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1. Úvod
Strategie rozvoje obce Senohraby (dále jen „strategie“) na období let 2014 – 2020
je vytvořena tak, aby odrážela společenské potřeby obyvatel, přispívala
k dalšímu rozvoji obce, zachovala její ráz pro budoucí generace a ohleduplně
přistupovala k okolní krajině a přírodě.
Program Strategie rozvoje obce Senohraby je reálně splnitelný v delším časovém
horizontu. Z hlediska zdrojů financování bude obec kromě vlastních finančních
prostředků usilovat o využití prostředků z EU i z národních programů.
Strategie je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na delší
období, který se neomezuje jen na jedno volební období zastupitelstva.
Strategie není dokumentem uzavřeným. Je nezbytné s ním neustále pracovat,
průběžně porovnávat se skutečností a aktualizovat. Může být průběžně
doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních možností obce Senohraby.
Veškeré změny v tomto programu musí být projednány zastupitelstvem obce
Senohraby.
Program Strategie rozvoje obce Senohraby na období 2014 – 2020 nahrazuje
původní program Strategie rozvoje obce Senohraby na roky 2009 - 2014.

Říční lázně

2. Charakteristika obce
Obec Senohraby leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha – východ, na hranici
s okresem Benešov. Obec leží u mezinárodní silnice I/3 (Mirošovice – Tábor)
a 2 km od dálnice D1 Praha – Brno. Středem Senohrab prochází železniční trať
České Velenice – Praha.
Senohraby jsou pro svou snadnou dostupnost z Prahy a pro svou polohu
atraktivní a vyhledávanou oblastí pro chataře, vodáky, turisty a cykloturisty.
První písemná zmínka o Senohrabech je z roku 1444. Název obce Senohraby
vznikl patrně z činnosti prvních obyvatel. Poddaní a nevolníci měli pro majitele
půdy vykonávat určitou činnost, podle které byli pojmenováni - Senohrabové.
Roku 1525 koupil zdejší panství Jaroslav ze Šternberka, komorník království
českého. Od roku 1576 získal panství Adam mladší z Valdštejna a Valdštejnové
panství drželi dalších 169 let. Posledními majiteli panství byli od roku 1733
Khewenhüllerové.
Nad soutokem potoka Mnichovky a řeky Sázavy je zřícenina hradu Zlenice. Hrad
byl založen po roce 1300. Jméno Zlenice se poprvé připomíná v roce 1318. Hrad
mnohokrát změnil majitele. K úplnému zániku došlo pravděpodobně v roce
1464. Ze zlenického hradu zůstala dnes jen zřícenina, která se podle
dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska.
Základní údaje o obci:
Kraj:
Okres:
Obec s rozšířenou působností:
Počet částí obce:
Počet katastrálních území:

Středočeský
Praha – východ
Říčany
1
1

Územní plán obce:

ano – schválen v roce 2001

Členství ve svazcích:

Katastrální výměra obce:
Nadmořská výška:
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2013:
Celkový počet mužů:
Celkový počet žen:
Celkový počet dětí do 15 let:

DSO Malé Posázaví
DSO Ladův kraj
Základní škola a Mateřská škola,
Senohraby, okres Praha - východ
343 ha
272 – 424 metry nad mořem
1 141
549
592
206 (107 dívek, 99 chlapců)

Základní škola I. stupeň:
Základní škola II. stupeň:
Mateřská škola:
Školní jídelna:
Praktický lékař pro dorost a dospělé:
Dětský lékař:
Zubní lékař:
Lékárna:
Pošta:

ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Příspěvkové organizace obce:

Obecní knihovna:
Veřejné víceúčelové sportovní hřiště:
Sportovní areál s fotbalových hřištěm:
Prodejna potravin a smíšeného zboží:
Restaurace:
Hotel:
Říční lázně s přívozem na řece Sázavě:
Vodovod:
Kanalizace:
ČOV:
Plynofikace:
Požární zbrojnice:
Požární jednotka:

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano (vodovod je vybudován v cca 90% obce)
ano (odkanalizováno je cca 80% obce)
ano
ano
ano
ano (JPO II)

Místní samospráva:
Počet členů zastupitelstva obce:
Kontrolní výbor:
Finanční výbor:

starosta (uvolněná funkce)
místostarosta (neuvolněná funkce)
9
ano
ano

Matrika:
Stavební úřad:

Městský úřad Mnichovice
Městský úřad Mnichovice

Zvonička

3. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Strategie rozvoje obce za
období 2007 - 2014
V souladu se zpracovaným Programem obnovy venkova, jehož základní znění
bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 02. 2007, jsou v Senohrabech
realizovány akce vedoucí mimo jiné k udržování současného stavu a dalšímu
rozvoji obce, kulturně společenskému vyžití občanů a k obnově krajiny.

