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1 Úvod
Program či strategie rozvoje obce Říkov je základní plánovací dokument, který představuje
hlavní nástroj řízení rozvoje obce. V podstatě definuje postup, jak se dostat z bodu A
do bodu B. Bod A je současnost, tedy jak to v obci v současnosti vypadá, jakými
různorodými prostředky obec disponuje, které služby jsou v obci k dispozici atd. Bod B
představuje budoucí stav, tedy jak chceme, aby to v obci vypadalo v budoucnosti, co zde
má být přítomno, co naopak odstraněno apod. Celý dokument je rozdělen do několika
hlavních částí.
První částí je analytická část, která popisuje stávající situaci v obci. Převážně je zde
věnována pozornost charakteristice obce, která je rozdělena do sedmi hlavních kapitol –
území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost obce, životní prostředí
a správa obce. Dále jsou zhodnoceny výsledky získané z dotazníkového šetření
a z veřejných projednávání týkajících se rozvoje obce. Analytická část dále obsahuje
východiska pro návrhovou část. Rozebrán je potenciál vyplývající z analýzy současného
stavu, návaznost dokumentu na jiné rozvojové dokumenty, dále jsou definovány limity
rozvoje a provedena tzv. analýza SWOT.
Druhou částí je strategická část. Zde je formulována vize, která definuje to, o co v území
usilujeme a čeho chceme dosáhnout. Následně jsou formulovány strategické cíle (prioritní
rozvojové oblasti), které vyplynuly z vyhodnocení současného stavu a z provedených
šetření (dotazníkové šetření, veřejná projednávání, konzultace s vedením obce), a na které
by bylo vhodné se zaměřit, aby v obci docházelo k rozvoji. V rámci jednotlivých
strategických cílů jsou navržena konkrétní opatření a aktivity, jejichž realizace by měla
vést k naplnění a dosažení daných strategických cílů.
Třetí částí je akční plán. Náplní je plán realizace projektů pro nejbližší časové období,
zpravidla jednoho až dvou let. Konkrétní projekty jsou blíže popsány, zdůvodněn je jejich
přínos k rozvoji obce, zdroje financování a návaznost na rozpočet obce, předpokládané
časové období nutné pro realizaci, místo realizace projektu atd. Projekty, jejichž realizace
bude naplánována v dalších letech programového období, budou obsaženy v zásobníku
projektů.
Čtvrtou, závěrečnou částí, je implementační část. Obsaženy jsou informace o organizačním
zajištění realizace programu, dále jsou definovány monitorovací indikátory, díky kterým
lze sledovat, zda dochází k realizaci opatření a konkrétních aktivit a následně k naplňování
strategických cílů. Obsaženy jsou i informace, jak bude plán zaveden do rozhodovacích
mechanismů obce. Nelze opomenout ani informace, jak bude probíhat aktualizace
programového dokumentu.
Významným aspektem strategie je zapojení veřejnosti. Každý obyvatel obce a každý
subjekt v obci působící měl možnost se vyjádřit k rozvoji obce prostřednictvím
dotazníkového šetření (proběhlo v červenci 2018) či na veřejném projednávání, které
proběhlo 26. června 2019 (blíže viz kap. 2.2 Zhodnocení dotazníkové šetření a kap. 2.3
Výsledky veřejného projednávání).
Celý proces tvorby Programu rozvoje obce (dále jen PRO) Říkov na období 2019–2024
byl zahájen 1. 3. 2018.
Zpracování analytické části probíhalo od července roku 2018. Analytická část byla
průběžně aktualizována, aby uvedené informace byly co nejvíce aktuální. V rámci této
části bylo provedeno i dotazníkové šetření a veřejné projednávání (viz výše). Zpracování
4

strategické části navázalo na analytickou část. I tato část PRO byla podle potřeby
aktualizována do finální podoby. Další části PRO, tj. akční plán (včetně zásobníku
projektových záměrů) a implementační část byly představitelům obce elektronicky předány
27. 11. 2019. V průběhu období byl PRO finalizován. Finální verze PRO obce Říkov na
období 2019–2024 byla představitelům obce předána v dohodnutém formátu.
V rámci zpracování tohoto dokumentu byly využity různorodé informační zdroje.
Jmenovat lze knihy, odborné časopisy, statistické materiály, množství internetových
zdrojů, strategické dokumenty celostátní, regionální a místní úrovně, které s tímto
rozvojovým dokumentem souvisí či mapové podklady. Všechny použité zdroje dat jsou
v práci řádně citovány a jejich kompletní přehled je uveden v závěru práce. Řada informací
byla získána prostřednictvím konzultací s představiteli obce Říkov, z provedeného
dotazníkového šetření a z výstupů z veřejného projednávání.
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2 Analytická část
2. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Říkov leží administrativně v okrese Náchod a v Královéhradeckém kraji. Nachází se
12 km západně od města Náchod a 2 km od města České Skalice1.

2. 2 ÚZEMÍ
2. 2. 1 Geografická poloha
Obec Říkov leží v Královéhradeckém kraji (NUTS 3), v jihovýchodní části okresu Náchod
(LAU 1). Spadá do regionu soudržnosti NUTS 2 Severovýchod. Rozloha celého katastru
obce činí 247 ha. Zeměpisné souřadnice obce 50.3842872N, 16.0168278E2.
Obrázek 1 Poloha obce

Zdroj: Obec Říkov [online]. © Seznam.cz a. s., © OpenStreetMap, [cit. 2018-08-13]. Upraveno. Dostupné z www:
https://mapy.cz/zakladni?x=16.0242308&y=50.3815850&z=14&source=muni&id=221&q=%C5%98%C3%ADkov

2. 2. 2 Členění obce a základní informace o obci
Obec sousedí svým katastrálním územím s okresy Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad
Kněžnou a dále s katastry obcí na severu s Velkým Třebešovem, na východě s Českou
Skalicí, na jihu s Velkou Jesenicí a na západě s Rychnovkem a na severozápadě s Dolany.
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Obrázek 2 Katastry obcí

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální, Katastrální mapa [online]. [cit. 2018-08-13]. Upraveno. Dostupné z www:
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=485

Obec Říkov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1991. Obec vykonává svoje funkce podle
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obrázek 3 Základní informace o obci

Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny

Říkov 51, 552 03 Česká
Skalice

Kód základní územní jednoty ZÚJ

530786

Identifikační číslo organizace IČO

00857564

Telefonní číslo

491 453 240

Adresa internetové stránky

http://www.obecrikov.cz

Email
Zdroj:
Oficiální
stránky
obce
http://www.obecrikov.cz/kontakty/

obec@obecrikov.cz
Říkov

[online]. 2013.

[cit.

2018-08-13].

Dostupné

z www:

2. 2. 3 Ráz krajiny a přírodní prostředí
Říkov patří do krajinného rázu Opočensko, oblast je označována jako zemědělská krajina.
Tyto krajiny jsou silně pozměněné zemědělstvím. Jejich využití je však stále velmi závislé
na přírodních podmínkách. Původní vegetační pokryv (zpravidla les) byl ve většině
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zemědělských krajin nahrazen kulturními biotopy (pole, louky, pastviny, ovocné sady,
vesnická sídla). Zemědělské krajiny tedy tvoří především bezlesé formace. Biotopy
zemědělské krajiny podmíněné činností člověka by po jejím ukončení zanikly. Jejich
vznikem a dlouhodobým udržováním se však výrazně zvýšila druhová biodiverzita krajiny.
Zemědělské krajiny jsou minimálně z 90 % tvořeny výše zmíněnými zemědělskými
biotopy. Nedílnou součástí zemědělské krajiny jsou i vesnická sídla a dále plochy porostlé
dřevinnou vegetací, tj. háje, skupinky dřevin, solitéry a liniové porosty (větrolamy,
břehové porosty, porostlé meze a kamenice, aleje u cest apod.). Ze zemědělských kultur
výrazně převládá orná půda. V podhorských oblastech se významněji uplatňují i trvalé
travní porosty (louky a pastviny). Intenzita zemědělského využití kolísá od intenzivního
využití velkých polí a sadů po extenzivně využívané či přírodě blízké využívání luk,
pastvin a sadů. Krajiny mají charakter otevřený.
Stanovené obecné zásady – zemědělskou krajinu členit (ale neuzavírat) rozptýlenou zelení,
umožňující průhledy krajinou pro zvýraznění její hloubky nebo různých dominant.
Klimatologické poměry
Obec Říkov spadá do klimatické oblasti mírně teplé až mírně vlhké s mírnou zimou, rázu
pahorkatiny s roční průměrnou teplotou 7 °C a srážkami 682 mm. Počet letních dnů
s teplotou 25 °C je 42,6, počtem mrazových dnů 106,7 a s 34,2 ledových dnů. V oblasti
převažuje proudění z východního a jihovýchodního kvadrantu. Údolí Úpy a jejich přítoků
patří do oblasti s častým výskytem teplotních inverzí, výskytem mlh zejména v jarních
a podzimních měsících.
Geomorfologické poměry
Území obce leží v geomorfologické subprovincii Česká tabule, konkrétně
v geomorfologickém celku Orlická tabule. Správní území obce je mírně svažité na sever
směrem k Úpě.
Hydrologické poměry
Území obce spadá do povodí horního a středního Labe. Hlavním tokem je Úpa, která
protéká na severním okraji správního území. Po severním okraji zástavby obce protéká
ještě Válovický potok, jehož počátek je v České Skalici. Povodí dolní Úpy je významně
ovlivněno vodním dílem Rozkoš umístěným mezi Úpou a Metují, které převádí za vyšších
stavů část vody do nádrže a přispívá tak k protipovodňové ochraně. V období nízkých
průtoků je naopak schopné průtoky navyšovat ať v Úpě nebo i v Metuji. Ochranný vliv
nádrže není absolutní, zejména při opakujících se regionálních deštích nebo za plného
stavu nádrže není možné povodňový průtok v Úpě významně snížit. V tomto směru je
méně příznivé letní období3.
Flóra a fauna
Flóra je zastoupena druhově chudým plevelovým společenstvem s charakteristickými
zástupci jako jsou pýr plazivý, rozrazil perský, smetanka lékařská, kokoška pastuší
tobolka, svízel přítula, violka rolní. Fauna je zastoupena běžnými druhy se širokou
ekologickou valencí a druhy vázanými na otevřenou krajinu a agrocenózy. Vzhledem
k poměrně velké exponovanosti lokality je výskyt zástupců fauny minimální4.
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Tabulka 1 Druhy pozemků v katastru obce Říkov

Počet parcel Vyměra [m2]

Druh pozemku Způsob využití
orná půda

101

798 007

zahrada

134

96 438

ovoc. sad

52

737 418

travní p.

146

380 236

lesní poz

14

7 953

vodní pl.

nádrž umělá

4

1 146

vodní pl.

tok přirozený

51

39 151

zast. pl.

společný dvůr

1

588

zast. pl.

zbořeniště

8

4 024

zast. pl.

146

104 712

ostat.pl.

dráha

1

27 298

ostat.pl.

jiná plocha

48

109 871

ostat.pl.

manipulační pl.

14

63 177

ostat.pl.

neplodná půda

5

3 844

ostat.pl.

ostat. komunikace

92

54 427

ostat.pl.

pohřeb.

1

126

ostat.pl.

silnice

15

40 989

ostat.pl.

sport. a rekr. pl.

2

3 015

Celkem KN

835

2 472 420

Par. DKM

835

2 472 420

Zdroj: Státní správa zeměměřictví a katastru [online]. Copyright © 2017 ČÚZK [cit. 2018-08-22]. Dostupné z www:
https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:621714

2. 2. 4 Základní historie obce a její vliv na současnost
První písemná zmínka o obci je uvedena na listině císaře Zikmunda, vydaná na Pražském
hradě z 21. září 1436, zde je uveden název Ržikow. Podle Augusta Sedláčka je zmínka
o Říkově psaná již v roce 1366, kdy rytíř Tass z Rýzmburka a jeho synové Beneš a Rubín
darovali tvrz Říkov jaroměřskému klášteru, tento letopočet však nelze ověřit písemnými
prameny. Oficiální název obce je Říkov, používaný je až od roku 1960, ale ještě v roce
1982 Český statistický úřad uváděl v lexikonu obcí název obce Řikov, od roku 2005 již
Říkov. Katastr obce měl v roce 1957 rozlohu 312,74 ha a v roce 2005 247 ha, které má
obec dodnes. Obec získala poprvé samostatnost po zrušení vrchnostenské správy a panství
v roce 1850. Společenské změny druhé poloviny 20. století přinesly nejen ztrátu její
samostatnosti, ale i postupnou přeměnu dosavadního zemědělského charakteru. Součástí
České Skalice byl Říkov až do konce roku 1992. Od roku 1993 je znovu samostatnou obcí.
9

Obecní znak a vlajka
Obec Říkov získala od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
symbol samostatnosti znak a vlajku v červnu 2008. Znak a vlajka představuje v modrém
štítě vyrůstajícího čelně ze stříbrné vlnité paty (symbol řeky Úpy) s modrým vlnitým
břevnem zlatého anděla (v obci je Kaple svatých andělů strážných), přidržujícího
před sebou jabloň přirozené barvy s deseti červenými plody vyrůstající z dolního okraje
štítu (připomínající povodně z roku 1897, kdy se na jabloni zachránilo 10 říkovských
sousedů a připomínka sadařství). Modrý štít s andělem jsou převzaty z erbu rodu Bironů,
vévodů Zaháňských.
Obrázek 4 Znak a vlajka

Zdroj: Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., znak a vlajka obce Říkov, [online]. Copyright © 2000 – 2018. [cit.
2018-09-22]. Dostupné z www: https://www.kurzy.cz/obec/rikov/symboly/

2. 3 OBYVATELSTVO
2. 3. 1 Demografická situace
První trvalejší osídlení v lokalitě Říkov je doloženo již v době železné. Při archeologickém
záchranném výzkumu v roce 2004 bylo nalezeno při vykopávkách keltské sídliště.
Podle sčítání obyvatel z roku 1880 žilo v Říkově v 55 domech 353 obyvatel. V roce 1866
byl vydán seznam míst království Českého, kde je zapsáno 60 domů a stejný počet
obyvatel. Při sčítání obyvatel v roce 1930 měla obec už jen 256 obyvatel a v roce 1941 to
bylo 264 obyvatel. V roce 1957 klesl počet obyvatel na 215, uvedeno je 70 domů s číslem
popisným. Statistický úřad v Statistickém lexikonu obcí ČSSR z roku 1974 uvádí 207
obyvatel bydlících 63 domech (s 78 byty) a z roku 1982 už jen 171 občanů5.
Obec má k 31. 12. 2018 224 obyvatel.
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Tabulka 2 Demografický vývoj obyvatel

Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Počet
Přistě- Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek
obyvatel Narození Zemřelí
hovalí hovalí přirozený migrační celkový
k 31.12.
172
175
169
175
178
185
180
181
191
191
205
208
204
202
204
211
220
224

1
2
2
2
4
1
2
4
2
4
3
3
3
3
3
2
2

1
2
2
1
2
4
1
1
2
2
5
2
4
2
2

6
9
2
11
4
7
3
7
7
9
5
6
11
7
12
4

5
6
6
7
3
3
7
4
1
4
3
8
3
8
1
5
-

-2
2
2
3
-1
-2
3
1
2
1
-2
1
-1
1
2
-

1
3
-4
4
1
4
-4
3
7
-1
5
2
-2
-3
3
6
7
-

1
3
-6
6
3
7
-5
1
10
1
7
3
-4
-2
2
7
9
4

Zdroj: Český statistický úřad – Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové [online]. [cit. 2019-07-15]. Dostupné z www:
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr

Od roku 2014 roste počet obyvatel, do té doby kolísal.

Tabulka 3 Věková struktura obyvatel

Stav obyvatel k 31. 12.
Počet obyvatel celkem
v tom
muži
podle pohlaví ženy
v tom
0-14
ve věku (let) 15-64
65 a více
Průměrný věk

2013
204
92
112
37
126
41
39,9

2014
202
90
112
38
124
40
40,2

2015
204
88
116
41
127
36
39,1

2016
211
91
120
42
132
37
39

2017
220
96
124
41
141
38
39

2018
224
98
126
45
142
37
38,9

Zdroj: Český statistický úřad – Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové [online]. [cit. 2019-07-15]. Dostupné z www:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31548&u=__VUZEMI__43__530786#

Dle tabulky je vidět, že převládají ženy nad muži přibližně o 20 a více obyvatelek. Nejvíce
obyvatel je v produktivním věku 15–64 let. Kromě let 2013 a 2014 převládá
předproduktivní obyvatelstvo s věkem 0–14 let nad poproduktivním 65 a více let.
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Tabulka 4 Přehled sňatků a rozvodů

2013
Sňatky
Rozvody

2014
1
1

2015
-

2017

2016
-

2018
-

-

4
-

Zdroj: Český statistický úřad – Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové [online]. [cit. 2019-07-15]. Dostupné z www:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31548&u=__VUZEMI__43__530786#

Tabulka 5 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání k 26. 3. 2011

Věk, rodinný stav, nejvyšší
ukončené vzdělání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více
let
bez vzdělání
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské
z toho:
bakalářské
magisterské

Obyvatelstvo celkem

v tom

abs.

%

muži

ženy

156

82,1

69

87

2

1,1

-

2

26

13,7

9

17

60

31,6

31

29

43
1
2
13

22,6
0,5
1,1
6,8

19
7

24
1
2
6

2
11

1,1
5,8

1
6

1
5

Zdroj: Český statistický úřad – Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové [online]. [cit. 2018-09-18]. Dostupné z www:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=OTOB112&z=T&f=TABULKA&katalog=30712&u=v157__VUZEMI__43__530786&&str=v157

Nejvíce obyvatel dosáhlo středního vzdělání včetně vyučení (bez maturity), a to 31 mužů
a 29 žen. Nejvyšší možné vzdělání, a to magisterské vystudovalo 11 obyvatel, z toho
6 mužů a 5 žen.

2. 3. 2 Sociální situace
Podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je na území obce z pohledu
národnostních menšin zastoupena nejvíce národnost slovenská a polská. 64 obyvatel
neuvedlo svoji národnost.
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Tabulka 6 Obyvatelstvo podle národnosti

Celkem
Obyvatelstvo celkem

muži

ženy

190
117
2
3
3

84
50
1
2

106
67
1
1
3

romská

-

-

-

ukrajinská

-

-

-

vietnamská

-

-

-

neuvedeno

64

30

34

z toho
česká
národnost moravská
slovenská
polská

Zdroj: Český statistický úřad – Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové [online]. [cit. 2018-09-18]. Dostupné z www:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__530786#

Sociálně patologické jevy
Za sociálně patologické jevy jsou označovány takové jevy, které jsou považovány
za nežádoucí, jelikož porušují sociální, morální či právní normy společnosti. Jmenovat lze
např. kriminalitu, vandalismus, alkoholismus, toxikomanie, domácí násilí, atd. Tyto jevy
jsou však obtížně měřitelné.
Obec Říkov nezaznamenala žádné patologické jevy.
Sociálně slabé a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel
Za sociálně slabé obyvatele lze považovat např. ty osoby, které nedisponují dostatečným
příjmem peněz, což může vést k půjčkám, postupnému zadlužování a následně k exekuci.
Za sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel lze uvést např. osoby s tělesným či duševním
postižením, matky s dětmi bez přístřeší, apod. Výskyt sociálně slabých či sociálně
znevýhodněných obyvatel je velmi obtížně měřitelný. Zjistit lze ale např. to, která fyzická
či právnická osoba v obci je v platební neschopnosti neboli v insolvenci. V insolvenčním
rejstříku není evidována žádná právnická ani fyzická osoba6.

