funkční
inženýrské
sítě,
vytvořené
podmínky pro moderní bydlení
Studie kanalizace či individuální ČOV
ověření reálnosti, efektivnosti, rentability a
environmentálního přínosu dříve zpracované
urbanistické studie, finanční náročnost
realizace,
provozování
kanalizačního
projektu a porovnání s individuálním řešením
250 domů.
obec
0,1mil.Kč
FVS
majitelé nemovitostí
2015-2016
ano
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Financování
Komentář

MŽP, KÚLK, obecní rozpočet

Programové opatření PO. 2.2.

Funkční
inženýrské
sítě,
vytvořené
podmínky pro moderní bydlení
Revitalizace starého vodojemu
rezervní zásobárna vody 100m3
vytvoření nového turistického cíle –
rozhledna + převaděč TV signálu
ppč. 2118
1 mil. Kč
FVS, radiokomunikace
turisté, občané obce
2018-2020
ne, nutno zapracovat
KULK, FVS, obecní rozpočet

Aktivita
Cíl

A. 2.2.6.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.2.
Aktivita
Cíl

A. 2.2.7.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.2
Aktivita
Cíl

A. 2.2.8.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

Funkční
inženýrské
sítě,
vytvořené
podmínky pro moderní bydlení
Odkanalizování – likvidace odpadních vod
likvidace odpadních vod - ochrana životního
prostředí
katastr obce
30mil.Kč
FVS
majitelé nemovitostí
2027-2030
zapracovat do nového ÚP
MŽP, MZE, KÚLK, OP ŽP, obecní rozpočet

Funkční
inženýrské
sítě,
vytvořené
podmínky pro moderní bydlení
Modernizace veřejného osvětlení
modernizace a doplnění VO s použitím
úsporných světelných zdrojů
obec
1 mil. Kč
privátní sektor
obyvatelstvo
2015-2017
zapracovat do nového ÚP
národní programy, privátní investor, obecní
rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 2.2

Funkční
inženýrské
sítě,
podmínky pro moderní bydlení
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Aktivita

A. 2.2.9.

Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.3.
Aktivita
A. 2.3.1.
Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 2.3.
Aktivita
A. 2.3.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem

Teplovodní
kolektor
napojený
na
Geotermální elektrárnu (privátní investor)
dodávka tepla prostřednictvím teplovodního
kolektoru z GTE - z obnovitelných zdrojů
(doprovodný efekt), vytápění odpadním
teplem GTE - objektů ZŠ a MŠ, OÚ,
DPS(nutná montáž otopného systému),
bytovky u nádraží, dle kapacity zdroje i
objektů podnikatelského sektoru nebo blízké
RD. – cca 0,5 GJ
ppč. 2299, severní část a centrum obce
100 mil. Kč
investor GTE, podnikatelský sektor
obyvatelstvo
2027
zapracovat do nového ÚP
MŽP, privátní investor, obecní rozpočet

Upravená veřejná prostranství
Revitalizace návsi + přechod pro chodce u
školy
obnova středu obce, celková revitalizace
návsi – vybudování nové autobusové
zastávky, prostoru pro nádoby na tříděný
odpad,
chodník
podél
komunikace
s přechodem pro chodce u ZŠ a doplnění
mobiliáře + parkové úpravy
ppč.1174/4 a přilehlé plochy v majetku obce
400tis. Kč
široká veřejnost
2015-2016
zapracovat do nového ÚP
národní programy, KÚLK, obecní rozpočet

Upravená veřejná prostranství
Revitalizace zahrady (parku) kolem kostela
vybudování odpočinkové pietní zóny kolem
kostela, doplnění mobiliáře + parkové úpravy
ppč.155 převedené plochy do majetku obce
o církve
300tis.kč
široká veřejnost
2015-2016
zapracovat do nového ÚP
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Financování

národní programy, KÚLK, MASIF, obecní
rozpočet

Komentář

Programové opatření PO. 3.1.
Aktivita
Cíl

A. 3.1.1.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 3.1.
Aktivita
Cíl

A. 3.1.2.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 3.1.
Aktivita
A. 3.1.3.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Zvyšování kvality a udržení a rozvoj sítě
služeb v oblasti vzdělávání
Výtvarný ateliér – půda ZŠ
nově vybudovaný prostor pro kreativní
vzdělávání - počet lidí využívajících ateliér
(80 dětí z MŠ a ZŠ, 8 zaměstnanců školy,
veřejnost)
Dětřichov 234
1,2mil.Kč
ZŠ a MŠ Dětřichov,
žáci, veřejnost
2017-2020
ano
IROP, národní programy, obecní rozpočet