Plnění bodů Strategie rozvoje obce:
Z akcí pro zlepšení občanské vybavenosti byly v obci zrealizovány tyto
akce:
1.

KANALIZACE
1.1.

I. etapa 3. stavby
V rámci této etapy v ulicích U Dálnice, Pětihostská a Krátká bylo
vybudováno 860 m hlavních řadů a 764 m podružných řadů.

1.2.

II. etapa 3. stavby
V rámci této etapy byla vybudována gravitační a tlakové kanalizace
a to od ČOV do ulice Sázavská a pod železniční tratí do ulice
V Břízkách, dále v ulicích Na Požáru, V Nové čtvrti, Školní, Nad
Stráněmi a v jejich přilehlých uličkách, v ulicích Slepá, Ve Stráni,
Rekreační, Svahová. V rámci této etapy bylo vybudováno celkem
3.995 m kanalizačních řadů. Dále byly vybudovány v ulicích Nad
Stráněmi a Rekreační dvě čerpací stanice.

1.3.

III. etapa 3. stavby
V rámci této etapy byla vybudována gravitační a tlakové kanalizace
v ulicích Ve Smilovci, v části ulice V Břízkách, v části ulice
Pětihostská, Na Pískovně, Nad Žlábky, v části ulice Nad Stráněmi,
Morušová, v části ulice Školní, Ve Vilách a v části ulice Příčná.
V rámci této etapy bylo vybudováno celkem 3.408 m kanalizačních
řadů. Dále byly vybudovány v ulicích Ve Vilách a Nad Žlábky dvě
čerpací stanice.

1.4.

Lokalita Višňovka
V rámci této etapy bylo vybudováno celkem 719 m kanalizačních
řadů v části obce Višňovka.

1.5.

III. etapa 3. stavby – dostavba
Bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Obec průběžně podává
žádosti o dotaci na tuto dostavbu.

1.6.

Lokalita Hrušov
Bylo vydáno pravomocné
kanalizace v této lokalitě.

stavební

povolení

na

vybudování

2.

3.

4.

VODOVOD
2.1.

Ulice Krátká
V rámci této akce byla provedena výstavba vodovodního řadu v ulici
Krátká v délce 135 m.

2.2.

Oprava vodovodních řadů
Oprava vodovodních řadů byla provedena ulicích Nad Stráněmi,
Svahová, Sázavská, Na Úhorech v celkové délce 750 m.

2.3.

Výstavba vodovodních řadů
Výstavba vodovodních řadů byla provedena v lokalitě Višňovka
a v ulici U Transformátoru v délce 744 m.

2.4.

Lokalita Hrušov
Bylo vydáno pravomocné stavební povolení na vybudování vodovodu
v této lokalitě.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
3.1.

Nově vybudováno v ulicích U Dálnice, Pětihostská, U Ozdravovny,
Sázavská, Rekreační, Nad Stráněmi a dále u chodníku podél
železniční trati od silničního mostu k ulici V Břízkách, u chodníku
od silničního mostu k nádraží ČD.

3.2.

Realizace osvětlení pomníku padlých, zvoničky a památné lípy.

3.3.

Modernizace veřejného osvětlení v ulicích
U Tunelu a v části ulice Nad Stráněmi.

3.4.

Rekonstrukce veřejného osvětlení a elektroinstalace u hasičského
domu a skladu obecního úřadu.

3.5.

Průběžná výměna starých osvětlovacích těles za nové, úsporné.

3.6.

Nátěry osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení dle potřeby.

3.7.

Obci bylo vydáno pravomocné stavební povolení na výstavbu
veřejného osvětlení v ulicích Na Požáru, Za Starou poštou, U
Nádržky, Na Ježově a v ulici Sázavská pod bývalým hotelem Hrušov.

V Břízkách,

Krátká,

CHODNÍKY
4.1.

Vybudování chodníků podél ulice Hlavní:
a) od bývalé restaurace V Lipách ke křižovatce s ulicí U školky
v délce 150 m
b) od nemovitosti čp. 83 k silničnímu mostu nad I/3 v délce 271 m
c) od ulice Hlavní k hotelu S. E. N. v délce 180 m
d) od ulice Za Starou poštou k nádraží ČD v délce 95 m

4.2.