2. 3. 3 Život v obci
O život v obci se stará Sbor dobrovolných hasičů Říkov, Tělocvičná Jednota Sokol
a Obecní úřad Říkov.
SDH Říkov
Hasičský spolek byl v obci založen roku 1885 a od roku 1898 patřil do Českoskalické
hasičské župy č. 116 se sídlem ve Studnicích. V roce 1937 zasedal ve výboru župy Vilém
Hofman, rolník ze Říkova. Hasiči měli za úkol: „Hájiti životy a majetek při živelných
pohromách. V době branné pohotovosti státu plniti úkoly jemu svěřené. Pěstovati tělesné
a mravní síly členstva a občanstva a využíti jich k plnění úkolů výše uvedených.“ Roku
1885 zakoupili jednu jednoproudní stříkačku firmy Smekal. V roce 1951 se prováděla
reorganizace hasičstva podle zákona č. 62/50 Sb. Podle tohoto zákona byla ochrana proti
požárům přenesena na MNV jako nositele státní moci. Jednota vlastnila motorovou
dvoukolovou závěsnou stříkačku s osobním autem zn. Praga Alfa starého typu, využívala
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se pouze ke cvičení, technický stav vozidla nebyl dobrý a neměli ani technický průkaz.
V roce 1958 měla místní požární jednotka dvě družstva po devíti členech, celkem
22 činných členů. Velké oslavy se konaly k 100. výročí založení hasičského spolku,
na které se sjelo několik sborů z okolí a přijelo mnoho říkovských rodáků. V 80. letech
20. století se účastnili mnoha soutěží v požárním sportu a vychovávali své nástupce7. Od
roku 1998 do roku 2006 vyjížděli družstva mužů i žen na hasičské soutěže v blízkém okolí.
V letech 1998 až 2005 byly v obci organizovány hasičské soutěže. Hasiči dostali nové auto
Mercedes Benz pro 8 osob v prosinci 2017 z fondu MV – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR a Královéhradeckého kraje. V květnu 2018 se hasiči vybavili
vysokotlakým hasicím přístrojem, co pošle 100 litrů vody za cca 5 minut na místo určení.
Hasiči v říjnu 2018 absolvovali kurz první pomoci na hasičské škole v Bílých Poličanech8.
TJ Sokol Říkov
Tělocvičná jednota Sokol Říkov byla založena v obci roku 1919, v čele byl Karel Kraják.
Jednota organizovala nebo spolupořádala společenské zábavy a divadelní představení.
Obec prodala pozemek spolku k výstavbě sokolovny roku 1927 a o rok později byla
postavena přízemní budova. Sokolovna sloužila k sokolským, divadelním a tanečním
účelům. Sál se využíval k promítání putovního kina. Během roku 1958 bylo promítáno
23 projekcí s návštěvností okolo 35 osob, spolek čítal 37 platících členů, 18 členů
v dorostovém věku a 26 žáků. V sokolovně se konaly dětské karnevaly, vánoční besídky
a taneční zábavy. V 80. letech 20. století sportovci a cvičenci úspěšně zastupovali obec
na nejrůznějších sportovních soutěžích. TJ SOKOL Říkov pořádá každoročně
za finančního přispění Obecního úřadu v Říkově dětský den. Pro děti jsou připraveny různé
soutěže, jako je jízda zručnosti na jízdním kole. TJ Sokol s OÚ pořádá každoročně pálení
čarodějnic, dětský den, exkurze (např. do cukrovaru v Českém Meziříčí).
Lidé se schází na antukovém hřišti na volejbal. Kroužky různého zaměření jsou dostupné
v České Skalici a v nedalekém Novém Městě nad Metují a v Náchodě9.
Informovanost občanů a její kvalita
Poskytování informací občanům z obecního úřadu lze několika způsoby:
Hlášení místního rozhlasu se koná dle potřeby.
Výlepové plochy – jsou za zastávkou Říkov.
Zpravodaj Svazku obcí Metuje vychází čtvrtletně, pan starosta s panem místostarostou píší
o aktuálním dění z obce.
Webové stránky obce slouží občanům a umožňují nahlížení do dokumentů vyvěšených
na elektronické úřední desce.
Úřední deska se nachází v budově obecního úřadu ve výloze.
Obec i SDH využívá Facebookové stránky, kde informuje občany o aktuálním dění.

Tradiční akce a události v obci
Vítání občánků
Od roku 2000 je zavedena pamětní kniha nově narozených občánků, v roce 2017 bylo
zapsáno již 45 občánků.
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Koleda – dívčí a chlapecká.
Pálení čarodějnic – každoročně 30. 4. pořádá obec s TJ Sokol.
Dětský den – pořádá TJ Sokol a obec. Táborový oheň, u kterého se opékají buřty.
Posvícení – koná se v září u tenisových kurtů. Opékání vepřové kýty, zábava pro děti10.

2. 4 HOSPODÁŘSTVÍ
2. 4. 1 Ekonomická situace
Hospodářská činnost rok 2018
Zemědělství, lesnictví, rybářství: 1
Zpracovatelský průmysl: 7
Stavebnictví: 4
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel: 8
Doprava a skladování: 2
Ubytování, stravování a pohostinství: 1
Ostatní činnosti: 3
Nezařazeno: 1
Státní organizace – počet subjektů: 0
Akciové společnosti – počet subjektů: 1
Obchodní společnosti – počet subjektů: 10
Družstevní organizace – počet subjektů: 0
Podnikatelé – fyzické osoby – počet subjektů: 1911
Na území obce mají sídlo následující firmy:
AGRO CS a.s.
DONAP spol. s r.o.
DELIKAT s.r.o.
DOPRAVA A DÍLNY ČESKÁ SKALICE, a.s.
GONDELLA CZ s.r.o.
JP PNEU, s.r.o.
KAVAN JAN-SILCOMP.NET
LK AUTOSERVIS
ŠPELDA s. r. o.12
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Poskytované komerční služby
V obci funguje obchod se smíšeným zbožím, který má otevřeno od pondělí do soboty.
Obchod se nachází v budově obecního úřadu, pronájem a vybavení je poskytováno obcí
bezplatně. Prodejna provozuje i malou pekárnu, mezi oblibu a podvědomí i okolních lidí se
dostal chléb.

Podle Národní databáze brownfieldu není na území obce Říkov evidován žádný
brownfield13.

2. 4. 2 Trh práce
Evidence uchazečů na Úřadu práce Náchod
Tabulka 7 Statistika nezaměstnanosti v obci Říkov v letech 2014–2018

Rok/ k 31. 12.

Dosažitelní
uchazeči 15-64
let

Obyvatelstvo
15-64 let

Podíl
nezaměstnaných
osob

Volná místa

2014
2015
2016
2017
2018

6
4
2
1
3

126
124
127
132
141

4,8 %
3,2 %
1,6 %
0,8 %
2,1 %

0
0
5
15
6

Zdroj: Integrovaný portál MPSV [online]. [cit. 2019-07-15]. Dostupné z www:
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem?stat=2000000000111&obdobi=A&rok=2018&uzemi=137000&send=send&_piref
37_240429_37_240428_240428.next_page=%2Findex.do&_piref37_240429_37_240428_240428.statse=200000000001
9&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=0&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429
_37_240428_240428.stat=2000000000111&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=L&_piref37_240429_37_24
0428_240428.rok=2015&_piref37_240429_37_240428_240428.uzemi=137000&ok=Vybrat

K červenci 2019 byli evidováni 2 dosažitelní uchazeči a 10 volných pracovních míst.
2. 4. 3 Cestovní ruch
Na území obce Říkov není dle Českého statistického úřadu evidováno k 6. 5. 2019 žádné
hromadné ubytovací zařízení14.
V obci se nenachází žádné stravovací zařízení.
Nejbližší turistické informační centrum se nachází v České Skalici.
Z hlediska cestovního ruchu má obec Říkov dobrou polohu pro výlety po okolí. Významné
turistické cíle, které se nacházejí do 5 km, jsou Ratibořice, město Česká Skalice, vodní
nádrž Rozkoš, přírodní rezervace Dubno, Jakubův Nový Dvůr s pivovarem, pensionem,
restaurací a stájemi u Velké Jesenice.
Napojení na cyklostezku č. 4018 z Malé Skalice do Ratibořic, pokračovat se dá po krásné
cyklostezce až do Havlovic.
Památky v obci
Kaple svatých Andělů Strážných
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Nejvýznamnější památkou v obci je kaple z první poloviny 19. století, která se nachází
na návsi. Zřejmě vznikla přestavbou zděné kaple připomínané v historických pramenech
v roce 1786. V roce 2012 byla na náklady obce celkově zrekonstruována.
Zvon
12. 6. 2016 byl po vysvěcení farářem Mons. ICLic. Václavem Hegrem, uveden do činnosti
zvon s elektrickým ovládáním, který 2x denně ve 12 hodin a v 18 hodin oznamuje přesný
čas.
Obelisk u cesty na Velký Třebešov
Obelisk stojí na místě, kde kdysi rostla jabloň, která pomohla říkovským sousedům
k záchraně před povodní, která se tu prohnala roku 1897.
Dva pamětní křížky
Křížky zdobí rozcestí. Kříž na odbočce k Velké Jesenici byl darován „od mládenců
říkovských“ v roce 1892 a kříž na rozcestí k Doubravici byl věnován „od děvčat
říkovských“ o sedm let později15.

2. 5 INFRASTRUKTURA
2. 5. 1 Dopravní infrastruktura
Obec si v rámci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“
nechává zpracovat pasport místních komunikací.
Silniční síť a její kvalita
Územím obce Říkov prochází silnice I. třídy č. 33 (obchvat města Česká Skalice a obce
Velký Třebešov), III. třídy č. 28513 vedoucí z Rychnovka do České Skalice, dále silnice
III. třídy č. 28514 z Říkova do Velkého Třebešova a silnice č. 30421 vedoucí do Velké
Jesenice. Vlastníkem těchto komunikací je Královéhradecký kraj a hospodařit s tímto
majetkem je pověřena Správa silnic Královéhradeckého kraje.
Intenzita dopravy byla zjišťována při provádění celostátního sčítání dopravy v roce 2010
na komunikaci I. třídy. Roční průměrná denní intenzita dopravy byla 7 623 vozů za den16.

Kvalita silnic
Obcí dále prochází řada místních komunikací, které jsou ve správě obce. Kvalita je různá.
Parkoviště
V obci nejsou zpoplatněna žádná parkoviště. Parkoviště pro 4 automobily se nachází
před budovou obecního úřadu, prodejnou potravin a knihovnou. Parkování více aut je
podél silnice ze směru Velkého Třebešova do Říkova, kde sídlí různé firmy.
K nejbližšímu nájezdu na dálnici D11 (u místní části Kukleny Hradec Králové) je to zatím
31,3 km.
Se silniční sítí souvisí i doprovodná infrastruktura a tím jsou chodníky pro pěší. Nový
jednostranný chodník pro pěší směrem do České Skalice, podél silnice III/28513 jako
zvýšený chodníkový pás, v celkové délce 295,46 m a základní šířce 1,50 m byl vybudován
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v roce 2018. Chodník navazuje na stávající chodník v zastavěné části obce a spojuje obec
s podchodem pod obchvatem České Skalice (I/33) a komunikací do České Skalice.
Vybudováním chodníku se zvýšila bezpečnost chodců.
Železniční síť
Podél hranice území obce prochází železniční trať 032 Jaroměř – Trutnov a nachází se tu
vlaková stanice Velká Jesenice, zastávka slouží pouze na znamení.

2. 5. 2 Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost autobusovou dopravou
Dopravní obslužnost byla zjišťována pomocí počtu spojů, které je možné v obci využít.
Obslužnost byla sledována podle nových jízdních řádů, které platí od 9. 12. 2018. Obec
Říkov je zapojena do integrovaného regionálního systému dopravy IREDO, který
funguje po celém území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Organizátorem
regionální dopravy je společnost OREDO, s.r.o. se sídlem v Hradci Králové17.
V obci se nachází 3 autobusové zastávky (Říkov; Říkov rozc. a Říkov, Agro). Zastávky
Říkov a Říkov rozc. se nacházejí v obci, zastávka Říkov, Agro je vzdálená cca 1 km
od obce.
Tabulka 8 Dopravní obslužnost autobusovými dopravci

Číslo
linky

Pracovní den
Trasa spoje

Sobota
Počet spojů
Tam
Zpět

Tam

Zpět

Nové Město n.
Met.640029 NahořanyVelká JeseniceČeská Skalice

2

3

0

Nové Město n.
Met.640329 NahořanyVelká JeseniceČeská Skalice

2

4

Červený
Kostelec-Česká
640349 SkaliceKvasiny,,Škoda
Auto-Rychnov
n. Kněž.

0

1
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Neděle
Tam

Zpět

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

DobruškaOpočno/Pohoří660069 Č. Meziříčí-Vel.
Jesenice-Česká
Skalice

8

8

0

0

0

Zdroj:
Jízdní
řády
IDOS
[online].
[cit.
209-07-15].
http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=5&tt=16118,2&sv=&ttnm=%d8%edkov

Dostupné

0

z www:

Z tabulky je vidět, že spoje v pracovní den jsou zastoupeny poměrně četně, ale o víkendu
jede jedou celkově pouze dva spoje.
Autobusové 3 linky zajišťuje firma ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.; 1 ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s. a 1 CDS s.r.o. Náchod.
Tabulka 9 Časová dostupnost vybraných měst autobusovou dopravou

Město
Časová dostupnost
Česká Skalice
4 min
Jaroměř
32 – 49 minut
Hradec Králové
1 h a 5 min. – 1 h 59 min
Nové Město nad M.
25 min – 40 min
Náchod
26 min. – 1h 6 min
Dobruška
44 min – 1h
Dvůr Králové n. L.
54 min – 1h 11 min

Přestup
0
1
1/2
1/2
1
0/2
1

Zdroj: Jízdní řády IDOS [online]. [cit. 2019-07-15]. Dostupné z www: https://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/

Časová dostupnost vybraných měst se liší podle čekací doby na přípoj. Nejlépe se občan
dostane do města Česká Skalice, a to za 4 minuty bez přestupu. Z České Skalice jedou
přímé spoje do měst Jaroměř, Hradec Králové, Náchod a Dvůr Králové nad Labem.
Dopravní obslužnost pro cykloturistiku zajišťují cyklobusy jezdící z města Česká Skalice.
Vzdálenost do města je to pouze 2 km cesty.
Dopravní obslužnost železniční dopravou
Železniční zastávka vlakové dopravy se nachází na hranicí katastrálního území obce Říkov
a Velké Jesenice, vzdálená od obce je cca 20 minut chůze. Název vlakové zastávky je
Velká Jesenice, je zde možnost parkování. U zastávky se nachází i autobusová zastávka
Velká Jesenice, žel. zast., zastávka je na znamení, jízdenky se kupují ve vlaku, stanice je
zařazena do integrovaného dopravního systému. Nejbližší vlakové nádraží je ve městě
Česká Skalice cca 4 km od obce.
Nádraží Česká Skalice
Železniční stanice je vybavena vnitrostátní pokladní přepážkou, kde je možné platit
platební kartou a eury. Stanice je zařazena do integrovaného dopravního systému. Je zde
půjčovna kol, prostory pro cestující, bezbariérové WC, úschovna zavazadel, ve stanici lze
aktivovat Kartu ČD na kartách jiných subjektů. U nádražní budovy se nachází parkoviště
a zastávka autobusů18.
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Tabulka 10 Časová dostupnost vybraných měst železniční dopravou ze zastávky Velká Jesenice

Město
Česká Skalice
Jaroměř
Hradec Králové
Náchod

Časová dostupnost
3 min
10 min – 32 min
30 min – 49 min
25 min – 58 min

Přestup
0
0/1
1
1

Zdroj: Jízdní řády IDOS [online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z www: https://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/

Do měst Jaroměř i České Skalice jedou 3 brzké ranní spoje a 1 večerní spoj.
Tabulka 11 Časová dostupnost vybraných měst železniční dopravou ze zastávky Česká Skalice

Město
Dvůr Králové nad Labem
Jaroměř
Hradec Králové
Náchod

Časová dostupnost
27 min
10 min
25 min
20 min

Přestup
1
0
0
1

Zdroj: Jízdní řády IDOS [online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z www: https://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/

Ze stanice Česká Skalice je četnost spojů na obě strany veliká, jak do Náchoda, tak do
města Jaroměř.

2. 5. 3 Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturou je myšlena různorodá síť inženýrských sítí. Do této části je
zařazen i systém nakládání s odpady.
Vodovodní síť
Na základě smlouvy provozuje vodovodní infrastrukturu pro obec Říkov společnost
Českoskalické vodárny, s.r.o., která je vlastněna městem Česká Skalice, jako jediným
podílníkem. V rámci “provozního modelu” spolupráce zajišťuje veškerou činnost
související s provozem vodárenské infrastruktury, do níž patří vodovody, kanalizace
a čistírna odpadních vod.
Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů
a drobná stavební činnost.

Zdroje vody
Skupinový vodovod Česká Skalice je zásoben pitnou vodou z akumulace vodojemu
Skaličan ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Z vodojemu je
veden přiváděcí řad do úpravny vody a odtud je upravená voda čerpána přes rozvodnou síť
do hlavního vodojemu V Sadech.
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Vrt J9
Voda je vápenato-uhličitanového typu, neutrální až slabě zásadité reakce s vyšší
mineralizací a vysokou tvrdostí. Koncentrace dusičnanů je velmi nízká. Zvýšená je
koncentrace železa, které je odstraňováno instalovanou technologií na úpravně vody
v České Skalici.
Pivovarská studna
Voda je slabě zásadité reakce s vyšší mineralizací a střední tvrdostí. Koncentrace
dusičnanů je nízká. Voda je ze zdroje po hygienizaci dodávána přímo do sítě.

Kanalizační síť
Pro odpadní vody produkované obyvatelstvem, které jsou odváděny veřejnou kanalizací,
platí míra znečištění dána obecnými limity znečištění. Kontrola a sledování kvality
a množství vypouštěných odpadních vod není nutná, pokud jsou vypouštěny pouze
splaškové odpadní vody.
Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni znát a sledovat množství a kvalitu
svých odpadních vod, které vypouštějí do veřejné kanalizace, a to min. 4x ročně. Výsledky
rozborů zasílá producent průběžně provozovateli kanalizace a v případě vydaného povolení
k vypouštění i příslušnému vodoprávnímu úřadu19.
Zásobování plynem
V obci není zaveden plynovod.

Informační a telekomunikační zařízení
Informační a telekomunikační zařízení pokrývají plošně celé území. Pro tyto účely slouží
tzv. základnové stanice v území. Správní území ORP Náchod je plně pokryto rozhlasovým
i televizním signálem.

Odpadové hospodářství a systém nakládání s odpady
Obecní úřady v jednotlivých obcích se podílejí na zabezpečování likvidace odpadů. V obci
Říkov jsou na jednotlivých místech rozmístěny kontejnery na sklo, papír a plasty, kam
mohou občané tento odpad odkládat. Nachází se u cesty na Agro, u OÚ, za zastávkou
Říkov, před křižovatkou na Doubravici a Velký Třebešov. Na vybírání elektroodpadu,
který již dosloužil, jako jsou televizory, videa, rádia, ledničky, mrazničky, vysavače
a podobně, baterií do vozidel i svítilen, ojetých pneumatik z osobních automobilů, zbytků
barev, laků, olejů, nebezpečných látek, nádob od sprejů i dalších věcí, které jsou vždy
v letácích vyjmenovány, se podílí 2x ročně firma Marius Pedersen a občané jsou vždy včas
o termínech a místech sběru informováni obecním úřadem.
Rovněž pro nadměrný odpad jako třeba skříně, křesla, postele, linolea, koberce, kočárky
atd. je zpravidla 2x ročně přistaven velkoobjemový kontejner. Pokud se jedná o železný
šrot, tak místní hasiči 1x ročně zabezpečují sběr tohoto odpadu. Biologický odpad
rostlinného původu, trávu, větve, listí, zbytky z výpěstků ze zahrádek je soustřeďován
na obecním pozemku v kontejneru pro bioodpad, který je průběžně vyvážen. Toto
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zabezpečuje obecní úřad v období od dubna do října a vždy po dohodě lze tento odpad
na příslušné místo uložit. Mimo uvedené možnosti by na domovní komunální odpad měl
mít každý svoji popelnici, kdy si může zvolit vyvážení jako týdenní, 1x za 14 dnů,
41x za rok, a nebo 13x za rok a s likvidací odpadů by neměl mít problém20.

2. 6 VYBAVENOST OBCE
V obci je v budově OÚ k dispozici knihovna. Zájemci ji mohou navštívit vždy jednou
týdně ve středu v době od 15:30 do 17:30 hodin. K dispozici zde mají zhruba přes 1 000
knih. Jsou zde knihy pro předškoláky, knihy pro mladší školáky, knihy pro náctileté,
romány pro ženy, naučná literatura pro děti a mládež, regionální literaturu, beletrie
pro dospělé, detektivky, historické romány a novinky. Knižní fond je pravidelně
obměňován a paní knihovnice může na požádání obstarat i knihu, která případně není hned
k dispozici. Součástí knihovny je i počítač s možností internetového připojení.
V budově OÚ je pro občany za symbolický poplatek i mandl pro případné vymandlování
většího prádla. Pro obsluhu je možné využít i služeb paní Moniky Chalupníčkové, která
podniká ve službách praní, mandlování a žehlení prádla.
2. 6. 1 Bydlení
Tabulka 12 Stavební objekty v katastru nemovitostí obce Říkov podle způsobu využití

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

adminis.

1

č.p.

byt. dům

1

č.p.

jiná st.

1

č.p.

obč. vyb.

4

č.p.

rod. dům

85

č.p.

výroba

1

č.e.

rod. rekr

1

bez čp/če

garáž

10

bez čp/če

jiná st.

4

bez čp/če

obč. vyb.

1

bez čp/če

rod. dům

1

bez čp/če

tech. vyb

3

bez čp/če

výroba

8

bez čp/če

zem. stav

23

vod. dílo

jez

1

Celkem BUD
byt.z.

145
byt

2

22

byt.z.

j. nebyt

Celkem JED

1
3

LV

192

spoluvlastník

312

Zdroj: Státní správa zeměměřictví a katastru [online]. Copyright © 2017 ČÚZK [cit. 2018-08-22]. Dostupné z www:
https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:621714

Obec Říkov má zpracovaný Územní plán z roku 2010 se změnou č. 5 s datem vydání 14. 7.
201021.

