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Program rozvoje obce Písečná

Úvod
Dokument Program rozvoje obce Písečná na období let 2018–2025 byl zpracován na základě
požadavku zpracování komplexního rozvojového dokumentu pro:
a. návrh rozvojových projektů obce a jejich zařazení do časové a místní posloupnosti realizace,
b. koordinace záměrů obyvatelstva a zastupitelstva obce,
c. přípravu rozpočtů obce na jednotlivé roky a pro zpracování požadovaných rozpočtových
výhledů.
Zpracování dokumentu probíhalo od druhého pololetí roku 2017 až do začátku roku 2018. Dokument
částečně vychází z místního programu obnovy venkova pro obec Písečná z roku 2015.
Program rozvoje obce je strategickým dokumentem, v němž jsou zakotveny hlavní rozvojové priority
obce a přispívá k tomu, aby obec co nejefektivněji využívala finanční prostředky jak z vlastního
rozpočtu, tak i z dostupných dotací.
Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě základní části – část analytickou,
zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné
cesty k jejich dosažení. Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta i veřejnost – celý proces tvorby
dokumentu byl předmětem projednání pracovní skupiny sestavené ad hoc; mimo to měli všichni
obyvatelé obce možnost zapojit se do dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit v rámci
jeho veřejného projednání v obecním zastupitelstvu a na veřejné schůzi. Program rozvoje obce tedy
představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení. Je také podkladem pro
rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední řadě zvyšuje šance
získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.).
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Pod tmavě zelenou magickou horou Žampachem leží starobylá vesnička Písečná. Je rozložena
na písčitých, krevelově zbarvených svazích okolo potoka Potočnice, jehož vody odtékají malebným
údolím Šušku do Tiché Orlice.

Poloha
Obec Písečná se nachází v okrese Ústí nad Orlicí (vzdálenost od okresního města je cca 16 km)
v Pardubickém kraji (vzdálenost od krajského města je cca 60 km). Příslušnou obcí s rozšířenou
působností (ORP) je město Žamberk (5 km) a pověřeným obecním úřadem (POÚ) je město Letohrad
(4 km). Střed obce protínají hlavní komunikace III. třídy číslo 31014 a 31017. Větší zastavěné území
obce se rozprostírá mimo tyto komunikace podél toku Potočnice, která pramení v západní části obce,
protéká katastrem obce Písečná, v sousedním katastru obce Hnátnice pak ústí do Tiché Orlice.
Celková plocha území obce
Výměra orné půdy
Výměra zahrad
Výměra ovocných sadů
Výměra trvalých travních porostů
Výměra zemědělské půdy
Výměra lesní půdy
Výměra vodních ploch
Výměra ostatních ploch
Výměra zastavěných ploch
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885,65 ha
262,94 ha
17,68 ha
1,85 ha
283,66 ha
566,13 ha
256,82 ha
15,46 ha
39,23 ha
8,01 ha
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Poloha obce v rámci ČR:

Poloha obce v rámci okresu Ústí nad Orlicí:

Krajina
Morfologie krajiny v celém katastru je dána geologickým podložím, které je tvořeno písčitými
sedimenty permského stáří (před 225-270 mil. let). Ty podléhají rychlé erozi a vytváří se velmi svažitá
údolí úzkou údolní nivou. Pouze tam, kde jsou vrstvy zpevněny železitým, vápenito-železitým tmelem,
jsou vytvořeny skalní útvary Kozinec, Babizna, kopec Žampach. Tento podorlický pruh permských
usazenin se táhne od litického žulového masivu přes Českou Rybnou, Hejnice, Písečnou a Dobrouč
dále na východ k Rychnovu na Moravě. Na severovýchodě je katastr ohraničen opukovým hřbetem
křídového stáří (40-140 mil.let), ve kterém výškově vyniká Mechnáč a Hůra, a končí u Mostisk.
V nejnižších polohách údolí se objevují údolní prameny-studánky občasné, při normálních dešťových
srážkách i trvalé. Hlavní potok pojmenovaný Potočnice pramení pod hřbetem Kozince. Protéká celou
vesnicí a z bočních údolí přibírá přítoky z různě velkých povodí. Celkové povodí je 13,9 km2. Na
potoce jsou dva rybníky. Mlýnský uprostřed obce a Šuškovský na hranici katastru s Hnátnicí. Další
drobné rybníčky jsou na bočních přítocích.
Množství vody spadlé v povodí Potočnice odpovídá průměrným ročním srážkám dle
hydrometeorologického ústavu 792 mm s následujícím průměrným rozložením do měsíců:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
63
49
47
57
65
83
94
92
59
62
59
62 mm
Z hlediska zemědělského využití krajiny jsou zde půdy hnědé, písčito-hlinité, písčito-jílnaté s různým
zastoupením oxidu železa (krevel, hnědel). Protože svahovitost pozemků je příčinou vysoké eroze
(specifický odtok 9,5 l/sec/km2), byla řada zemědělských pozemků ohrožených erozí převedena
z orné půdy na trvalé travní porosty a na orné půdě byly zřízeny protierozní travnaté pásy.
Program rozvoje obce Písečná
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Historie
Písečná je poprvé zmiňována již ve XIII. století, v době, kdy docházelo ke kolonizaci lesnatého
kraje mezi Tichou a Divokou Orlicí. Jméno dostala vznikající vesnice patrně podle písčitého charakteru
potoka, okolo kterého se kolonizátoři usadili. Písečný potok, německy Sandbach, dal i jméno
nedaleko postavenému hradu. Toto jméno bylo záhy počeštěno na Žampach. Nejproslulejším
majitelem hradu byl asi loupeživý rytíř Jan ze Smojna, zvaný „Pancíř“, jehož řádění v širokém okolí
musel udělat přítrž až sám král Karel IV., který roku 1355 hrad oblehl, Pancíře zajal a popravil. K této
události se váže známá pověst.
Písečná měla v rámci panství významné postavení, doložené farním, původním dřevěným
kostelíkem (připomínaným již roku 1350, tedy za časů vlády krále Karla IV.). Ten byl ve 14. století
přestavěn v kameni. Z této stavby se dochovalo gotické presbyterium s drobným sanktuářem po levé
straně. Od roku 1420 měli kostel v držení kněží husitští, potom měli kostel osazený Čeští bratří. Z této
doby je dodnes zachován zvon Klekáník (1489). Za vlastnictví jezuitů byla v roce 1716 přistavena loď,
letech 1781 - 82 pak západní průčelí s věží, patrně stavitelem F. Kermerem, žákem Diesenhofferovým.
Dnes je kostel (zasvěcený sv. Kateřině Alexandrijské) jednolodní, obdélníkový, s dlouhým pravoúhlým
presbyteriem a konvexně prohnutým západním průčelím, nad nímž je hranolová věž. Presbyterium je
přepaženo, sakristie je dvoupatrová. Loď je klenuta pěti poli valené klenby do pásů, sakristie je
plochostropá, v jejím druhém patře je klenba s hřebínkovými žebry (patrně polovina 16. stol.). Hlavní
oltář je rokokový z r. 1760, opravován r. 1781-82 sochaři A. Cyriákem (Czyliakem) a M. Mielnickým.
Původní obraz z hl. oltáře se nedochoval, v roce 1878 byl vyměněn za obraz Sv. Kateřiny od J. Umlaufa
z Kyšperka. Z této malířské dílny pocházejí i další obrazy v kostele. Rokoková kazatelna z roku 1760
byla upravována v roce 1870. Kamenná křtitelnice je barokní z poloviny 18. století. Poprvé je fara
v Písečné zmiňována v roce 1364. Zanikla pak roku 1620, kdy byla Písečná přifařena k Žamberku. Roku
1726 byla Jezuity postavena fara nová a natrvalo sem byl dosazen i farář.
Správa panství byla jezuity svěřena německým úředníkům, a ti, i když obyvatelé vesnice byli
výlučně Češi, nepochopením pravého původu názvu Písečná poněmčili jméno obce na nesmyslné
“Schreibersdorf”. Tento název se však nikdy nevžil a používán byl pouze krátce v úředním styku. Na
dolním konci obce, zvaném Kujavy, stával dle pověsti v 15. století cisterciácký klášter. V 17. století zde
byl založen i pivovar, později však zanikl a výroba piva byla přesunuta do vesnice Žampach.
Nejvýznamnější sochařskou památkou je socha Sv. Jana Nepomuckého, kvalitní barokní
skulptura z roku 1717, po velkém poničení zloději celkově restaurovaná v roce 2015, a dále zajímavý
mariánský sloup, který byl odborně opraven v 90. letech XX. století. V katastru obce se nachází
celkem 16 Božích muk a kamenných krucifixů, tyto drobné památky jsou postupně opravovány.
V rámci úpravy křižovatky ve středu obce byl tamní velký kamenný kříž, stojící v přímé blízkosti silnice,
přesunut na důstojné bezpečnější místo a jeho okolí dostalo parkovou úpravu.
Škola byla v Písečné založena již v roce 1716. Do místní školy docházely děti z širokého okolí,
a to například i z Hejnic a Dlouhoňovic. Školu tehdy navštěvovalo až 120 žáků. Současná školní
budova pochází z roku 1848, dnes se zde vyučuje 1.-5. ročník ZŠ, v přistavěné budově je i mateřská
školka a také tělocvična. V roce 2000 byla škola zmodernizována, pro účely školní družiny byl
přestavěn a upraven půdní prostor. Dále byly rekonstruovány prostory mateřské školy a v roce 2016
byla provedena velká přístavba s dalšími učebnami. Dnes je kapacita MŠ a ZŠ v Písečné plně obsazena
dětmi a dokonce musejí být zájemci z širšího okolí odmítáni.
V Písečné se nachází kulturní technická památka - Mlýn čp. 35, ve kterém se dochovalo a díky
péči majitelů je veřejnosti přístupné kompletní mlýnské zařízení včetně Francisovy turbíny, dále je zde
bohatá expozice ze života mlynářů a malé zemědělské muzeum. Unikátní je, že všechny exponáty
pocházejí přímo ze Mlýna, nebo byly shromážděny z místních zdrojů, ze sousedství.
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V roce 2004 byl z dostupných historických podkladů vytvořen obecní znak a prapor. Oba symboly byly
následně oficiálně zaregistrovány.
Autory návrhu a výtvarného zpracování byli Vlastimil a Šárka Bergerovi, akad. malíři a restaurátoři.