Zvyšování kvality a udržení a rozvoj sítě
služeb v oblasti vzdělávání
Využití užitkové vody v ZŠ a MŠ Dětřichov
využití užitkové vody, úspora finančních
nákladů
Dětřichov 234 – MŠ a ZŠ
0,7mil.Kč
ZŠ a MŠ Dětřichov
žáci
2017-2020
ano
IROP, OPŽP, KÚLK, obecní rozpočet

Zvyšování kvality a udržení a rozvoj sítě
služeb v oblasti vzdělávání
Využití tepla na půdě + střechy školy
uspořené finanční prostředky
Dětřichov 234 – MŠ a ZŠ
0,7mil.Kč
ZŠ a MŠ Dětřichov
žáci
2017-2020
ano
IROP, OPŽP, KÚLK, obecní rozpočet
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Programové opatření PO. 3.1.
Aktivita
A. 3.1.4.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 3.2.
Aktivita
A. 3.2.1.
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

Zvyšování kvality a udržení a rozvoj sítě
služeb v oblasti vzdělávání
Bezpečná škola
bezpečí žáků ve škole
Dětřichov 234 – MŠ a ZŠ
0,3 mil. Kč
ZŠ a MŠ Dětřichov
žáci
2016-2017
ano
IROP, národní programy, obecní rozpočet

Rekonstrukce a modernizace prostor pro
společenské, sportovní a kulturní vyžití
Rekonstrukce čp. 93 bývalá MŠ
čp. 93
1,8 mil. Kč
zájmové organizace
obyvatelé obce
2017-2021
zapracovat do nového ÚP
MMR, IROP, národní programy, obecní
rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 3.2.
Aktivita
A. 3.2.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 6.1.
Aktivita
Cíl

A. 3.2.3.

Rekonstrukce a modernizace prostor pro
společenské, sportovní a kulturní vyžití
Prostor pro volnočasové aktivity
využití prostranství ve středu obce
ppč.631/1 a přilehlé parcely v majetku obce
1,5 mil. Kč
ZŠ a MŠ, sportovci
občané, sportovci, škola
2016-2018
ano
MMR,KÚKL,OPŽP, obecní rozpočet

Rekonstrukce a modernizace prostor pro
společenské, sportovní a kulturní vyžití
Revitalizace sportovního areálu
modernizovaný sportovní areál řešící
zastaralé
nevyhovující
prostředí
pro
sportovní činnost, komplexní obnova
sportovního
areálu
vybudování
–
florbalového
hřiště,
běžecké
dráhy
s doskočištěm,
parkoviště,
střídačky,
výstavba nových kabin atd.
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Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

ppč.631/2 a přilehlé parcely v majetku obce
5 mil. Kč
sportovní klub, ZŠ a MŠ Dětřichov, SDH
občané, sportovci, škola, hasiči
2017-2018
ano
MMR, národní programy, KÚKL, obecní
rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 3.2.
Aktivita
A. 3.2.4.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 3.2.
Aktivita
Cíl

A. 3.2.5.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Programové opatření PO. 3.2.
Aktivita
Cíl

A. 3.2.6.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad

Rekonstrukce a modernizace prostor pro
společenské, sportovní a kulturní vyžití
Rekonstrukce Malý sál
zázemí pro kulturní dění obce
Čp. 193
400 tis. Kč
obyvatelé obce
do 5 let
ano
MMR, KÚLK, obecní rozpočet

Rekonstrukce a modernizace prostor pro
společenské, sportovní a kulturní vyžití
Modernizace knihovny
zázemí pro kulturní dění v obci, rozvoj
informační společnosti, zkvalitnění služeb
knihovny
čp.2 - obecní úřad
250 tis. Kč
MAS Frýdlantsko, KÚLK
obyvatelé obce
do 2 let(2020-2021)
ano
MMR, KÚLK, obecní rozpočet
Investiční akce – výměna zastaralého
technického vybavení – PC, software,
tiskárna, připojení k internetu, vybudování
nového zázemí knihovny včetně vybavení
nábytkem.
Rekonstrukce a modernizace prostor pro
společenské, sportovní a kulturní vyžití
Zázemí pro cvičiště SHD – spodní hřiště
zázemí pro SDH, volnočasové a společenské
aktivity
dolní hřiště
1 000 tis. Kč
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Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