2. 6. 2 Školství a vzdělávání
V obci Říkov není mateřská ani základní škola. Děti dojíždějí do České Skalice, Velkého
Třebešova nebo Velké Jesenice.
2. 6. 3 Zdravotnictví
Občané obce musejí za lékařskou péčí vycestovat, nejbližší ordinace praktického lékaře
pro dospělé a ordinace stomatologa se nachází v České Skalici, dále v Novém Městě
nad Metují, v Náchodě a v Jaroměři. Nejbližší nemocnice je lidem k dispozici v Náchodě
a v Jaroměři. V Jaroměři jsou tato oddělení: všeobecná interní ambulance, cévní
ambulance, diabetologická ambulance, klinická biochemie, LDN a lůžka následné péče.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oblastní nemocnice Náchod, Oblastní nemocnice
Trutnov a Rychnov nad Kněžnou nabízí širší nabídku nemocničních služeb22.
Na území obce není lékárna. Nejbližší lékárny jsou v České Skalici.
Na území obce není dům s pečovatelskou službou. Nejbližší dům s pečovatelskou službou
je v České Skalici.
Veterinární ordinace se nachází v České Skalici.

2. 6. 4 Sociální služby
Obec Říkov nemá zpracovaný komunitní plán sociálních služeb pro území obce.
Na území obce se nenachází žádné zařízení sociálních služeb. Terénní a ambulantní
pečovatelskou službu pro zájemce z řad obyvatel obce zajišťuje organizace Pečovatelské
služby Česká Skalice. Jedná se např. o zajištění pomoci při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti apod.
Nejbližší domov pro seniory je v České Skalici.
K 20. 3. 2019 nevykonává obec ze zákona činnost veřejného opatrovníka u osob, které
mají omezenou právní způsobilost.
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V Jaroměři funguje Středisko Milíčův dům – Diakonie, kterou provozuje Českobratrská
církev evangelická. Poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do 18 let
a poradnu pro lidi v nouzi23.

2. 6. 5 Kultura
Kultura a kulturní činnost je pro obec významnou záležitostí. V obci je během
kalendářního roku pořádána řada kulturních akcí, např. pálení čarodějnic, posvícení atd.
Popis a přehled akcí pořádaných v obci, včetně těch kulturních, je již poměrně detailně
popsán v kap. 2.3.3 Život v obci – akce a události pořádané v obci. Na pořádání kulturních
akcí se podílejí spolky a obecní úřad.
Výskyt a popis památek, sakrálních staveb apod. je popsán v kapitole 2.4.3 Cestovní ruch.

2. 6. 6 Sportovní vybavenost
Pro volnočasové aktivity je obyvatelům k dispozici sportovní hřiště: 1 antukový
a 1 asfaltový kurt na nohejbal nebo volejbal, tenisový kurt, pingpongový stůl a dětské
hřiště. V zázemí hřiště je zabudované WC, sprchy a šatny.

2. 7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2. 7. 1 Současný stav životního prostředí
1. Horninové prostředí a geologie
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody:
ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Území obce se nachází ve významné vodohospodářské oblasti „Chráněná oblast přirozené
akumulace vod“ (CHOPAV) Východočeská křída.
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
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Obrázek 5 Záplavová území

Zdroj: Geoportál Sowac – GIS, Mapy zemědělské půdy. [online]. © 2016 [cit. 2018-07-23]. Dostupné z WWW:
http://limitypudy.vumop.cz/?core=app&zoom=6&center=-625877.4602912011,-1024551.7940479972

Území obce Říkov se nenachází v záplavové zóně. Na obrázku č. 5 je znázorněna tmavě
fialově záplavová zóna pětileté vody řeky Úpy, fialově dvacetileté vody a bíle stoleté vody.
Záplavová zóna se nachází u horní části katastrální hranice obce.
3. Hygiena životního prostředí
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu
zdraví: ano
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Střední zdroj znečištění – mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava,
emitující oxidy dusíku, prach a jiné škodliviny (územím prochází vysoce zatížená silnice
I/33).
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
Výroba plastových obalů (název OKEČ) – NOVOPOL, a.s., Velký Třebešov (provozovna)
– únik do ovzduší (typ emise) – styren (látka) – za rok 2007
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
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Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 – evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 – ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne24
Koeficient ekologické stability: 1,04%25
Významné krajinné prvky registrované: ano
V katastrálním území obce Říkov se nachází krajinný prvek „Tvrzka“ o rozloze 6 ha.
Z biogeografického pohledu se jedná o lokální biocentrum. Úsek toku Úpy – přírodní
koryto s přirozeným dnem a břehy s plně vyvinutými, stabilizovanými vodními
a pobřežními společenstvy. Oboustranný břehový porost tvoří topol, bříza, vrba, lípa, olše
a černý bez. Extenzívní louka s přirozeně rostoucími druhy mezi Úpou a mlýnským
náhonem. Udržuje se sečením louka v meandru na levém břehu Úpy. Z bylinek tu můžeme
objevit: smetánku lékařskou, řebříček obecný, pryskyřník hliznatý, upolín evropský, svízel
povázku, řeřišnici luční a hořkou, šťovík kyselý, hluchavku bílou a skvrnitou, vlašťovičník
větší, rožec rolní, kopretinu bílou, kerblík lesní, zvonek okrouhlolistý, hlaváč bledožlutý,
bedrník obecný, kontryhel obecný, vitod obecný, silenku nadmutou, zběhovec plazivý,
lomikámen zrnatý a běžné druhy travin.
Navrhované řešení – tok ponechat v přirozeném stavu a doplnit břehový porost stromy –
javor, jasan a dub. Luční porosty převést na přirozené vlhké louky bezorebným dosevem.
V katastru obcí Říkov, Velký Třebešov a Malá Skalice je navržen regionální biokoridor
„Úpa“. Jedná se o úsek toku Úpy od obce Říkov – koryto upravené záhozem z lomového
kamene. Oboustranný břehový porost tvoří topol, javor, dub, bříza, vrba, olše a černý bez.
Podél toku na obou březích se nachází orná půda. Z pohledu pedologie se jedná o nivní
půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry.
Navrhované řešení – vodní tok ponechat přirozenému vývoji, ochránit ho před stavebními
zásahy. Zajistit odpovídající čistotu vody. Podél toku ornou půdu převést na trvalý travní
porost s cílovým stavem nehnojené květnaté louky, doplňované bezorebným dosevem.
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano – Keltské sídliště objevené při archeologickém průzkumu
v roce 2004 v místech nynější továrny firmy GONDELLA nad širokou údolní nivou řeky
Úpy. Nacházela se zde svatyně s kamenným menhirem a hrnčířskou dílnou s pecí
datovanou zhruba k roku 420 před n. l.26
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
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Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ne
Výpis nemovitých kulturních památek: ne
Národní kulturní památky: ne

2. 7. 2 Ochrana životního prostředí
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) souvisí s hodnocením kvality půd, která
se hodnotí pomocí tzv. bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Ochrana půd
se dělí celkem do pěti tříd.
Třídy ochrany ZPF

Je definováno 5 tříd ochrany na základě zatřídění do BPEJ. Pro účely optimalizace
nakládání se státní půdou je nutné použít aktualizované údaje BPEJ z databáze VUMOP,
v.v.i.
I. třída ochrany zemědělského půdního fondu – bonitně nejcennější půdy, převážně
na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je možno odejmout
ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, převážně pro záměry související
s obnovou ekologické stability nebo pro liniové stavby zásadního významu.
II. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zemědělské půdy, které mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s ohledem na územní plánování, jen
podmíněně využitelné pro stavební účely.
III. třída ochrany zemědělského půdního fondu – v jednotlivých klimatických
regionech se jedná převážně o půdy vyznačující se průměrnou produkční schopností, které
je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné nezemědělské způsoby využití.
IV. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zahrnuje v rámci jednotlivých
klimatických regionů převážně půdy s podprůměrnou produkční schopností, jen
s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu, a i jiné nezemědělské účely.
V. třída ochrany zemědělského půdního fondu – sdružuje zbývající bonitované půdně
ekologické jednotky (BPEJ), které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností,
jako jsou mělké půdy, hydromorfní půdy, silně skeletovité a silně erozně ohrožované. Tyto
půdy jsou většinou pro zemědělské účely postradatelné. Lze připustit i jiné, efektivnější,
využití než zemědělské. Jedná se zejména o půdy s nízkým stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území27.
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Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Obrázek 6 Ochrana ZPF na území obce Říkov

Zdroj: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, limity využití půdy [online]. [cit. 2018-07-23]. Dostupné z www:
http://limitypudy.vumop.cz/?core=app&zoom=6&center=-625731.8599999995,-1025027.7949999999

Dle obrázku č. 6 je na území obce bonitně nejcennější půda v I. třídě ochrany zastoupena jen
okrajově u obchvatu a podél severozápadní hranice katastrálního území, nadprůměrně
produkční půda v II. třídě ochrany se nachází v zastavěném území a okolo něho. Nejvíce je
zastoupena podprůměrně produkční půda v IV. třídě ochrany.
Skupiny půdních typů na území obce Říkov
Obrázek 7 Skupiny půdních typů na území obce Říkov

Zdroj: Geoportál Sowac – GIS, Mapy zemědělské půdy. [online]. © 2016 [cit. 2018-07-23]. Dostupné z WWW:
https://statistiky.vumop.cz/?core=map
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Na území obce Říkov převládají rendziny, pararendziny (vláhové poměry jsou dobré až
dočasně nepříznivé), v severní části katastrální hranice jsou luvizemě (charakteristickým
substrátem jsou sprašové pokryvy a svahoviny, většinou bezskeletovité, vyskytující se
převážně v rovinatém reliéfu) a regozemě (s podložím méně propustným, lehkého nebo
lehčího středně těžkého zrnitostního rázu, značně závislé na srážkách během vegetačního
období). Ostatní skupiny půdních typů jsou zastoupeny v malém měřítku28.
Potencionální ohroženost půd vodní erozí
Obrázek 8 Potencionální ohroženost půd vodní erozí

Zdroj: Geoportál Sowac – GIS, Mapy zemědělské půdy. [online]. © 2016 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z WWW:
http://mapy.vumop.cz/

Hodnota Cp.Pp vyjadřuje míru ohroženosti území vodní erozí pomocí maximální přípustné
hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření. Tato limitní hodnota
faktoru C by neměla být na daném místě překročena a v případě, že se tak stane, měla by
být eliminována protierozními opatřeními.
Tabulka 13 Rozdělení hodnot Cp

Kategorie

Přípustná hodnota C

Doporučený management

1

do 0,005

Převedení na trvalé travní porosty

2

0,005 – 0,02

Pěstování jetele, vojtěšky

3

0,02 – 0,2

Vyloučení pěstování širokořádkových kultur

4

0,2 – 0,6

Širokořádkové jen s půdoochrannými
technologiemi

5

nad 0,6

Bez omezení

Zdroj: Geoportál Sowac – GIS, Mapy zemědělské půdy. [online]. © 2016 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z WWW:

http://mapy.vumop.cz/popis/popis_mapovnik.php
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Potencionální ohroženost ZPF větrnou erozí
Obrázek 9 Potencionální ohroženost ZPF větrnou erozí

Zdroj: Geoportál Sowac – GIS, Mapy zemědělské půdy. [online]. © 2016 [cit. 2018-08-13]. Dostupné z WWW:
http://mapy.vumop.cz/

Jak je vidět na obrázku č. 9, půdy na území obce Říkov nejsou ohroženy větrnou erozí.

Zdroje znečištění ovzduší na území obce Říkov
Na území obce Říkov se nachází 3 zdroje znečištění ovzduší v kategorii 2 – střední zdroje
znečištění a to:
Gondella CZ, s. r. o. – zdroj – spalovací zdroje – zařízení kotelna 3x Vitoplex, 2x Vailant.
Dalším zdrojem je aplikace nátěrových hmot (natírání) a nanášení práškových plastů –
zařízení – prášková lakovna - hořáky vypalovací pece.
Cerea a. s. – zdroj – spalovací zdroje – zařízení – sušárna obilí
Agro CS a. s. – zdroje – aplikace nátěrových hmot (natírání) a nanášení práškových plastů;
spalovací zdroje; čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot
s výjimkou nakládání s benzínem.
Zdroj: Mapový portál Královéhradeckého kraje, Ovzduší. [online]. Copyright © 2009 Královéhradecký kraj [cit. 201808-13]. Dostupné z WWW: http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/hv_map/ovzdusi/
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Obrázek 10 Rozdělení průměrných denních koncentrací PM10

Zdroj: Informační stránky ČHMÚ. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR, březen 2018. [online]. [cit.
2018-08-13]. Dostupné z WWW: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/BREZEN_2018.pdf

Průměrné denní koncentrace PM10 přesáhly v březnu 2018 hodnotu imisního limitu (LV)
na venkovských stanicích ve všech krajích a aglomeracích s výjimkou kraje
Královéhradeckého a Jihočeského (obr. 10). Nejnižší koncentrace byly naměřeny
v Královéhradeckém kraji (průměrná koncentrace 19 µg.m−3). Hodnota imisního limitu
pro průměrnou 24 hodinovou koncentraci PM10 je 50 µg.m−329.
Zastoupení chráněného území v regionálních povodí
Zastoupení chráněného území v regionálních povodí je z větší části malé, blíže k přehradě
Rozkoš je již střední (jedná se o území nazývané U Dráhy).

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
CHOPAV jsou definovány vodním zákonem jako oblasti, které pro své přírodní podmínky
tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se vodním zákonem,
v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje:






(a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,
(b) odvodňovat lesní pozemky,
(c) odvodňovat zemědělské pozemky,
(d) těžit rašelinu,
(e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by
vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,
 (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,
 (g) ukládat radioaktivní odpady.
Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením30.
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Obrázek 11 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Zdroj: HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM, Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
[online]. © Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří
Picek. 2002-2018. [cit. 2018-07-31]. Dostupné z WWW:
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1&LEGEND_HIDE=0&QU
ERY_SELECTION=1&FULLTEXT_CHECKED=1#

Území obce Říkov do CHOPAV Východočeská křída a zranitelné oblasti. Plocha
CHOPAV je 2 694,67 km2, zranitelná oblast vyměřená pro obec Říkov je 2,472 km2.

2. 8 SPRÁVA OBCE
2. 8. 1 Obecní úřad a kompetence obce
V komunálních volbách, které proběhly v roce 2018, kandidovalo 11 osob. Bylo zvoleno
celkem 7 zastupitelů (z toho 3 ženy a 4 muži)31. Zastupitelstvo zvolilo z řad svých členů
starostu Jana Kavana a místostarostu Jana Vrzáně. Funkce starosty je v obci Říkov pro
výkon své funkce dlouhodobě neuvolněna. Zvolený místostarosta obce je pro výkon své
funkce neuvolněn1. Funkce tajemníka není v obci zřízena.
Zastupitelstvo má řadu různorodých pravomocí2. Zastupitelé se schází dle potřeby,
nejméně však jednou za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné a svolává jej starosta obce.
Na zasedání zastupitelstva jsou probírány a diskutovány věci týkající se obce a v případě
potřeby dochází také k hlasování. Výkonná moc v oblasti samostatné působnosti přísluší
radě obce, avšak ta není v obci zřízena, neboť zastupitelstvo obce je složeno z méně
než 15 členů. Pravomoci příslušející radě obce jsou rozděleny mezi zastupitelstvo
a starostu obce. Pracovní zasedání zastupitelstva se koná dle potřeby.
V obci jsou zřízeny dva výbory: finanční a kontrolní (tyto výbory zastupitelstvo musí zřídit
vždy3). Finanční výbor je jednak kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také
současně iniciačním orgánem. Má především za úkol kontrolovat hospodaření s majetkem
a finančními prostředky obce, zároveň však může iniciativně navrhovat vhodné čerpání
1

Neuvolněný znamená, že kromě povinností souvisejících s pozicí místostarosty, vykonává dotyčný ještě své
civilní zaměstnání.
2
Konkrétní pravomoci jsou uvedeny v §84 a §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
3
§ 117, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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finančních prostředků. Kontrolní výbor převážně provádí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva obce. Všechny výbory jsou v obci složeny ze tří členů, přičemž je řídí
předseda.
Obec nezřizuje vlastní příspěvkovou organizaci.

2. 8. 2 Hospodaření a majetek obce
Rozpočet obce je podrobný finanční plán na jeden kalendářní rok. V obci Říkov je
rozpočet na následující rok obvykle schvalován na začátku roku. Sestavený rozpočet musí
být předložen zastupitelstvu obce, které jej schvaluje. Rozpočet tvoří příjmová a výdajová
část. Sestavený rozpočet musí být dlouhodobě vyrovnaný, to znamená příjmy = výdaje.
Když se následně hodnotí rozpočet za uplynulý rok, skutečnost může být odlišná, tedy že
příjmy byly větší než výdaje nebo naopak. Příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu tvoří
celá řada kapitol4.
Rozpočet obce Říkov na rok 2019 je plánovaný jako schodkový, kde předpokládané příjmy
jsou 3 836 000 Kč, předpokládané výdaje 5 170 000 Kč. Schodek bude hrazen z přebytku
hospodaření z minulých let. Vyšší výdaje jsou plánovány především na investiční i
neinvestiční aktivity.
Tabulka 14 znázorňuje informace o tom, jak se plánovaný rozpočet liší se skutečností.
Uvedeny jsou dále informace o struktuře příjmů a výdajů v procentuálním vyjádření.
Tabulka 14 Vývoj plánovaného a skutečného rozpočtu obce Říkov v letech 2016 až 2018

rok
plán-příjmy (v tis. Kč)
plán-výdaje (v tis. Kč)
skutečnost-příjmy (v tis. Kč)
daňové příjmy
kapitálové příjmy
z toho (v %)
nedaňové příjmy
dotace
skutečnost-výdaje (v tis. Kč)
výdaje na činnost a provoz
z toho (v %)
investiční výdaje

2016
3 609
3 609
4 341
80,14 %
15,76 %
2,35 %
1,75 %
2 168
86,76 %
13,24 %

2017
3 053
6 752
5 012
70,45 %
11,21 %
1,86 %
16,48 %
4 368
32,83 %
67,17 %

2018
3 401
4 604
4 485
92,78 %
0,11 %
4,17 %
2,94 %
3 996
47,90 %
52,10 %

Zdroj: Vlastní zpracování dle Informačního portálu Ministerstva financí MONITOR [online]. [cit. 2019-07-15].
Dostupné z: http://monitor.statnipokladna.cz/.

V roce 2016 se plánované příjmy i výdaje rovnaly. V roce 2017 již došlo k výraznému
navýšení plánovaných výdajů z důvodu financování např. nákupu hasičského vozu. Tyto
výdaje byly kryty z přebytků hospodaření z minulých let. V roce 2018 pak byly oproti
plánu vyšší daňové i nedaňové příjmy a také přijaté dotace. V průběhu roku pak dochází
vlivem rozpočtových opatření k dalším úpravám rozpočtu. Souvisí to jednak s investiční
aktivitou v obci v daných letech, případně se mohou objevit neočekávané situace, které je
potřeba okamžitě vyřešit. Převážná většina výdajů obce jde na její činnost a provoz,
4

Příjmy a výdaje rozpočtu obce tvoří zejména: příjmy viz §7 zákona č. 250/2000 Sb., výdaje viz §9 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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investice nejsou tak časté, což neplatí pro rok 2017. Pokud je rozpočet schodkový, je tento
schodek financován z vlastních zdrojů z přebytků minulých let nebo úvěrem na danou akci.
Obec Říkov využívá pro financování svých aktivit nejčastěji prostředky z vlastních příjmů,
v roce 2017 to pak byly dotace.

Následující tabulka 15 uvádí některé investiční akce, které proběhly v obci Říkov
v nedávných letech.
Tabulka 15 Příklady investičních akcí, které proběhly v obci Říkov v období let 2013–2018

Investiční akce
Říkov – dopravní
automobil
Komunikace, chodníky,
vodovod a kanalizace
Zametací stroj
Budova sokolovny nákup
Veřejné osvětlení
chodníku
Chodník podél silnice

Období
realizace

Celkové výdaje
projektu včetně
DPH

Hrazeno z
dotace
(v Kč)
750 000 Kč

Dotační program
Dotace pro obnovu
movitého majetku

2017

1 683 000 Kč

2014

1 563 000 Kč

-

-

2017

227 000 Kč

-

-

2018

800 000 Kč

-

-

2018

527 000 Kč

-

-

2018

1 550 000 Kč

1 000 000 Kč

IROP

Vysvětlivky: IROP = Integrovaný regionální operační program
Zdroj: Finanční správa. IS CEDR III [online]. [cit. 2018-09-05] Dostupné z: http://cedr.mfcr.cz/ a Obec Říkov

Výčet investičních akcí uvedených v předchozí tabulce není konečný a v daném období
proběhla i řada dalších investičních akcí.
V dalších letech je v obci plánována také řada investičních akcí, např. nová sokolovna,
oprava budovy OÚ atd.

Majetek obce
Majetek ve vlastnictví obce můžeme podle povahy rozdělit na movitý a nemovitý.
Do movitého majetku patří různé předměty, např. dopravní prostředky, zařízení, materiál
apod. Nemovitý majetek představují pozemky, budovy a další vlastněné prostory5.
V listopadu 2018 vlastnila obec řadu movitých věcí, např. zametací stroj, sekačka na trávu,
hasičský dopravní automobil. V listopadu 2018 vlastnila obec Říkov celkem 2 a 1/3 staveb.
Informace k těmto stavbám jsou uvedeny v následující tabulce.

