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Úvod 

 
Program rozvoje obce (dále PRO) je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném 
zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace 
v obci, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje 
představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. 

 
Program rozvoje obce 
 

• zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje jejich možná řešení, 
umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních 
a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce; 

 

• je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech; 
 

• podporuje spolupráci různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i 
organizací působících v obci; 

 

• zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací); 
 

• je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní rozvoj aktivit. 
 
Program rozvoje obce Rybitví byl postupně vytvářen na podkladě jednotlivých akčních plánů obce z 
předešlých let. Na jeho tvorbě se podíleli zejména členové zastupitelstva obce 
a občané. Byl vytvořen společný tým, který se aktivně podílel na jeho vzniku. 
 

Do zpracování PRO byla významně zapojena veřejnost. Obyvatelé obce v anonymním dotazníkovém 
šetření vyjádřili své názory na různé oblasti života v obci. Výsledky byly pečlivě vyhodnoceny a využity jako 
podklad pro další zpracování. Dne 9.12.2019 prostřednictvím zasedání zastupitelstva obce byl "Program 
rozvoje obce Rybitví" schválen. Strategická vize dokumentu je zpracována na období 2019 - 2025. 
Programové cíle a opatření v tomto dokumentu jsou zpracovány na období 2019 - 2025. 
 

PRO je také dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého plánování ekonomického  a sociálního 
rozvoje obce. V  rámci strategického plánování byly analyzovány současné problémy obce a navrhnuta 
opatření k jejich řešení. Plán se týká různých oblastí života v obci, např. bydlení, infrastruktury, dopravní 
obslužnosti, místní ekonomiky a podnikání, školství, životního prostředí a zemědělství, kulturního a 
společenského života v obci, podpory turismu a rekreace. 
 
Cílem zpracovatelského týmu bylo zapojit v co největší míře do plánování obce i občany a další subjekty 
působící v obci. Z těchto důvodů byla veřejnost průběžně informována a očekávalo se i aktivní zapojení 
obyvatel do strategického plánování. V rámci procesu plánování bylo použito dotazníkové šetření i veřejná 
zasedání zastupitelstva. Připomínky a návrhy byly do dokumentu zapracovány. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

A.1 Charakteristika obce 
 

1. Území 
 
 

Poloha 
 

Obec Rybitví se nachází v Pardubickém kraji (okres Pardubice) cca 100 km východně od Prahy a cca 4 km 

severozápadně od krajského města Pardubice. Katastr obce se nachází v rovinaté části Polabské nížiny s 

rozvinutou zemědělskou i průmyslově - chemickou výrobou.  Obec se nachází v nadmořské výšce 

průměrně 219 m nad mořem. Katastrální výměra činí 5,24 km².  
 
 
 
 

Obr. č. 1: Mapa Rybitví 

 

Zdroj: mapy.cz, zpracování vlastní  
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Z historie obce 
 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy se král Karel IV. o obci zmiňuje v listu 

představenému opatovického kláštera. Z toho lze usuzovat že původní osídlení je ještě mnohem starší, 

snad ještě před rokem 1244. Název obce je odvozen od rybářů. Nejvýznamnějším majitelem panství byl 

Vilém z Pernštejna, posledním pak baron Richard Drasche z Wartimberka, který o majetek přišel po 1. 

světové válce. Nejznámějšími rodáky jsou bratranci Veverkové, vynálezci ruchadla. Původně se jednalo 

o ryze zemědělskou obec s možností rybaření na Labi. Roku 1827 tu bratranci Veverkové (sedlák 

František a kovář Václav) sestrojili nový pluh, který pojmenovali ruchadlo. 

 

 

Historie znaku 

 

Tři ryby v modrém poli představují tři obce - Rybitví, Lhota Blatníkovská a samota Blatník - které zanikly 

rozvojem chemického průmyslu, modrá barva symbolizuje blízkost řeky Labe. Ruchadlo připomíná 

vynález bratranců Veverkových, jehož princip je doposud využíván v zemědělství na celém světě. Žlutá 

barva připomíná úrodnou půdu polabské nížiny. 

 

 

 

Obr. č. 2: Znak obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zdroj: wikipedia.org  

 
 
Zpět na OBSAH 
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2. Obyvatelstvo 
 

 

Demografická situace 

 
 
Historický vývoj počtu obyvatel 
 
 

 
Tab. č. 1: Historický vývoj počtu obyvatel obce - porovnání 10letého vývoje 

Rok Počet obyvatelstva k 31.12. Narozeno Zemřelo Přistěhováno Odstěhováno 

2008 1433 20 11 78 67 

2018 1342 19  20 51 63 

Zdroj: data obecní úřad, zpracování vlastní (aktualizováno 2019) 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel obce 2008 - 2018 

 
 
Zdroj: data ČSÚ 
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        Graf č. 2: Historický vývoj počtu obyvatel obce 1869 - 2011 

 
         Zdroj: data ČSÚ 
 

 

Na vývoj počtu obyvatel nelze nahlížet po určitou dobu úplně jednoznačně neboť obec Rybitví nebyla 
jen obcí v pravém slova smyslu, a protože zde mezi obyvatele obce patřili od roku 1920 i zaměstnanci 
průmyslového podniku Synthésia Semtín. Obec působila jako jakási kolonie a podle počtu zaměstnaných 
osob se snižoval nebo zvyšoval počet obyvatel obce. 
 
 

        Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel obce za 25 let (1994-2018) 

 
         Zdroj: data ČSÚ  

 
Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel za 25 let ukazuje, že počet obyvatel obce Rybitví má až 

v posledních letech mírně klesající trend.  
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 Tab. č. 2: Vývoj počtu obyvatel 2008-2018 v porovnání obec, ORP, Pardubický kraj, ČR 

 

  Zdroj: data ČSÚ, tabulka vlastní  
 

 

 

 

 

 Tab. č. 3: Vývoj počtu obyvatel 2008-2018 - jednoduchý bazický index 

 
  Zdroj: data ČSÚ, tabulka vlastní  
 
 

 
 
 
 

 Graf č. 4: Vývoj počtu obyvatel 2008-2018 v procentech porovnání obec, ORP, kraj, ČR 

 
Zdroj: data ČSÚ, graf vlastní  
 

Vývoj počtu obyvatel obce Rybitví má na rozdíl od ČR, Pardubického kraje a ORP naopak klesající trend. 
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Tab. č. 5 : Věková struktura obyvatel 2014-2018 a průměrný věk 

 Počet 
obyvatel 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) Průměrný 
věk muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

2014 1378 644 734 188 918 272 43.0 

2015 1381 641 740 200 910 271 42.9 

2016 1371 638 733 206 892 273 43.1 

2017 1355 636 719 196 878 281 43.5 

2018 1342 630 712 196 871 275 43.4 

Zdroj: data ČSÚ, zpracování vlastní (aktualizace 2019) 
 
 

Z tabulky je patrné, že počet obyvatel ubývá a věkový průměr se zvyšuje. 
 