Oprava chodníku (asfaltový povrch) od silničního mostu k nádraží
ČD.

Oprava chodníku byla provedena v rámci výstavby železničního
koridoru Benešov – Praha.

5.

6.

4.3.

Oprava chodníků - položení zámkové dlažby od nemovitosti čp. 83
k hasičskému domu a od čp. 100 k silničnímu mostu nad železniční
tratí.

4.4.

Byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu chodníku od
ulice Za Starou poštou směrem k poště.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
5.1.

Zpevnění povrchu komunikací v ulicích U Dálnice, U Tunelu,
Krátká, Pětihostská, K Ostrůvku, Ve Stráni, Nad Žlábky, Na
Pískovně, V Zahradách, V Břízkách, Ve Smilovci, část ulice Nad
Stráněmi, část ulice Pětihostská.
Zpevnění povrchu v ulicích U Dálnice a U Tunelu bylo provedeno
v rámci výstavby železničního koridoru Benešov – Praha.

5.2.

Zpevnění plochy před budovou obecního úřadu.

5.3.

Položení dešťových
V Břízkách.

5.4.

Instalace 4 měřičů rychlosti v obci u silnice III/6031.

5.5.

Zřízení 6 značených přechodů pro chodce na silnici III/6031 a jejich
pravidelná údržba.

5.6.

Narovnání silnice III/6031 ve středu obce.
Investorem této akce byl Krajský úřad Středočeského kraje.

5.7.

Rekonstrukce přednádraží a vybudování záchytného parkoviště
u nádraží ČD.
Tato akce byla provedena v rámci výstavby železničního koridoru
Benešov – Praha.

žlabů

pro

odvod

srážkové

vody

z ulice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
6.1.

I. etapa stavebních úprav
V rámci I. etapy byly provedeny tyto práce: kompletní rekonstrukce
záchodů pro chlapce a dívky v přízemí, vybudování nového
vstupního schodiště a rampy pro invalidy do objektu školy, zvětšení
počítačové učebny v 1. patře, rekonstrukce elektroinstalace
v objektu základní školy, rozvod teplé a studené vody do všech tříd
ZŠ, zvětšení školní družiny a osazení dvou nových oken.

6.2.

II. etapa stavebních úprav
V rámci II. etapy byly provedeny tyto práce: vybudování keramické
dílny v suterénu budovy, vybudování nové učebny v podkroví školy
včetně sociálního a provozního zázemí, zateplení objektu a odvlhčení
základů objektu.

7.

8.

9.

6.3.

Rekonstrukce ústředního topení v základní škole.

6.4.

Nákup nových lavic do základní školy.

6.5.

Krytí provozních výdajů - vodné, stočné, vytápění, el. energie apod.

6.6.

Obnova výpočetní techniky.

6.7.

Rozšíření a úprava školního hřiště.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
7.1.

Odizolování budovy proti zemní vlhkosti.

7.2.

Rekonstrukce podlahového topení.

7.3.

Obnova a doplnění základního vybavení MŠ.

7.4.

Krytí provozních výdajů - vodné, stočné, vytápění, el. energie apod.

7.5.

Doplnění vybavení kuchyně.

7.6.

Byla podána žádost na MŽP na zateplení budovy mateřské školy.

HASIČSKÝ DŮM
8.1.

Opravy fasády hasičského domu.

8.2.

Výměna tří vjezdových vrat do garáží hasičského domu.

8.3.

Rekonstrukce ústředního topení a výměna plynového kotle.

8.4.

Výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce izolací.

HASIČI
9.1.

Generální oprava hasičského automobilu CAS32T148.

9.2.

Oprava hasičského vozidla Campo.

9.3.

Doplnění materiálního vybavení hasičů.

10. TJ SOKOL
10.1. Finanční podpora na provoz a opravy sokolovny.
11. OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A SPOLKY V OBCI
11.1. Finanční podpora místních občanských sdružení a spolků.