5

Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia http://cs.wikipedia.org/
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Tabulka 16 Stavby ve vlastnictví obce Říkov (k 29. 4. 2019)

Informace ke stavbám
budova OÚ Říkov
sokolovna
bytový dům se zázemím a
hasičskou zbrojnicí –
spoluvlastnictví
(podíl 4374/11567)

Číslo parcely,
kde stavba stojí
52
77

Typ stavby

Poznámky

stavba občanského vybavení
stavba občanského vybavení

čp. 51
čp. 65

3/2

bytový dům

čp. 44

Zdroj: Informace od starosty obce

2. 8. 3 Bezpečnost
Území obce Říkov spadá z hlediska zajišťování bezpečnosti pod obvodní oddělení Česká
Skalice Policie České republiky (OOP PČR Česká Skalice)32. Obecní policie není v obci
Říkov zřízena.
Statistiky kriminality a jejich zhodnocení
Co se týče statistiky kriminality, počet zjištěných trestných činů v územní působnosti OOP
Česká Skalice (Brzice, Běluň, Komárov, Proruby, Žďár, Česká Skalice, Malá skalice,
Ratibořice, Spyta, Zájezd Zlíč, Hořičky, Chlístov, Křižanov, Mečov, Nový dvůr, Hostinka,
Lhota pod Hořičkami, Světlá, Újezdec, Větrník, Litoboř, Mezilečí, Posadov, Říkov,
Bakov, Řešetova Lhota, Studnice, Starkoč, Třtice, Všeliby, Zblov, Velká Jesenice,
Volovka, Vestec, Rýzmburk a Žernov) dokumentuje graf 1.
Graf 1 Počet zjištěných trestných činů v územní působnosti OOP ČR Česká Skalice v jednotlivých měsících v letech 2015,
2016 a 2017
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Počet zjištěných trestných činů v roce 2015
Počet zjištěných trestných činů v roce 2016
Počet zjištěných trestných činů v roce 2017
Zdroj: Databáze MAPAKRIMINALITY.CZ [online]. [cit. 2018-09-10]. Dostupná z: http://www.mapakriminality.cz/
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Z grafu 1 vyplývá, že počet zjištěných trestných činů byl v některých měsících
ve sledovaných letech poměrně vyrovnaný, konkrétně v měsících leden, květen, červen
a září. V některých měsících byl počet trestných činů výrazněji vyšší v roce 2015 oproti
roku 2016 a 2017 (leden, únor, březen a duben). V měsících květen až prosinec ve všech
sledovaných letech se počet trestných činů pohybuje v řádu jednotek,
max. do 16 zjištěných skutků.
Graf 2 znázorňuje index kriminality6 na území OOP Česká Skalice v jednotlivých měsících
v letech 2015, 2016 a 2017. Z uvedeného grafu vyplývá, že míra kriminality nevykazuje
v území OOP Česká Skalice určitý výrazný trend v rámci nějakého období během
kalendářního roku. Lze však konstatovat, že ve všech sledovaných letech bylo značné míry
kriminality dosaženo v měsíci srpnu, nižší naopak v měsících září a prosinec. Sledovanému
období se vymyká rok 2015 a především únor.
Graf 2 Index kriminality v územním obvodu OOP ČR Česká Skalice v jednotlivých měsících let 2015, 2016 a 2017
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Zdroj: Databáze MAPAKRIMINALITY.CZ [online]. [cit. 2018-09-10]. Dostupná z: http://www.mapakriminality.cz/

Graf 3 znázorňuje index kriminality v jednotlivých OOP PČR okresu Náchod v letech 2015,
2016 a 2017.

6

Index kriminality je vypočítán jako počet spáchaných trestných činů za zvolené časové období na daném
území, přepočtený na 10 tisíc obyvatel (http://www.prevencekriminality.cz/).
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Graf 3 Index kriminality v jednotlivých OOP ČR územního odboru Náchod v letech 2015, 2016 a 2017

Zdroj: Databáze MAPAKRIMINALITY.CZ [online]. [cit. 2018-09-10]. Dostupná z: http://www.mapakriminality.cz/

Z tohoto grafu vyplývá, že v OOP České Skalici patřil index kriminality ve sledovaných
letech k vyšším v OOP ČR v rámci okresu Náchod (dále též Náchod, Police nad Metují
nebo Broumov). Nižní indexy byly zaznamenány v menších obvodních odděleních
(Červený Kostelec, Hronov). Nejvyšší index se projevil v OOP Česká Skalice v roce 2015,
což bylo téměř ve všech OOP.

V rámci bezpečnosti je důležitým prvkem i protipožární ochrana. V obci Říkov funguje
jednotka SDH Říkov, a to i jako protipožární jednotka obce. Sdružení je zahrnuto
do jednotek požární ochrany kategorie V. Jednotka zasahuje u událostí týkajících se
požárů, přírodních událostí, ale i u řady dalších událostí – např. zajištění protipožární
ochrany při akcích konaných v obci, atd.
V okrese Náchod se nachází celkem tři stanice Hasičského záchranného sboru České
republiky, přičemž nejbližší k obci Říkov je stanice v Jaroměři (ulice Na Valech 170)33.
Obec Říkov má zpracovaný povodňový plán z roku 2006, v digitální podobě je verze
z roku 2017. Obec se nachází 2,5 km od přehradní nádrže Rozkoš. V blízkosti protéká řeka
Úpa.
Výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby v obci není, nejbližší je v Jaroměři
(ulice Národní 416)34.
Varovný systém v obci zajišťuje bezdrátový vyrozumívací systém. V případě hrozícího
nebezpečí funguje varování prostřednictvím hlášení veřejného rozhlasu a předávání
informací mezi obyvateli navzájem.
Co se týče bezpečnosti spojené s automobilovou dopravou, katastrálním územím obce
Říkov prochází silnice I. třídy č. 33. Nebezpečí představuje křižovatka této silnice
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s komunikací č. 28513 vedoucí z obce. Pro chodce a cyklisty je zřízen směrem na Českou
Skalici podchod.
Bezpečnost chodců u silnice č. 28513 procházející obcí je zajištěna prostřednictvím
chodníků.
Bezpečnostní opatření spojená s dopravou je vhodné řešit v rámci návrhové části.
2. 8. 4 Partnerství obce
Partnerstvím je myšleno jednak zapojení obce Říkov do organizací, sdružení, svazků obcí,
apod., dále spolupráce se subjekty v rámci obce i mimo území obce.
Spolupráce se subjekty v rámci obce
Obec Říkov spolupracuje se všemi aktivními zájmovými spolky, které v obci existují
(přehled spolků a informace k nim viz kap. 2.3.3 Život v obcích). Zájmové spolky
každoročně pořádají různé společenské, kulturní či sportovní akce ve spolupráci s obcí
nebo naopak obec pořádá různorodé akce ve spolupráci se zájmovými spolky.
Obec dále spolupracuje s jednotlivými výbory zřízenými na dobrovolné bázi v obci.
Opomenout nelze ani spolupráci s podnikatelskými subjekty fungujícími v obci –
v některých případech je tato spolupráce více intenzivní, v některých naopak méně.
Spolupráce se subjekty mimo obec
Obec Říkov nemá partnerskou obec v České republice ani v zahraničí.
Spolupráce s firmami a dalšími podnikatelskými subjekty je nárazová a probíhá tehdy,
když obec potřebuje řešit nějaký konkrétní problém.
Členství v zájmových sdruženích a organizacích
Obec Říkov je členem Svazku obcí Metuje, jehož cílem je ochrana životního prostředí,
koordinace územního plánování v regionálním měřítku, koordinace investičních akcí nebo
propagace sdružení a jeho zájmů.
Obec je dále členem Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s. a DSO Úpa.

2. 9 ZHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření bylo realizováno v červenci v roce 2018. Občané a subjekty působící
v obci buď dostali do schránky tištěné dotazníky, a to vždy jeden do každé domácnosti,
nebo si je mohli vyzvednout na obecním úřadě. Dotazník bylo možné vyplnit do 15.
července 2018. Dotazník obsahoval celkem 18 otázek:
1) Jak se Vám v obci žije?
2) Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 odpovědi)
3) Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
4) Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
5) Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku
zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti)
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6) Mezilidské vztahy v obci považujete za…
7) Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
8) Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
9) Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
10) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? Pokud ano, jak se můžete
zapojit?
11) Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.
Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
12) Jaké byste navrhl/la nejsmysluplnější využití sokolovny, která je již nyní ve vlastnictví
obce.
13) Obecné informace o respondentovi.
14) Věk
15) Vaše vzdělání
16) Jak dlouho v obci žijete/působíte?
17) Typ Vaší domácnosti?
18) Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Kompletní znění dotazníku je uvedeno v příloze 1.
Celkem bylo odevzdáno 23 dotazníků, přičemž každá rodina obdržela jeden dotazník,
který tak vyjadřuje názory více osob v domácnosti.
Výsledky:
Výsledky odpovědí u otázky č. 1

Otázka č. 1: Jak se Vám v obci žije?
4,3%
34,8%

velmi dobře
spíše dobře
ani dobře ani špatně
spíše špatně
velmi špatně

60,9%

Nejvíce odpověděli respondenti, že se jim v obci spíše dobře žije, a to 14 osob, dále velmi
dobře odpovědělo 8 občanů. Ani dobře, ani špatně odpověděl 1 občan. Nikdo nezaškrtl
odpověď spíše špatně nebo velmi špatně.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 2

Otázka č. 2: Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
(zatrhněte maximálně 3 odpovědi)
klidný život

22,6%

dobré mezilidské vztahy
32,1%

příznivé životní prostředí
blízkost přírody
dostupnost pracovních příležitostí

3,8%

dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život

9,4%
3,8%

sportovní vyžití
vzhled obce

5,7%

11,3%

jiné

11,3%

Nejvíce zaškrtávali občané Říkova klidný život, a to 17x, dále vzhled obce 12x.

Výsledky odpovědí u otázky č. 3
Otázka č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte
maximálně 3 možnosti)
špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o obec
moc turistického ruchu v letním období
málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
jiné
Celkem

Počet odpovědí
5
13
0
0
0
2
5
2
0
1
0
5
33

Podíl
15,2%
39,4%
0,0%
0,0%
0,0%
6,1%
15,2%
6,1%
0,0%
3,0%
0,0%
15,2%
100,0%

Jiné: hluk z obchvatu; nezájem lidí o obec asi z důvodu pracovního vytížení; průmyslové
komplexy ze všech stran (kromě Doubravice); podnikatelské zóny – nepořádek.
Nezájem lidí o obec zaškrtlo nejvíce obyvatel, a to 13.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 4
Na otázku – „Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?“ respondenti napsali:
Sběr bioodpadu od domu. 4x Pohostinství/hospoda. 2x Nechybí. Jsme v dosahu města ČS.

Výsledky odpovědí u otázky č. 5

Otázka č. 5: Pokuste se zhodnotit obec
z hlediska níže uvedených podmínek
informovanost o dění v obci

1,67

rozvoj obce

1,90

podmínky pro podnikání

2,69

péče obce o své prostředí

1,75

životní prostředí

1,94

sportovní vyžití

2,19

kultura a společenský život

2,40

veřejná doprava

2,45

bydlení

1,59
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Informovanost o dění v obci – 13x zaškrtnuto spíše spokojen a 8x velmi spokojen
Rozvoj obce – 16x spíše spokojen;
Podmínky pro podnikání – 12x spíše spokojen;
Péče obce o své prostředí – 13x spíše spokojen; 6x velmi spokojen
Životní prostředí – 15x spíše spokojen;
Sportovní vyžití – 9 x spíše spokojen;
Kultura a společenský život – u této odpovědi byly téměř vyrovnaná zaškrtávací políčka 9x
spíše spokojen a 8x spíše nespokojen;
Veřejná doprava – 13x spíše spokojen, 5x spíše nespokojen a 2x velmi nespokojen;
Bydlení – 13x spíše spokojen a 9x velmi spokojen.
Celkově shrnuto – nejvíce spokojení jsou občané s bydlením, pak s informovaností
o dění v obci a nakonec s péčí obce o své prostředí, naopak nespokojení jsou
s kulturou a společenským životem, s veřejnou dopravou a sportovním životem.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 6

Otázka č. 6: Mezilidské vztahy v obci
považujete za…
4,3%

4,3%

21,7%

velmi dobré
docela dobré
ne moc dobré
špatné
nedovedu posoudit
69,6%

16 osob považuje mezilidské vztahy v obci za docela dobré. Ne moc dobré zakřížkovalo 5
respondentů.

Výsledky odpovědí u otázky č. 7

Otázka č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
8,7%
13,0%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
56,5%

21,7%

rozhodně ne
nedovedu posoudit

Na otázku „Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?“ 13x bylo zaškrtnuto spíše ano.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 8

Otázka č. 8: Jaké komunikační kanály Vám
nejvíce vyhovují? (můžete zatrhnout více
možností)
19%

3% 3%
16%

místní rozhlas
sms
e-mail
webové stránky obce

17%

zpravodaj obcí Metuje
Facebook

42%

Z komunikačních kanálů nejvíce obyvatelům vyhovuje Zpravodaj obcí Metuje.

Výsledky odpovědí u otázky č. 9

Otázka č. 9: Sledujete informace o dění
v obci na webových stránkách?
4,5%
18,2%

pravidelně (min. 1 týdně)
občas (cca 1x za měsíc)
45,5%

vůbec
nemám internet

31,8%

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 10 obyvatel napsalo občas (cca
1x za měsíc); 7x vůbec; 4 uvedli, že nemají internet a 1 napsal, že pravidelně.

43

Výsledky odpovědí u otázky č. 10 Pokud ano, jak se můžete zapojit?

Otázka č. 10: Jste ochoten/ochotna udělat
něco pro rozvoj své obce?
8,7%
4,3%
rozhodně ano
spíše ano
47,8%

spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

39,1%

Odpověď rozhodně ano zaškrtlo nejvíce respondentů, a to 11, spíše ano 9.
Pokud ano – jak se můžete zapojit?
Prací v zastupitelstvu. Dle možností. 2x Jak bude třeba. 2x úklidem. Už jsem zapojená. 2x
různě.

Výsledky odpovědí u otázky č. 11 Představte si, že můžete rozhodnout o využití
obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
Otázka č. 11 Představte si, že můžete rozhodnout o využití
obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a?
zlepšení podmínek pro podnikání
podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury
a místních komunikací)
častější spoje veřejné dopravy
zřízení dalších provozoven obchodů a služeb v obci
rekonstrukce místních komunikací
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
opravy památek v obci
jiné
Celkem

Počet
odpovědí

Podíl
0

0,0%

5
6
4
5
17
13
1
2
53

9,4%
11,3%
7,5%
9,4%
32,1%
24,5%
1,9%
3,8%
100,0%

17 obyvatel uvedlo – na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit a 13 péče
o veřejnou zeleň a prostředí v obci
Jiné: 2x Kanalizace
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Výsledky odpovědí u otázky č. 12 Jak byste navrhl/la nejsmysluplnější využití
sokolovny, která je již nyní ve vlastnictví obce.
Školka, sportovní hala. Bojím se, že neexistuje smysluplný poměr mezi náklady na údržbu
a provoz a následným využitím.
Zrekonstruovat tak, aby vznikl: 1 byt pro zaměstnance obce (správcování sokolovny, práce
pro obec); multifunkční sál (možnost jak kultur. vyžití, tak sport. vyžití); prostor pro
obecní majetek (sněhová fréza, sekačky apod.).
7x Kulturně-sportovní středisko s možností pronájmu.
Byt; víceúčelový sál, sport, kultura, sklad obecních věcí.
2x Zbourat nebo domov pro seniory.
Využití stavby mezitím, na tomto místě mohla být relaxační odpočinková zóna s užitkovou
a okrasnou zelení s možností rozdělání ohně a posezením v přírodě, malý vodní zdroj
(fontána, malé jezírko pro drobné živočichy).
Kulturní akce – koncerty, zábava, pro děti, projekce.
Sokolovna je krásný prostor, kde by mohla být hospoda a konaly by se tu různé akce (ples,
karneval, Silvestr…).
Pro shromažďování lidí (čarodějnice, posvícení…)

Výsledky odpovědí u otázky č. 13

Otázka č. 13: Obecné informace o
respondentovi

43,5%

žena
56,5%

Žen odpovídalo 13 a mužů 10.
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muž

Výsledky odpovědí u otázky č. 14

Otázka č. 14: Věk
13,0%
26,1%
do 18 let
19-29 let
30-49 let
50-64 let

30,4%

65 a více let

30,4%

Věková kategorie do 18 let nebyla zaškrtnutá ani jednou. V kategorii 19–29 let odpovídali
3 respondenti, ostatní kategorie byly téměř vyrovnané.

Výsledky odpovědí u otázky č. 15

Otázka č. 15: Vaše vzdělání
8,7%

34,8%

základní
střední odborné
střední odborné s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

56,5%

Nejvíce respondenti uváděli, že mají střední odborné vzdělání s maturitou, a to 13.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 16

Otázka č. 16: Jak dlouho v obci
žijete/působíte?
4,3%

4,3%
do 1 roku
1-5 let
6-10 let

47,8%
34,8%

11-20 let
21-30 let
31 a více let

8,7%

Nejvíce občanů zaškrtlo, že žijí v obci 31 a více let.

Výsledky odpovědí u otázky č. 17

Otázka č. 17: Typ Vaší domácnosti

30,4%
39,1%

domácnost bez dětí
domácnost s nezaopatřenými
děmi (do 18 let)
jiné

30,4%

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 39,1 % domácností bez dětí a shodně 30,4 %
domácností s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) a jiných typů domácností.
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Výsledky odpovědí u otázky č. 18 Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
V Říkově bydlím rád a je mi tu dobře.
Úprava popelnic na plasty a papír (u OÚ); vybetonovaná plocha s přístřeškem, větší
kapacita popelnic; nové dětské hřiště (málo prolézaček, zastaralé); výměna písku a rozbory
(kontrolní). Vyřešit trvalé parkování vozidel na obecních pozemcích – veřejných
prostranství občany obce.
Vyplňování dalších dotazníků v el. podobě.
Zapojit do organizace sportovních nebo kulturních mladé lidi z obce.
Vzhledem k počtu dotazníků vyplněno za celou rodinu.
Dořešení provozu motokrosové dráhy – hluk!
Bydlení na klidném místě – ano – dokud nebyla zprovozněna motokrosová dráha
(mimochodem bez stavebního povolení) – objasnění provozní doby a řešení, úrovně hluku
v odpoledních hodinách a svátcích.

2. 10 VÝSLEDKY 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupina se sešla v budově Obecního úřadu v Říkově 29. května 2019 od 18:00
hodin. Pracovní skupinu tvořili členové zastupitelstva, členové zájmových spolků a aktivní
občané.
Byla provedena SWOT analýza obce:
Silné stránky: obchod s pekárnou, knihovna, mandl, kurty (asfaltový, antukový), dětské
hřiště (dovybavit?), hasičská zbrojnice, opravené místní komunikace, dobrý stav chodníků
po celé obci, opravená kaplička, 2 křížky, pomníky, obslužnost autobusovou dopravou,
existence SDH, TJ Sokol, pořádání množství akcí, roznos informačních letáků obce a
Zpravodaje Svazku obcí Metuje do schránek
Slabé stránky: chybí společenský sál na větší akce (Mikuláš, plesy), velké množství
průmyslových zón, chybí odpočinková zóna, chybí pohostinství, chybí odpadkové koše,
chybí nádoby na elektroodpad (domluvit se se sběrných dvorem v Č. Skalici), chybí
nádoba na použitý olej z domácností, chybí chodník k České Skalici, chybí nový
informační a komunikační kanál, chybí zápisy z veřejného zasedání na webových
stránkách obce (problém s GDPR), existence „motokrosové dráhy“ (problém s hlukem,
majitel nekomunikuje), skládka u bývalého kravína (vyřešit s odborem životního prostředí,
problém s požárním hlediskem), není schválen územní plán (v současnosti není možné
cokoli měnit)
Příležitosti – projektové záměry: vyřešit parkování na obecních pozemcích, OÚ se bude
rekonstruovat (výměna oken, dovybavení – TV, plátno, dataprojektor), dořešit splaškovou
kanalizaci (k ČOV v České Skalici, septiky), vyřešit cestu ke mlýnu (problém – 3
vlastníci), vyřešit tzv. sebučskou alej – větrolamy, vyřešit výměnu veřejného osvětlení,
vyřešit osvětlení kaple (na léto vypnout?), vyřešit křižovatku V. Třebešov x Doubravice
(osadit obrubníky?), vyřešit objekt a okolí sokolovny, nová kontejnerová stání
Hrozby: nedodržování zákazových značek vjezdu automobilů do 3,5 t (vyřešit
s dopravním odborem v Náchodě?), nedodržování max. povolené rychlosti projíždějících
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automobilů (omezení rychlosti na křižovatce Č. Skalice x Říkov, vytvořit odbočovací pruh
u Novopolu), hluk z obchvatu (odhlučnit např. formou zeleně, jednat s SÚS KHK)

Na základě výše uvedeného byly stanoveny následující klíčové oblasti rozvoje:
VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
DOPRAVA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2. 11 VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ
Veřejné projednávání se uskutečnilo 26. 6. 2018 od 18 hodin v budově Obecního úřadu v
Říkově. Byla projednávána následující témata: VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA,
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Projednávání se zúčastnil starosta obce Říkov, Ing. Lucie Kupková (zpracovatelka
projektu) a Ing. Jana Somernitzová (za realizační tým), dále někteří členové pracovní
skupiny, zastupitelé, občané Říkova a zástupci organizací působících v obci.
Moderováním veřejného projednávání byli pověřeni: Jana Somernitzová a Lucie Kupková,
které představily a přiblížily PRO a výsledky dotazníkového šetření. Práci ve skupinách
řídili všichni členové realizačního týmu PRO. Program veřejného projednávání byl
následující:







Přiblížení problematiky tvorby programu rozvoje obecně
Struktura PRO Říkov
Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření
Práce ve skupinách
Klíčové oblasti rozvoje – klady, zápory, projektové záměry
Diskuze

Přítomní občané a zástupci organizací byli seznámeni s postupem tvorby strategického
dokumentu, jeho strukturou, s výsledky z provedeného dotazníkového šetření. Dále byli
přítomní seznámeni s klíčovými oblastmi rozvoje.
Následoval nejdůležitější bod programu, práce ve skupinách. Aktivita byla přenesena
na přítomné, kteří se v rámci pracovních skupinek podle jednotlivých probíraných témat
měli vyjádřit – napsat, jaké spatřují klady a zápory v obci Říkov z pohledu diskutované
oblasti a následně navrhnout projektové záměry, které by měly být v obci v následujícím
období realizovány. Přítomní se mohli samozřejmě vyjádřit i k dalším diskutovaným
tématům.
Na definování kladů, záporů a projektových záměrů měli přítomní přibližně 30 minut času.
Po uplynutí vymezené doby představil každý zástupce z pracovní skupiny výsledky jejich
práce. Každý účastník měl na závěr možnost vybrat tři projektové záměry v rámci
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probíraných témat, které ze svého pohledu považuje za nejdůležitější, a udělit jim
preferenční hlasy.

