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Úvod

Obec Křížkový Újezdec se rozhodla, v rámci rozvojových aktivit, pro zpracování Rozvojového
strategického dokumentu obce (dále jen RSDO) pro období 2016-2026, který se snaží určit a
přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. RSDO je prvním
krokem k systematickému zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel Křížkového Újezdce a
Čenětic.    

Obec Křížkový Újezdec jako většina malých obcí se potýká s nízkými obecními rozpočty, které
značně ztěžují realizaci finančně náročnějších (zejména investičních) projektů. Nutností pro
úspěšný  rozvoj  obcí  se  tak  stává  zvyšování  efektivity  a  plánování  vynaložených  obecních
prostředků a jejich případné doplnění nebo nahrazení finančními zdroji z fondů EU, státního
rozpočtu a dalších nadací nebo fondů. RSDO určuje směry rozvoje obce na příštích 10 let a na
základě  provedených  analýz  definuje  hlavní  cíle  a  priority  pro  rozvoj  obce.  Umožňuje
efektivnější hospodaření a zároveň usnadňuje čerpání dotací a grantů, které jsou mnohdy
vázány  právě  na  soulad  projektu  se  strategickým  rozvojovým  dokumentem  obce.  Díky
zpracovanému RSDO vzroste také informovanost obyvatel, podnikatelských a dalších subjektů
o plánovaném směru rozvoje obce.   

RSDO se obsahově dělí do třech hlavních částí – situační analýzy, SWOT analýzy a strategie. V
první  části  jsou  charakterizovány  základní  rysy  obce  Křížkový  Újezdec,  její  historie,
demografie, hospodářství, dopravní obslužnost a další. Tyto informace slouží jako vstup pro
vypracování SWOT analýzy.    

SWOT  analýza  obce,  tedy  analýza  silných  a  slabých  stránek  (vnitřní  prostředí  obce),
příležitostí a ohrožení (vnější prostředí obce), je druhou částí dokumentu. Provedení analýzy
přispěje k rozvíjení silných stránek a příležitostí obce, eliminaci obecních slabin a ohrožení.
SWOT analýza poskytuje informace pro stanovení strategie rozvoje obce.   

Praktickým  výstupem  RSDO  je  strategie  rozvoje  obce,  která  tvoří  třetí  (závěrečnou)  část
dokumentu. Zde je stanovena vize, strategické oblasti, priority a konkrétní projektové záměry,
spolu s možnostmi jejich financování a odhadovanou finanční náročností.
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I. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC 

1.  Charakteristika obce Křížkový Újezdec

Obec  Křížkový  Újezdec  s  částí  Čenětice  se  nachází  v  jihovýchodním  sektoru  Pražského
metropolitního regionu. Podle členění  územní prognózy vyššího územního celku (VÚC) se
jedná o vnitřní příměstské území hlavního města Prahy - II. zónu. Tato zóna zahrnuje prstenec
obcí po obvodě hlavního města Prahy, které jsou s hlavním městem spjaté a plní nebo ve
výhledu mohou plnit funkci rozvojového území především pro bydlení.

Nadmořská výška místního regionu ležícího ve Středočeské pahorkatině se pohybuje od 420
m n.m. do 480 m n.m.

Katastrální území obcí Křížkový Újezdec a Čenětice leží v zemědělsky intenzivně využívané
krajině, kde převažuje orná půda. V nivách podél potoků jsou louky a částečně pastviny. Lesní
porosty jsou zde zastoupeny lesním masivem "Okrouhlík" na východní hranici a jinak pouze
drobnými remízky podél potoků. Vrch v lese Okrouhlík (483 m) je nejvyšší místo v okolí, z
něhož je pěkně daleký rozhled k údolí Sázavy a dále a Benešovsko a Neveklovsko. 

Zdejší  krajina  je  mírně  zvlněná  s  údolími  a  prameništi  několika  potoků.  Mezi  Křížkovým
Újezdcem  a  Čeněticemi  prochází  rozvodí  mezi  Vltavou  a  Sázavou.  Významnou  přírodní
lokalitou jsou "Ovčáry", kde pramení potok Botič. Toto území je kvalifikováno jako biokoridor
regionálního významu. V Křížkovém Újezdci pramení Kamenický (Čakovický) potok. Křížkový
Újezdec leží v povodí Sázavy, Čenětice jsou v povodí Botiče.