12. OBČANSKÁ VYBAVENOST – VEŘEJNÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
12.1. V rámci rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště bylo
vybudováno nové odvodnění hřiště na srážkovou vodu a položen
umělý povrch.
13. PÉČE O ZELEŇ A ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
13.1. Provedena obnova a ošetření zeleně v lokalitách: Baštírna a říční
lázně, pozemky u ČOV, pozemky mezi školní zahradou a ulicí
Hlavní, obecní studny Ježov, u fotbalového hřiště, u bývalého skladu
plynu.
13.2. Údržba obecních lesů o rozloze 90 ha dle schváleného lesního
hospodářského plánu.
13.3. Pravidelné sekání trávy a vyřezávání náletových křovin.
13.4. Pravidelná úprava obecních pozemků, zvláště u ČOV a obecních
studen.
13.5. Oprava odvodnění pozemku u obecních studen.
13.6. Oprava a nátěr oplocení u ČOV, obecních studen, pomníku padlých
a školní zahrady.
13.7. Zemní a zahradnické práce na úpravě návsi u pomníku padlých a
křížku, památné lípy.
13.8. Vysázení nových stromů na obecním pozemku u čp. 112.
13.9. Nákup a instalace nových laviček a odpadkových košů.
13.10. Zřízení nových stanovišť pro kontejnery na odpad.
13.11. Nákup a instalace plastových kontejnerů na posypový materiál pro
zimní období.
14. OSTATNÍ AKCE
14.1. Nátěr plechových skladů obecního úřadu.
14.2. Odizolování budovy obecního úřadu proti zemní vlhkosti, oprava
fasády a nalakování oken a dveří.
14.3. Oprava lávek přes Mnichovku a instalace nové lávky přes potok na
„Vávrově palouku“.
14.4. Zprovoznění objektu bývalé prodejny propan – butanu pro potřeby
obecního úřadu a vyčištění přilehlého pozemku.
14.5. Likvidace bývalé skládky ve „Vávrově lese“.

14.6. Nákup víceúčelového traktoru včetně radlice a sypače pro zimní
údržbu místních komunikací.
14.7. Nákup přívěsného vozu za traktor.
14.8. Nákup sněhové frézy pro zimní údržbu chodníků.
14.9. Nákup drobné mechanizace pro údržbu lesů a obce.
15. AKCE OSVĚTOVÉ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ V OBCI SPOČÍVAJÍ VE:
15.1. Vydávání měsíčníku Senohrabská Hláska.
15.2. V součinnosti s místními občanskými sdruženími a spolky
udržování tradic a setkávání s občany při akcích, jako jsou
například: vítání občánků do života, tradiční velikonoční jarmark,
farmářské trhy, železný dobrovolný hasič, pohádkový les,
mikulášská nadílka, maškarní ples pro děti, vánoční zpívání u
kapličky, vánoční koncert, plesy a zábavy.
15.3. V obci je zřízena obecní knihovna.
15.4. Pořádání zájezdů a setkání seniorů.
Financování akcí bylo prováděno z rozpočtu obce, z dotací ze státního rozpočtu,
rozpočtu krajského úřadu a dotací Evropské unie.
Přehled podaných žádostí o dotace je uveden v samostatné příloze této strategie.

Veřejné víceúčelové hřiště

4. Program Strategie rozvoje obce na období 2014 – 2020
Program Strategie rozvoje obce Senohraby na období let 2014 – 2020 vychází a
navazuje na „Strategii“ schválenou zastupitelstvem obce v roce 2007 a v roce
2009. Jednotlivé plánované akce jsou zahrnuty v následujících oblastech.

4.1.

Místní občanská sdružení a spolky
Současný stav:
V obci působí několik místních občanských sdružení a spolků. Jedná se
zejména o Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Senohrabskou besedu,
Sdružení Zlenice, Občanské sdružení pro obnovu senohrabské plovárny
a zachování přívozu, Kaple Senohraby, Zahrádkáře, Obec baráčníků.
Kromě vlastní spolkové činnosti, pořádají kulturní, společenské,
sportovní, dětské a další akce.
Sbor dobrovolných hasičů
zajišťuje požární ochranu obce, činnost preventivních požárních hlídek,
osvětovou, preventivní a výchovnou činnost, činnost zásahové jednotky
JPO II, činnost kroužku mladých hasičů, aktivity v požárním sportu,
kulturní a společenské akce.
TJ Sokol
zajišťuje a pořádá sportovní a kulturní akce pro dospělé i děti. Zajišťuje
provoz a opravy sokolovny. Pod TJ Sokol působí několik aktivních
oddílů. Jedná se zejména o fotbalový oddíl, lyžařský oddíl a dále o
volejbal, košíkovou, tenis, turistiku, lední hokej, badminton.
Senohrabská beseda
zajišťuje pořádání různých akcí, jako jsou představení, výstavy, soutěže,
kurzy, přednášky, společenské zábavy, výlety, zájezdy, ochrana
přírodního bohatství regionu atd.
Sdružení Zlenice
zajišťuje záchranu kulturní památky hradu Zlenice a kultivaci jejího
areálu. Dále pak zajišťuje doprovodné činnosti, jako jsou kulturní
a naučné akce pro veřejnost, případně mapování a dokumentace
dalších památek v okolí.
Občanské sdružení pro obnovu senohrabské plovárny a zachování
přívozu
vzniklo v souvislosti s neutěšeným stavem historického komplexu
říčních lázní na soutoku Mnichovky a Sázavy. Sdružení zajišťuje nejen
postupnou obnovu a údržbu říčních lázní, ale i jejich provoz společně
s přívozem, spojujícím lázně se Zlenicemi na protějším břehu řeky.
Kaple Senohraby
je zasvěcena svatému Vojtěchovi, jednomu z hlavních zemských
patronů. Základním cílem Sdružení je zajistit náboženský a kulturní
provoz a údržbu kaple v Senohrabech a jejího bezprostředního okolí.
Zahrádkáři
sdružují občany, kteří se zabývají zahradničením a péčí o svým dům,
zahradu či sad. Pořádají výstavy, výlety a účastní se odborných
přednášek.