Výsledky na téma VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA
Zápory

Klady
obchod

chybí restaurace – kulturní zařízení

dětské hřiště

koupaliště

kurty + zázemí

sběrný dvůr

rozhlas

veřejná parkovací místa

budova OÚ

plynovod

hasičská zbrojnice

špatný stav sokolovny

hasičské auto

absence pošty

kaplička

SMS rozhlas

skládka bioodpadu
sokolovna
SDH - jednotka

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
-

vylepšení míst pro stání kontejnerů (bude v r. 2019 zrealizováno)
rekonstrukce sokolovny (9)
promítací zařízení do společenské místnosti OÚ (6)
zřídit veřejná parkovací místa (1)

Výsledky na téma VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zápory

Klady
využití sportovních aktivit

společenské akce – malý počet

samoorganizace volejbalu

nečinnost Sokola

Jenda & Jenda (organizace silvestru)

chybí cvičení pro ženy

páteční pivo (1x měsíčně)

chybí cvičení pro muže

akce pořádané TJ Sokol (čarodějnice, dětský nedostatek laviček v obci
sportovní den s OÚ, cyklovýlety a exkurze)
aktivní soutěžní družstvo hasičů
posvícení

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
-

vylepšení míst pro sběr odpadků – kontejnerová místa
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-

sokolovna – přestavět na využití pro volnočasové aktivity a potřeby obce (11)
rekonstrukce antukového kurtu

Výsledky na téma DOPRAVA
Zápory

Klady
nová silnice, nové chodníky

nákladní doprava (směrem na Říkov ohrožuje
autobusovou dopravu
hluk z obchvatu
stav dopravního značení
stav cesty k Rychnovku
na křižovatce pod V. Třebešovem při vjezdu
na obchvat vykácet dřeviny – výhledové
poměry
snížení rychlosti na obchvatu
odbočovací pruhy

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
-

obecní cesta ke mlýnu, technické řešení k omezení průjezdu nákladní dopravy obcí (3)
oprava poškozených obrubníků, technické zábrany u křížku (1)
jednání se zastupitelstvem České Skalice o založení chodníků od podchodu směrem
k České Skalici (9)

Výsledky na téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zápory

Klady
úprava obecní zeleně

nepořádek u kravína (firma s plast. odpady)
porušování zákazu průjezdu nákladní vozidel
nepovolené skládky (Sebuč)
přílišné zatížení obce průmyslovými zónami
porušování zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t
hluk z obchvatu

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
-

klidová zóna „Sebuč“ (10)
realizace kontejnerových míst
revitalizace „sebučské“ cesty
vytvoření míst k přírodnímu zadržování vody – svedení pramenů „Bahýnko“ do
vodoteče pod obcí (10)
založení květnaté louky (palouku) na návsi
revitalizace zeleně obce
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2. 12 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Zpracováním analytické části, informací z dotazníkového šetření a informací z
provedeného veřejného projednávání byly zjištěny zásadní poznatky, na které je vhodné se
zaměřit v rámci návrhové části a při definici potenciálu obce Říkov. Při 1. setkání pracovní
skupiny byly definovány 4 klíčové oblasti rozvoje (vybavenost a infrastruktura,
volnočasové aktivity, doprava a životní prostředí). Na základě 2. setkání pracovní skupiny
byly oblasti „Vybavenost a infrastruktura“ a „Volnočasové aktivity“ sloučeny do jedné
oblasti, a to „Vybavenost a infrastruktura“, a to z důvodu nízkého počtu aktivit z volného
času, podobnosti a prolínání jednotlivých aktivit.
Byly definovány celkem 3 klíčové oblasti rozvoje:
1. Vybavenost a infrastruktura
2. Doprava
3. Životní prostředí

2. 12. 1 Potenciál vyplývající z analýzy současného stavu
Klíčová oblast rozvoje 1: Vybavenost a infrastruktura
Z názoru veřejnosti vyplynulo, že současný stav sálu v budově OÚ je dobrý, ale chybí mu
vybavení, jako např. dataprojektor, TV nebo plátno. Potenciál představuje dovybavení
sálu. Mohly by zde být pořádány např. menší kulturní akce. Samotná budova si také
zaslouží rekonstrukci – výměnu oken, topení, novou fasádu.
Dominanta obce – kaple je po setmění osvětlena. Z názorů veřejnosti i pracovní skupiny
vyplynulo, že by bylo vhodné toto osvětlení vypnout, a to z důvodu úspory energie.
Zároveň toto osvětlení zcela neplní funkci.
Současné veřejné osvětlení již dosluhuje a neodpovídá energetickým požadavkům.
Potenciál je ve výměně veřejného osvětlení za úspornou variantu.
V obci chybí splašková kanalizace. Z hlediska vybavenosti i životního prostředí tkví
potenciál ve vybudování kanalizace.
Jak vyplynulo z názorů pracovní skupiny i veřejného projednávání, lidé by uvítali lepší
informovanost ze strany obecního úřadu směrem k občanům, např. zavedením nového
informačního kanálu ve formě SMS.
Z analytické části i z názorů veřejnosti vyplynulo, že v obci chybí poštovní úřad. Aby
byla tato služba zajištěna, potenciál je spatřován v zavedení např. prostřednictvím projektu
Pošta Partner.
Palčivým problémem je stav sokolovny, která je dlouhodobě nevyužívaná a chátrá.
Veřejnost i pracovní skupina se domnívá, že by mohla být využita jako multifunkční
budova pro pořádání kulturních i sportovních akcí. Zároveň v obci chybí občerstvení, např.
ve formě pohostinství nebo restaurace. Potenciál je spatřován v opravě budovy sokolovny
a jejím využití pro konání různých akcí, příp. jako pohostinství.
V obci se nachází antukový tenisový kurt. Aby byl více využíván, jeho potenciál tkví
v opravě.

52

Obec, SDH Říkov i TJ Sokol se podílejí na konání různých akcí. Z dotazníkového šetření
však vyplynulo, že se lidé domnívají, že společenských i sportovních akcí není dostatek.
Potenciál tedy představuje pořádání většího počtu akcí v obci.
Obec je obklopena ze tří stran průmyslovými zónami. Naopak zde chybí zóna
odpočinková. Potenciál je spatřován ve vytvoření odpočinkového místa v obci a zároveň
v rozmístění více laviček po celé obci.

Klíčová oblast rozvoje 2: Doprava
Nejbližším městem je Česká Skalice. Obyvatelé tam dojíždějí za prací, nákupy, děti pak do
školy. Vzhledem k tomu, že do centra České Skalice je to pouhé 2 km, je možné tuto
vzdálenost ujít pěšky za velmi krátkou dobu. Na k. ú. obce Říkov je chodník vybudován,
chybí však v k. ú. Česká Skalice. Potenciál tedy představuje ve vyjednávání s Městským
úřadem v České Skalici o vybudování chodníku od podchodu směrem k České
Skalici.
Velký problém představuje nákladní doprava projíždějící obcí. Dochází k nedodržování
zákazových značek vjezdu automobilů do 3,5 t, což lze vyřešit prostřednictvím
vyjednávání s dopravním odborem příslušného úřadu, který je v Náchodě.
V souvislosti s vybudováním obchvatu České Skalice se vyskytlo několik problémů – hluk,
nedodržování max. povolené rychlosti projíždějících automobilů a tím vznikající riziková
křižovatka Č. Skalice x Říkov a také křižovatka u společnosti Novopol. Potenciál je
spatřován ve vyjednávání SÚS KHK o odhlučnění obchvatu, s vlastníkem komunikace
I/33 o vytvoření odbočovacího pruhu u společnosti Novopol, vytvoření připojovacího
pruhu od Říkova směrem na Náchod a snížení max. povolené rychlosti na obchvatu.
Kvůli výhledovým poměrům by bylo také vhodné vykácet dřeviny na křižovatce pod
Velkým Třebešovem, a to v místě při vjezdu na obchvat.
Ve špatném stavu je silnice č. 28513 vedoucí na Doubravici. Potenciál tkví v jednání
s vlastníkem o její rekonstrukci. Tato komunikace se kříží se silnicí č. 28514. Křižovatku
je z hlediska údržby a bezpečnosti zapotřebí taktéž rekonstruovat.
Ve špatném stavu je i dopravní značení v obci. Potenciál představuje obnova tohoto
značení.
V neuspokojivém stavu je i místní komunikace vedoucí ke mlýnu. Potenciál je spatřován
v její opravě.

Klíčová oblast rozvoje 3: Životní prostředí
V obci chybí nádoby na elektroodpad a nádoba na použitý olej z domácností. Potenciál
představuje pořízení nádoby na elektroodpad a na použitý olej.
V obci není sběrný dvůr. Nejbližší sběrný dvůr je v České Skalici, ale jen pro tamní
obyvatele, obec by musela vyjednat pro občany možný odběr odpadu. Potenciál tkví ve
vyjednání možnosti odkládání odpadu v České Skalici.
Zejména z důvodu vytváření hluku, je problémem motokrosová dráha, jejíž majitel nemá
k provozu takového zařízení v katastrálním území obce povolení. Navíc odmítá
komunikovat. Řešením se jeví usilovat o nápravu u příslušných orgánů státní správy.
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Dalším problémem z hlediska životního prostředí je „skládka“ u bývalého kravína.
Řešením se zde jeví usilovat o nápravu u příslušných orgánů státní správy.
Stav zeleně na území obce zasluhuje taktéž pozornost. Zeleň je třeba revitalizovat a
v nejlepším případě postupovat dle zpracované strategie rozvoje zeleně.
Z hlediska zeleně představuje potenciál vyřešení tzv. sebučské aleje, kde by bylo vhodné
vysázet větrolamy.

2. 12. 2 Návaznost na jiné strategické dokumenty
PRO Říkov respektuje a akceptuje další strategické dokumenty. Strategická část a v ní
definované cíle, opatření a aktivity jsou navrženy tak, aby nedošlo k rozporu s těmito
základními strategickými a územními dokumenty. Dokumenty shrnuje tabulka č. 17.
Tabulka 17 Přehled strategických a územních dokumentů

Nadnárodní úroveň

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020
Národní úroveň

Politika územního rozvoje České Republiky 2008 (Aktualizace č. 1 z 15. 4. 2015)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Regionální úroveň

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje z roku 2011
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 (návaznost na strategii rozvoje)
Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje 2009
Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 2014
Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018–2026
Lokální úroveň

Územní plán z roku 2000; nový územní plán je v projednávání
Strategie rozvoje zeleně Obec Říkov
Povodňový plán obce Říkov 31. 5. 2006, digitální verze byla aktualizována 2019
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na období
2014–2020

2. 12. 3 Limity rozvoje
Limity rozvoje představují faktory, které může obec jen obtížně ovlivnit a které musí
respektovat při plánování rozvoje. Limitů rozvoje je celá řada. Jedná se např. o ochranná
pásma dopravní a technické infrastruktury (pozemní komunikace, elektrického vedení,
vodovodní a kanalizační sítě, komunikačního vedení a rádiového zařízení), dále se jedná
o ochranu ZPF, ochranu vodních zdrojů či ochrana nemovitých kulturních památek.
Blíže viz § 30 zákona č. 268/2015 Sb. o pozemních komunikacích,
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Blíže viz § 46 a § 68 zákona č. 458/2000 Sb., novela zákona k 1. 1. 2016 (energetický
zákon)
Blíže viz § 23 zákona č. 275/2013 Sb. o vodovodech a kanalizacích s účinností k 1.
1. 2014
Blíže viz § 102 a § 103 zákon č. 252/2017 Sb. (zákon o elektronických komunikacích)
Blíže viz zákon č. 184/2016 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
76 Blíže viz HLAVA V zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), novela zákona ze dne
29. května 2018

2. 12. 4 SWOT analýza

Silné stránky
obchod s pekárnou
knihovna, mandl
kurty (asfaltový, antukový) + zázemí
dětské hřiště
hasičská zbrojnice
opravené místní komunikace
dobrý stav chodníků po celé obci
opravená kaplička, 2 křížky, pomníky
obslužnost autobusovou dopravou
existence SDH, TJ Sokol
pořádání množství akcí
roznos informačních letáků obce a Zpravodaje Svazku obcí Metuje do schránek
rozhlas
budova OÚ
hasičské auto
skládka bioodpadu
sokolovna
využití sportovních aktivit
samoorganizace volejbalu
Jenda & Jenda (organizace silvestru)
páteční pivo (1x měsíčně)
akce pořádané TJ Sokol (čarodějnice, dětský sportovní den s OÚ, cyklovýlety a exkurze)
aktivní soutěžní družstvo hasičů
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posvícení
úprava obecní zeleně

Slabé stránky
chybí společenský sál na větší akce (Mikuláš, plesy)
velké množství průmyslových zón
chybí odpočinková zóna
chybí pohostinství, restaurace
chybí odpadkové koše, chybí nádoby na elektroodpad, chybí nádoba na použitý olej
z domácností
chybí chodník k České Skalici
chybí nový informační a komunikační kanál
chybí zápisy z veřejného zasedání na webových stránkách obce
existence „motokrosové dráhy“ (problém s hlukem, majitel nekomunikuje)
skládka u bývalého kravína
není schválen územní plán (v současnosti není možné cokoli měnit)
koupaliště
sběrný dvůr
veřejná parkovací místa
plynovod
špatný stav sokolovny
absence pošty
SMS rozhlas
společenské akce – malý počet
nečinnost Sokola
cvičení pro ženy, muže
nedostatek laviček v obci
nákladní doprava (směrem na Říkov ohrožuje autobusovou dopravu)
hluk z obchvatu
stav dopravního značení
stav cesty k Rychnovku
na křižovatce pod V. Třebešovem při vjezdu na obchvat vykácet dřeviny – výhledové
poměry
snížení rychlosti na obchvatu
56

odbočovací pruhy
porušování zákazu průjezdu nákladních vozidel
nepovolené skládky (Sebuč)
porušování zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t

Příležitosti
vyřešit parkování na obecních pozemcích, zřídit veřejná parkovací místa (1)
OÚ se bude rekonstruovat (výměna oken, dovybavení – TV, plátno, dataprojektor)
dořešit splaškovou kanalizaci (k ČOV v České Skalici, septiky)
vyřešit cestu ke mlýnu (problém – 3 vlastníci)
vyřešit tzv. sebučskou alej – větrolamy (10)
vyřešit výměnu veřejného osvětlení, vyřešit osvětlení kaple (na léto vypnout?)
vyřešit křižovatku V. Třebešov x Doubravice (osadit obrubníky?)
vyřešit objekt a okolí sokolovny
zrealizovat nová kontejnerová stání
rekonstrukce antukového kurtu
technické řešení k omezení průjezdu nákladní dopravy obcí (3)
jednání se zastupitelstvem České Skalice o založení chodníků od podchodu směrem
k České Skalici (9)
vytvoření míst k přírodnímu zadržování vody – svedení pramenů „Bahýnko“ do
vodoteče pod obcí (10)
založení květované louky (palouku) na návsi
revitalizace zeleně obce
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Hrozby
nedodržování zákazových značek vjezdu automobilů do 3,5 t (vyřešit s dopravním
odborem v Náchodě?)
nedodržování max. povolené rychlosti projíždějících automobilů (omezení rychlosti na
křižovatce Č. Skalice x Říkov, vytvořit odbočovací pruh u Novopolu)
hluk z obchvatu (odhlučnit např. formou zeleně, jednat s SÚS KHK)
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3. STRATEGICKÁ ČÁST
Další částí PRO Říkov na období let 2019–2024 je strategická část. Nejprve je
formulována vize. Ta byla zformulována na základě získaných informací z veřejného
projednávání, rozhovorů s představiteli obce, informací získaných ze setkání pracovní
skupiny, informací z dotazníkového šetření a dalších informací zjištěných v analytické
části dokumentu. Následně byly definovány klíčové oblasti rozvoje a v rámci těchto
klíčových oblastí zformulovány jednotlivé strategické cíle. Strategické cíle obsahují
konkrétní opatření a aktivity, jejichž postupnou realizací dojde k naplnění jednotlivých cílů
a tím zároveň i k naplnění definované vize.
V úvodu každé klíčové oblasti rozvoje je přehledové schéma, které graficky znázorňuje
strategické cíle, opatření a aktivity dané oblasti rozvoje. Vyznačeny jsou i vazby mezi
jednotlivými úrovněmi. Každá aktivita obsahuje základní popis. Podrobná specifikace
aktivit bude provedena v rámci Akčního plánu (kapitola 4) a Zásobníku projektových
záměrů (příloha 2), kde budou u každé aktivity uvedeny informace typu – žadatel,
zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce, předpokládané náklady, možné zdroje financování
atd.
Na úvod této části je potřeba zmínit číslování kapitol. Hlavní kapitoly jsou číslovány
3.1 (Vize), 3.2 (Klíčové oblasti rozvoje) a 3.3 (Podpora realizace Programu rozvoje).
Kapitola 3.2 je číslována následujícím způsobem:





Číslování klíčových oblastí rozvoje je postupné (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 atd.).
Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých klíčových oblastí je takové, že
první číslo označuje příslušnost ke klíčové oblasti, druhé číslo pořadí cíle v rámci
dané klíčové oblasti rozvoje.
Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla
vyjadřují příslušnost ke klíčové oblasti a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje
pořadí opatření v rámci daného strategického cíle.

Obecnou strukturu strategické části včetně výše popsaného jejího číslování graficky
zobrazuje schéma 1.
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Schéma 1 Obecná struktura strategické části PRO Říkov na období let 2019–2024
Opatření 1.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.2

Konkrétní aktivity

Strategický cíl 1.1

VIZE ROZVOJE OBCE

Klíčová oblast
rozvoje 1
Strategický cíl 1.2

Strategický cíl 2.1
Klíčová oblast
rozvoje 2
Strategický cíl 2.2

Strategický cíl n.1
Klíčová oblast
rozvoje "n"
Strategický cíl n.2

Poznámka: Za písmeno „n“ se dosazuje číslo klíčové oblasti rozvoje.
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3. 1 VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz žádoucího budoucího stavu obce, tedy jak by obec
měla vypadat v budoucnosti. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje7.
Obec Říkov je klidné a bezpečné místo pro život, které nabízí rozmanité
možnosti trávení volného času pro všechny generace, kvalitní životní prostředí,
upravené veřejné budovy i prostory, kvalitní dopravní infrastrukturu, množství
přírodních ploch a oddechových míst a bezpečný pohyb po území obce.

3. 2 KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE
Na základě informací ze zpracované analytické části, informací z dotazníkového šetření,
informací z provedeného veřejného projednávání a na základě VIZE byly definovány
celkem tři klíčové oblasti rozvoje:




Klíčová oblast rozvoje 1: Vybavenost a infrastruktura
Klíčová oblast rozvoje 2: Doprava
Klíčová oblast rozvoje 3: Životní prostředí

Definované klíčové oblasti rozvoje nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají,
doplňují a ovlivňují. Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto klíčových oblastí
rozvoje, a mezi opatřeními definovanými v rámci jednotlivých cílů, existuje v mnoha
případech určitá provázanost. Naplnění některých konkrétních aktivit jednoho opatření
napomůže i k naplnění opatření dalšího a následně i k naplnění jednotlivých cílů, klíčových
oblastí rozvoje i naplňování vize. Naplnění některých aktivit bude možné v horizontu
jednoho či dvou let, naopak naplnění některých aktivit bude mít dlouhodobý charakter
přesahující období, na které je tento PRO zpracováván. Jinými slovy v mnoha případech
bude využito synergických efektů jednotlivých opatření a aktivit.
Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každá aktivita uvedena pouze jednou, pod jedním
daným opatřením a cílem, ačkoliv by mohla být uvedena i v rámci jiného opatření či cíle
(viz výše zmiňovaná provázanost).
Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření znázorňuje tabulka 18.