Současnost - úspěchy obce
2004: Účast v soutěži Vesnice roku - získání celostátní Zelené stuhy
2005: Entente Florale Europe - zlatá medaile v prestižní evropské soutěži
2010: První místo v celostátní soutěži "Cesty městy" jako ocenění projektu "Okružní křižovatka"
2010: Ing. Josef Zámečník byl vyhlášen starostou roku z 212 nominovaných starostů
z celé České republiky
2012: Účast v soutěži Vesnice roku - diplom za příkladné zpracování informačních materiálů o obci
2016: Má vlast cestami proměn - cena odborné poroty za obnovu historické sochy
sv. Jana Nepomuckého
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2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Následující část stručně popisuje demografickou charakteristiku obce pomocí přehledných grafů
získaných z pramenů Českého statistického úřadu. Z dlouhodobého hlediska je viditelné, že počet
obyvatel po roce 1930 klesal. Od roku 1983 začal opět stoupat.
K 31.12.2016 měla obec Písečná celkem 546 obyvatel.
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Písečná od roku 1910

Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel obce Písečná v letech 2003 – 2016

Zdroj: ČSÚ

Největší základnu tvoří obyvatelstvo v produktivním věku, tedy ve věku 15-64 let, což je aktuálně
celkem 372 obyvatel. Z tohoto počtu je 188 mužů a 184 žen. Věkovou skupinu 0-14 let, tedy
obyvatelé v předproduktivním věku, tvoří 121 obyvatel. Skupinu 65 let a více tvoří 58 obyvatel.
S trendem stěhování mladých lidí do obce a faktem, že ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří největší
část, by nemuselo docházet ke stárnutí populace obce Písečná.
V současné době je průměrný věk populace v obci 37,2 roků.
Pro srovnání:
Věkový průměr v ČR:
Věkový průměr v Pardubickém kraji:
Věkový průměr v okrese Ústí nad Orlicí:
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40 let
42,1 let
41,8 let