Obec baráčníků
byla založena v roce 1910. Mimo pravidelné schůzovní činnosti
organizují, nebo se podílí na společenských akcích v obci.
Konečný stav:
Termín realizace:
Plánované výdaje:
Financování:

podpora činnosti místních aktivních občanských
sdružení a spolků.
průběžně.
dle schváleného rozpočtu obce na jednotlivé
kalendářní roky.
dotace + vlastní zdroje.

4.2.

Osvětové, kulturní a společenské akce

4.2.1.

Vydávání měsíčníku „Senohrabská Hláska“ jako hlavního zdroje
informací pro občany
Současný stav:
měsíčník vydáván o roku 1959.
Konečný stav:
pokračování v této činnosti.
Termín realizace:
průběžně měsíčně.
Plánované výdaje:
cca 50.000,- Kč/rok.
Financování:
vlastní zdroje, finanční příspěvky z inzerce.

4.2.2.

Udržování místních tradic, setkávání s občany, kulturní a
společenské akce
Současný stav:
vítání občánků do života,
setkávání seniorů,
tradiční velikonoční jarmark,
farmářské trhy,
železný dobrovolný hasič,
vánoční zpívání u kapličky,
vánoční koncert,
zahrádkářská tržnice,
divadelní představení,
plesy a zábavy.
Konečný stav:
pokračovat v součinnosti s místními občanskými
sdruženími a spolky v této činnosti.
Termín realizace:
průběžně.
Výdaje:
dle schváleného rozpočtu obce na jednotlivé
kalendářní roky.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.

4.2.3.

Práce s dětmi
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

vítání občánků do života,
pohádkový les,
dětský den,
mikulášská nadílka,
maškarní ples pro děti,
vánoční zpívání u kapličky,
dětská divadelní představení.
pokračovat v součinnosti s místními občanskými
sdruženími a spolky v této činnosti.
průběžně.
dle schváleného rozpočtu obce na jednotlivé
kalendářní roky.
dotace + vlastní zdroje.

4.2.4.

Místní lidová knihovna
a) Současný stav:
provoz knihovny, doplňování a výměna knižního
fondu.
Konečný stav:
pokračování v této činnosti.
Termín realizace: průběžně.
Výdaje:
cca 20.000,- Kč/rok.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
b) Současný stav:

knihovna je umístěna v 1. patře budovy obecního
úřadu. Vzhledem ke stáří budovy je nutná její
celková rekonstrukce – viz bod 3.2.12.
Konečný stav:
nové prostory pro obecní knihovnu.
Termín realizace: 2014 - 2020.
Výdaje:
budou upřesněny po vypracování projektové
dokumentace.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.

4.2.5.

Kronika
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

4.2.6.

Sportovní činnost
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.2.7.

kronika vedená v ručně psané formě.
pokračování v této činnosti a převedení kroniky do
elektronické podoby.
průběžně.
cca 15.000,- Kč/rok.
vlastní zdroje.
sportovní turnaje pro děti,
turistické pochody,
cyklistické výlety,
zimní kritéria v běhu na lyžích.
pokračovat v součinnosti s TJ Sokol Senohraby a
se Základní školou Senohraby v této činnosti.
průběžně.
dle schváleného rozpočtu obce na jednotlivé
kalendářní roky.
dotace + vlastní zdroje.