7

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s.
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Tabulka 18 Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření

Klíčová oblast
rozvoje

VYBAVENOST
A
INFRASTRUKTURA

Strategický cíl

Opatření

Řešit stav budov a dalších
objektů ve vlastnictví obce

Zajistit rozvoj dalších prvků
infrastruktury a aktivit
sloužících pro volný čas

Vyřešit problémy v souvislosti
s existencí obchvatu České
Skalice
DOPRAVA
Zajistit bezpečnost v obci a
zkvalitnit stav prvků dopravní
infrastruktury

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Zajistit revitalizaci ploch
souvisejících s životním a
přírodním prostředím obce
Zkvalitnit odpadové
hospodářství a minimalizovat
negativní vliv na životní
prostředí
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Zrekonstruovat a modernizovat budovy a
objekty ve vlastnictví obce
Zkvalitnit stav zařízení ve vlastnictví
obce
Vybudovat sítě technické a informační
infrastruktury
Podpořit aktivity vedoucí ke zvýšení
nabídky možností trávení volného času
Zajistit bezpečnost na obchvatu
Udržovat a zkvalitnit prvky související s
obchvatem
Usilovat o zajištění bezpečnosti a
zkvalitnění infrastruktury sloužící pro
motorovou i nemotorovou dopravu
Zrekonstruovat komunikace na území
obce
Podpořit existenci stávajících a vznik
nových přírodních ploch na území obce
Zlepšit nakládání s odpady
Minimalizovat činnosti na území obce
mající negativní vliv na životní prostředí

3. 2. 1 Klíčová oblast rozvoje 1 VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

Strategický cíl 1.2
Zajistit rozvoj dalších prvků infrastruktury a aktivit sloužících pro
volný čas

Strategický cíl 1.1
Řešit stav budov a dalších objektů ve vlastnictví obce

Zrekostruovat a modernizovat budovy a
objekty ve vlastnictví obce

Zrekonstruovat budovu OÚ

Dovybavit sál OÚ

Zkvalitnit stav zařízení ve vlastnictví
obce

Vybudovat sítě technické a informační
infrastruktury

Podpořit aktivity vedoucí ke zvýšení
nabídky možnosti trávení volného
času

Vybudovat splaškovou kanalizaci

Podporovat konání kulturních a
sportovních akcí v obci

Vypnout osvětlení kaple

Zavést nový informační kanál SMS

Vyměnit veřejné osvětlení za
energeticky úspornou variantu

Zrekonstruovat budovu sokolovny

Usilovat o zřízení poštovního
úřadu

Opravit antukový tenisový kurt

Vytvořit v obci odpočinková
místa s lavičkami

Zrekonstruovat dětské hřiště

Podpořit vznik pohostinství
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Obec Říkov disponuje množstvím budov i ploch občanské vybavenosti, jako je např.
budova OÚ s obchodem, sportovní zařízení, bývalou sokolovnou apod. Ačkoliv je
množství vybaveností odpovídající velikosti obce, má obec určité nedostatky ve stavu
těchto zařízení a existuje zde potenciál pro zlepšení.

Cíl 1.1: Řešit stav budov a dalších objektů ve vlastnictví obce
Strategický cíl se zaměřuje na stav a rekonstrukci staveb, ploch a dalšího zařízení ve
vlastnictví obce.
Opatření 1.1.1: Zrekonstruovat a modernizovat budovy a objekty ve vlastnictví obce
Zrekonstruovat budovu OÚ
Ač se to může na první pohled zdát, že budova obecního úřadu je v dobrém stavu, stav
některých prvků je již zastaralý – ať už se jedná o okna, dveře, topení či fasádu budovy.
Všechny tyto prvky si zaslouží rekonstrukci či výměnu.
Dovybavit sál OÚ
V budově obecního úřadu se nachází sál, který slouží mnoha účelům – pro potřeby obce
(zasedání zastupitelstva, setkání), pro potřeby občanů (sportovní a kulturní aktivity). Pro
komplexnější využití mu však chybí určité vybavení – dataprojektor, plátno. Dále je
zapotřebí nová výmalba a podlahová krytina.
Zrekonstruovat budovu sokolovny
Na okraji obce směrem na Velkou Jesenici se nachází budova sokolovny, která již mnoho
let neslouží svému účelu a chátrá. Jak vyplynulo z názorů veřejnosti i pracovní skupiny,
mohla by být využita jako multifunkční budova pro pořádání kulturních i sportovních akcí.
Zároveň v obci chybí občerstvení, např. ve formě pohostinství nebo restaurace.
Opravit antukový tenisový kurt
V obci se nachází dva tenisové kurty. Zejména antukový kurt není v dobrém technickém
stavu a je nutná jeho rekonstrukce.

Opatření 1.1.2: Zkvalitnit stav ve vlastnictví obce
Vypnout osvětlení kaple
Dominanta obce – Kaple svatých Andělů Strážných je trvale osvětlena. Dle názoru
veřejnosti však toto osvětlení neplní svou funkci a spíše obtěžuje jak projíždějící auta, tak
osoby bydlící v blízkosti kaple. Proto je navrhováno vypnutí osvětlení.
Vyměnit veřejné osvětlení za energeticky úspornou variantu
Současné veřejné osvětlení již dosluhuje a vzhledem k životnímu prostředí, intenzitě i
úspoře finančních prostředků je navrhována jeho výměna na energeticky úspornou
variantu.
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Cíl 1. 2: Zajistit rozvoj dalších prvků infrastruktury a aktivit sloužících pro volný čas
Opatření 1.2.1: Vybudovat sítě technické a informační infrastruktury
Vybudovat splaškovou kanalizaci
V obci chybí kanalizace pro odpadní vody. Vedení obce uvažuje o připojení k městu Česká
Skalice. Prvotním úkolem však bude zpracování studie proveditelnosti.
Zavést nový informační kanál – SMS
V obci funguje informování prostřednictvím různých kanálů – Zpravodaj Svazku obcí
Metuje, hlášení veřejného rozhlasu, úřední desky apod. Chybí zde však rychlý informační
prostředek, který by občany rychle informoval.
Usilovat o zřízení poštovního úřadu
Z názorů veřejnosti vyplynulo, že lidem zde chybí poštovní úřad. Řešením může být
zřízení úřadu v rámci projektu Pošta Partner prostřednictvím soukromé osoby.

Opatření 1.2.2: Podpořit aktivity vedoucí ke zvýšení nabídky možnosti trávení
volného času
Podporovat konání kulturních a sportovních akcí v obci
Obec již v současné době přispívá finančně na činnost spolků, což je bezpochyby pozitivní.
Z dotazníkového šetření vyplynulo a na veřejném projednávání bylo zmíněno, že by tato
podpora mohla být vyšší, díky čemuž by spolky mohly svoji činnost rozvíjet ještě
intenzivněji, případně prostředky věnovat do rekonstrukce užívaných prostorů či pořízení
vybavení. Je doporučeno množství finančních prostředků vynakládaných na podporu
činnosti spolků v rámci finančních možností zvýšit. Obec je také nakloněna spolupráci při
propagaci akcí pořádaných spolky, modernizaci zázemí pro jejich činnost apod.
Účast na akcích pak závisí na mnoha faktorech. Ochotě lidí, jejich času, dostatečné
propagaci apod. ať Utužování společenského života v obci je důležité, protože povede
ke zlepšování vzájemných vztahů, intenzivnější komunikaci, která může vést k nabytí
nových znalostí a dovedností apod. Role obce je v dané aktivitě velmi omezená. Obec
může napomoci větší návštěvnosti akcí především lepší a častější informovaností. Např. na
začátku roku obec může vytvořit plán akcí na celý rok, aby mohli lidé svůj čas lépe
koordinovat.
Vytvořit v obci odpočinková místa s lavičkami
Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že v obci chybí místa, kde by si mohli
občané oddychnout. Je doporučeno vytipovat příhodné lokality a odpočinková místa
vybudovat, přičemž by se nejednalo o nic velkého, ani finančně náročného. Oddechové
místo by bylo tvořeno pouze lavičkou nebo lavičkami, stolem, košem a jako doplňující
vybavení by mohl být nějaký herní prvek. Další oddechová místa mohou vznikat na
příhodných místech v obci (např. u hřišť).
Zrekonstruovat dětské hřiště
Dětské hřiště disponuje určitými prvky, které jsou již zastaralé a zdraví nebezpečné. Proto
je nutné provést rekonstrukci hřiště a případně jej doplnit o další nové prvky.
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Podpořit vznik pohostinství
V rámci analytické části, tak také z jednání pracovní skupiny i názoru veřejnosti
vyplynulo, že v obci výrazným způsobem chybí možnost občerstvení nebo hospoda. Obec
je tomuto záměru nakloněna a v rámci svých možností jej bude podporovat. Jako vhodný
prostor může posloužit budova sokolovny.
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3. 2. 2 Klíčová oblast rozvoje 2 DOPRAVA

DOPRAVA

Strategický cíl 2.1
Vyřešit problémy v souvislosti s existencí obchvatu České Skalice

Zajistit bezpečnost na obchvatu

Usilovat o snížení max. povolené
rychlosti na obchvatu
Usilovat o vytvoření odbočovacího
pruhu u společnosti Novopol

Strategický cíl 2.2
Zajistit bezpečnost v obci a zkvalitnit stav prvků dopravní infrastruktury

Usilovat o zajištění bezpečnosti a
zkvalitnění infrastruktury sloužící pro
motorovou i nemotorovou dopravu

Udržovat a zkvalitnit prvky související s
obchvatem

Usilovat o odhlučnění obchvatu

Usilovat o vykácení dřevin u
křižovatky s obchvatem u
Velkého Třebešova

Usilovat o vytvoření připojovacího
pruhu na silnici I/33 směrem na
Náchod
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Zrekonstruovat komunikace na území
obce

Usilovat o obnovu dopravního
značení v obci

Zrekonstruovat horní komunikaci
vedoucí ke mlýnu

Jednat s MěÚ v Č. Skalici o
vybudování chodníků směrem od
Říkova do Č. Skalice

Usilovat o rekonstrukci silnice
III/28513 z Říkova na Doubravici

Usilovat o kontrolu dodržování
zákazu vjezdu automobilů nad 3,5 t
do obce

Zrekonstruovat křižovatku
Říkov x Doubravice

V obci jsou zrekonstruovány téměř všechny komunikace a chodníky. Palčivým problémem
je obchvat České Skalice, který prochází územím obce. Zajištění bezpečnosti z hlediska
dopravy je také podstatné pro rozvoj obce. Zlepšení stavu výše uvedených prvků je
předmětem této klíčové oblasti rozvoje.

Cíl 2.1: Vyřešit problémy v souvislosti s existencí obchvatu České Skalice
Strategický cíl je zaměřen na problémy související s obchvatem České Skalice vedoucím
po silnici I/33.
Opatření 2.1.1: Zajistit bezpečnost na obchvatu
Usilovat o snížení max. povolené rychlosti na obchvatu
Z názorů veřejnosti – ať již dotazníkového šetření, tak i setkání pracovní skupiny
vyplynulo, že občany trápí rychlost projíždějících automobilů po obchvatu České Skalice,
tj. silnice I/33. Navíc na křižovatce se silnicí III/28513 směrem na Českou Skalici se zde
v minulosti stalo několik dopravních nehod. Z důvodu bezpečnosti hodlá obec usilovat o
snížení max. povolené rychlosti v tomto úseku.
Usilovat o vytvoření odbočovacího pruhu u společnosti Novopol
Křižovatka silnic I/33 a III/28514 se nachází mimo k. ú. obce Říkov, ale jedná se o
odbočku do obce. Z důvodu bezpečnosti by bylo vhodné zde vytvořit odbočovací pruh ze
směru od Náchoda.
Usilovat o vytvoření připojovacího pruhu na silnici I/33 směrem na Náchod
Dalším exponovaným místem z hlediska bezpečnosti je křižovatka silni I/33 a III/28513.
Směrem od Říkova na Náchod by bylo rozšířit komunikaci a vytvořit připojovací pruh.

Opatření 2.1.2: Udržovat a zkvalitnit prvky související s obchvatem
Usilovat o odhlučnění obchvatu
Silnice I/33 je velmi frekventovaná. Nejenom ve dne, ale i v nočních hodinách po ni
projede množství osobních i nákladních automobilů. Navíc úsek, který prochází nebo
sousedí s k. ú. obce Říkov je poměrně rovný a řidiči zde jezdí poměrně rychle, což má vliv
na zvýšený hluk, který obtěžuje občany.
Usilovat o vykácení dřevin u křižovatky s obchvatem u Velkého Třebešova
Jak již bylo konstatováno, křižovatka silnic I/33 a III/28514 se nachází mimo k. ú. obce
Říkov, ale jedná se o odbočku do obce. Zejména při výjezdu z obce brání ideálnímu
výhledu dřeviny, čímž je snižována bezpečnost automobilů.

Cíl 2.2: Zajistit bezpečnost v obci a zkvalitnit stav prvků dopravní infrastruktury
Cíl řeší bezpečnost v obci a další prvky mající souvislost s dopravní infrastrukturou včetně
stavu komunikací na území obce.
Opatření 2.2.1: Usilovat o zajištění bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury sloužící
pro motorovou i nemotorovou dopravu
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Usilovat o obnovu dopravního značení v obci
Dopravní značení v obci je opotřebené, v některých místech zarostlé dřevinami.
S vlastníkem komunikace je tedy vhodné jednat o obnově tohoto značení.
Jednat s MěÚ v Č. Skalici o vybudování chodníků směrem od Říkova do Č. Skalice
Česká Skalice je nejbližším městem. Obyvatelé Říkova tam dojíždějí za prací, nákupy, děti
do školy. Vzhledem k tomu, že do centra České Skalice je to pouhé 2 km, je možné tuto
vzdálenost ujít pěšky za velmi krátkou dobu. Na k. ú. obce Říkov je chodník vybudován,
chybí však v k. ú. Česká Skalice. Vše záleží na vlastníkovi přilehlé komunikace.
Usilovat o kontrolu dodržování zákazu vjezdu automobilů nad 3,5 t do obce
Při vjezdu do obce, ať už při komunikaci III/28513 nebo III/28514, se nachází zákazové
dopravní značky omezující vjezd automobilů nad 3,5 t. Toto, dle zkušeností obce, však
není v mnoha případech dodržováno. V tomto případě záleží především na jednání
s příslušným odborem dopravní policie, aby zde prováděla kontroly.
Opatření 2.2.2: Zrekonstruovat komunikace na území obce
Zrekonstruovat horní komunikaci vedoucí ke mlýnu
K mlýnu vede odbočka ze silnice III/28513 směrem na Doubravici. V současné době se
jedná o vyježděnou cestu, jejíž povrch je štěrkový, který je zapotřebí vyměnit za vhodnější
povrch.
Usilovat o rekonstrukci silnice III/28513 z Říkova na Doubravici
Silnice III/28513 zajišťuje propojení Říkova s Rychnovkem, resp. Doubravicí u České
Skalice. Jak je již konstatováno v rámci analytické části v kap. 2.1.4.1 Dopravní
infrastruktura, silnice není v dobrém stavu a prospěla by jí rekonstrukce.
Vzhledem k tomu, že silnice je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a právo hospodařit
s tímto majetkem má Správa silnic Královéhradeckého kraje (dále jen SS KHK), realizace
této aktivity se bude odvíjet od dohody obce s touto organizací.
Zrekonstruovat křižovatku Říkov x Doubravice
Komunikace III/28513 se kříží se silnicí č. 28514. Křižovatku je z hlediska údržby a
bezpečnosti zapotřebí taktéž rekonstruovat, aby zde nedocházelo k nebezpečné manipulaci
kamionů, osadit obrubníky, aby nebyl ohrožován soukromý majetek při nenadálých
přívalových deštích.
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3. 2. 3 Klíčová oblast rozvoje 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl 3.1
Zajistit revitalizaci ploch souvisejících s životním a přírodním prostředím
obce

Podpořit existenci stávajících a vznik nových
přírodních ploch na území obce

Strategický cíl 3.2
Zkvalitnit odpadové hospodářství a minimalizovat negativní vliv na životní
prostředí

Zlepšit nakládání s odpady

Revitalizovat v obci zeleň

Zřídit v obci sběrné nádoby na
elektroodpad

Vysázet novou alej u Sebuče

Zřídit v obci sběrné nádoby na použitý
olej z domácností

Vyjednat možnost odkládání odpadu
ve sběrném dvoru v Č. Skalici
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Minimalizovat činnosti na území obce mající
negativní vliv na životní prostředí

Usilovat o vyřešení situace v souvislosti
s existencí motokrosové dráhy

Sledovat stav v souvislosti se situací v
bývalém kravínu

Tato klíčová oblast rozvoje se zaměřuje na rezervy, které obec z pohledu životního
prostředí má, ať se jedná o vzhled některých veřejných lokalit či systém odpadového
hospodářství. Dále je oblast zaměřena na podporu vzniku nových prvků zeleně a ploch.

Cíl 3.1: Zajistit revitalizaci ploch souvisejících s životním a přírodním prostředím
obce
Opatření 3.1.1: Podpořit existenci stávajících a vznik nových přírodních ploch na
území obce
Revitalizovat v obci zeleň
Obec si nechala v roce 2019 zpracovat Strategii rozvoje zeleně, která navrhuje určité
úpravy jak v intravilánu, tak v extravilánu obce. Strategie řeší úpravu pouze některých
míst, případně do revitalizace bude vytipována další zeleň.
Vysázet novou alej u Sebuče
Alej se nachází na jihozápadním okraji obce. Po levé straně se nachází třešňové stromořadí
a po pravé straně pole. Třesně jsou z důvodu zásahu člověka a věku stromů ve špatném
zdravotním stavu, proto je nutné provést obnovu stromořadí. Místo je navíc využíváno
k procházkám obyvatel obce. Situaci rovněž řeší Strategie rozvoje zeleně.

Cíl 3.2: Zkvalitnit odpadové hospodářství a minimalizovat negativní vliv na životní
prostředí
Opatření 3.2.1: Zlepšit nakládání s odpady
Zřídit v obci sběrné nádoby na elektroodpad
Dle názorů veřejnosti by bylo vhodné v obci zřídit nádoby na zpětný odběr drobného
elektrozařízení a baterií. Tato nádoba může být umístěna u ostatních nádob na tříděný
odpad, např. u budovy OÚ.
Zřídit v obci sběrné nádoby na použitý olej z domácností
Dle názorů veřejnosti by bylo vhodné v obci zřídit nádobu na zpětný odběr použitého
oleje. Tato nádoba může být umístěna u ostatních nádob na tříděný odpad, např. u budovy
OÚ.
Vyjednat možnost odkládání odpadu ve sběrném dvoru v Č. Skalici
Na území obce Říkov se v současné době nenachází sběrný dvůr či sběrné místo, což se
negativně projevuje např. vznikem lokálních černých skládek či pálením odpadů na
zahradě. Nejbližší sběrný dvůr je v České Skalici, který je však určen pouze pro tamní
obyvatele.
Na veřejném projednávání zaznělo, a i v dotazníkovém šetření bylo několika respondenty
konstatováno, že by v obci mohl existovat sběrný dvůr. Toto opatření by pro obec
znamenalo finanční náklady spojené s vybudováním dvora i jeho provozem. Navíc se
nabízí otázka, zda by byl dostatečně využíván. Proto je doporučeno obci, aby usilovala
o vyjednání adekvátních podmínek pro občany Říkova o možnosti využití sběrného dvora
v České Skalici.
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Opatření 3.2.2: Minimalizovat činnosti na území obce mající negativní vliv na životní
prostředí
Usilovat o vyřešení situace v souvislosti s existencí motokrosové dráhy
Na severovýchodním okraji k. ú. Říkov existuje již několik let motokrosová dráha, pro
jejíž provoz však nemá provozovatel příslušná povolení. Obec v součinnosti s městem
Česká Skalice, na jehož území se část dráhy nachází, neúspěšně upozorňuje příslušné
orgány na nelegální provoz.
Sledovat stav v souvislosti se situací v bývalém kravínu
Obci již několik let trápí situace v bývalém kravínu na stavebních a pozemkových
parcelách 80/1, 91, 93/1, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/6, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.
Soukromá firma zde nelegálně uskladňuje různé druhy materiálu, zejména plast. Dle
situace ze září 2019 pravděpodobně hodlá svou činnost zlegalizovat. Z pohledu obce je
zapotřebí se o situaci intenzivně zajímat, aby v těchto místech nevzniklo zařízení, které
bude občany obtěžovat.
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3. 3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE
Nezbytnou součástí PRO je zajištění jeho realizace. Bude stanovena osoba tzv. garant
PRO, který bude zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti
spojené s realizací a aktualizacemi PRO.
Dále bude stanoven časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit a zároveň bude
definováno, kde bude možné do PRO nahlédnout.
Postupné sledování a vyhodnocování realizace PRO bude zajištěno prostřednictvím
navržených monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn
pravidelně (nejlépe jednou za rok), bude patrné, zda se daří PRO naplňovat.
Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace PRO. Výše uvedené skutečnosti
budou detailně řešeny v následujících kapitolách PRO Říkov na období let 2019–2024
(akční plán a implementační část).
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4. AKČNÍ PLÁN
Akční plán vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty
budou naplňovány příslušné cíle uvedené v PRO. Zpracovává se na období nejbližších 1–2
let. Akční plán v podstatě představuje soubor konkrétních projektových záměrů a de facto
konkretizuje jednotlivé rozvojové aktivity na nejbližší časové období8. Aktivity, které jsou
naplánovány na pozdější období, jsou zařazeny do tzv. zásobníku projektových záměrů
(příloha 2).
U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního
plánu musí být v souladu jak se strategickou částí, tak s připravovaným rozpočtem obce na
následující rok. Projekty zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo musí
mít zajištěn jiný, externí, zdroj financování. Pokud nebudou mít jednotlivé projekty
zařazené do akčního plánu jednoznačně určen zdroj financování, budou z akčního plánu
vyřazeny.
Proces přípravy akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný, který prostupuje celým
programovým obdobím. Zpracování akčního plánu na následující kalendářní rok by mělo
probíhat souběžně s přípravou rozpočtu obce. Vybrány jsou ty aktivity, které je možné
z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v následujícím roce. Přehled
konkrétních aktivit, které byly výběrem zařazeny do akčního plánu pro následující rok,
musí být schválen vedením obce.
Důležité je zmínit i vyhodnocení daného akčního plánu, které by mělo být provedeno
v prvním pololetí roku, který následuje po realizaci akčního plánu. V rámci vyhodnocení
budou posouzeny jednotlivé projekty, zda se podařilo uskutečnit jejich realizaci či nikoliv.
Aktivity, které se nepodařilo realizovat, jsou zařazeny do akčního plánu na další rok,
případně přesunuty do zásobníku projektů.