Program rozvoje obce Písečná

Věková struktura obyvatel obce Písečná v roce 2016

Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel v roce 2016

Program rozvoje obce Písečná
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Vzdělanostní struktura obyvatel
obce Písečná v roce 2016
V současné době je Písečná
vyhledávána zájemci o bydlení,
potenciálními novými občany pro
snadnou dostupnost blízkých
měst, zejména Žamberka nebo
Letohradu. Hlavně těmi, kdo
současně s hledáním dobrého
zaměstnání upřednostňují život
na venkově uprostřed přírody.
Většina nově přistěhovalých občanů je v produktivním věku. Často využívají příležitost vybudovat svůj
vlastní dům na plochách vymezených územním plánem. Děti dojíždí do základních škol v Letohradě,
mohou dále studovat na gymnáziu v Letohradě nebo v Žamberku, na Střední Průmyslové škole
v Letohradě, na SOU v Žamberku. Možnost studia je i v širším okolí, zejména v Ústí nad Orlicí,
Lanškrouně a Rychnově nad Kněžnou. Zmíněná města jsou zároveň i nejčastějším místem, kam
občané Písečné dojíždějí za prací.

Sociální situace
Zastoupení národnostních menšin v obci je minimální. V obci není žádná vyloučená lokalita.
O nepřizpůsobivých rodinách není správě obce nic známo.
Nevyskytují se zde ani větší problémy v oblasti zneužívání návykových látek.

Spolková činnost
Zapsané spolky:
 Sbor dobrovolných hasičů Písečná, IČ: 61239755
 SOKOL PÍSEČNÁ z.s., IČ: 49312081
 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Písečná u Žamberka, IČ: 70948470
 Myslivecký spolek Písečná, IČ: 44470291
 fitMAMI, IČ: 05196582
Mimo zapsané spolky v obci fungují neformálně organizované skupiny: CK IDIOTI, Horeňáci, Rybáři,
Písecké babči, Spolek dobrovolných cyklistů, apod.
Členství obyvatel ve spolcích se částečně
prolíná a většina aktivních občanů je
členem více z nich. Spolky a obec
navzájem spolupracují při pořádání
kulturních, společenských a sportovních
akcí. Pro veřejnost jsou pořádány tradiční
akce, jako jsou zábavy, plesy, dětský
karneval, čarodějnice, dětský den,
sportovní turnaje, výlety, traktoriáda,
setkání
důchodců,
vánoční
trhy,
rozsvěcení vánočního stromu a vánoční
koncert v kostele.

Vznikají ale i nové tradice, které v obci dříve nebyly, jako je třeba kácení máje, předsilvestrovský
pochod, příobecní tábor pro děti, soutěže stolních her v knihovně, setkání na hranicích katastrů atd.
Stránka 10
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Obec podporuje místní spolky možností zapůjčení obecní mechanizace a prostor pro pořádání akcí.
Finanční podporu dostávají spolky, které organizují akce pro širokou veřejnost. Podpora je formou
daru ve výši odsouhlasené obecním zastupitelstvem.
Obec informuje o všech akcích a dění v obci na webových stránkách obce a v obecním rozhlase. Do
domácností jsou v tištěné formě distribuovány informační materiály "Slovo starosty" a "Občasník".
Všechny spolky mají možnost prezentovat svoji činnost na webových stránkách obce. Webové stránky
měla obec Písečná už v roce 1999, kdy tento informační zdroj nebyl zdaleka běžnou záležitostí. V roce
2015 dostaly stránky novou strukturu i vzhled, aby splňovaly současné nároky.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
K 31. 12. 2016 bylo v obci evidováno celkem 55 subjektů se zjištěnou ekonomickou aktivitou.
Data z Veřejné databáze ČSU:
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Období:
31. 12. 2016
Registrované podniky
Celkem
100
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
11
B-E Průmysl celkem
18
F Stavebnictví
7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
21
H Doprava a skladování
4
I Ubytování, stravování a pohostinství
3
J Informační a komunikační činnosti
.
K Peněžnictví a pojišťovnictví
7
L Činnosti v oblasti nemovitostí
1
M Profesní, vědecké a technické činnosti
6
N Administrativní a podpůrné činnosti
.
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
2
P Vzdělávání
1
Q Zdravotní a sociální péče
.
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
2
S Ostatní činnosti
12
X nezařazeno
.