Historie obce

Křížkový Újezdec

Křížkový Újezdec náležel pánům z Říčan a jeho nejstarší dějiny souvisí s tímto městem. První
zmínka o obci pochází ze dne 26. 11. 1349, kdy Jimram z Říčan "Ymramus de Prohonicz et de
Rzyczano" dal  plat  "in Vgyezdecz" klášteru sv. Anny na Starém Městě pražském. Jeho syn
Hynek prodal r. 1389 celou ves témuž klášteru, který později získal i nedaleké Všechromy.
Pouze jeden poddanský statek zde patřil ke Štiřínu (roku 1654 jako Augezdecz). V roce 1672
klášter sv. Anny prodal Újezdec pod Křížky i Všechromy K. Zobelovi na Předboři, jehož dcera
prodala roku 1681 Újezdec klášteru sv. Mikuláše na Starém Městě pražském ke statku (Velké)
Popovice, v jehož držení se po zrušení kláštera vystřídali např. Hartmanové a hrabě Nostitz. 

Přívlastek  Křížový  se  vysvětluje  podle  kříže  na  blízkém  kopci,  na  němž  se  v  září  1419
shromáždil ohromný dav nuzáků z Prahy, poutníci z hory Tábor, plzeňská chudina, venkované
z jihozápadních Čech - obrovité lidové shromáždění čítající 20-40 tisíc lidí před táhnutím na
Vyšehrad. Bojovníci zde 29. září 1419 pod vedením kněze Václava Korandy přijímali pod obojí
a odtud táhli na Prahu.
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Od roku 1931 zde na návrší se samotou Na Křížkách stojí památník, na němž můžeme přečíst
nápis:  "Husitskému lidu,  který  v  těchto  místech  poprvé  si  uvědomil,  že  milovati a  držeti
pravdu znamená brániti ji vždy a proti všem".

Čenětice

Osada na východní hranici okresu, pod lesem Okrouhlíkem, na pravém břehu potoka Olešky.

Osada Čenětice "Csanatih" se poprvé uvádí v listině knížete Vratislava I. z r. 1088 v soupisu
zboží darovaného Vyšehradské kapitule. V r. 1222 se píše ve tvaru "Csanaticih", roku 1318
"Czeneczicz", roku 1392 jako "Czenyeticz". Jméno označovalo ves lidí Čaňatových. 

Dříve patřívala k Stiřinskému panství, část k Dobřejovicím, později pod Radějovice.

 S Radějovicemi náležely v XVI. století panenskému klášteru u sv. Jiří na Hradčanech, jehož
abatyše Barbora ze Schellenberka a Kosti zastavila obě vesnice panu Janu Zápskému ze Záp,
aby „klášter a kostel r. 1451 vyhořelé, znovu zřídil“. Její nástupkyně Ludmila z Bližova r. 1558
obě vsi ze zástavy vyplatila.

R. 1620 Alžběta Beřkovská ze Šebířova, roz. z Břízy, od povstalých stavů koupila zboží, které
bylo „ze statku duchovních k vydržování vojska stavovského odňato“, tedy statek kláštera sv.
Jiří na Pražském hradě, ve vsi Čenětice dva a v Radějovicích čtyři osedlé. Tyto statky byly po
bělohorské bitvě dotčeným klášterům od Beřkovské beze vší náhrady vráceny.

Duchovní  správou připadaly  Čenětice pod Olešky -  nynější  filiální  chrám Páně P.  Marie  v
Oleškách býval do r. 1684 farním. Je při něm hřbitov.