 
 
Věková struktura obyvatel obce Rybitví k 31.12.2018 
 
0 - 14 let = 196 obyvatel, tj. 14,6 % 

15 - 64 let = 871 obyvatel, tj. 64,9 %    65 a více let = 275 obyvatel, tj.  20,5 % Celkem 1342 obyvatel 

Zdroj: data ČSÚ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graf č. 5: Věková struktura obyvatel Rybitví vs. kraj, ORP, r. 2018 

 
Zdroj: data ČSÚ, graf vlastní (aktualizace 2019) 
 

 
Z grafu ve srovnání kraj, ORP a obec Rybitví má obec nižší procento obyvatel do 14 let a naopak vyšší 
procento obyvatel ve věku 15-65let a 65 let a více.  

14,6

15,9

15,8

64,9

64,2

64,3

20,5

19,9

19,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Obec Rybitví

ORP Pardubice

Pardubický kraj

0- 14 let 15 – 64 let 65 a více let



PROGRAM ROZVOJE OBCE 
 

Stránka 10 z 48  

 
Vyjížďka obyvatel za prací, do škol a za službami 
 

Mnozí obyvatelé obce Rybitví pracují přímo v obci nebo v přilehlých městech, především ve 
městě Pardubice a Lázně Bohdaneč. 
 
 

Nejčastěji obyvatelé navštěvují v Pardubicích  tyto úřady: 
 

Stavební úřad  

Finanční úřad  

Matriční úřad  

Úřad práce 

Katastrální úřad 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Živnostenský úřad 

Soud a státní zastupitelství 

Hygienická stanice 

 
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) v r. 2011 (1389) byl podíl vyjíždějících za prací 24,3% což 

nepřekračuje celostátní průměr 24,8% ani krajský průměr 47,9%. 

 

 

 
 
 
Vzdělanostní struktura 

Podle údajů ze SLBD 2011 bylo v obci Rybitví 36% obyvatel ze všech obyvatel nad 15 let s maturitou a 

vyšším, z toho 8% s vysokoškolským vzděláním.  
 

Sociální situace 
 

V ČR žilo k datu  cca 550 tis. Kč cizinců, v Pardubickém kraji cca 10 tis. cizinců a v okrese Pardubice to je 

cca 6 tis. cizinců. 

 
Spolková činnost 
 
V obci působí několik dobrovolných spolků např.: 
 
Myslivecký spolek Staré Rybitví – zabývá se lovem a odchytem zvířat a ochranou přírody. 
 
TJ Jiskra zajišťuje sportovní dění v obci, je pořadatelem mnoha sportovních akcí, především fotbalu a 
volejbalu a tenisu.  
 
      
Zpět na OBSAH 
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3. Hospodářství 
 

Ekonomická situace (zemědělství, průmysl, služby, cestovní ruch…) 
 

V obci bylo registrována k 31.12.2018 255 ekonomických subjektů ale pouze 108 jich je se zjištěnou 
aktivitou. 79 je fyzických osob a 29 je právnických osob. Z grafu je patrné množství registrovaných subjektů 
vyznačené zelenou barvou a jejich aktivita je značena modrou barvou. 
 
Graf č. 6 : Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti  

 
 
Zdroj: www.vdb.czso.cz 
 

             Graf č. 7 : Nejvyšší zjištěná aktivita subjektů v těchto činnostech 

 
              Zdroj: www.vdb.czso.cz, zpracování vlastní 

 

http://www.vdb.czso.cz/
http://www.vdb.czso.cz/
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Zemědělství a průmysl 

 

Zemědělství má v obci stále svoji tradici, v obci je registrováno v oblasti A Zemědělství, lesnictví, rybářství 
je 12 subjektů, aktivitu vykazuje 9 subjektů. V průmyslovém odvětví Průmysl celkem  B-E je registrováno 
37 subjektů, aktivitu vykazuje jenom 15 subjektů. Největší aktivita je vykazována v Stavebnictví značeno 
F, 23 subjektů ze 44 registrovaných. K největším firmám v obci patří Synthesia, a.s. (založená 1920), další 
známou firmou je PROXIM s.r.o.  i stavební firma STABEDO s.r.o. 

  
Obr. č. 3: Synthésia 

 
Zdroj: www.ceskachemie.cz 

 
 
 
Služby a pohostinství 
 
V obci je občanům k dispozici především: 
 
pošta,  
kadeřnictví,  
manikúra,  
pedikúra,  
prodejna potravin,   
masna.  
 
V současné době v obci fungují také dvě restaurace s celotýdenním provozem.   
 
Restaurace Pod břízkami a Restaurace Na Hřišti.  
V rámci činnosti I - Ubytování, stravování, působí v obci aktivně 4 subjekty. 

 
  
 

http://www.ceskachemie.cz/
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Cestovní ruch 
 

Přímo v obci Rybitví se nachází zajímavý turistický cíl  - Rodný dům Václava Veverky, spoluvynálezce ruchadla. 

Typická zemědělská usedlost. Na domku je umístěna pamětní cedule s nápisem: "Zde se narodil Václav Veverka, 

vynálezce ruchadla, dne 10. prosince 1790". Na zahradě stojí památník bratranců Veverkových. Na místě, kde 

Veverkovi poprvé v roce 1827 orali, stojí monument ruchadla.  Objekt je vedený jako Kulturní památka katal. 

čísla 1000132069_0001 a v  ÚSKP: pod číslem 21199/6-4388. 

 

Obr.č. 4: Rodný dům Václava Veverky, obec Rybitví čp. 319 

 
Zdroj: www.pamatkovykatalog.cz 

 

Obr. č. 5: Mapa - rodný dům Václava Veverky, obec Rybitví čp. 319

 
Zdroj: www.mapy.cz, zpracování vlastní 

http://www.mapy.cz/
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Návštěvníky Pardubického kraje bývají nejčastěji turisté z Královehradeckého kraje, kteří vyhledávají 

atraktivitu, zážitky, historické památky, architekturu, a to ve velké míře ve spojení s cykloturistikou. Oblast 

je takřka cyklistickým rájem, kvůli rovinnému terénu. Města v této lokalitě se nacházejí v úrodné Polabské 

nížině. Nejvyšším bodem je Kunětická hora, jež dosahuje výšky pouhých 294 m n. m.  

 

 

Obr. č. 6: Hrad Kunětická hora 

 
Zdroj: www.firmy.cz 

 

 

Obr. č. 7: Mapa – Turistické cíle v okolí obce 

 
      Zdroj: mapy.cz, zpracování vlastní 

 

Okolí města Pardubice je osídleno již velmi dlouho. Nejstarší stopy pocházejí z mladšího paleolitu, tj. až z 

doby 40 000 let př. n l.  