Podniky se zjištěnou aktivitou
55
9
9
5
8
3
2
.
1
.
5
.
2
1
.
2
6
.

Z hlediska charakteristiky obce je největší část katastrálního území využívána pro zemědělskou
produkci. Zemědělská půda (566 ha) tvoří z celkové výměry obce 64 %. Zemědělské pozemky z části
obhospodařují dvě větší firmy ZESPO CZ s.r.o., která má sídlo přímo v Písečné a VIKA Kameničná a.s..
V obci dále hospodaří sami majitelé zemědělských pozemků a menší soukromníci, kteří na základě
sjednaného nájemného v obci obhospodařují pronajaté pozemky.
V současné zemědělské činnosti dominuje rostlinná výroba zaměřená na produkci obilí a největší
plochy zaujímá kukuřice. Ta převládá nad ostatními plodinami, vytváří příznivé podmínky pro větší
výskyt černé zvěře, a tím k následnému ničení ostatních ploch. Problém je i se splavováním ornice,
což se snaží zemědělci eliminovat předepsanými pásy travních porostů. Z živočišné výroby zde je chov
hovězího dobytka primárně zaměřen na produkci mléka.
Program rozvoje obce Písečná
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Další velkou část katastrálního území tvoří lesy (256,82 ha), což je 29 % z celkové výměry obce. Lesy
jsou obhospodařované společností Lesy České republiky, s.p., Obcí Písečná a soukromými vlastníky.
Jednou z velkých firem v obci je společnost ZESPO CZ s.r.o., která se zabývá zemědělskou
prvovýrobou, a to nejen rostlinnou, ale zejména živočišnou. V současné době obhospodařuje cca
750 ha polí a luk v nejbližším okolí obce Písečná. Součástí společnosti je i servis zabývající se opravami
zemědělské techniky a nákladních automobilů. V současné době trvale zaměstnává okolo
25 zaměstnanců. Firma je zaměřena především na živočišnou výrobu a to na chov mléčného
holštýnského skotu. Střediska živočišné výroby umístěná přímo v obci Písečná a v jejím těsném
okolí se specializují převážně na odchov mladého dobytka. Převážnou část roku tato zvířata
spásají přilehlé pastviny. Tak je zajištěn jejich přirozený vývoj a dobrý zdravotní stav, což je
základem pro jejich další produkční život. V regionální spolupráci je společnost ZESPO CZ s.r.o.
zapojena do skupiny MAS Orlicko, z.s., v rámci jejichž dotačních programů aktuálně připravuje
projekty, které jsou dalším kvalitním stupněm v hlavní podnikatelské činnosti. Společnost ZESPO CZ
s.r.o. využívá tradiční způsoby zemědělské činnosti včetně hnojení vlastním kravským hnojem,
nejlepším přírodním organickým hnojivem. Ten v půdě vytváří tolik potřebný humus včetně
nových živin, a tak půdu zachovává i pro další generace.
Obec firmě ZESPO CZ s.r.o. pronajímá veškeré své zemědělské pozemky a dále i část ostatních
ploch, které firma ZESPO využívá ke skladování zemědělských strojů a krmiv. Obec s touto firmou
spolupracuje v rámci likvidace kalů z ČOV, kde je vypracován "Program použití kalů z ČOV na
zemědělské pozemky v letech 2016 až 2020".