Čenětická škola

 Ve starých pramenech čteme: „Před založením školy v Čeněticích chodila mládež z Čenětic, z
Oleška, Radějovic a z Ovčár do školy v Popovičkách (okres Českobrodský), mládež z Újezdce
do Velkých Popovic, více než hodinu vzdálených. Všecko občanstvo toužilo po nové škole,
obecní zastupitelstva snažila se o školu v Čeněticích, ale neblahé poměry hmotné všech obcí
přiškolených stavbě překážely. Komise na stavbu školy se konala již r. 1881. Zřízení dvoutřídní
školy bylo povoleno výnosem ze dne 25. února 1883. Pozemek darovala obec Čenětická.

Plány  dvoutřídní  školy  zhotovil  pan  Hugo  Schwarzer,  c.  k.  stavitelský  praktikant.  Náklad
bezmála 12.000 zl. měl býti uhrazen přirážkou ke všem přímým daním. Zemská subvence byla
500 zl. Stavbu během r. 1884 provedl pan František Limax, stavitel z Uhříněvsi.

 Od 1. ledna 1885 se začalo v nové škole vyučovat. Přiškolené obce: Radějovice, Křížkový
Újezdec, Ovčáry (dvůr), Oleško (v okresu Česko-brodském). Dne 8. dubna 1885 byla škola za
přítomnosti  velkého  množství  lidu  domácího  i  přespolního  slavnostně  posvěcena  a
odevzdána svému účelu.

 Ve školním roku 1884-85 chodilo do čenětické školy 106 žáků, ve školním roku 1890-91 již
156 žáků, ve školním roku 1896-97 158 žáků, ve školním roku 1897-98 165 žáků.“

Od počátku 20. století však přišel úbytek žáků a pokles počtu obyvatel. Škola, která pracovala
takřka 100 let, byla v r. 1980 pro nedostatek žáků uzavřena.
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Urbanistický popis 

Návrhy na rozvoj území se týkají především ploch pro výstavbu rodinných domků, rozšíření
zemědělské farmy a technické infrastruktury.

Občanská vybavenost 

Z hlediska širších vztahů se kromě spádovosti k Praze uplatňuje vazba na rychle se rozvíjející
okolní obce, kde je využívána zdejší základní a vyšší občanská vybavenost.

Obecní úřad sídlí v budově bývalé kampeličky nacházející se v Křížkovém Újezdci. 

Hřbitov  založený  v  roce  1920  je  v  blízkosti  obce  Křížkový  Újezdec,  u  silnice  směrem  na
Petříkov, mimo zastavěnou část obce. Do zřízení hřbitova se převážně pohřbívalo na hřbitově
ve Velkých Popovicích.

Děti z obou částí obce dojíždí do základní školy Sulice a Kamenice.

Obec nemá takřka žádnou občanskou vybavenost - vzhledem k její velikosti.

Proto v podstatě začíná svoji základní vybavenost budovat od začátku.

Obec nemá vybudovánu kanalizaci ani ČOV.

Zásobování pitnou vodou obec řeší v rámci vodovodu KAMENICKO.

Kulturní a osvětová činnost v obci 

V obci v současné době velmi aktivně pracuje "Sbor dobrovolných hasičů". Kromě své hlavní
náplně požární ochrany a prevence, pořádá také každoročně zábavu a hasičské soutěže pro
děti i pro dospělé. Každé léto členové sboru dobrovolných hasičů pořádají pobyt s dětmi v
přírodě u Sázavy.

Podnikání v obci 

V obci Křížkový Újezdec sídlí řada živnostenských podnikatelů a dvě středně velké firmy. 

Komunikace 

Katastrálním územím prochází jediná páteřní komunikace spojující směrem na severo-východ
Radějovice a Olešky a směrem východním přes sousední Petříkov vede do Velkých Popovic.
Nejkratší spojení do spádové obce Kamenice a do Prahy je připojení na silnici II/603 Praha -
Benešov.

Územím ani v jeho blízkosti neprochází žádná železniční trať ani vlečka a nenalézá se zde
žádná letištní plocha.

Čeněticemi  a  Křížkovým  Újezdcem  prochází  trasa  cyklistické  stezky  Praha  -  Vídeň,  která
prochází z Petříkova do Čenětic po silnici III. třídy č. 00326.2. 
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Obyvatelstvo a hospodářství obce Křížkový Újezdec

V prosinci roku 2015 žilo v obci Křížkový Újezdec 210  lidí, z toho 100  mužů a 110 žen. Vývoj
počtu obyvatel s trvalým pobytem obyvatel znázorňuje tabulka č.1.   