 

http://www.firmy.cz/
http://www.firmy.cz/
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Vývoj města Pardubice a jeho okolí pak značně ovlivnil první pražský arcibiskup Arnoštek z Pardubic, 

osobní rádce krále a císaře Karla IV. Úpadek nastal po husitských bojích. Rozkvět nastal, až když se oblast 

stala majetkem Pernštejnů. Vliv měli na podobu Pardubic i rozvoj pivovarnictví v okolí. Pernštejnové také 

tuto oblast důmyslně prodchly sítí kanálů a propojili tak rozsáhlý komplex rybníků v okolí. Národní přírodní 

rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka představují komplex vodních a mokřadních biotopů, 

vytvořených kolem jednoho z největších zachovalých rybníků někdejší pernštejnské rybniční soustavy, 

napájený Opatovickým kanálem. Bohdanečský rybník založil na počátku 16. století Vilém z Pernštejna. 

Podle urbáře z roku 1783 bylo na pardubickém panství 213 rybníků, o celkové rozloze cca 5486 ha, z čehož 

byla polovina plochy všech rybníků závislá na vodě přiváděné z Opatovického kanálu. 

 

Obr. č. 8: Opatovický kanál 

 
Zdroj: www.pujcovny-lodi.cz 

 

 

Obr. č. 9: Opatovický kanál jako turistická atrakce  

 

Zdroj: www.cvok.cz 

http://www.pujcovny-lodi.cz/
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Obr. č. 10: Pernštejnská rybniční soustava u Lázní Bohdaneč 

 
   www.kudyznudy.cz 

 

Dějiny zde také zanechaly množství kulturních památek např. zámek v Pardubicích. 

 

 

 

Obr. č. 11: Pardubická zámek 

 
Zdroj: www.novinky.cz 
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O mnoho let později významně kdo ovlivnil tvář Pardubicka, byl architekt Josef Gočár (narozen                            

v nedaleké obci Semín).  V 1. polovině 20. století zde vytvořil řadu architektonických staveb. 

Nejvýznamnější stavbou je jistě Lázeňský pavilon (dnes nazýván Gočár) v Lázních Bohdaneč.  
 

Obr. č. 12: Lázeňský pavilon v Lázních Bohdaneč 

 
Zdroj: www.turistikacz 

 

Směrem na východ v nedalekém městě Holice je vyhledávaným objektem turistů muzeum Dr. Emila 

Holuba v Holicích. 

Obr. č. 13: Africké muzeum Dr. Emila Holuba 

 
Zdroj: www.turistikacz 

 

http://www.turistikacz/
http://www.turistikacz/
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V této oblasti se nalézá i řada ukázek unikátní lidové architektury, např. roubený kostel sv. Mikuláše             

ve Velinách.  
 

 

Obr. č. 14: Kostel sv. Mikuláše v obci Veliny 

 
     www.pamatkovykatalog.cz 

 

Naopak západním směrem se nachází jiná výjimečná památka, hřebčín v Kladrubech n/L, který se dočkal 

zařazení mezi národní kulturní památky.  

 

Obr. č. 15: Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

 
Zdroj: www.botany.cz 
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Trh práce 
 

Podíl nezaměstnaných osob (%) k 31.12.2015 v obci Rybitví činila 1,4%. 
 

Graf č. 8: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v % 

 
Zdroj: data ČSÚ, zpracování vlastní 
 
 

Obr. č. 16: Mapa průměrné míry nezaměstnanosti v ORP v kraji na konci dubna 2019 

 
 
Zdroj: data Pardubický kraj 
 

Celkově nezaměstnanost postupně klesá. Na konci roku 2018 činila registrová míra nezaměstnanosti 

v okrese Pardubice pouze 1,7%, což je nižší než v kraji. 

 
Zpět na OBSAH 
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4. Infrastruktura 
 
Technická infrastruktura 
 

Zastavěná část obce je vybavena veškerými inženýrskými sítěmi včetně plynu a horkovodu, všichni občané 
mají možnost se napojit na digitalizovanou telefonní sít, kabelovou televizi a internet.  

 
Veřejný vodovod  
 
Obec Rybitví je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pardubice VSVČ (větev DN 300 – 
Pardubice Doubravice, Semtín, Lázně Bohdaneč a dále, odbočná větev DN 150 Semtín – Rybitví – Černá u 
Bohdanče, Živanice). V obci je vybudovaná vodovodní síť zásobních řadů DN 150, 100, 80 napojená z 
hlavního řadu SV. Vodojem SV: Kunětická hora (15 000 m3, kóty 277/272 m n. m.). Vodovod je vyhovující.  
Provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s. 
 
 
Obr. č. 17: Veřejný vodovod dle mapy PRVKÚK 

 
Zdroj: http://prvk.pardubickykraj.cz/mapy/vodovody 

 
 

Veřejná kanalizace  
 
V obci je vybudovaná soustavná kanalizační síť pro odvádění odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou 

odváděny k čištění na ČOV Pardubice (Synthesia) hlavní – kmenovou stokou P. Kmenová stoka P 

odvodňuje území severně od ČOV, je prodloužena do Rybitví, kde prostřednictvím dvou čerpacích stanic 

(ČS) jsou do ní zaústěny ředěné splašky z prostoru Staré Kolonie (dešťové vody do odvodnění povrchových 

vod areálu Synthesia Aliachem a.s.) a splaškové odpadní vody z prostoru Nové Kolonie (dešťové vody z 

terénu do místních vodotečí). Stávající odkanalizování je vyhovující. Do stoky P jsou přivedeny i odpadní 

splaškové vody z hlavní ČSOV Lázní Bohdaneč. 

 
 
 

http://prvk.pardubickykraj.cz/mapy/vodovody
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Obr.č.18: Veřejná kanalizace dle mapy PRVKÚK 

 
Zdroj: http://prvk.pardubickykraj.cz/mapy/kanalizace 

 
 
Plynofikace 
 

Obec je plně plynofikována. 
 
Obr.č.19: Mapa plynofikace 

 
 
Zdroj:https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-obci/seznam-
obci/rybitvi/up-rybitvi/?file=11389&page=217145&do=download 

http://prvk.pardubickykraj.cz/mapy/kanalizace
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-obci/seznam-obci/rybitvi/up-rybitvi/?file=11389&page=217145&do=download
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-obci/seznam-obci/rybitvi/up-rybitvi/?file=11389&page=217145&do=download
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Odpadové hospodářství 

 

 
Obec Rybitví ve spolupráci se společností Služby města Pardubic, a.s. poskytuje nadstandardně svým 
občanům ZDARMA zapůjčení hnědé nádoby na sběr bioodpadu a ZDARMA odvoz bioodpadu z těchto 
nádob v sezoně 2x měsíčně. Občané Rybitví také mohou odvážet bioodpad na sběrný dvůr, který je 
otevřen 2x týdně. Na sběrný dvůr mohou občané odevzdat elektrospotřebiče. Obec má k dispozici sběrný 
dvůr s kontejnery a sběrnými nádobami. Svoz domácího odpadu zajišťuje společnost Služby Pardubice a.s. 
 