SHD, sportovci
obyvatelé obce, členové SHD, sportovci
do 4 let(2020-2023)
ano
MMR, KÚLK, obecní rozpočet
Investiční akce - Zázemí na spodním hřišti
pro pořádání hasičských soutěží dětských
dnů a jiných aktivit pořádaných SHD
(vybudování kiosku, toalet, pergoly a
posezení)

Programové opatření PO. 4.1.
Aktivita
A. 4.1.1.
Cíl

Nové atraktivity v cestovním ruchu
Dětřichovská rozhledna
vytvoření nového turistického cíle –
rozhledna - převaděč TV signálu v prostoru
vodojemu
starý vodojem
1mil. Kč
radiokomunikace
účastníci cestovního ruchu
2017-2020
zapracovat do nového ÚP
MMR, národní programy, KÚLK, obecní
rozpočet

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 4.1.
Aktivita
A. 4.1.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

Nové atraktivity v cestovním ruchu
Propagační brožura - Dětřichov známý i
neznámý
vytvoření nového turistického propagačního
produktu pro informování návštěvníků
obec
80tis.Kč
místní aktéři v CR
účastníci cestovního ruchu
2017-2018
MMR, národní programy, KÚLK, obecní
rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 4.2.
Aktivita

A. 4.2.1.

Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu
respektující potřeby osob s hendikepem
Revitalizace tělesa po bývalé úzkokolejné
trati (zpracováno v PÚ 2014)
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Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

na území obce se jedná o revitalizaci
komunikace v délce 1,6km, projekt má
regionální přesah přes katastr obcí
Heřmanice a Kunratice s napojením na
krajské silnice
bývalá úzkokolejná trať
5 mil. Kč katastr Dětřichov
Mikroregion Frýdlantsko
obyvatelé obcí Dětřichov, Heřmanice,
Kunratice, turisté, cykloturisté
2016-2021
ano - zapracovat do nového ÚP
MŽP, IROP, SFDI, národní programy, obecní
rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 4.2.
Aktivita

A. 4.2.2.

Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 5.1.
Aktivita
A. 5.1.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 5.2.
Aktivita

A. 5.2.1.

Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu
respektující potřeby osob s hendikepem
Prodloužení cyklotrasy BogatyniaHeřmanice-Dětřichov a revitalizace aleje
oprava 1625m komunikace s asfaltovým
povrchem a revitalizace 600m aleje
ppč.2325,2326,1721/1
4,5 mil. Kč
Lesy ČR, Euroregion Nisa
turisté, cykloturisté, občané
2016-2020
ano
MZ, SFDI, obecní rozpočet

Protipovodňová opatření
Protipovodňový val u Pospíšila
ochrana proti povodni, protipovodňový val
ochrana Q20
ppč. 131/5 (popř.131/2)
0,1 mil. Kč
Povodí Labe
občané obce
2018
zapracovat do nového ÚP
MZE, MŽP, obecní rozpočet

Udržovaná kulturní krajina a bohatá zeleň a
revitalizace přírodního a kulturního dědictví
Dětřichov revitalizace topolové aleje za
finskými domky
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Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

oboustranná obnova zeleně v délce 280m
bezpečnost provozu na cestě
ppč.2275
0,4 mil. Kč
občané
do 5 let
ano
MMR, MŽP, MK, národní programy, KÚLK,
obecní rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 5.2.
Aktivita
Cíl

A. 5.2.2.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

Udržovaná kulturní krajina a bohatá zeleň a
revitalizace přírodního a kulturního dědictví
Dětřichov revitalizace aleje k obůrce
oboustranná obnova zeleně v délce 400m,
bezpečnost provozu na cestě
ppč. 2331, 2336
0,5 mil. Kč
občané
do 5 let
ano
MMR, MŽP, MK, národní programy, KÚLK,
obecní rozpočet

Komentář

Programové opatření PO. 5.2.
Aktivita

A. 5.2.3.

Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

Udržovaná kulturní krajina a bohatá zeleň a
revitalizace přírodního a kulturního dědictví
Revitalizace přístupové cesty, parku a
památníků u hřbitova
nová přístupová komunikace 80 m s
manipulační plochou odpadového hosp. a
parkovištěm pro 3vozidla (15x15m), nová
stromořadí celkem 120m a 2 opravené
památníky
ppč. 1913
0,8 mil. Kč
občanská veřejnost
2017
ano
MMR, MŽP, MK, národní programy, KÚLK,
obecní rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 5.2.