Následující přehledová tabulka znázorňuje, jak jsou jednotlivé aktivity v akčním plánu
podrobně specifikovány a které konkrétní informace obsahují.
Aktivity zařazené v zásobníku projektů nejsou tak podrobně specifikovány, jako je tomu
v případě aktivit zařazených v akčním plánu, tj. nejsou u nich popsány všechny informace,
které jsou uvedeny v řádcích následující tabulky. U aktivit zařazených v zásobníku
projektů jsou podrobně specifikovány tyto informace:








žadatel
role obce
zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce
předpokládané náklady
předpokládané zdroje financování
předpokládané období realizace projektu
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024

8

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 70 s.
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žadatel projektu
partneři projektu/dotčený orgán

Název aktivity
uvedení konkrétního žadatele
spolupracující a podílející se organizace/subjekty

role obce
realizační/iniciační/motivační
zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj
popis, jak daná aktivita přispěje k rozvoji obce
obce
rizika
rizika realizace projektového záměru
typ projektu

investiční/neinvestiční

důležitost projektu

nízká/střední/vysoká

předpokládané náklady projektu

odhadované potřebné finanční prostředky na realizaci
vlastní prostředky/krajské dotace/evropské dotace,
předpokládané zdroje financování projektu
apod.
výčet těchto dokumentů včetně uvedení prioritních os,
vazby na strategické dokumenty
specifických cílů, apod.
místo realizace projektu
konkrétní parcela/parcely/lokalita/lokality
území dopadu

území, které bude projekt ovlivňovat

předpokládané období realizace projektu

předpokládaný rok realizace
subjekty, které budou zajišťovat faktické naplňování
aktivity
záměr/zpracovaná projektová dokumentace/vyhlášení
výběrového řízení na zpracovatele, apod.
podle potřeby uvedeny další informace

odpovědnost za realizaci projektu
stav připravenosti projektu
doplňující informace
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V rámci tabulek Akčního plánu jsou používány následující zkratky:
EU = Evropská unie
IROP = Integrovaný regionální operační program
KN = katastr nemovitostí
KOR = klíčová oblast rozvoje
MAS = místní akční skupina
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
PRO = Program rozvoje obce
SC = specifický cíl
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
SO = strategická oblast
SS KHK = Správa silnic Královéhradeckého kraje
StC = strategický cíl
SÚS KHK = Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
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Zrekonstruovat budovu OÚ
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

-

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zkvalitnění stavu majetku ve vlastnictví obce

rizika

nedostatek vlastních finančních prostředků, nezískání dotační podpory

typ projektu

investiční

důležitost projektu

střední

předpokládané náklady
projektu

v řádu stovek tis. Kč

předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

prostředky KHK
prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 4: Environmentální
prostředí a sítě, StC 4.3: Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné
využívání na celém území Královéhradeckého kraje)
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020 (Opatření 5.2.2: Eliminace
regionálních disparit a řešení územních specifik kraje)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, S-3.II
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč.
dopravní)

místo realizace projektu KN č. p. 51 (k. ú. Říkov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 1
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Dovybavit sál OÚ
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

-

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zkvalitnění stavu majetku ve vlastnictví obce, vylepšení možností pro volnočasové
aktivity

rizika

nedostatek vlastních finančních prostředků, nezískání dotační podpory

typ projektu

investiční

důležitost projektu

střední

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

v řádu desítek tis. Kč
prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku
trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 4: Školství, vzdělávání a aktivity volného času, StC: S4.III Rozvíjet možnosti kvalitního trávení volného času, podporovat sounáležitost
občanů s regionem a mezigenerační vztahy)

místo realizace projektu KN č. p. 51 (k. ú. Říkov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 1
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Vypnout osvětlení kaple
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

-

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

ušetření finančních prostředků obce na osvětlení

rizika

-

typ projektu
důležitost projektu
předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu
vazby na strategické
dokumenty

střední
bez vazby na strategické dokumenty

místo realizace projektu KN par. číslo 64 (k. ú. Říkov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 1
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Zavést nový informační kanál – SMS
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

veřejnost

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zkvalitnění a zrychlení předávání informací občanům

rizika

technické potíže se zavedením

typ projektu

neinvestiční

důležitost projektu

vysoká

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu
vazby na strategické
dokumenty

do 15 tis. Kč
prostředky obce
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, S-3.II
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč.
dopravní)

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 1
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Vytvořit v obci odpočinková místa s lavičkami
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

Královéhradecký kraj, některá z nadací

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

rozvoj prvků infrastruktury, které jsou využívány pro volnočasové aktivity

rizika

nedostatek finančních prostředků na realizaci, objevení neočekávaných problémů při
realizaci

typ projektu

investiční

důležitost projektu

nízká

předpokládané náklady
projektu

do 200 000 Kč

předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

prostředky obce
prostředky KHK
Nadace ČEZ
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku
trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 4: Školství, vzdělávání a aktivity volného času, StC: S4.III Rozvíjet možnosti kvalitního trávení volného času, podporovat sounáležitost
občanů s regionem a mezigenerační vztahy)

místo realizace projektu různá místa (k. ú. Říkov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 1
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Zrekonstruovat dětské hřiště
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

Královéhradecký kraj, některá z nadací

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

nárůst dostupné infrastruktury pro volnočasové aktivity, především pro potřeby dětí
a mládeže

rizika

nezískání dotační podpory
nedostatek vlastních finančních prostředků

typ projektu

investiční

důležitost projektu

vysoká

předpokládané náklady
projektu

okolo 150 tis. Kč

předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

prostředky KHK
Nadace ČEZ
vlastní prostředky
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 3: Veřejné služby
a občanská společnost, StC 3.4: Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku
trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 4: Školství, vzdělávání a aktivity volného času, StC: S4.III Rozvíjet možnosti kvalitního trávení volného času, podporovat sounáležitost
občanů s regionem a mezigenerační vztahy)

místo realizace projektu KN par. číslo 84/2 (k. ú. Říkov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 1
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Usilovat o vykácení dřevin u křižovatky s obchvatem u Velkého Třebešova
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

SÚS KHK

role obce

iniciační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy

rizika

neochota vlastníka provést realizaci

typ projektu

neinvestiční

důležitost projektu

vysoká

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

prostředky vlastníka komunikace
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem
na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, S-3.II
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč.
dopravní)

místo realizace projektu KN par. číslo 556/21 (k. ú. Velký Třebešov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 2
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Usilovat o obnovu dopravního značení v obci
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

Dopravní inspektorát PČR Náchod

role obce

iniciační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zlepšení navigace a orientace pro vozidla jedoucí po obci

rizika

neschválení záměru dotčenými orgány

typ projektu

neinvestiční

důležitost projektu

vysoká

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

prostředky vlastníka komunikací
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem
na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, S-3.II
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč.
dopravní)

místo realizace projektu různá místa (k. ú. Říkov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 2
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Jednat s MěÚ v Č. Skalici o vybudování chodníků směrem od Říkova do Č. Skalice
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

Město Česká Skalice

role obce

iniciační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zvýšení bezpečnosti chodců

rizika

neochota vlastníka provést realizaci

typ projektu

investiční

důležitost projektu

střední

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

prostředky vlastníka komunikace
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost a
mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na
plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel)
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 (Opatření 5.2.2 Eliminace
regionálních disparit a řešení územních specifik kraje)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, S-3.II
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč.
dopravní)

místo realizace projektu KN par. číslo (k. ú. Česká Skalice, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov, města Česká Skalice
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 2
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Zrekonstruovat horní komunikaci vedoucí ke mlýnu
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

-

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zkvalitnění dopravní infrastruktury na území obce

rizika

neočekávaná rizika zjištěná při realizaci

typ projektu

investiční

důležitost projektu

nízká

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

v řádu stovek tis. Kč
prostředky obce
prostředky KHK
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem
na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, S-3.II
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč.
dopravní)

místo realizace projektu KN par. číslo 451/2, 451/4 (k. ú. Říkov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2021
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 2
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Zřídit v obci sběrné nádoby na elektroodpad
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

firma zajišťující svoz elektroodpadu

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zlepšení ekologického chování obyvatel a vlivu na životní prostředí

rizika

-

typ projektu

neinvestiční

důležitost projektu

střední

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

budou se odvíjet od druhu nádoby na elektrooodpad a dohody se svozovou
společností

vazby na strategické
dokumenty

prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické
zátěže na území Královéhradeckého kraje)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň a veřejná
prostranství, S-5.I Zajistit zdravé životní prostředí, minimalizovat negativní vlivy
znečištění)

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 3
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Zřídit v obci sběrné nádoby na použitý olej z domácností
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

firma zajišťující svoz

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zlepšení ekologického chování obyvatel a vlivu na životní prostředí

rizika

-

typ projektu

neinvestiční

důležitost projektu

střední

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

budou se odvíjet od druhu nádoby na elektrooodpad a dohody se svozovou
společností

vazby na strategické
dokumenty

prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické
zátěže na území Královéhradeckého kraje)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň a veřejná
prostranství, S-5.I Zajistit zdravé životní prostředí, minimalizovat negativní vlivy
znečištění)

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 3
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Vyjednat možnost odkládání odpadu ve sběrném dvoru v Č. Skalici
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

Město Česká Skalice – sběrný dvůr

role obce

iniciační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

vylepšení a zefektivnění systému nakládání s odpady

rizika

neochota města Česká Skalice

typ projektu

neinvestiční

důležitost projektu

střední

předpokládané náklady
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

budou se odvíjet od dohody s dotčeným orgánem
prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické
zátěže na území Královéhradeckého kraje)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň a veřejná
prostranství, S-5.I Zajistit zdravé životní prostředí, minimalizovat negativní vlivy
znečištění)

místo realizace projektu není vázáno na konkrétní místo
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 3

89

Vysázet novou alej u Sebuče
žadatel projektu

Obec Říkov

partneři
projektu/dotčený orgán

-

role obce

realizační

zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
obce

zintenzivnění údržby zeleně na území obce

rizika
typ projektu

neinvestiční

důležitost projektu

střední

předpokládané náklady
projektu

v řádu desítek tis. Kč

předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

DP Nadace Partnerství
DP Nadace ČEZ – grant Stromy
prostředky obce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o
krajinu a přírodní ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického
vzdělávání, výchovy a osvěty)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň a veřejná
prostranství, S-5.III Zlepšit kvalitu veřejných prostranství pro aktivní využívání
obyvatel regionu i návštěvníků regionu)
Strategie rozvoje zeleně obce Říkov

místo realizace projektu KN par. číslo 248/3, 219/5, 216/4 (k. ú. Říkov, okres Náchod)
území dopadu
předpokládané období
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu
stav připravenosti
projektu
doplňující informace

místní
2020
zastupitelstvo obce Říkov
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Říkov 2019–2024: 3
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5. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
PRO Říkov je zpracováván pro období let 2019–2024.
Pro úspěšné nastavení a praktické využití strategického dokumentu je nezbytné definovat
a popsat následující systémy:





Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu rozvoje
Systém financování Programu rozvoje
Systém aktualizace Programu rozvoje
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu rozvoje

5. 1 SYSTÉM ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAPLŇOVÁNÍ
PROGRAMU ROZVOJE
Systém efektivního naplňování strategického plánu obecně může být zajištěn jedině díky
jednoznačnému systému řízení. Bezpochyby to platí i pro tento rozvojový plánovací
dokument. Jedná se tedy o zajištění postupného naplňování stanovené vize, strategických
cílů, opatření a aktivit. Pro tyto účely byly stanoveny následující dvě hierarchické úrovně
systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRO (viz schéma 2).
Řídící skupina
Řídící skupina představuje hlavní orgán, který je zodpovědný za postupné naplňování
PRO. Řídící skupina rozhoduje o tom, zda přijme/nepřijme a schválí/neschválí předložené
rozvojové projekty (včetně jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se
schváleným plánovacím dokumentem. Řídící skupina dále určí osobu, tzv. garanta PRO,
jehož rolí bude iniciovat a koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a aktualizacemi
PRO. Garant PRO by měl být jeden z členů řídící skupiny, příp. výkonného týmu.
Výkonný tým
Výkonný tým je složen z vybraných představitelů obce a vybraných zaměstnanců obce.
Vedoucím výkonného týmu je starosta obce. Stěžejním úkolem výkonného týmu v procesu
implementace PRO je předkládat řídící skupině konkrétní návrhy projektů a rozvojových
aktivit, které jsou v souladu se schváleným strategickým dokumentem. Dalšími úkoly
výkonného týmu jsou: monitoring a průběžné vyhodnocování naplňování jednotlivých
aktivit a zajištění aktualizace PRO (vlastními silami či za pomoci externí osoby).
Schéma 2 Znázornění systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRO Říkov na období 2019–2024

Řídící skupina

Výkonný tým
Starosta

Zastupitelstvo obce
Říkov

Místostarosta
Zaměstnanci obce
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Do procesu implementace PRO budou zapojeny i další subjekty, které budou plnit funkci
poradní. Ze subjektů lze jmenovat např. zástupce dalších výborů zřízených obcí, zástupce
zájmových spolků, experty z řad odborné veřejnosti, apod.

5. 2 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE
Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů PRO jsou nutné finanční
prostředky. Realizace řady navržených aktivit se bezpochyby neobejde bez vnější finanční
podpory. Proto je důležité využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek
významně napomůže k jejich realizaci.
Financování rozvojových aktivit lze zajistit třemi předpokládanými způsoby:
1. Financování projektů výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivé projekty jsou
financovány výhradně z rozpočtu obce.
2. Financování projektů na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivé projekty jsou
financovány z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně
z vlastních zdrojů. Externí finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace, granty)
a vratné (úvěry, zápůjčky, apod.). Především nevratné externí finanční prostředky
představují velmi významný podíl finančních zdrojů, které jsou potřebné k realizaci
daného projektu (mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových nákladů projektu). Z pohledu
externích zdrojů lze uvažovat o následujících zdrojích financování:





z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU
ze státního rozpočtu ČR
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého
sektoru, prostředky nestátních neziskových organizací).

3. Nepřímá podpora projektů – obec Říkov se nepodílí ani finančně ani realizačně na
přípravě a realizaci projektů. Role obce je v tomto případě iniciační a komunikační,
čímž napomáhá k prosazování daného projektového záměru.
Vazby systému financování Programu rozvoje znázorňuje schéma 3.
Schéma 3 Vazby systému financování PRO Říkov na období 2019–2024
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5. 3 SYSTÉM AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE
Nedílnou součástí implementace PRO je i jeho aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“
dokument, který by měl být aktualizován v čase. Pětileté období představuje dlouhou dobu,
během které může dojít k výrazným změnám, ať se jedná o pozitivní či negativní trendy
vývoje. Z výrazných změn lze jmenovat např. zásadní změny v hospodářské či regionální
politice EU, potažmo České republiky, změny v důsledku komunálních voleb, apod.
Aktualizace probíhá na základě vyhodnocení realizace PRO, pokud nastaly významné
skutečnosti ohledně realizace. Jmenovat lze např. situaci, kdy na základě kontroly
naplňování strategických cílů lze vypustit, upravit či doplnit opatření nebo aktivity. Může
dojít i k pozměnění samotných strategických cílů.
Komplexní aktualizaci PRO je doporučeno provést podle potřeb samotné obce, především
pokud by nastaly výše jmenované skutečnosti. Pokud tyto skutečnosti nenastanou,
ke komplexní aktualizaci PRO by mělo dojít nejdříve v polovině plánovacího období,
tj. po dvou a půl letech. Dílčí revize dokumentu mohou probíhat průběžně, nejlépe ke
konci každého kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních akcí PRO
a ve vazbě na rozpočet obce (jedná se především o úpravu předpokládaného časového
harmonogramu, nákladů a zdrojů financování)9.
S aktualizací a dílčími revizemi souvisí pravidelná tvorba akčního plánu, kdy jsou
každoročně zhodnoceny uskutečněné aktivity a rozpracován plán činností na další rok.
Tvorba akčního plánu na následující období, při využití zásobníku projektů, je úzce spjata
s otázkou tvorby rozpočtu obce.
Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávajícímu PRO, nebo přímo úpravou
PRO, čímž vznikne nová verze (vhodnější varianta). Je nezbytné uvést termín aktualizace
a vyznačit provedené změny.
Za zajištění aktualizace a dílčích revizí PRO Říkov je zodpovědný výkonný tým.

5. 4 SYSTÉM MONITORINGU A VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE
PROGRAMU ROZVOJE
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace PRO Říkov je důležitou součástí celého
strategického dokumentu. Pro hodnocení byla zvolena metoda indikátorů. V rámci této
metody jsou předem stanoveny ukazatele, pomocí nichž dochází k průběžnému hodnocení
dosažených změn v rámci implementace PRO a tedy i evaluaci úspěšnosti strategie.
Indikátorová metoda je v současné době hojně využívána, např. ve strategických
dokumentech na úrovni kraje i celé České republiky či v operačních programech
pro implementaci kohezní politiky EU.
Pro potřeby PRO Říkov na období 2019–2024 byly zvoleny dvě úrovně monitorovacích
indikátorů:


Indikátor výsledku – dosažitelný realizací souboru opatření, projektů/aktivit.
V rámci dokumentu se jedná o hierarchickou úroveň strategických cílů.

9

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 70 s.
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Indikátor výstupu – dosažitelný realizací konkrétního projektu/aktivity,
tj. v rámci dokumentu se jedná o úroveň konkrétních navržených aktivit.