Obr.č.20: Sběrné nádoby na odpad 
 

 
 

Zdroj: www. euronaradi.cz 
 
 
Velkým tématem a velikou ekologickou zátěží už několik let je spalovna odpadu, která se nachází na území obce. 
Prozatím je uzavřená a provozovat se zatím nebude. 
 

Obr.č.21: Spalovna odpadu 

 
Zdroj: www.zelenapropardubicko.cz 
 

 



PROGRAM ROZVOJE OBCE 
 

Stránka 23 z 48  

 

Dopravní infrastruktura 
 
Komunikace pro motorová vozidla 
 
Silniční doprava 
 

Územím vede silnice I. třídy č. 36 Pardubice – Lázně Bohdaneč a III. třídy č. 32225 do Černé u Bohdanče, 

další komunikace jsou místní obslužné, železnice zde nevede, v areálu továren vedou kolejové vlečky. 

Místních komunikací je na území obce Rybitví celkem 8 km. 

 

 

Obr. č. 22: Mapa intenzity provozu za 24 h 

 
Zdroj: ŘSD, zpracování vlastní 
 

 

Intenzita dopravy na I/36 podle sčítání vozidel ŘSD z roku 2016 činí 12268 vozidel za 24h. Intenzita na 

III/32225 nebyla intenzita ŘSD měřena.  

 

Dopravní infrastruktura je středem pozornosti občanů obce. Vysoká intenzita motorových vozidel často 

ohrožuje bezpečnost chodců, a to především osob s omezených způsobem pohybu a orientace. Z tohoto 

důvodu je a bude i nadále této oblasti věnována zvýšená pozornost.  

 

Na komunikace I/36 dochází k častým a velice nebezpečným dopravním nehodám.  Komunikace I/36 je 

vysoce zatížena nákladní automobilovou dopravou, a to především kamionů. Z tohoto důvodu se 

Pardubický kraj rozhodl tuto komunikace od státu majitele ŘSD převést do svého majetku, do své správy 

a plánuje přistoupit také k regulaci dopravy, především v omezení průjezdu kamionů v trase, která ochrání 

minimálně pět obcí.  
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Obr. č. 23: Jedna z mnoha dopravních nehod na I/36 

  
Zdroj: www.pardubicky.denik.cz 

 
 
Obr. č. 24: I/36 na území obce Rybitví 

 
Zdroj: mapy.cz 

 
Jedná se o dlouhý rovný úsek, který svádí řidiče k rychlé jízdě a nebezpečným manévrům.  Proto podél 
této nebezpečné komunikace vznikla oddělená smíšená cyklostezka pro cyklisty a pro pěší, která alespoň 
částečně ochrání účast její účastníky od silniční dopravy. 
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Pasport místních komunikací 
 

Na území obce Rybitví je síť místních obce v celkové délce 8 km. Z tohoto důvodu bude projednáno nechat 
zpracovat přehledný pasport komunikací, který přispěje k větší přehlednosti, lepší evidenci obecního 
majetku a sloužící tak k plánování údržby těchto komunikací. Níže je vidět ukázka jednoduchého a velice 
přehledného zpracování pasportu místních komunikací www.pasporty.cz. 
 
Obr. č. 24: Ukázka pasportu  

 
Zdroj: http://www.pasporty.cz/ing/index.php 

 
Obec se snaží pečovat o svůj majetek a komunikace udržovat v dobrém technickém stavu. Místních 
komunikací je velké množství a jejich údržba je velice finančně náročná. Přesto se obci stav místních 
komunikací daří udržovat v požadovaném stavu.  
 
Obr. č. 25: Místní komunikace ul. Veverkova

 
Zdroj: http://www.ateliermok.eu 

 
Řešení bezpečnosti dopravy z roku 2005 v ulici Veverkova s využitím podélného stání projektant 

http://www.pasporty.cz/
http://www.pasporty.cz/ing/index.php
http://www.ateliermok.eu/
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dopravních staveb Ing. Novotný.  
  

Obr. č. 26: Místní komunikace v ulici Školní 
 

 
Zdroj: http://www.ateliermok.eu 

 

Chodníky 
 

V obci je celkem 17 ulic. Chodníky slouží k oddělení silniční dopravy od pěší. Slouží k zajištění vyšší 
bezpečnosti dopravy chodců a k usnadnění dopravy osobám s omezeným způsobem pohybu a orientace. 
Jsou důležitou součástí každodenního života obce. Pochozí trasy lze rozdělit na ty, které už existují, jsou 
nové a splňují předpisy bezpečnosti a bezbariérového užívání, dále na ty, které již existují, ale je nutné je 
modernizovat, upravit je tak, aby splňovali stávající předpisy a dále na ty, které je nutné teprve vybudovat.  

Obr. č. 27: Přechod pro chodce nasvícený z obou stran  

 
Zdroj: obec Rybitví 

http://www.ateliermok.eu/


PROGRAM ROZVOJE OBCE 
 

Stránka 27 z 48  

 
Cyklostezky a cyklotrasy 
 

4193 Velké Koloděje – Rybitví – Lázně Bohdaneč  
 
 
Obr. 28: Mapa – Cyklotrasa č. 4193  

 
Zdroj: Mapy.cz 

 
 
Dopravní obslužnost 
 
620716 Chrudim – Pardubice – Rybitví 

Obec Rybitví je obsluhována spoji městské hromadné dopravy (dále „MHD“) provozované společností 

Dopravní podnik města Pardubic, a.s. 

 

Do obce vede silnice spojující města Pardubice a Lázně Bohdaneč. S městem Pardubice je obec spojena 

trolejbusovými linkami MHD č. 3, 7 a 11 a autobusovou linkou č. 18, díky přítomnosti množství škol a firem 

(Synthesia, Ostacolor, Norbrook, Veolia water, Hexion, Pliska Podlahy, Proxim, Pro 8, Tart, VSK atd.) zajíždí 

do obce velké množství výpomocných linek 903 a 918. Dopravní obslužnost doplňují pravidelné linky 

vnitrostátní autobusové dopravy. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zpět na OBSAH 
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5. Vybavenost obce 
 

 
Obr. 29: Mapa Rybitví – schéma vybavení 

 

 
 

 
 

Obr. č. 30: Objekt obecního úřadu  
 

 
 

Zdroj: obec Rybitví 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj6o4XVxPXPAhXDvRQKHVpuD7cQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fe15.zivefirmy.cz%2Fzs-a-ms-olesna_f262537%3Fcz%3D539%26region%3D108&amp;psig=AFQjCNGWN01T95IJCcVzFFfQ0Vqby295yQ&amp;ust=1477470474779364
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Obr. č. 31: Objekt základní školy 

 

Zdroj: obec Rybitví 
 

 

Obr. č. 32: Střední průmyslová škola stavební 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj6o4XVxPXPAhXDvRQKHVpuD7cQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fe15.zivefirmy.cz%2Fzs-a-ms-olesna_f262537%3Fcz%3D539%26region%3D108&amp;psig=AFQjCNGWN01T95IJCcVzFFfQ0Vqby295yQ&amp;ust=1477470474779364
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Obr. č. 33: Areál středních škol v Rybitví 