Udržovaná kulturní krajina a bohatá zeleň a
revitalizace přírodního a kulturního dědictví
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Aktivita
Cíl

A. 5.2.4.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 5.2.
Aktivita

A. 5.2.5.

Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity

Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Programové opatření PO. 5.2.
Aktivita
Cíl

A. 5.2.6.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina

Obnova drobných kulturních památek
Obnovené drobné kulturní památky např.
jako jsou boží muka, pomníčky apod.
Území obce
0,5 mil. Kč
Dětřichovský okrašlovací spolek
občané obce, návštěvníci
průběžně
ano
MMR, MZe, MK, národní programy, KÚLK,
obecní rozpočet
Neinvestice
Udržovaná kulturní krajina a bohatá zeleň a
revitalizace přírodního a kulturního dědictví
Restaurování náhrobku polesného Franze
Malika v areálu kostela sv. Anny v
Dětřichově.
Obnova historického kulturního dědictvízachování historicky cenného náhrobku z r.
1870s oficiálním představením při příležitosti
výročí 150let od úmrtí polesného Malika,
zatraktivnění obce
Areál kostela sv.Anny v Dětřichově
30tis. Kč
Dětřichovský okrašlovací spolek, zapojení
veřejnosti Římskokatolická farnost Dětřichov,
Lesy ČR, Spolek Patron, Myslivecký spolek
občanská veřejnost, návštěvníci
202-2021
ano
Dotační fond LK- Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji, obecní rozpočet
Neinvestiční -Restaurování jednoho z e dvou
volně stojících náhrobků v kostelní zahradě
za účelem připomínky polesného Malika u
příležitosti uplynulých 150 let od jeho
zastřelení v Dětřichovském polesí
Udržovaná kulturní krajina a bohatá zeleň a
revitalizace přírodního a kulturního dědictví
Stezka po stopách továrníků Preibischových
Obnova historického kulturního dědictví,
zatraktivněnímobce pro rozvoj cestovního
ruchu
Území obce, kde jsou nemovitosti spojené
s odkazem továrníků Preibischových
1 mil. Kč
Dětřichovský okrašlovací spolek
občanská veřejnost
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Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Programové opatření PO. 5.3.
Aktivita
A. 5.3.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 5.4.
Aktivita
A. 5.4.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 6.1.
Aktivita
A. 6.1.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity

2021-2022
ano
MMR, MŽP, MK, národní programy, KÚLK,
obecní rozpočet
Neinvestiční –Rekonstrukce zídka s okrasným
plotem Pamětního kříže u komína z roku
1878 na památku zakladatele firmy C. A.
Preibische. Rozmístění informačních panelů
na místech v obci, která jsou spojená
s rodinou továrníků (cihlové domy č. 61, 217
a 151, bývalé vlakové nádraží,DPS, kostel,
škola,
bývalý
mlýn
–
parčíkpřed
kompostárnou) v trojjazyčnémutaci (CZ, DE,
PL) doplněné dobovými historickými
fotografiemi a finálním představením
veřejnosti.
Efektivní zpracování bioodpadů
Technika na kompostárnu
manipulační strojní vybavení – traktor s
příslušenstvím
kompostárna
400 tis. Kč
obec a občané
2015-2017
OPŽP, obecní rozpočet

Snižování zátěže životního prostředí
ČOV ZŠ a MŠ Dětřichov
finance ušetřené za čištění jímky a přilehlých
odpadů, soulad s platnými normami
Dětřichov 234 ZŠ a MŠ
400tis. Kč
ZŠ a MŠ
žáci
2017-2020
zapracovat do nového ÚP
OPŽP, národní programy, obecní rozpočet