U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota výchozího stavu
indikátoru a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které
chceme ke konci programového období dosáhnout (v některých případech je uvedena
frekvence za určité časové období). Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka
ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen v nula-jedničkovém měřítku, kde nula
znamená NE a jednička znamená ANO.
Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je
doporučeno provést hodnocení v polovině plánovacího období, tj. po dvou a půl letech,
u indikátorů výstupu je doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku, např.
v lednu daného roku.
Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady
a dokumenty obce Říkov.
Indikátorové sady monitorovacích ukazatelů za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou
uvedeny v následujících tabulkách.
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Tabulka 19 Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

Klíčová
oblast
Cíl
Opatření
Aktivity
Opatření
Aktivity

Cíl
Opatření
Aktivity
Opatření

Aktivity

Monitorovací ukazatel

VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

počet

0

44

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

0
0
0

1
1
1

ANO/NE

0

1

počet

0

40

počet

0

24

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

0
0
0

1
1
1

Počet budov a objektů s nově provedenými
rekonstrukčními opatřeními
Zrekonstruovat a modernizovat budovy a objekty ve vlastnictví obce
Zrekonstruovat budovu OÚ
Zrekonstruována budova OÚ
Dovybavit sál OÚ
Provedeno dovybavení sálu OÚ
Zrekonstruovat budovu sokolovny
Zrekonstruována budova sokolovny
Zkvalitnit stav zařízení ve vlastnictví obce
Vypnout osvětlení kaple
Vypnuto osvětlení kaple
Počet zařízení veřejného osvětlení s provedenou
Vyměnit veřejné osvětlení za energeticky úspornou variantu
výměnou
Počet aktivit vedoucích k zajištění rozvoje
Zajistit rozvoj dalších prvků infrastruktury a aktivit sloužících
dalších prvků infrastruktury a sloužících pro
pro volný čas
volný čas
Vybudovat sítě technické a informační infrastruktury
Vybudovat splaškovou kanalizaci
Vybudována splašková kanalizace
Zavést nový informační kanál – SMS
Zaveden nový informační kanál
Usilovat o zřízení poštovního úřadu
Zřízen poštovní úřad
Řešit stav budov a dalších objektů ve vlastnictví obce

Podpořit aktivity vedoucí ke zvýšení nabídky služeb a možností trávení volného času
Podporovat konání kulturních a sportovních akcí v obci

Počet podpořených kulturních a sportovních akcí

počet

3/rok

18

Vytvořit v obci odpočinková místa s lavičkami
Zrekonstruovat dětské hřiště
Podpořit vznik pohostinství

Počet vytvořených odpočinkových míst
Zrekonstruováno dětské hřiště
Podpořen vznik pohostinství

počet
ANO/NE
ANO/NE

0
0
0

1
1
1
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Tabulka 20 Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje DOPRAVA

Klíčová
oblast

DOPRAVA

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový stav

Cíl

Vyřešit problémy v souvislosti s existencí obchvatu České
Skalice

počet

0

5

Usilovat o snížení max. povolené rychlosti na obchvatu
ANO/NE
0
Usilovat o vytvoření odbočovacího pruhu u společnosti
Vytvořen odbočovací pruh u společnosti Novopol
ANO/NE
0
Novopol
Usilovat o vytvoření připojovacího pruhu na silnici I/33
Vytvořena připojovací pruh na silnici I/33 směrem
ANO/NE
0
směrem na Náchod
na Náchod
Udržovat a zkvalitnit prvky související s obchvatem
Usilovat o odhlučnění obchvatu
Odhlučněn obchvat
ANO/NE
0
Usilovat o vykácení dřevin u křižovatky s obchvatem u
Vykáceny dřeviny u křižovatky s obchvatem u
ANO/NE
0
Velkého Třebešova
Velkého Třebešova
Počet zrealizovaných aktivit za účelem zajištění
Zajistit bezpečnost v obci a zkvalitnit stav prvků
bezpečnosti a zkvalitnění prvků dopravní
počet
0
dopravní infrastruktury
infrastrukturou
Usilovat o zajištění bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro motorovou i nemotorovou dopravu
Usilovat o obnovu dopravního značení v obci
Obnoveno dopravní značení v obci
ANO/NE
0
Jednat s MěÚ v Č. Skalici o vybudování chodníků směrem
Vybudován chodník směrem od Říkova do Č.
ANO/NE
0
od Říkova do Č. Skalice
Skalice
Usilovat o kontrolu dodržování zákazu vjezdu automobilů
Dodržován zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t do
ANO/NE
0
nad 3,5 t do obce
obce

1

Opatření

Aktivity

Opatření
Aktivity

Cíl
Opatření

Aktivity

Opatření

Aktivity

Monitorovací ukazatel
Počet uskutečněných aktivit za účelem
zkvalitnění stavu a rozvoje prvků dopravní
infrastruktury
Zajistit bezpečnost na obchvatu
Snížena max. povolená rychlost na obchvatu

Zrekonstruovat komunikace na území obce
Zrekonstruována horní komunikaci vedoucí ke
Zrekonstruovat horní komunikaci vedoucí ke mlýnu
mlýnu
Usilovat o rekonstrukci silnice III/28513 z Říkova na
Zrekonstruována silnice III/28513 z Říkova na
Doubravici
Doubravici
Zrekonstruovat křižovatku Říkov x Doubravice

Zrekonstruována křižovatka Říkov x Doubravice
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1
1
1
1
6

1
1
1

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

Tabulka 21 Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Klíčová
oblast

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cíl

Zajistit revitalizaci ploch souvisejících s životním a
přírodním prostředím obce

Opatření
Aktivity
Cíl
Opatření

Aktivity

Opatření
Aktivity

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Počet realizovaných činností vedoucích
k revitalizaci ploch souvisejících s životním a
počet
přírodním prostředím obce
Podpořit existenci stávajících a vznik nových přírodních ploch na území obce
Revitalizovat v obci zeleň
Počet míst s revitalizovanou zelení
počet
Vysázena nová alej u Sebuče
ANO/NE
Vysázet novou alej u Sebuče
Počet nově vysázených stromů
počet

Zkvalitnit odpadové hospodářství a minimalizovat
negativní vliv na životní prostředí

Počet nově uskutečněných aktivit vedoucích
počet
ke zkvalitnění odpadového hospodářství
Zlepšit nakládání s odpady
Zřídit v obci nádoby na elektroodpad
Počet nových nádob na elektroodpad
počet
Počet nových nádob na použitý olej z
Zřídit v obci sběrné nádoby na použitý olej z domácností
počet
domácností
Vyjednat možnost odkládání odpadu ve sběrném dvoru
Vyjednané podmínky o možnosti využití
ANO/NE
v České Skalici
sběrného dvora v České Skalici
Minimalizovat činnosti na území obce mající negativní vliv na životní prostředí
Usilovat o vyřešení situace v souvislosti s existencí
Vyřešena situace v souvislosti s existencí
ANO/NE
motokrosové dráhy
motokrosové dráhy
Sledovat stav v souvislosti se situací v bývalém kravínu
Sledována situace v bývalém kravínu
ANO/NE
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Výchozí
stav

Cílový stav

0

56

0
0

5
1

0

50

0

6

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

6. PŘÍLOHY
6. 1 POUŽITÉ ZDROJE DAT
Tištěné zdroje
1 Rožnov pod Radhoštěm: Proxima Bohemia, 2011. Královéhradecký kraj: města a obce
Královéhradeckého kraje: tradice, historie, památky, turistika, současnost. Rožnov pod
Radhoštěm: Proxima Bohemia, 2011, 311 s. ISBN 978-80-904275-5-6.
5; 9; 26 PTÁČKOVÁ, Jana, 2016. Střípky z historie obce Říkov. Tiskárna V&H Print
Hlávko s. r. o., 350 kusů, 126 stran.

Elektronické zdroje
2 MMR ČR, 2016. Regionální informační servis. Říkov [online]. © 2012–2016 [cit. 201808-13]. Dostupné z WWW: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=530786
3 Český hydrometeorologický ústav, Povodňový plán obce Říkov. [online]. © 2006 - 2017
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. [cit. 2018-08-30]. Dostupné z WWW:
http://kralovehradecky.dppcr.cz/web_530786/
4 AGRO CS a.s., Říkov – sklad kapalných minerálních hnojiv – 5.720 t. [online]. [cit.
2018-08-30].
Dostupné
z
WWW:
http://www.krkralovehradecky.cz/assets/files/5908/OZN_MEN__-_sklad_KMH.pdf
6 Insolvenční rejstřík, [online]. © 2000-2018. [cit. 2018-09-24]. Dostupné z WWW:
http://insolvencnirejstrik.cz/?sg=1&nazev_osoby=&ic=&jmeno=&rc=&mesto=velk%C3%BD+t%C5%99eb
e%C5%A1ov&datum_narozeni=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&zahajeno_od
=&zahajeno_do=&druh_stav_rizeni=
7; 10; 15; 20 Zpravodaj Svazku obcí Metuje, dostupný ONLINE
8 Facebook, SDH Říkov [online]. Facebook © 2018 [cit. 2018-09-29]. Dostupné z WWW:
https://www.facebook.com/sdhrikov/?ref=br_rs
11 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, obec Říkov. [online]. © 2012 - 2016
Ministerstvo
pro
místní
rozvoj
ČR.
Dostupné
z WWW:
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=530786
12 Oficiální web obce Říkov, Seznam firem na území obce. [online]. Dostupné z WWW:
http://obecrikov.cz/
13 CzechInvest, 2018. Bronfieldy [online]. © 2018 BROWNFIELDY CZ. All Rights
Reserved. [cit. 2018-11-1]. Dostupné z WWW: http://brownfieldy.eu/home/historie/
14 Český statistický úřad 2018. Počet hromadných ubytovacích zařízení v obci Říkov
[online]. [cit. 2018-09-2]. Dostupné z WWW: https://vdb.czso.cz/huz/okres.jsp?k=CZ0523
16 Správa silnic Královéhradeckého kraje, 2018. Mapa kategorizace sil sítě [online].
Copyright © Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., 2012. All rights reserved. [cit.
2018-11-11].
Dostupné
z
WWW:
http://files.sskhk.cz/200000043694746a40b/Mapa%20kategorizace%20sil%20site.pdf

98

17 Oredo s. r. o., 2018. IREDO. [online]. [cit. 2018-11-11]. Dostupné z WWW:
http://www.oredo.cz/tarif-iredo/
18 České dráhy, a. s., © České dráhy, a.s., 2016. [online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z
WWW: https://www.cd.cz/stanice/57510/
19 Českoskalické vodárny, s. r. o., [online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z WWW:
http://www.ceskoskalickevodarny.cz/o-spolecnosti-2/
21 Královéhradecký kraj, Pasport ÚPD obcí [online]. Copyright © Data: Krajský úřad
Královéhradeckého kraje [cit. 2018-011-20]. Dostupné z WWW:
http://up.krkralovehradecky.cz/upd/dokumentace/detail/136860
22 Nemocnice Náchod, Nemocnice Jaroměř. [online]. [cit. 2018-04-24]. Dostupné z
WWW: http://www.nemocnicenachod.cz/lokality-oddeleni/nemocnice-jaromer
23 Diakonice. [online]. © 2018 VIZUS [cit. 2018-04-24]. Dostupné z WWW:
http://www.milicak.cz/nase-sluzby/
24 Ministerstvo zemědělství. Limity využití půdy. [cit. 2018-04-24]. Dostupné z WWW:
http://limitypudy.vumop.cz/?core=app&zoom=6&center=-625339.8592159991,1024708.5943615976
25 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, obec Říkov. [online]. © 2012 - 2016
Ministerstvo
pro
místní
rozvoj
ČR.
Dostupné
z WWW:
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=530786
27 Geoportál Sowac – GIS, Mapy zemědělské půdy. [online]. © 2016 [cit. 2018-07-23].
Dostupné z WWW: https://statistiky.vumop.cz/?core=map
28 Geoportál Sowac – GIS, Mapy zemědělské půdy. [online]. © 2016 [cit. 2018-07-23].
Dostupné z WWW: https://statistiky.vumop.cz/?core=popis
29 Informační stránky ČHMÚ. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR,
březen
2018.
[online].
[cit.
2018-08-13].
Dostupné
z
WWW:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/BREZEN_2018.pdf
30 HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM, Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod. [online]. © Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G.
Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018. [cit. 2018-07-23].
Dostupné
z
WWW:
https://heis.vuv.cz/data/spusteni/pgstart.asp?pg=HTML_HEIS$CHOPAV$stazeni&pgload
=1&ico=icoopenid1.png&nadpis1=Chr%E1n%ECn%E9%20oblasti%20p%F8irozen%E9
%20akumulace%20vod&nadpis2=Informa%E8n%ED%20str%E1nky%20a%20data%20k
e%20sta%9Een%ED&pagenavig=%DAvodn%ED%20str%E1nka%20%20%3EIndex:%A
0%A0ochrana%20vod%20%3E%20Chr%E1n%ECn%E9%20oblasti%20p%F8irozen%E9
%20akumulace%20vod%20%3E%20Informa%E8n%ED%20str%E1nky%20a%20data%2
0ke%20sta%9Een%ED%20%3E%20
31 Český statistický úřad, Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018, obec Říkov.
[online]. © Český statistický úřad, 2018. [cit. 2018-07-23]. Dostupné z WWW:
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5203&x
obec=530786&xstat=0&xvyber=0

99

32 Policie ČR. OOP Česká Skalice [online]. © 2018 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z WWW:
http://www.policie.cz/clanek/oop-ceska-skalice-ceska-skalice-kontakty.aspx..
33 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Pracoviště a stanice v okrese
Náchod [online]. © 2018 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z WWW: http://www.hzscr.cz/.
34 ZZS KHK. Jaroměř [online]. © 2017 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z WWW:
https://www.zzskhk.cz/cs/jaromer.

6. 2 SEZNAM ZKRATEK
ARES = Administrativní registr ekonomických subjektů
a. s. = akciová společnost
BPEJ = bonitované půdně ekologické jednotky
ČEZ = České energetické závody
ČOV = čistírna odpadních vod
č. p. = číslo popisné
ČR = Česká republika
DP = dotační program
DPH = daň z přidané hodnoty
DSO = dobrovolný svazek obcí
EAO = ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EU = Evropská unie
IDOS = internetový jízdní řád
IREDO = integrovaná regionální doprava
KČT = klub českých turistů
KES = koeficient ekologické stability
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
KOR = klíčová oblast rozvoje
k. ú. = katastrální území
MAS = místní akční skupina
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe = Ministerstvo zemědělství
OP Z = Operační program Zaměstnanost
OÚ = obecní úřad
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POÚ = pověřený obecní úřad
POV KHK = Program obnovy Královéhradeckého kraje
PRO = Program rozvoje obce
SC = specifický cíl
SDH = Sbor dobrovolných hasičů
SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SMS = short message service = služba krátkých textových zpráv
SO = strategická oblast
SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností
s. p. = státní podnik
s. r. o. = společnost ručením omezením
SÚS KHK = Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
StC = strategický cíl
SWOT = S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky), O – Opportunities
(příležitosti) a T – Threats (hrozby)
ÚAP ORP = územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
ÚSES = územní systém ekologické stability
ZD = zemědělské družstvo
ZPF = zemědělský půdní fond
z. s. = zapsaný spolek
ZSJ = základní sídelní jednotka
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Příloha 1 Dotazník pro občany

Vážení obyvatelé obce Říkov,
chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás
udělá někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či
jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme,
měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat
či podpořit?
V tuto chvíli se nám naskýtá možná poslední šance, jak získat finanční prostředky z fondů
EU k rozvoji naší obce. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít.
Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!
Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor,
jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2024.
Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat do schránky na
obecním úřadě.
Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!
MVDr. Vladimíra Jarkovská, starostka
Josef Petráček a Jan Vrzáň, zástupci starostky
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte
svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
☐ velmi dobře

☐ spíše špatně

☐ spíše dobře

☐ velmi špatně

☐ ani dobře ani špatně
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ klidný život
☐ dobré mezilidské vztahy
☐ příznivé životní prostředí
☐ blízkost přírody
☐ dostupnost pracovních příležitostí
☐ dobrá dopravní dostupnost
☐ kulturní a společenský život
☐ sportovní vyžití
☐ vzhled obce
☐ jiné:
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ špatné vztahy mezi lidmi
☐ nezájem lidí o obec
☐ moc turistického ruchu v letním období
☐ málo kvalitní životní prostředí
☐ nedostatek pracovních příležitostí
☐ nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
☐ nedostatečný kulturní a společenský život
☐ nevyhovující veřejná doprava
☐ nedostatečná bytová výstavba
☐ nepořádek v obci
☐ špatné podmínky pro podnikání
☐ jiné:

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
Spíše
Spíše
Velmi
spokojen spokojen nespokoje nespokoje
n
n
1 Bydlení
1
2
3
4
2 Veřejná doprava
1
2
3
4
3 Kultura a společenský
1
2
3
4
život
4 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5 Životní prostředí
1
2
3
4
6 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
7 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
8 Rozvoj obce
1
2
3
4
9 Informovanost o dění
1
2
3
4
v obci
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Je mi to
lhostejné
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
☐ velmi dobré

☐ špatné

☐ docela dobré

☐ nedovedu posoudit

☐ ne moc dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
☐ rozhodně ano

☐ rozhodně ne

☐ spíše ano

☐ nedovedu posoudit

☐ spíše ne
8. Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
☐ místní rozhlas

☐ e-mail

☐ SMS

☐ zpravodaj obcí Metuje

☐ webové stránky obce

☐ Facebook

9. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
☐ pravidelně (min. 1x týdně)

☐ vůbec

☐ občas (cca 1x za měsíc)

☐ nemám internet

10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
☐ rozhodně ano

☐ rozhodně ne

☐ spíše ano

☐ nedovedu posoudit

☐ spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ zlepšení podmínek pro podnikání
☐podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
☐ častější spoje veřejné dopravy
☐ zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
☐ rekonstrukce místních komunikací
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☐ podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
☐ péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
☐ opravy památek v obci
☐ jiné:
12. Jak byste navrhl/a nejsmysluplnější využití sokolovny, která je již nyní ve vlastnictví
obce?
13. Obecné informace o respondentovi
☐ žena

☐ muž

Název subjektu / instituce:

14. Věk
☐ do 18 let ☐ 19 – 29 let

☐ 30 – 49 let

☐ 50 – 64 let

☐ 65 a více let

15. Vaše vzdělání
☐ základní

☐ vyšší odborné

☐ střední odborné

☐ vysokoškolské

☐ střední odborné s maturitou
16. Jak dlouho v obci žijete/působíte?
☐ do 1 roku ☐ 1-5 let

☐ 6-10 let

☐ 11-20 let

17. Typ Vaší domácnosti
☐ domácnost bez dětí
☐ domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
☐ jiné
18. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.
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☐ 21-30 let

☐ 31 a více let

Příloha 2 Zásobník projektových záměrů

VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

Klíčová oblast
rozvoje

Název

Žadatel

Role
obce

Zrekonstruovat
budovu
sokolovny

Obec Říkov

realizační

Opravit antukový
tenisový kurt

Obec Říkov

realizační

Vyměnit veřejné
osvětlení za
energeticky
úspornou variantu
Vybudovat
splaškovou
kanalizaci
Usilovat o zřízení
poštovního úřadu

Zdůvodnění a
přínos pro rozvoj
obce
rozvoj
infrastruktury
pro volnočasové
aktivity
rozvoj
infrastruktury
pro volnočasové
aktivity

Obec Říkov

realizační

zlepšení kvality
veřejné
infrastruktury

Obec Říkov

realizační

rozvoj technické
infrastruktury

Obec Říkov

Podporovat
konání kulturních
a sportovních akcí
v obci

Obec Říkov

Podpořit vznik
pohostinství

podnikatelský
subjekt

iniciační

realizační

Předpokládané
náklady

do 10 mil. Kč

prostředky KHK
prostředky obce

2024 a dále

1

v řádu
stovek tis. Kč

prostředky KHK
prostředky obce

2022

1

v řádu jednotek
mil. Kč

prostředky MŽP
prostředky obce

průběžně
po celé
programové
období

1

v řádu
několika mil. Kč

prostředky SFŽP
prostředky obce

2024 a dále

1, 3

prostředky
zřizovatele

průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována

1

prostředky obce

průběžně
po celé
programové
období

1

prostředky žadatele

průběžně
po celé
programové
období

1

rozvoj dostupných
služeb v obci

-

podpora organizací
pořádajících akce

budou
se odvíjet
od schváleného
rozpočtu na
každý rok

zlepšení dostupných
podpůrná
služeb v obci
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Předpokládané
Vazba na
Předpokládané
období realizace klíčové oblasti
zdroje financování
projektu
rozvoje

zanedbatelné

DOPRAVA

Klíčová oblast
rozvoje

Název

Žadatel

Role
obce

Zdůvodnění a
přínos pro rozvoj
obce

Předpokládané
Předpokládané
náklady
zdroje financování

Usilovat o snížení
max. povolené
rychlosti na obchvatu

Obec Říkov

iniciační

zvýšení bezpečnosti
dopravy

zanedbatelné

prostředky
vlastníka
komunikace

Usilovat o vytvoření
odbočovacího pruhu
u společnosti
Novopol

Obec Říkov

iniciační

zvýšení bezpečnosti
dopravy

zanedbatelné

prostředky
vlastníka
komunikace

Usilovat o vytvoření
připojovacího pruhu
na silnici I/33
směrem na Náchod

Obec Říkov

iniciační

zvýšení bezpečnosti
dopravy

zanedbatelné

prostředky
vlastníka
komunikace

Usilovat o
odhlučnění obchvatu

Obec Říkov

iniciační

zvýšení bezpečnosti
dopravy

zanedbatelné

prostředky
vlastníka
komunikace

Usilovat o kontrolu
dodržování zákazu
vjezdu automobilů
nad 3,5 t do obce

Obec Říkov

iniciační

zvýšení bezpečnosti
dopravy

zanedbatelné

prostředky
zřizovatele

Usilovat o
rekonstrukci silnice
III/28513 z Říkova
na Doubravici

Obec Říkov

iniciační

zlepšení dopravní
infrastruktury

zanedbatelné

prostředky
vlastníka
komunikace

Zrekonstruovat
křižovatku Říkov x
Doubravice

Obec Říkov

realizační

zlepšení dopravní
infrastruktury
aktivity

v řádu
stovek tis. Kč

prostředky obce
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Předpokládané
období realizace
projektu
průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována
průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována
průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována
průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována
průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována
průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována
2022 a dále

Vazba na klíčové
oblasti rozvoje

2

2

2

2

2

2

2

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Klíčová oblast
rozvoje

Název

Revitalizovat v
obci zeleň
Usilovat o
vyřešení situace v
souvislosti s
existencí
motokrosové
dráhy
Sledovat stav v
souvislosti se
situací v bývalém
kravínu

Žadatel

Obec Říkov

Role
obce

Zdůvodnění a
přínos pro rozvoj
obce

Předpokládané
náklady

realizační

zintenzivnění
údržby zeleně na
území obce

v řádu desítek tis.
Kč

vyřešení problémů s
hlukem

Obec Říkov

iniciační

Obec Říkov

odstranění nelegální
realizační
skladování
iniciační
materiálu apod.
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zanedbatelné

zanedbatelné

Předpokládané
Vazba na
Předpokládané
období realizace klíčové oblasti
zdroje financování
projektu
rozvoje

prostředky obce

průběžně
po celé
programové
období

3

prostředky obce

průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována

3

prostředky obce

průběžně po celé
programové
období, dokud
nebude aktivita
zrealizována

3