 

Zdroj: www.spsstavebni.cz 

 

 
Obr. č. 34: EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r. o.  
 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

EDUCA 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116262554783400492277&id=6693582044021512802&target=PHOTO
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Obr. č. 35: Středisko výchovné péče Pyramida  

 

Zdroj: www.mapy.cz 
 
 
 

Obr. č. 36: LDN 

 

Zdroj: obec Rybitví 
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Obr. č. 37: Prodejna smíšeného zboží 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

 

Obr. č. 38: Pošta 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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Obr.39: Mapa hřiště 

 

Zdroj: www.mapy.cz 
 
 
 

Obr. č. 40: Hřiště 1 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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Obr. č. 41: Fotbalové hřiště 2 

 
 
 
 
 
 

Obr. č. 42: Hřiště 3 – tenisové kurty s antukou 

 

Zdroj: www.mapy.cz 
 

 
 

http://www.mapy.cz/
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Obr. č. 43: Víceúčelové hřiště 4–v areálu středních škol 

 

Zdroj: www.mapy.cz 
 
 
 

Obr. č. 44: Hřiště 5 a 6–v areálu středních škol 

 

Zdroj: www.mapy.cz 
 
 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/


PROGRAM ROZVOJE OBCE 
 

Stránka 36 z 48  

 
 
 
 
 

Obr. č. 45: Venkovní posilovna 
 

 

Zdroj: www.turistickyatlas.cz 

 

 

Obr. č. 46: Ordinace lékaře, veřejná knihovna 

 

Zdroj: www.firmy.cz 
 
 

http://www.turistickyatlas.cz/
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Bydlení 

 
Obec má nyní téměř 350 čísel popisných. Bydlení v obci je v rodinných domech i bytových domech. 
Obyvatelé bydlí jak v činžovních domech, tak i v rodinných domcích či půldomcích. Územní plán počítá se 
zástavbou bytových a rodinných domů v lokalitě za řadovými garážemi s názvem „Na Promenádě“. Počet 
dokončených bytů, za posledních 5 let (2012–2016), je celkem 33 a to především v rodinných domech. 
Obec má k dispozici 20 bytů v Senior centru, v ZŠ 3 byty, v MŠ 3 byty a v činžovních domech celkem 21 
bytů.  
 

        Tab. č. 5: Počty dokončených bytů v jednotlivých letech 

Rok 
Byty 

celkem 
v rodinných 

domech 
v bytových 

domech 

2013 9 6 0 
2014 9 9 0 

2015 8 8 0 

2016 3 3 0 

2017 4 4 0 
Celkem 33 30 0 

         Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní (aktualizace 2019) 
 
 

Školství a vzdělávání 
 
Školská zařízení 
V obci je základní škola 1.- 5. ročník, mateřská škola s kapacitou cca 70 dětí, dále Integrovaná střední škola 
a Střední odborné učiliště stavební, Střední podnikatelská škola EducaNet a Středisko výchovné péče a 
dětský diagnostický ústav Pyramida. K zařízením obce patří ještě obecní knihovna. 
 

Rybitví Základní škola a mateřská škola Rybitví 240 1. stupeň Obec Rybitví dvěma středními školami (dále 
jen „SŠ“) v obci Rybitví. Zřizovatelem SPŠ stavební je Pardubický kraj a škola nabízí učební a maturitní 
obory, nástavbové studium a zkoušky z profesní kvalifikace. Nabízené maturitní a učební obory pro 
stavebnictví (např. obor Truhlář, Tesař, Zedník, Umělecký kovář, Pokrývač, Stavebnictví – Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko pro období 2014–2020|ANALYTICKÁ ČÁST 103 
pozemní stavitelství, Stavebnictví – pozemní stavitelství a architektura, Technická zařízení budov, Technik 
dřevařské a nábytkářské výroby). EDUCAnet – Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. je školou soukromou 
a nabízí čtyřleté maturitní obory, dvouleté pomaturitní obory a dálkové studium. Nabízené obory jsou: 
Počítačová grafika a design, Audiovizuální technologie, Zahraniční obchod a logistika, Sportovní 
management, Nová média a Mediální komunikace. Obě zmiňované SŠ disponují Domovem mládeže a 
jídelnou pro své studenty. Celková kapacita obou SŠ je 1180 míst. 
 
     

       Tab. č. 6: Rejstříková kapacita škol v obci Rybitví 

Název zařízení Obec Č.p. Kapacita 

Mateřská škola Rybitví 126 (143) 1.tř. 78 

Základní škola Rybitví 143 240 

      Zdroj: MŠMT, zpracování vlastní 
 

 
Současné kapacita MŠ i ZŠ je v současné době postačující, ale pokud by došlo k plánované výstavbě nových 
bytů Na Promenádě, bude zapotřebí adekvátní navýšení kapacity.  
 

http://www.pamatka-venkova.cz/
http://www.pamatka-venkova.cz/
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Zdravotnictví 
 

V obci Rybitví je k dispozici ordinace praktického lékaře a zubní ordinace. 
 
Praktický lékař 
Činžovních domů 297, Rybitví 
 
Zubní ordinace 
Školní 126, Rybitví 
 
Sociální péče 
 

V obci Rybitví je sídlo Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví (dále jen „LDN Rybitví“), jejímž zřizovatelem 

je Krajský úřad Pk. LDN Rybitví je zdravotnické zařízení následné péče, určené pro doléčování chronicky 

nemocných pacientů. LDN Rybitví disponuje 105 zdravotními lůžky a 12 sociálními lůžky. Pacientům je k 

dispozici i zdravotní dopravní služba. 

Do obce dojíždí také pečovatelská služba Charita a Včelka. 

 

Kultura 
 

Mezi kulturní zařízení obce patří zejména: 
Obecní hostinec se společenským sálem, Obecní knihovna. 
 

 
Kulturní dění 
 

Kulturní dění v obci Rybitví se drží svých tradic.  
Obec pořádá následující kulturní akce: Plesy dar, Koně v akci, Zpívání u stromku, česko zpívá koledy, 
Mikuláš divadlo, Čarodějnice, Rybitevská pouť, Modelklub, Klub maminek, Zájezdy autobusem, Expozice 
v RD Brat. Veverkových. 
 
Sociální výbor také pořádá další akce: Vítání občánků, Životní výročí, Ozdravný pobyt, Senior MHD. 
 
Školský výbor pořádá akce především pro děti a to: Lampionový průvod na sv. Martina, Tvořivé dílny, 
Dětský karneval, Den matek, den rodiny (Květnové zpívání), Dětský den, Rozloučení s předškoláky.  
 
Sportovní výbor v obci pořádá sportovní akce: Rybitevský bagr, Double black cup, Baba cup, Bikiny cup, 
Hranolek, Waldadon, Kopyto cup, Boba cup (ping-pong), O nejrychlejšího Rybitváka.  
 
Sport a tělovýchova 
 

TJ Jiskra Rybitví – fotbal, gymnastika. 
 