Další větší firmou v obci je FOSTRADE s.r.o.,
která navázala na historickou výrobu uzenin
v původní budově z roku 1939, kde
fungovalo až do znárodnění řeznictví
Lipenských.
Firma dodává kvalitní čerstvé hovězí,
vepřové a kuřecí maso, dále uzenářské
výrobky, solená a uzená masa, zabijačkové
speciality, polotovary a sýry. Zboží rozváží
vlastními
chladírenskými
automobily
k zákazníkům po celé České Republice.
Prodejna v Písečné
Firma disponuje 8 vlastními prodejnami.
Zakládá si na čerstvosti masa a vysoké
kvalitě vlastních výrobků. Nabízí přípravu masa na gril, a to buďto solením, naložením mas do kořenící
směsi nebo marinováním. Pro nejnáročnější
zákazníky začali ve firmě připravovat obložené
mísy, které dělají každému na míru podle jeho
přání.
Vzhledem k tomu, že firma FOSTRADE s.r.o.
Prodejna v Hradci Králové
sídlí a také vyrábí v centru obce, musí být
spolupráce s obcí velice úzká. Často zde
vznikají problémy s dopravou a hlukem okolo
provozovny. Ty je nutné operativně řešit na
místě s nezbytnou tolerancí z obou stran.
Umístění provozovny v centru obce tak sice
není výhodné, ale obec je ráda, že budova
nechátrá a majitel se stará o základní údržbu
a rozvoj budovy.
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Struktura podnikatelských subjektů v obci podle právní formy
Data z Veřejné databáze ČSU
Období:
Celkem

31. 12. 2016
Registrované podniky
100

Podniky se zjištěnou aktivitou
55

Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé

85

45

77

42

5
3

1
2

Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva
Jiné

15
5
1
2
7

10
5
1
.
4

Z živností převažují v obci stavební profese, zemědělská výroba, oprava vozidel, elektroinstalace,
kovovýroba, práce v lese, doprava a truhlářská výroba. Ostatní chybějící služby jsou dostupné
v blízkých okolních městech.

Trh práce – obec Písečná (stav k 31.12.2016)
Počet ekonomicky aktivních osob
265
Počet uchazečů o zaměstnání
11
Míra nezaměstnanosti v obci je nižší než průměr ČR i Pardubického kraje.
V minulých letech, kdy byla nezaměstnanost vyšší, obec využívala možnost veřejně prospěšných
prací. V současné době není nikdo dlouhodobě evidovaný, proto o tuto službu není zájem.
Počet osob vyjíždějících z obce za prací
98
Počet osob dojíždějících za prací do obce

20

Počet osob zaměstnaných v zemědělství

23

Počet osob zaměstnaných v průmyslu

91

Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví
Počet osob zaměstnaných ve službách

7
102

Převážná většina zaměstnanců dojíždí do práce v blízkém okolí. V místě bydliště je nabídka
pracovních míst omezená zejména na práci v zemědělství a výrobě potravin.
Významným regionálním zaměstnavatelem je firma OEZ s.r.o., Letohrad a další firmy v Letohradě,
Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, v poslední době i automobilka v Kvasinách.
Územní plán zpracovaný pro obec Písečná vymezuje plochy pro podnikání a jiné. Poptávka od
podnikatelů po pozemcích pro podnikání v Písečné dlouhodobě není.
Program rozvoje obce Písečná
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Písečná je místem, kde se snoubí jak snadná dostupnost měst s jejich službami, tak i blízká příroda
k odpočinku a relaxaci. Turisté zde najdou ubytování v obecní ubytovně o kapacitě 50 osob.
Stravovací služby jsou poskytovány celoročně jak nájemcem obecní hospody, tak i veřejným
stravováním v jídelně na návsi.
Ke sportovnímu vyžití poslouží dětské, fotbalové, volejbalové a tenisové hřiště v centru obce. Hned
vedle je i koupaliště, v jehož areálu je hřiště na beach volejbal. Všechna venkovní sportoviště jsou
volně přístupná pro veřejnost. V zimním období je možné využít tělocvičnu v areálu školy, lyžařský
vlek v místě nebo v blízkých Dlouhoňovicích, kde je i umělé zasněžování. Pokud je příznivá zima
a příroda dopřeje dostatek sněhu, je možné využít běžecké trasy, které vznikají ve spolupráci s obcí
Dlouhoňovice.