Sociální oblast
Poptávka v oblasti terénních a ambulantních sociálních služeb je na
území obce zaznamenána zejména ze strany skupiny seniorů, a to
hlavně v oblasti pomoci při zajištění jejich stravování. Na území obce
přímo nepůsobí žádný subjekt zabývající se z podstaty své činnosti
poskytováním sociálních služeb. Služby na výkon pečovatelské služby
v obci zajišťuje Město Mnichovice a to v souladu s uzavřenou smlouvou
s Obcí Senohraby.
Ve správním obvodu obce Senohraby není provozována žádná pobytová
sociální služba. Zájem o pobytové sociální služby existuje opět pouze u
cílové skupiny seniorů, a to hlavně v oblasti domovů pro seniory.
Několik domovů pro seniory je v současné době provozováno v blízké
dojezdové vzdálenosti ze Senohrab (Benešov, Pyšely, Říčany).

4.3.

Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická
infrastruktura

4.3.1.

Kanalizace
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

4.3.2.

Vodovod
Současný stav:
Konečný stav:

Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.3.3.

Veřejné osvětlení
Současný stav:
Konečný stav:

Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.3.4. Chodníky
Současný stav:

Konečný stav:

odkanalizováno je cca 80% obce.
odkanalizování celé obce, konkrétně se jedná o
dostavbu 3. etapy 3. stavby (lokalita u bývalé Igry)
a výstavbu kanalizace v lokalitě Hrušov.
2014 – 2020.
cca 15.000.000,- Kč.
dotace + vlastní zdroje.
vodovod je vybudován v cca 80% obce.
vybudování vodovodu celé obci, konkrétně se
jedná o vybudování vodovodu:
v lokalitě Hrušov – vydané pravomocné stavební
povolení,
v části ulice Nad Stráněmi – vydané pravomocné
stavební povolení,
v ulici Ve Vilách – vydané pravomocné stavební
povolení,
v ulici Příčná – vydané pravomocné stavební
povolení,
2014 – 2020.
cca 10.000.000,- Kč.
dotace + vlastní zdroje.
veřejné osvětlení je vybudováno v cca 80% ulic
v obci.
vybudování veřejného osvětlení ve všech ulicích
obce, konkrétně se jedná o ulice:
Na Požáru,
Za Starou poštou,
U Nádržky,
Na Ježově,
Sázavská (pod hotelem Hrušov),
Nad Žlábky,
Klánovka (slepá ulička).
2014 – 2020.
cca 1.000.000,- Kč.
dotace + vlastní zdroje.
chodníky jsou vybudovány podél ulice Hlavní od
nádraží ČD k silničnímu mostu nad komunikací
I/3, mimo úseku od ulice Za Starou poštou
směrem k poště.
u chodníků nahradit současný asfaltový povrch
zámkovou dlažbou. Jedná se o chodník od
hasičské zbrojnice k ulici Příčná a o chodník u
parku.

Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.3.5. Komunikace
Současný stav:
Konečný stav:

Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.3.6. Základní škola
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.3.7. Mateřská škola
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

2014 – 2020.
cca 750.000,- Kč.
dotace + vlastní zdroje.
zhruba 12 místních komunikací, nebo jejich částí,
nemá zpevněný povrch.
zpevněný povrch všech místních komunikací, kde
jsou uloženy veškeré inženýrské sítě.
U všech místních komunikací je nutná pravidelná
údržba.
2014 – 2020.
dle konkrétních finančních nabídek na jednotlivé
komunikace.
Dle aktuální potřeby.
dotace + vlastní zdroje.
byly provedeny 2. etapy stavebních úprav.
Udržet stávající stav a průběžně provádět běžnou
údržbu budovy. Další rozvoj základní školy
v souladu s učebním programem.
2014 – 2020.
dle aktuální potřeby.
vlastní zdroje.
kolaudace budovy byla provedena v roce 2001.
celkové zateplení budovy, oprava a zastřešení
rampy. Další rozvoj mateřské školy v souladu
s učebním programem.
2014 – 2020.
cca 5.000.000,- Kč
dotace + vlastní zdroje.

4.3.8. Dětské hřiště a víceúčelové hřiště na školní zahradě
Současný stav:
na dětském hřišti byly doplněny nové herní prvky
a provedeny terénní úpravy.
V rámci rekonstrukce víceúčelového hřiště bylo
vybudováno nové odvodnění na srážkovou vodu,
hřiště bylo oploceno a byl položen nový umělý
povrch.
Konečný stav:
na dětském hřišti provádět pravidelné kontroly a
případné opravy herních prvků.
Na víceúčelovém hřišti udržet současný stav,
provádět pravidelné kontroly a případné opravy.
Termín realizace:
2014 – 2020.
Výdaje:
dle aktuální potřeby.
Financování:
vlastní zdroje.
4.3.9.