Sport 

V obci je k dispozice pro sportovní vyžití slouží fotbalové hřiště, 2 tenisové kurty, víceúčelové hřiště, 
tělocvična a sokolovna. 

V obci se hraje především volejbal, fotbal a tenis. 
 
 

 
Zpět na OBSAH 
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6. Životní prostředí 
 
Území obce má stanoven koeficient ekologické stability D – území nadprůměrně využívané, se zřetelným 
narušením přírodních struktur. Na území obce je 57 ha lesa, označeno jako nízká lesnatost. 
 
Územní systém ekologické stability 
 

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého 
působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. 
V rámci ÚSES byly v řešeném území vymezeny následující prvky nadregionálního, regionálního a lokálního 
významu. 
Nadregionální biokoridory: 
- K72 nadregionální vodní biokoridor kopírující trasu vodního toku řeky Labe, zahrnuje převážně plochu 
vodního toku a přilehlých břehů, nemá stanoveno ochranné pásmo, vymezený funkční 
Regionální biocentra: 
- RBC 917 Labiště pod Černou – stará Labská ramena a přiléhající zaplavované louky včetně toku Labe v 
jižní části řešeného území, vymezené funkční ÚP Rybitví 
Regionální biokoridory: 
- RBK 6 regionální biokoridor Labe, Labiště pod Černou – spojuje ekologicky významné lokality v labské 
nivě, vymezený funkční 
Lokální biocentra: 
- LBC 5 lokální biokoridor Křičenský kout – Labský břeh se vzrostlými stromy, za pásem zeleně podél Labe 
směrem k průmyslové zóně stáv. kultura orná půda, BC k vymezení 
- LBC 22 lokální biokoridor Stará kolonie – vzrostlé světlé smíšené lesy v severovýchodním okraji řešeného 
území, vymezené funkční 
- LBC 24 lokální biokoridor Bratníkovská Lhotka – nevyužitá plocha s rumištěm v centrální části řešeného 
území, k vymezení 
- okrajově LBC 19 lokální biocentrum Mokřady – okrajově zasahuje do 
jihovýchodní části řešeného území 
Lokální biokoridory: 
- LBK 20 V kocmoudě - spojuje stanoviště labské terasy v severní části řešeného, BC č.21 a 22, částečně 
vymezený funkční 
- LBK 23 Olšinky – lokální biokoridor procházející v jižní části řeš. území od Labe podél hráze odkaliště 
Lhotka, dále probíhá podél malého vodního toku s vodou kontaminovanou kaly a severněji podél 
degradovaných segmentů lužních porostů, dále nevyužitými plochami a plochami orné půdy, pak zahrnuje 
mez na okraji terasy a podél odvodňovacího kanálu BK č. 20, částečně vymezený funkční 
Prvky ekologické stability jsou z velké části vymezené a funkční. 
Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k 
ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.  
 
Záplavové území 

Vzhledem k přítomnosti záplavového území řeky Labe v řešeném území je třeba především zabezpečit 

průmyslový areál Synthesie a čistírnu odpadních vod proti povodňovým vodám. Do vlastního zastavěného 

území obce ani do návrhových ploch záplavové území vymezené hranicí Q100 nezasahuje. 

 

Životní prostředí 
Je nutné uplatňovat veškerá možná opatření pro udržení alespoň stávajícího stavu a výhledové zlepšení.  

 

 

 

 

 

Zpět na OBSAH 
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7. Správa obce 

 

Obecní úřad a kompetence obce 
 

Obecní úřad obce Rybitví je úřadem I. typu. Zajišťuje tak výkon přenesené státní správy a výkon 

samosprávy obce. Pro jiné obce obecní úřad žádné činnosti nevykonává.  

 

Hospodaření obce 
 
Rozpočet obce byl v roce 2018 na příjmové straně ve výši 25. 897 tis.,- Kč, na výdajové straně ve výši 

19.815 tis. ,-Kč. 

 
Graf č. 9: Rozpočet obce v letech 2010-2019 

 

Zdroj: www.rozklikavacirozpocet.cz 
 
 

Se svými finančními prostředky obec hospodaří v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Do 

rozpočtového hospodaření je případně zapojen i zůstatek peněžních prostředků z minulého roku, aby byly 

finanční prostředky maximálně využívány.  Obec v uplynulých pěti letech investiční dotace příliš nečerpala, 

dotace obec získávala dotace především z úřadu práce. 
 

Nemovitý majetek obce je poměrně rozsáhlý. Součástí nemovitého majetku jsou bytové domy, ale také 
pozemky. Obci se daří obecní majetek udržovat a opravovat. 
 

Vnější vztahy a vazby 
 

Obec Rybitví je součástí různých institucí a má zájem o spolupráci a rozvoj území i region. Přínosem 

zapojení obce do jednotlivých organizací je možnost získání dotací, spolupráce, výměna zkušeností, 

získávání informací, a to vše za účelem dalšího rozvoje obce. Obec je členem Regionálního svazku obcí 

Bohdanečsko a MAS Bohdanečsko z.s. 

 
Zpět na OBSAH 

http://www.rozklikavacirozpocet.cz/
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A.2 Východiska pro návrhovou část 
 
 
 
SWOT analýza 
 

 

Silné stránky 
Obec má na požadované úrovni dopravní infrastrukturu. 

Obec je dostatečně vybavena i technickou infrastrukturou. 

Občanská vybavenost obce je také na dobré úrovni.  

především v oblasti zdravotní a sociální péče. 

Obec má vytvořené dobré podmínky pro sportovní vyžití. 

Obec má vytvořené podmínky i pro bytovou výstavbu.  

Obec je v dosahu pracovních příležitostí. 

 

 
Slabé stránky 
Zvýšená intenzita silniční dopravy.  

Nedostatečná kapacita parkovacích míst. 

Nedostatečné kulturně-společenské zázemí. 
Chybějící sociální byty. 
Neupravené veřejné prostranství u obecního úřadu. 

 
 
Příležitosti 
Výhodná poloha obce v těsné blízkosti krajského města.  

Obec je součástí turistické lokality. 

Plánovaný rozvoj obce. 

Podpora plánovaných projektů z dotačních zdrojů.  
 

 
 
Hrozby 
Nečekané politicko-hospodářské dopady. 

Technogenní hrozby: Chemické, ropné havárie; techno terorismus; plynovodů, teplovodů; velké 

dopravní katastrofy; narušení a rozpad energetických a telekomunikačních sítí; destrukce staveb; požáry 

a exploze; radiační nehody a havárie.  

Ekologické hrozby: Masový úhyn živých organismů; hromadné poškození živých organismů; 

ekoterorismus; nadměrná emise škodlivých látek do ovzduší; velké havárie v odpadovém hospodářství; 

kontaminace půdy vody.  

Agrogenní hrozby: Eroze půdy; degradace kvality půdy; nevhodné používání hnojiv a agrochemikálií; 

znehodnocení vodních zdrojů; monokulturní zemědělská výroba; zhoršení kvality zemědělské produkce; 

vysychání vodních zdrojů; zhutňování půd; splavování půd do vodních toků. 