Tab.č. 1 Vývoj počtu obyvatel obce Křížkový Újezdec

Rok 200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Počet
obyvatel

136 142 146 144 147 159 177 199 191 191 194 206 209 209 210

Zdroj: ČSÚ, 31.12.2015

Tab.č. 2 Srovnání věkového složení obyvatelstva obce Křížkový Újezdec 2015

Region Obyvatelstvo ve věku Celkem % obyvatel ve věku Index stáří
0 - 14 15 - 64 65 a více 0 - 14 15 - 64 65 a více

Křížkový
Újezdec

35 145 30 210 17 % 69 % 14 % 83

Středočesk
ý kraj

214 652 875 654 212 030 1 302 336 16 % 67 % 16 % 99

ČR 1 577 455 7 109 420 1 825 544 10 512 419 15 % 68 % 17 % 116
Zdroj: ČSÚ, 31.12.2015

                                                                                                                                                                    

II. SWOT ANALÝZA OBCE KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC

SWOT analýza je v praxi nejčastěji využívaným analytickým nástrojem, který mohou využívat
všechny subjekty, od jednotlivce až po velké firmy, státy nebo nadnárodní integrační celky.
Vstupem pro SWOT analýzu je situační analýza obce Křížkový Újezdec, ve které jsou vystiženy
její základní rysy. SWOT analýzou určíme vnitřní silné a slabé stránky obce a také její vnější
příležitosti a  ohrožení.  Zjištěné údaje  budou dále  využity  při  zpracování  strategie  rozvoje
obce. Výsledky analýzy jsou pro větší přehlednost rozděleny podle jednotlivých strategických
oblastí rozvoje obce (viz III. část dokumentu).   

Tab.č. 3 Silné stránky obce Křížkový Újezdec

Silné stránky Silné stránky
Ekonomický rozvoj a kvalita života

 Spolupráce obcí v rámci mikroregionu
 Investice do rozvoje a rozšíření obce
 Vysoké  procento  zastoupení  dětí  a

mládeže 
 Zájem obyvatelstva zůstat v obci
 Dobré mezilidské vztahy
 Spolkový život 
 Udržování místních tradic

Životní prostředí
 Krajinné bohatství 
 „Zelené“  životní  prostředí,  vysoké

procento stromového porostů
 Výsadba nové zeleně
 Péče o bohatou zeleň

Rozvoj cestovního ruchu
 Atraktivní  okolí  obce  pro  turistické
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 Individuální charakter bydlení
Dopravní infrastruktura

 Vynikající  dopravní
dostupnost/blízkost  významných
dopravních silničních uzlů

 Stav  části  komunikací  ve  správě
Středočeského kraje   

 Školství  dostupnost  základní  a
mateřské školy

výlety a cykloturistiku

Tab.č. 4 Slabé stránky obce Křížkový Újezdec

Slabé stránky Slabé stránky
Ekonomický rozvoj a kvalita života

 Absence  ekonomické  soudržnosti
obyvatel  s obcí  –  většina
podnikajících obyvatel má hlášené
firmy na pražských adresách 

 Absence občanské vybavenosti
 Velké  množství  obyvatel  žijících

v obci  s hlášeným  trvalým
pobytem v Praze  

 Nízký  obecní  rozpočet  a  obtížná
realizovatelnost investičních akcí

 Stav  dlouhodobě  neudržovaného
obecního majetku

Dopravní infrastruktura
 Nedostatek  dopravních  spojů  ve

večerních hodinách a o víkendech 
 Malá bezpečnost chodců a cyklistů

(nedobudované  chodníky,
neexistence cyklostezky)  