Rozvoj občanské společnosti
Podpora zájmových sdružení
především snaha o zapojení mládeže
obec
100-200 tis. Kč/ rok
zájmové organizace, spolky
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Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 6.1.
Aktivita
A. 6.1.2.
Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 6.1.
Aktivita
A. 6.1.3.
Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 6.2.
Aktivita
A. 6.2.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

mládež, členská základna
organizací, spolků
každý rok
obecní rozpočet, nadace, KÚLK

zájmových

Rozvoj občanské společnosti
GSM brána-Zlepšení informovanosti občanů
zvýšení informovanosti občanů o dění v obci,
zlepšení komunikace, zvýšení aktivity občanů
a zájmu o dění v obci.
Obec Dětřichov
cca 0,7 Kč za SMS- 10 tis. Kč/rok
obyvatelstvo
2016
obecní rozpočet

Rozvoj občanské společnosti
Dětřichovský zpravodaj - občasník
zvýšení informovanosti občanů o dění v obci,
s využitím tradičních info. technologií,
zvýšení aktivity občanů a zájmu o dění v obci
obec Dětřichov
cca 0,7 Kč za SMS- 10 tis. Kč/rok
místní aktéři
obyvatelstvo
od 2016- občasník
obecní rozpočet

Moderní efektivně fungující veřejná správa
přátelská k obyvatelstvu
Zateplení a výměna oken na OÚ
úspora energie
čp.2 - obecní úřad
2 mil. Kč
obec
2016-2017
ano
OPŽP, obecní rozpočet
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Programové opatření PO. 6.2.
Aktivita
Cíl

A. 6.2.2.

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

Moderní efektivně fungující veřejná správa
přátelská k obyvatelstvu
Inovativní technologie ve veřejné správě
modernizace informačních technologií pro
efektivní chod obecního úřadu
obecní úřad
0,1mil.Kč
obyvatelstvo
2018
IROP, přeshraniční podpůrné programy,
obecní rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 6.2.
Aktivita

A. 6.2.3.

Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování

Moderní efektivně fungující veřejná správa
přátelská k obyvatelstvu
Partnerství bez hranic ve veřejné správě
(přeshraniční spolupráce)
moderní a efektivní veřejná správa –
spolupráce s polskou stranou
obecní úřad
0,3mil.Kč
partnerské obce – obec Bogatynia – solectwo
Sieniavka
obyvatelstvo po obou stranách hranice,
orgány obcí
2017-2020
přeshraniční podpůrné programy, obecní
rozpočet

Komentář
Programové opatření PO. 6.2.
Aktivita

A. 6.2.4.

Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Moderní efektivně fungující veřejná správa
přátelská k obyvatelstvu
Inženýrské projektové plánovací práce Územní plán obce
naplnění potřeb obce v souladu se stavebním
zákonem a rozvojovými plány území LK,
závazný rozvojový dokument – ÚP
katastrální území Dětřichov
0,4 mil. Kč
KÚLK, okolní obce
obyvatelé, podnikatelé, místní aktéři
2015-2017
ano
IROP, KÚLK, obecní rozpočet

PROGRAM ROZVOJE OBCE DĚTŘICHOV NA OBDOBÍ 2015-2030

80

Programové opatření PO. 7.1.
Aktivita
A. 7.1.1.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 7.1.
Aktivita
A. 7.1.2.
Cíl
Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář
Programové opatření PO. 7.2.
Aktivita
A. 7.2.1.
Cíl

Lokalizace aktivity
Předpokládané náklady-odborný odhad
Partneři aktivity
Cílová skupina
Harmonogram
Soulad s územním plánem
Financování
Komentář

Sociální bydlení
Revitalizace čp. 93 stará budova - byty
třípodlažní budova poskytuje prostor pro
zbudování cca 8-10-ti malometrážních bytů
čp. 93
6 mil. Kč
pro mladé či osamocené klienty řešící bytový
problém.
2018-2020
zapracovat do nového ÚP
IROP, národní programy, obecní rozpočet

Sociální bydlení
Modernizace DPS
oprava a snížení energetické náročnosti
objektu
DPS
2 mil. Kč
obyvatelé DPD
do 3 až 5 let
ano
IROP, OPŽP, obecní rozpočet