Sociogenní hrozby: Narušení dodávek elektrické energie, plynu, a tepla; narušení dodávek potravin, léků, 

pitné vody; socio terorismus; narušení dodávek ropy a ropných produktů; narušení finančního a 

devizového hospodářství státu. 
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 Graf č.10 : Hlavní oblasti života obce 

 

 
Zdroj: vlastní 
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Graf č.11: Priority investic dle názoru respondentů 

 

 

Zdroj: zpracování vlastní, na základě dotazníkového šetření 
 

Po provedeném dotazníkovém šetření byl sestaven graf a byly stanoveny priority jednotlivých návrhů 

investic dle četnosti a upřednostnění dle představ a požadavků občanů. Nejvíce chtějí občané investovat 

do projektu „Veřejná zeleň“, dále „Kulturní a společenská zařízení“, pak podávají vlastní návrhy, celkem 

jich je 31 (podrobněji níže), dále pak občané navrhují investovat do projektu „Sociální byty“, „Základní 

škola“, „Odpadové hospodářství“, „Mateřská škola“ a další.  

 

Graf č.12: Graf – Váš návrh 

 
 

Zpět na OBSAH
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

B.1 Strategická vize 

 
Obec Rybitví je klidným místem pro život na pomezí přírody v blízkosti velkých měst, které skýtají pracovní 

příležitosti. Je také součástí turistické oblasti. Průměrný věk obyvatel obce se dlouhodobě zvyšuje                    

a současný stav činí 43,4 let, ba naopak celkový počet obyvatel obce bohužel, dlouhodobě klesá. Je to 

snad zapříčiněno stářím populace či nízkou porodností nebo stěhováním do jiných míst? Jedním 

z možných důvodů může být i kauza kolem spalovny odpadů, možná tomu je na vině i nedostatečná 

podpora bytové výstavby, přitom vybavení obce ve srovnání s jinými obcemi odpovídá požadovaným 

standardům. Na požadované úrovni je jak dopravní infrastruktura, tak i technická infrastruktura. Vedení 

obce si tento stav plně uvědomuje a na tyto otázky se snaží najít odpověď. Pro získání více informací od 

občanů proto obec uspořádala anonymní anketu, kterou se snažila zjistit spokojenost občanů 

v jednotlivých oblastech života obce a získat také užitečné podněty a návrhy pro potřeby komunitního 

plánování.  Ankety se zúčastnilo vysoké procento 44% z celkového počtu oslovených občanů. Z ankety 

vyplynuly důležité informace, které byly využity v rámci plánování. Vedení obce proto dobře zná 

současnou situaci ví, co je potřeba změnit pro lepší budoucnost. Obec na základě zjištění proto přijala plán 

jednotlivých opatření směřující k postupné eliminaci nedostatků a postupnému rozvoji obce. Jednotlivá 

opatření bude obec realizovat buďto z vlastních zdrojů nebo za přispění dotací z různých fondů. 

 
 

Shrnutí a stanovení strategie 
 

Obec Rybitví se nyní nachází ve fázi pokračujícího rozvoje, který má zajistit lepší životní podmínky pro její 
obyvatele. Zvolená strategie by měla zajistit plánovitý rozvoj obce v období  let 2019 – 2025. 
 

 

Slogan: 

 

      „Rybitví, Rybitví, Rybitví, ani tam to není špatný. 

Rybitví, Rybitví, Rybitví, tam je to celkem fajn.“ 

 

Vytvořit kvalitnější podmínky a rodinné zázemí pro plnohodnotný život všech obyvatel obce 

Rybitví. 

Obec Rybitví je příjemným místem pro klidný život i pro návštěvu na pomezí přírody, v dosahu 
velkých měst a s dostatečným potenciálem pro hospodářský růst při zachování přírodních                    
a kulturních hodnot. Je to místo, kde chceme být doma, a do kterého se budeme rádi vracet, ale 
také místo, kam se budou rádi vracet i jeho návštěvníci. 
 
 
Zpět na OBSAH 
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B.2 Cíle, opatření a aktivity 

Tab. č. 7: Cíle, opatření a aktivity 

 

 
 
 
 
 

CÍL OPATŘENÍ AKTIVITA DŮLEŽITOST OD  -  DO
NÁKLAD

Y (tis. Kč)

ZDROJ 

FINANCOVÁ

NÍ

KOMENTÁ

Ř

Pasport místních komunikací 2019 V 2019 15 vlastní X

Oprava  silnice Černá u Bohdanče „50“ a nástřik DZ 

„30“  v ul. Veverkova
V 2020 150

vlastní/dotac

e

MMR/IRO

P/POV

Parkoviště ve Školní ulici S 2022 500
vlastní/dotac

e

MMR/IRO

P/POV

Vybudování autobusového nástupiště - zastávka u 

LDN 
S 2022 450

vlastní/dotac

e

MMR/IRO

P

Autobusová zastávka UMA, továrna (čekárna) S 2023 150
vlastní/dotac

e

MMR/IRO

P

Vybudování parkoviště u tělocvičny S 2023 500
vlastní/dotac

e

MMR/IRO

P/POV

Autobusová zastávka Kocmoud 

(vybudování/zprovoznění)
S 2024 150

vlastní/dotac

e

MMR/IRO

P
Opatření 1.2. Reko ,

údržba a výstav. a tech. 

Infra

Veřejné osvětlení výměna lamp za LED z důvodu 

úspory energie
V 2020 1200

vlastní/dotac

e

MPO 

(Efekt)

Demografický průzkum vývoje obce a posouzení na 

potřeby vybavenosti obce
V 2019 49

vlastní/dotac

e
X

Vyprojektování prostor MŠ v objektu ZŠ V 2020 480
vlastní/dotac

e
X

Venkovní opravy Senior centra S 2021 100
vlastní/dotac

e

stav. udr. 

práce

Oplocení sportovního areálu S 2020 150
vlastní/dotac

e
POV kraje

Pořízení venkovních laviček, odpočívadel S 2020 100
vlastní/dotac

e
POV kraje

Každoroční údržba sportovišť - fotbalového, 

víceúčelového hřiště, tenisových kurtů, beatch kurt 
S 2020 100

vlastní/dotac

e
POV kraje

Vybudování MŠ v ZŠ V 2021-22 5000
vlastní/dotac

e

MŠMT/IRO

P

Rekonstrukce OÚ (úspory energie, výměna oken, 

opláštění budovy aj.)
S 2021-24 28000

vlastní/dotac

e

MMR/OPŽ

P/IROP

Rekonstrukce v ZŠ (tělocvična, kuchyň) dle priorit 

stavu a potřeby 
S 2021-30 2000

vlastní/dotac

e

MMR/MŠ

MT

Vybudování dětských hřišť na obecních pozemcích S 2021 200
vlastní/dotac

e
POV kraje

Pořízení stojanů na kola S 2021 20
vlastní/dotac

e
POV kraje

V senior centru pořízení altánu na zahradě S 2022 150
vlastní/dotac

e
POV kraje

Vybudování školní zahrady pro MŠ (naučná stezka, 

enviroment. vzdělavání)
S 2023-24 1000

vlastní/dotac

e
OPŽP

Vybudování hřiště na zahradě ZŠ, "nové" MŠ S 2024 1500
vlastní/dotac

e
MMR/POV

Změna užívání objektu MŠ na startovací byty a soc. 