 Špatný stav místních komunikací 

Životní prostředí
 Znečištění  a  poškozování  veřejných

prostranství (černé skládky
 Nízké  využití  obnovitelných  zdrojů

energie
 Chybějící  infrastruktura  odpadového

hospodářství (kanalizace, ČOV) 
 Spalování  domovního  odpadu  a

vysoký  podíl  fosilních  paliv  při
vytápění

Rozvoj cestovního ruchu
 Společenské prostory s nedostatečnou

kapacitou a vybavením
 Absence ubytovacích zařízení
 Nedostatečná propagace obce
 Nedostatek turistických cílů v obci

Tab.č. 5 Příležitosti obce Křížkový Újezdec

Příležitosti Příležitosti
Ekonomický rozvoj a kvalita života

 Vytvoření  podmínek  pro  malé  a
střední podnikání

 Motivace  obyvatel  k trvalému
pobytu v obci  

 Využití chátrajících objektů v obci
 Vytvoření  konkrétní  strategie  pro

zajištění  zvýšení  životní  úrovně

Dopravní infrastruktura
 Atraktivní  podmínky  pro  rozvoj

cykloturistiky a turistiky 
Životní prostředí

 podpora využití obnovitelných zdrojů
energie 

 prostor pro rozšiřování veřejné zeleně 
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občanů
 Zlepšení  spolupráce  veřejného  a

soukromého sektoru
 Zvýšení bezpečnosti v obci
 Zapojení  obyvatel  do  veřejného

života v obci
 Rozvoj  základních  a  sociálních

služeb pro občany
 Vybudování  základní  technické

infrastruktury  v  obci  (dostavba
vodovodu,  chybějící  chodníky,
výstavba kanalizace) 

 Zvýšení  nabídky  volnočasových
aktivit  (např.  rekonstrukce
kluboven,  rozšíření  knihovny,
společenské  místnosti,
víceúčelové hřiště, std.)

 Smysluplné  zvýšení  počtu
obyvatel, rozšíření obce

 Využití  lidského  kapitálu  nově
přistěhovaných  obyvatel  pro
rozvoj obce

 čerpání  dotací  a  grantů  z  fondů
EU,  státního  rozpočtu  a  dalších
nadací a fondů

Rozvoj cestovního ruchu a propagace
 Zvýšená  propagace  obce  v  rámci

regionu 
 Cílená podpora kultury 
 Podpora turistické infrastruktur 
 Zvýšená spolupráce s dalšími obcemi

v oblasti propagace

Tab.č. 6 Ohrožení obce Křížkový Újezdec

Ohrožení Ohrožení
Ekonomický rozvoj a kvalita života

 Částečný  nezájem  občanů  o
veřejné dění 

 Nízká bezpečnost
 Změny  v  ekonomice,  nevhodná

reforma veřejné správy 
 Přílišná centralizace 

Dopravní infrastruktura
 Nevybudování  infrastruktury  pro

chodce a cyklisty
 další  chátrání  a nedostatečná údržba

silnice III. tř

Životní prostředí
 Rostoucí  znečišťování  ovzduší

emisemi  vzniklými  při  vytápění
rodinných domů v důsledku obnovení
spalování pevných paliv a domovního
odpadu  

 neochota  občanů  podílet  se  na
zlepšování životního prostředí

 nárůst  znečišťování  životního
prostředí  a  zdrojů  pitné  vody
vypouštěním domovních a odpadních
vod  do  míst,  která  nejsou  k  těmto
účelům určena  
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III. STRATEGIE 

Vize obce Křížkový Újezdec 

Být nadále obcí zodpovědnou k občanům, životnímu prostředí a tradičním hodnotám, a svým
rozvojem zvyšovat atraktivitu obce a kvalitu životních podmínek.  

Strategické oblasti rozvoje a priority v obci Křížkový Újezdec

Pro obec Křížkový Újezdec jsou stanoveny tyto strategické rozvoje. 