Bezpečná obec
Společný projekt prevence kriminality a
sociálního začleňování
prevence kriminality, především mladistvých
a předcházení patologickým jevům a
příhraniční kriminality
obce Heřmanice Dětřichov, Kunratice
0,3mil. Kč
Agentura pro sociální začleňování, obce
Heřmanice, Dětřichov, Kunratice
obyvatelstvo
2017-2020
ano
PRV, obecní rozpočet
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B. 6 PODPORA REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE

B. 6. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Program rozvoje obce Dětřichov na období 2015-2030 vymezuje obecný směr rozvoje obce.
Strategická vize uvedená v úvodu návrhové části dává představu o tom, jaký by Dětřichov měl být
v budoucnu na konci vymezeného období. Program rozvoje obce prostřednictvím konkrétních aktivit
směřuje k naplnění stanovených dlouhodobých cílů a priorit. Tento dokument by měl být živý a
sloužit k programovému řízení rozvoje obce. Měl by být nástrojem, který pomáhá při získávání
podpory a čerpání dotací. Pro účinnost Programu rozvoje obce je zapotřebí specifikovat, jak bude
probíhat samotná realizace navrhovaných záměrů. Úspěšné dosažení všech zamýšlených cílů
Programu rozvoje obce je podmíněno nutností, aby se do realizace zapojili všichni místní aktéři,
kterým není lhostejný rozkvět obce (veřejný sektor, soukromý sektor, neziskový sektor). Pro zajištění
naplňování Programu rozvoje obce, a aby bylo možné plánované aktivity realizovat, je třeba nastavit
prováděcí mechanismy. Je nutné ustanovit osoby odpovědné nejen za řízení realizace, ale i za výkon a
kontrolu plnění a vyhodnocování jednotlivých aktivit. S ohledem na omezený administrativní aparát
správy obce (není obsáhlý, jako ve větších městech), je nutné definovat organizační strukturu a
personální obsazení. Pro realizaci Programu rozvoje obce bylo Programovým výborem zvoleno
následující implementační schéma:
Řídící složka Programu rozvoje obce:
Starosta - Martina Kohoutová
Místostarostka - Brelka Zdeněk
Rada města
Kompetence a činnosti:
Na základě zpracovaných podkladů od Výkonné a kontrolní složky (uvedené níže) usměrňovat
realizaci Programu rozvoje obce následujícím způsobem:
• iniciace realizace opatření a aktivit na základě Akčního plánu,
• vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit Programu rozvoje obce,
• svolání řídící složky v případě potřeby, minimálně 1x za rok v období přípravy rozpočtu na
následující rok a zajištění finančního plánování pro naplňování Programu rozvoje obce,
• projednání podnětů vztahujících se k realizaci opatření a aktivit,
• schvalování zpráv o realizaci Programu rozvoje obce,
• projednávání změn a aktualizací Programu rozvoje obce,
• zajištění schvalovacích procesů a aktualizací Programu rozvoje obce v orgánech obce,
• delegování jednotlivých činností a pravomocí na odpovědné osoby,
• Programový dokument – Programu rozvoje obce (PRO), znění Monitorovacích zpráv o
průběhu realizace PRO, aktualizace aktuální verze PRO, evaluace bude zveřejněna na
internetových stránkách obce http://www.detrichov.net/.
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Členové řídící složky se budou scházet dle aktuální potřeby nejméně však 1xdo roka, v období
přípravy rozpočtu obce na následující rok, setkání skupiny bude iniciováno Výkonnou a kontrolní
složkou - podklady pro jednání budou rozeslány členům řídící složky v souladu s pravidly uvedenými v
jednacích řádech orgánů obce, nejpozději však 7 dní před plánovaným jednáním.
Informace o konání jednání řídící skupiny budou zveřejněny na internetových stránkách města.
Výkonná a kontrolní složka:
S ohledem na omezené personální možnosti obce je starosta obce členem i výkonné složky
Jméno a příjmení
Název funkce
činnosti při realizaci PRO
koordinace činnosti při realizaci
Martina Kohoutová
starostka
PRO a přípravy akčního plánu
finanční plánování, příprava
Tarabová Jana
předseda finančního výboru
rozpočtu
monitoring plnění PRO,
Šťasný Stanislav
předsedkyně kontrolního
podklady pro aktualizaci,
výboru
evaluaci
metodické vedení,
administrace a zpracování
podkladů pro realizaci aktivit
Ing- Luděk Suchomel, MBA
projektový manažer
PRO, zpracování
monitorovacích zpráv a
podkladů pro řídící složku,
sestavení Akčního plánu
Kompetence a činnosti:
• organizace a zajišťování realizace Programu rozvoje obce,
• příprava podkladů pro jednání řídící složky týkající se naplňování realizace Programu rozvoje
obce,
• evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizaci Programu rozvoje obce,
• organizace spolupráce s místními aktéry při realizaci a naplňování Programu rozvoje obce,
• monitoring a evaluace naplňování Programu rozvoje obce,
• zajišťování podkladů pro zveřejňování informací k Programu rozvoje obce na internetových
stránkách obce.
Vyprofilováním kompetencí, odpovědností a náplní činnosti Řídící a Výkonné a kontrolní složky je
vytvořen realizační rámec pro provádění aktivit, vedoucích k dosažení cílů a priorit PRO.
Aktivity budou realizovány podle jejich důležitosti a významu.
Řídící složka na základě podkladů Výkonné a kontrolní složky stanovíAkční plán na nejbližší období
(2016-2018), který bude zohledňovat finanční, kapacitní a časové možnosti obce i všech zapojených
místních aktérů a partnerů. Akční plán bude následně minimálně jednou za rok průběžně doplňován
a aktualizován zpravidla při přípravě rozpočtu. Změny v průběhu realizace aktivit projedná a schválí
Řídící složka na základě podkladů Výkonné a kontrolní složky. Jednotlivé aktivity budou realizovány
prostřednictvím konkrétních projektů. Bližší popis projektu bude popsán v Projektovém listu.
Zpracování projektových listů zajistí Výkonná a kontrolní složka.
Každoročně bude probíhat monitoring a vyhodnocení realizovaných aktivit. Nové podněty a možné
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aktivity a projektové záměry budou po odsouhlasení Řídící složkou zařazeny do Zásobníku
rozvojových aktivit. Informace o průběhu realizace Programu rozvoje obce budou jednou ročně
zveřejněny.