zázemí
S 2024 10000

vlastní/dotac

e
MMR

Fotbalové hřiště (střídačky, sítě za brankou, údržba) N 2021 150
vlastní/dotac

e
POV

Venkovních cvičební prvky pro seniory N 2020 100
vlastní/dotac

e

Svazek 

Obcí

Výměna oken ve Svazarmu N 2023 200
vlastní/dotac

e

POV/Svaz 

Obcí,  MAS

Každoroční příspěvěk obce na činnost spolkové 

činnosti a volnočasových aktivit
S 2019-25 100 vlastní X

Domek Br. Veverkových – opravy S 2021 150
vlastní/dotac

e

stav. udr. 

práce

Každoroční příspěvěk obce na pořádání kulturně 

společenských aktivit
S 2019 100 vlastní X

PROGRAM ROZVOJE OBCE (strategické cíle)

Cíl 1.        

Udržovat a 

rozvíjet 

infrastrukt

uru obce

Opatření 1.1.

Reko, údržba a výstavba 

dopravní

infrastruktury

Opatření 1.3. 

Rekonstrukce ,

údržba a výstavba 

infrastruktury obecního 

majetku a vybavenosti 

Cíl 2. 

Rozvoj

kulturního

,

společens

kého a

sportovníh

o života

Opatření 2.1. Rozvoj

volnočasových aktivit

Opatření 2.2. Podpora

kulturních a

společenských aktivit
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Vysvětlivky a zkratky: 

PRO – Program rozvoje obce, MMR – Ministerstvo pro místní rozvoje ČR, SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury, POV – Program obnovy 
venkova, OPŽP – Operační program životní prostředí, MZe – Ministerstvo zemědělství, IROP – Integrovaný operační program, MŠMT – 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ORP -  Obec s rozšířenou působností, MAS – Místní akční skupina, MVČR – Ministerstvo vnitra 
České republiky, DSO – Dobrovolný svazek obcí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpět na OBSAH 

 
 
 

Opatření 3.1. Zlepšení

protipov. ochr  obce

Každoroční vyhodnocení stavu v rámci aktualizace 

tohoto strategického dokumentu PRO.
V 2019-25 X vlastní X

Pasport zeleně V 2020 30
vlastní/dotac

e
X

Projekt údržby a výsadby zeleně v obci S 2021 50
vlastní/dotac

e
X

Park Na Rynku před OÚ S 2023 20000
vlastní/dotac

e
OPŽP

Pořízeni Rideru (travní sekačka) V 2020 380
vlastní/dotac

e
MAS

        Opatření 3.3.      

Zlepšení odpad. hospod.
Rozšíření nádob na sběr odpadu N 2020-2025 100

vlastní/dotac

e

OPŽP/POV/

Svazek Obcí

Opatření 3.4. Jiná ke 

zlepšení živ. prostředí
Elektromobil (pro údržbu obce) S 2021-22 1000

vlastní/dotac

e
SFŽP

Cíl 3. 

Zlepšit 

stav

životního 

prostředí 

obce

        Opatření 3.2.  Péče o 

veřejná prostranství a 

zeleň

CÍL OPATŘENÍ AKTIVITA DŮLEŽITOST OD  -  DO
NÁKLADY 

(tis. Kč)

ZDROJ 

FINANCOVÁN

Í

KOMENTÁ

Ř

Oplocení sportovního areálu S 2020 150 vlastní/dotace POV kraje

Pořízení venkovních laviček, odpočívadel S 2020 100 vlastní/dotace POV kraje

Každoroční údržba sportovišť - fotbalového, 

víceúčelového hřiště, tenisových kurtů, beatch kurt 
S 2020 100 vlastní/dotace POV kraje

Venkovních cvičební prvky pro seniory N 2020 100 vlastní/dotace
Svazek 

Obcí

Vybudování dětských hřišť na obecních pozemcích S 2021 200 vlastní/dotace POV kraje

Pořízení stojanů na kola S 2021 20 vlastní/dotace POV kraje

V senior centru pořízení altánu na zahradě S 2022 150 vlastní/dotace POV kraje

Výměna oken ve Svazarmu N 2023 200 vlastní/dotace
POV/Svaz 

Obcí,  MAS

Rozšíření nádob na sběr odpadu N 2020-2025 100 vlastní/dotace
OPŽP/POV/

Svazek Obcí

 pouze za přispění POV kraje, Svazku obcí, MAS  Bohdanečsko aj.

PLÁN ROZVOJE OBCE (krátkodobé cíle)
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B.3 Podpora realizace programu 
 
Za zajištění, řízení a organizaci naplňování Programu rozvoje obce Rybitví po jeho schválení v orgánech 

obce zodpovídá zastupitelstvo obce, které ze svého středu vybralo osobu, jež bude garantem tohoto 

procesu. Bude jím starosta obce. 

 

Program rozvoje obce včetně všech následných aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce 

a rovněž bude k nahlédnutí v tištěné verzi na obecním úřadě. Program rozvoje obce Rybitví bude využíván 

jako jeden ze základních podkladů při tvorbě jak střednědobých výhledů a víceletých finančních plánů, tak 

při tvorbě rozpočtu na příslušný rok. 

 
 

Monitoring plnění Programu rozvoje obce Rybitví 
 
Sledování a vyhodnocování realizace Programu rozvoje obce Rybitví bude prováděno písemně každoročně 

a bude předkládáno zastupitelstvu obce ke schválení v termínu do 

31. ledna roku následujícího. 

 
Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění, respektive již 

splnění jednotlivých aktivit. O stavu plnění budou podávat informaci osoby, které jsou odpovědny za 

realizaci příslušných aktivit. 

 
Odpovědnost za monitoring plnění PRO má zastupitelstvo obce, které ze svého středu vybralo starostu 

obce, jež bude garantem tohoto procesu. 
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Aktualizace Programu rozvoje obce 
 
Program rozvoje obce Rybitví bude aktualizován periodicky jednou ročně. Termín pro předložení 

aktualizace do zastupitelstva obce se stanovuje vždy do 31. ledna. 

 
Za aktualizaci dokumentu zodpovídá zastupitelstvo obce, které ze svého středu vybralo starostu obce, 

jež bude garantem této aktualizace. 

 
 
 
 
 
 
 

Bc. Eva Šmeralová  - starostka obce          …………………………………………………………. 
 

 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 

 
………………………………………………………….. 
 

 
………………………………………………………….. 
 

 
………………………………………………………….. 
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