1. Ekonomický rozvoj  

2. Kvalita života v obci 

3. Dopravní infrastruktura 

4. Životní prostředí 

5. Rozvoj cestovního ruchu 

6. Úspora energie 

7. Technická infrastruktura 

8. Kultura  

9. Ochrana krajiny  

10. Udržování místních tradic 

11. Bydlení 

12. Volný čas 

13. Bezpečnost    

Plánované záměry obce Křížkový Újezdec 

Pro období 2016 až 2026 plánuje obec Křížkový Újezdec realizaci třinácti záměrů (stav k roku
2016),  které  jsou  pro  větší  přehlednost  jednotlivě  uvedeny  v  tabulkách  a  seřazeny  dle
strategických oblastí a priorit. V tabulkách je vždy uveden stručný popis záměru, jeho přínos
pro  obec,  odhadované  náklady  a  předpokládaný  způsob  financování.  Termín  realizace  je
závislý  na  termínu  vyhlášení  dotačních  titulů  a  zisků  finančních  prostředků.  Seznam
plánovaných záměrů obce se bude průběžně aktualizovat v průběhu celého plánovaného
období.   
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Tab. č. 7 Záměr č. 1 Výstavba kanalizace a ČOV:

Záměr Výstavba kanalizace a ČOV 

Strategická oblast, priorita 4. Životní prostředí 
7. Technická infrastruktura 
9. Ochrana krajiny 

Popis záměru a přínosu pro obec Výstavbou kanalizace a ČOV dojde ke snížení 
ekologických dopadů způsobených domácnostmi 
na životní prostředí

Odhadované náklady 30.000.000 Kč

Způsob financování  Výstavba kanalizace a ČOV je podmíněna ziskem 
dotací a bude zpolufinancována z obecního 
rozpočtu

Tab. č. 8 Záměr č. 2 Revitalizace rybníků a drobných vod:

Záměr Revitalizace rybníků a drobných vod

Strategická oblast, priorita 1. Ekonomický rozvoj  
2. Kvalita života v obci 
4. Životní prostředí 
5. Rozvoj cestovního ruchu 
9. Ochrana krajiny  
12. Volný čas 

Popis záměru a přínosu pro obec Revitalizace rybníků a drobných vod má 
krajinotvorný, ekologický a ekonomický přínos

Odhadované náklady 3.000.000 Kč

Způsob financování  Revitalizace rybníků a drobných ploch je 
podmíněna ziskem dotací a bude 
spolufinancována z obecního rozpočtu

Tab. č. 9 Záměr č. 3 Výstavba a vybavení dětských hřišť:

Záměr Výstavba a vybavení dětských hřišť  

Strategická oblast, priorita 2. Kvalita života v obci 
12. Volný čas 

Popis záměru a přínosu pro obec Vybavením hřiště herními prvky, dojde ke 
zlepšení volnočasových aktivit dětí a mládeže a ke
zkvalitnění využití volného času 

Odhadované náklady 1.000.000 Kč

Způsob financování  Úplná výstavba a vybavení dětských hřišť je 
podmíněno ziskem dotace a bude 
spolufinancováno z obecního rozpočtu
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Tab. č. 10 Záměr č. 4 0bnova a údržba zeleně v obci:

Záměr Obnova a údržba zeleně v obci  

Strategická oblast, priorita 2. Kvalita života v obci 
4. Životní prostředí
9. Ochrana krajiny
12. Volný čas 

Popis záměru a přínosu pro obec Obnovou, rozvojem a kvalitní údržbou zeleně 
obec podpoří svůj obraz pro turisty, cyklisty a 
další návštěvníky obce. Místní obyvatelé získají 
více prostor pro odpočinek a relaxaci v 
příjemném prostředí se zelení.

Odhadované náklady 1.000.000 Kč

Způsob financování  Obnova a údržba zeleně v obci je podmíněna 
ziskem dotace.