Hasičský dům
Současný stav:

dokončena oprava fasády, provedena výměna tří
vjezdových vrat, provedena výměna plynového

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.3.10. Baštírna
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

kotle, provedena rekonstrukce ústředního topení.
Udržet stávající stav a průběžně provádět běžnou
údržbu budovy.
výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce
izolací.
2014 – 2020.
cca 500.000,- Kč.
dotace + vlastní zdroje.
byla provedena modernizace turistického zařízení
Baštírna – vybudování sociálního zařízení,
rekonstrukce stávající studny, venkovní posezení,
dětské hřiště a koutek pro malé děti, jednoduché
informační zařízení, půjčovna sportovních potřeb.
udržet stávající stav a průběžně provádět běžnou
údržbu areálu.
2014 – 2020.
dle aktuální potřeby.
vlastní zdroje.

4.3.11. Senohrabská plovárna
Současný stav:
bylo vybudováno sociální zařízení pro plovárnu.
Občanské sdružení za finanční pomoci obce
provádí údržbu areálu plovárny.
Konečný stav:
Celková oprava domku pro převozníka a celková
rekonstrukce stávajících kabin v areálu plovárny.
Zachování původního historického charakteru
lázní.
Termín realizace:
2014 – 2020.
Výdaje:
budou upřesněny po vypracování projektové
dokumentace.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.3.12. Hrad Zlenice (Hláska)
Současný stav:
bylo provedeno statické zajištění a zastřešení
brány hradu. Byla provedena 1. etapa záchrany
Velké věže – dominanty hradu.
Havarijní stav paláce hradního jádra.
Konečný stav:
vybudování dřevěné lávky zpřístupňující jádro
hradu.
Dokončení opravy havarijní situace koruny zdiva
paláce jádra hradu.
Termín realizace:
2014 – 2020.
Výdaje:
dle konkrétních finančních nabídek.
Financování:
dotace + vlastní zdroje + veřejná sbírka.
4.3.13. Malá sakrální stavba - kaplička
Současný stav:
byla provedena výstavba malé sakrální stavby –
kapličky a terénní úpravy v okolí kapličky.
Konečný stav:
udržet stávající stav a průběžně provádět běžnou
údržbu kapličky a jejího okolí.
Termín realizace:
2014 – 2020.

Výdaje:
Financování:

dle aktuální potřeby.
nájemce po dobu trvání smlouvy o nájmu kaple
zajišťuje provoz, údržbu a zvelebování kaple.

4.3.14. Budova obecního úřadu
Současný stav:
bylo provedeno odizolování budovy proti zemní
vlhkosti, opravena fasáda budovy a nátěr oken a
dveří.
Konečný stav:
rekonstrukce kotelny a výměna plynového kotle.
Termín realizace:
2014.
Výdaje:
70.000,- Kč.
Financování:
vlastní zdroje.
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

celková rekonstrukce budovy obecního úřadu.
2015 – 2020.
budou upřesněny po vypracování projektové
dokumentace.
dotace + vlastní zdroje.

4.3.15. Péče o veřejná prostranství a zeleň
Současný stav:
veřejná prostranství - pravidelný úklid, sekání
trávy, vyřezávání náletových dřevin.
Konečný stav:
pokračování v této činnosti.
Termín realizace:
průběžně.
Výdaje:
dle aktuální potřeby.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.3.16. Vycházkové trasy
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.3.17. Obecní mobiliář
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

v rámci projektu „Vycházky po staronových
cestách“ byla vytvořena vycházková trasa ze
Senohrab na Hlásku, dále proti proudu řeky
k rozcestníku V Dubsku a zpět do Senohrab.
Součástí projektu byla instalace informačních
tabulí,
vybudování
odpočinkových
míst
s
aktivními prvky.
udržet stávající stav a průběžně provádět běžnou
údržbu informačních tabulí, odpočinkových míst a
aktivních prvků.
2014 – 2020.
dle aktuální potřeby.
dotace + vlastní zdroje.
v katastru obce jsou rozmístněny lavičky,
odpadkové koše, autobusové zastávky apod.
udržet současný stav a průběžně provádět běžnou
údržbu.
průběžně.
dle aktuální potřeby.
dotace + vlastní zdroje.