B 6. 2 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
K naplnění Programu rozvoje obceDětřichov bude potřeba plánovitě pracovat na zajištění finančních
zdrojů. Při realizování rozvojových aktivit k naplnění dlouhodobých cílů a rozvojových priorit se
předpokládá vícezdrojové financování. Základ financování tvoří vlastní finanční zdroje obce. Současně
se předpokládá využití spolufinancování z evropských, národních, krajských, nadačních a dalších
případných v úvahu připadajících programů a fondů. Předpokládané zdroje na finanční krytí
jednotlivých aktivit jsou popsány v části rozvojové aktivity.
Řídící složka bude aktivně iniciovat získávání finančních zdrojů pro naplnění PRO, současně bude
usilovat o zapojení finančních prostředků soukromého sektoru a využívat i možností neziskového
sektoru. Výkonnou a kontrolní složkou budou v Akčním plánu zpřesňovány informace o možnostech
financování jednotlivých aktivit. Akční plán je základním podkladem pro tvorbu finančního výhledu,
finančního plánu a rozpočtu obce na příslušný rok. Výkonná a kontrolní složka na základě
vyhodnocení Akčního plánu a aktivit, které se podařilo realizovat, vyhotoví Monitorovací zprávu
o průběhu plnění Programu rozvoje obce. Na základě toho vypracuje podklady pro sestavení návrhu
výdajové části rozpočtu na příslušný rok, zahrnující požadavky na finanční zdroje ke krytí aktivit
Programu rozvoje obce. Výdaje na krytí aktivit k naplňování programových cílů a priorit Programu
rozvoje obce budou v rozpočtu označeny. Obec tím získá přehled, jaké finanční prostředky na
realizaci Programu rozvoje obce vynakládá.