Tab. č. 11 Záměr č. 5 Rekonstrukce obecního úřadu a dostavba hasičské zbrojnice pro SDH:

Záměr Rekonstrukce obecního úřadu a dostavba 
hasičské zbrojnice pro SDH 

Strategická oblast, priorita 2. Kvalita života v obci
8. Kultura
10. Udržování místních tradic
12. Volný čas 

Popis záměru a přínosu pro obec Rekonstrukcí obecního úřadu a dostavbou 
hasičské zbrojnice pro SDH dojde ke zkvalitnění a 
rozvoji společenského života v obci

Odhadované náklady 4.000.000 Kč

Způsob financování  Rekonstrukce obecního úřadu a dostavba 
hasičské zbrojnice pro SDH je podmíněno ziskem 
dotace a bude spolufinancováno z obecního 
rozpočtu

Tab. č. 12 Záměr č. 6 Oprava místních komunikací:

Záměr Oprava místních komunikací 

Strategická oblast, priorita 1. Ekonomický rozvoj
2. Kvalita života v obci
3. Dopravní infrastruktura 

Popis záměru a přínosu pro obec V rámci oprav místních komunikací dojde k nutné
rekonstrukci povrchu vozovek, které jsou značně 
poškozené silničním provozem

Odhadované náklady 4.000.000 Kč

Způsob financování  Oprava místních komunikací je podmíněna 
ziskem dotací
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Tab. č. 13 Záměr č. 7 Rekonstrukce a výstavba chodníků:

Záměr Rekonstrukce a výstavba chodníků 

Strategická oblast, priorita 2. Kvalita života v obci
3. Dopravní infrastruktura
13. Bezpečnost

Popis záměru a přínosu pro obec Rekonstrukcí a výstavbou chodníku v obci dojde 
ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika 
dopravních nehod 

Odhadované náklady 2.500.000 Kč

Způsob financování  Rekonstrukce a výstavba chodníku v obci je 
podmíněna ziskem dotací

Tab. č. 14 Záměr č. 8 Výstavba sportovního areálu:

Záměr Výstavba sportovního areálu

Strategická oblast, priorita 2. Kvalita života v obci
12. Volný čas 

Popis záměru a přínosu pro obec Vybudováním sportovního areálu dojde ke 
zkvalitnění života v obci a sportovního vyžití 

Odhadované náklady 2.000.000 Kč

Způsob financování  Výstavba sportovního areálu bude financována z 
obecního rozpočtu za spolufinancování fondů a 
dotací

6.  Realizace rozvojového strategického dokumentu obce Křížkový Újezdec  

       Rozvojový  strategický  dokument  obce  Křížkový  Újezdec  byl  zpracován  z důvodu
budoucího  uceleného  plánování  rozvoje  obce.  Dokument  vchází  v  platnost  schválením
zastupitelstva obce dne 12.1.2016 a je platný pro období 2016 - 2026. RSDO je nástrojem pro
strategický  management  obce,  který  přispěje  k  řízenému  a  úspěšnému  rozvoji  obce.
Plánované obecní záměry se vytvořením RSDO stávají transparentnějšími a očekávanějšími.
Realizace  RSDO   bude  zajištěna  zastupitelstvem  obce,  které  rozhoduje  o  realizaci
projektových  záměrů,  způsobu jejich  financování,  zajišťuje  prostředky  nutné  pro  realizaci
záměrů a průběžně upravuje a aktualizuje seznam projektových záměrů.  

       Nízký obecní rozpočet neumožňuje řešit všechny problémy obce a využívat veškerých
možností pro rozvoj, velmi obtížné je především realizování finančně náročných investičních
akcí,  jako  jsou  opravy  stávajících  místních  komunikací,  výstavbu  kanalizace  atd.  Úspěšný
rozvoj  obce  je  závislý  na  zisku  dostatečných  finančních  prostředků  z  fondu  EU,  státního
rozpočtu a dalších fondů a nadací, ze kterých může obec, i díky vytvořenému RSDO, čerpat.
Další možnosti financování, které však obec zatěžují do budoucna, jsou bankovní úvěry.  
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        Jasným směrem rozvoje obce do roku 2026 je zkvalitnění stávajících služeb a obecní
infrastruktury,  která zpříjemní  a  zlepší  životní  podmínky stávajících i  nově přistěhovaných
obyvatel.   

       Pro úspěšný rozvoj obce nejsou potřeba pouze strategické dokumenty, vize, finanční
prostředky,  atd.,  ale  především  lidská  snaha  a  touha  rozvíjet  a  zkrášlovat  své  okolí,  k
prospěchu jednotlivce a celé společnosti.

Zastupitelé obce Křížkový Újezdec
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