4.3.18. Vodní umělá nádrž - rybník
Současný stav:
byla provedena celková oprava rybníka a jeho
okolí.
Konečný stav:
udržení současného stavu.
Termín realizace:
průběžně.
Výdaje:
dle aktuální potřeby.
Financování:
vlastní zdroje.
4.3.19. Odpadové hospodářství
Současný stav:
likvidaci odpadů zajišťují odborné firmy.
Konečný stav:
udržení současného stavu.
Termín realizace:
průběžně.
Výdaje:
1.200.000,- Kč/rok
Financování:
vlastní zdroje + poplatky za odpad.

4.4.

Nová zástavba

4.4.1.

Nové lokality
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

nové lokality pro výstavbu rodinných domů jsou
vymezeny schváleným územním plánem obce a
jedná se o lokality:
Ježov
Klánovka
Žlábky
Stráně.
vymezené lokality jsou konečným stavem,
výstavba se nebude rozšiřovat na další lokality.
do úplné zástavby nových lokalit.
nejsou specifikovány.
vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách.

4.4.2.

Komunikace v nových lokalitách
Současný stav:
vznik komunikací řeší schválený územní plán
obce a příslušné právní normy.
Konečný stav:
vybudování komunikací se zpevněným povrchem
termín realizace:
po dokončení výstavby rodinných domů v daných
lokalitách.
Výdaje:
nejsou specifikovány.
Financování:
vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách.

4.4.3.

Vodovodní řady v nových lokalitách
Současný stav:
výstavba vodovodních řadů bude řešena vlastníky
stavebních pozemků v daných lokalitách.
Konečný stav:
vybudování vodovodních řadů ve všech nových
lokalitách.
Termín realizace:
před zahájením výstavby rodinných domů.
Výdaje:
nejsou specifikovány.
Financování:
vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách.

4.4.4.

Kanalizační řady v nových lokalitách
Současný stav:
výstavba kanalizačních
vlastníky
stavebních
lokalitách.

řadů bude řešena
pozemků
v daných

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

vybudování kanalizačních řadů ve všech nových
lokalitách
před zahájením výstavby rodinných domů
nejsou specifikovány
vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách

4.4.5.

Veřejné osvětlení v nových lokalitách
Současný stav:
výstavba veřejného osvětlení bude řešena
vlastníky
stavebních
pozemků
v daných
lokalitách.
Konečný stav:
vybudování veřejného osvětlení ve všech nových
lokalitách.
Termín realizace:
současně s výstavbou nových komunikací.
Výdaje:
nejsou specifikovány.
Financování:
vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách.

4.5.

Obnova a údržba krajiny

4.5.1.

Obnova zeleně v obci
Současný stav:
byla provedena obnova zeleně v obci dle přiznané
dotace na obnovu zeleně v obci.
Konečný stav:
udržení současného stavu.
Termín realizace:
2014 – 2020.
Výdaje:
dle aktuální potřeby.
Financování:
vlastní zdroje.

Řeka Sázava u říčních lázní

5. Závěr
Strategie je vedle územního plánu dalším základním dokumentem územního
celku, který vyjadřuje předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším
časovém horizontu. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi
slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.
Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce, budou na základě
znalosti současných a plánovaných projektů, pokračovat přípravy již
probíhajících projektů a zahájeny práce na nových projektech.
Proces postupného uskutečňování jednotlivých projektů však může ovlivnit
několik činitelů. Jedná se zejména o:
- politickou vůli a vstřícnost představitelů samosprávy,
- kvalitu systému přípravy a realizace projektů,
- komunikaci veřejné správy s veřejností a ostatními subjekty v daném území,
- kontrolní mechanismy a monitoringu zpětné vazby.
Očekává se však, že vedoucí představitelé obce v souladu se zákonem
č.128/2000 Sb. o obcích, budou naplňovat svou zákonnou povinnost pečovat o
všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně
dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených cílů.
Vedení obce musí iniciovat zapojení široké veřejnosti do kontroly i realizace
strategického plánu. Mělo by tak docházet k většímu zapojení veřejnosti do
řešení problémů v obci, větší odpovědnosti občanů za realizaci aktivit obce a
spolupráci občanů s místní samosprávou. Je doporučováno realizovat
naplňování strategického plánu formou akčních plánu, tvořených vždy pro
období 1 roku a v návaznosti s přípravou rozpočtu obce na dané období.
Podkladem pro tvorbu akčních plánů je přesná definice dílčích projektů dle výše
uvedené struktury projektového záměru.

Hrad Hláska