B. 6. 3 MONITORING PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Výkonná a kontrolní složka obce je odpovědná za sledování a vyhodnocování naplňování cílů
a opatření Programu rozvoje obce. S monitoringem realizace Programu rozvoje obce souvisí zejména
shromažďování informací o průběhu realizace dílčích aktivit, jednotlivých opatření a programových
cílů – aktualizace aktivit, tvorba a aktualizace projektových listů. Podkladem pro provádění aktualizaci
je evaluace – komplexní systematické posuzování procesu realizace Programu rozvoje obce.
V rámci monitoringu a evaluace Programu rozvoje obce bude prováděno:
•
•
•
•
•
•
•

zpřesňování informací o realizaci jednotlivých aktivit, naplnění indikátorů,
včasné zpracování informací o korekcích průběhu realizace aktivit Výkonnou a kontrolní
složkou a předání informací Řídící složce,
zpracování vyhodnocení Akčního plánu jednou za rok,
sledování naplňování dlouhodobých cílů a priorit,
jednou za rok vypracování Monitorovací zprávy Programu rozvoje obce a předložení
podkladu pro sestavení návrhu rozpočtu,
předání Monitorovací zprávy o průběhu realizace Programu rozvoje obce členům Řídící složky
k projednání,
v cílovém roce období platnosti Programu rozvoje obce, tj. 2030, vypracování komplexní
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hodnotící zprávy, jakožto podkladu pro sestavení nového Programu rozvoje obce na nové
stanovené období.
Hodnoty monitorovacích ukazatelů a termíny plnění aktivit, které budou sledovány v rámci
monitoringu, budou zpřesněny v Akčním plánu.
Monitorovací zpráva o naplňování Programu rozvoje obce bude sloužit Řídící složce k dalšímu
usměrňování a aktualizaci Programu rozvoje obce.
Obsahem Monitorovací zprávy o průběhu realizace Programu rozvoje obce bude zejména:
•
•
•
•

vyhodnocení Akčního plánu, kde bude uvedena informace o realizaci dílčích aktivit
a projektů, které se podařilo v uplynulém období zrealizovat,
informace o plnění hodnotících ukazatelů v rámci rozvojových aktivit, naplňování
dlouhodobých cílů a priorit,
zdůvodnění změna odchylek od plánovaného průběhu Programu rozvoje obce,
návrh na úpravu, korekci Programu rozvoje obce

Monitorovací zpráva bude předložena řídící složce k projednání a schválení. Výsledný dokument bude
předložen zastupitelstvu obce Dětřichov kprojednání a schválení. Monitorovací zpráva bude následně
zveřejněna.

B. 6. 4 AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné průběžně monitorovat, vyhodnocovat a
následně v případě potřeby aktualizovat podle skutečného průběhu realizace jeho dílčích částí.
Podnětem k aktualizaci Programu rozvoje obce může být potřeba stanovení nových cílů ve vazbě na
závažné změny vnějších podmínek. Podnětem k aktualizaci Programu rozvoje obce by však neměla
být změna politických poměrů ve vedení obce.
Aktualizace Programu rozvoje obce proběhne nejpozději v roce 2020, případně dříve, když bude
nutné reagovat na vnější podněty nebo na finanční možnosti a úroveň příjmové části rozpočtu obce.
Přezkoumání Programu rozvoje obce bude probíhat pravidelně jednou za rok nebo dle potřeby. Dílčí
hodnocení Programu rozvoje obce bude sloužit jako podklad pro nastavení dalších realizačních
postupů pro naplňování Programu rozvoje obce a sestavování obecního rozpočtu. Aktualizované
projektové listy budou podkladem pro dílčí přezkoumání Programu rozvoje obce, vyhodnocení
Akčního plánu a sestavení Monitorovací zprávy o průběhu realizace aktivit. Podklady připraví
Výkonná a kontrolní složka města odpovědná za monitoring a evaluaci Programu rozvoje obce.
Návrhy na změny Programu rozvoje obce budou provedeny po odsouhlasení Řídící složkou do
dokumentu, který bude mít obdobnou strukturu jako doposud platný Program rozvoje obce, a budou
označeny datem vzniku, jako aktualizovaná verze k dd.mm.rrrr. Dokument bude v úvodu obsahovat
seznam aktualizací. Každá změna bude v textu dokumentu vyznačena a opatřena termínem. Případné
aktualizace a změny Programu rozvoje obce budou schváleny zastupitelstvem obce Dětřichov.
Aktualizovaná verze Programu rozvoje obce bude zveřejněna.
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B. 6. 5SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Aktualizace Programu rozvoje obce Dětřichov na období 2015-2030 provedená v dubnu 2020 byla
schválen na jednání obecního zastupitelstva dne 22.4.2020 pod Usnesením č. 10/9/2020.
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