4. Infrastruktura
4.1. Technická infrastruktura
Souhrnná informace: V obci Písečná je zajištěno připojení na rozvod pitné vody a elektrické energie.
Dále obyvatelé obce využívají bezdrátových i kabelových telekomunikačních sítí. Obec sama
provozuje svoz tříděného odpadu. Splašky jsou odváděny kanalizační sítí do obecní ČOV, která
poskytuje služby také obyvatelům sousední obce Žampach. Na stávající inženýrské sítě jsou
připojovány nově zastavované lokality částí obce, či samostatné parcely.
Zásobování pitnou vodou
V obci Písečná je zaveden veřejný vodovod z 80. let provozovaný společností VAK Jablonné nad Orlicí
a.s. provozovnou Letohrad, na který jsou připojeny všechny domácnosti v obci. Navíc někteří
obyvatelé využívají, jako další zdroj vody, vrtů na svém pozemku (studny). Síť, kterou je voda
dodávána, patří do skupinového vodovodu pro Letohradsko. Voda je čerpána z prameniště na
podměstí v Letohradu do vodojemu o kapacitě 100 m3 nad Písečnou (p.p.č 2521 v k.ú. Písečná
u Žamberka), odkud je rozváděna do domácností.
Problémem by mohl být případný nedostatek vody při déle trvajících obdobích sucha. Řešením
tohoto problému je nalezení dalších zdrojů pitné vody – tak jak se stalo v 7/2017. Nalezený doplňkový
vodní zdroj LT4 v Lokalitě pod Hotmarovou kapličkou v Letohradě zajistí spolehlivé zásobování kvalitní
podzemní vodou s perspektivou několika desítek let.
Kanalizace a odpadní vody
V obci Písečná je vybudována gravitační kanalizační síť, ze které je splašková voda odváděna do
obecní ČOV umístěné na okraji katastru v jižní části obce. Vyčištěná voda je po odpovídající úpravě
dále odváděna do obecního rybníka Šušek. Na kanalizaci je napojena většina objektů v obci. U nově
budovaných objektů je připojení povinností. ČOV prošla v roce 2010 revitalizací, při které byla
navýšena její kapacita. V horní části obce přichází do hlavního kanalizačního řádu připojení části obce
Žampach.
Plynofikace
Přestože katastrálním územím obce prochází vysokotlaké plynové potrubí, v obci není rozvod plynu
zaveden. V minulosti byla z důvodu velké rozlohy území obce plynofikace odmítnuta plynárnami
a později i občany, kteří neprojevili o plyn dostatečný zájem.
Energetika
Elektrická energie je do obce Písečná distribuována vedením VN o napěťové hladině 35 kV.
Distribuční síť NN v obci je provedena v převážné míře jako venkovní na betonových stožárech, její
rekonstrukce proběhla v 80. letech, stav odpovídá stáří. Elektrická energie je obyvateli využívaná pro
osvětlení, pohon elektrospotřebičů, k ohřevu teplé užitkové vody a v menší míře je elektrická energie
rovněž využívána k vytápění. V obci je umístěno celkem 7 veřejných trafostanic 35/0,4 kV.

Stránka 14

Program rozvoje obce Písečná

Veřejné osvětlení
V celé obci, zejména podél hlavní komunikace je instalováno veřejné osvětlení. Další rozšiřování
rozsahu veřejného osvětlení je plánováno pro lokality nové výstavby osazením nových těles podél
budovaných místních komunikací podle projektů. Stávající osvětlovací tělesa jsou průběžně
vyměňována za modernější, energeticky úsporná.
Veřejný rozhlas
Pokrytí obce veřejným rozhlasem je řešeno bezdrátovou technologií. Rozhlasová tělesa jsou umístěna
na sloupech veřejného osvětlení podle dosahu. Prostřednictvím rozhlasu je zabezpečen Jednotný
systém vyrozumění a varování obyvatelstva.
Vytápění
V obci je respektováno rozhodnutí z 80. let o ekologickém vytápění všech objektů s potřebou
tepelného výkonu od 50 kW výše (objekt ZESPO a.s., výrobna potravin, ZŠ a MŠ, objekty č.p. 77, 117,
124, atd. ). U soukromých objektů se vedle klasického vytápění spalováním hnědého uhlí nebo dřevní
hmoty vyskytují i kombinace ekologických vytápění: tepelná čerpadla, solární panely, fotovoltaické
panely, rekuperace, kotle na biomasu, atd.
Spoje a telekomunikace
Obec Písečná má již dlouhodobě provedeno zasíťování metalickými telefonními kabely, které vedou
k jednotlivým nemovitostem po celé obci. Rozšíření této sítě je možné, zejména v návaznosti na
případné rozšiřování obce do nových lokalit vymezených územním plánem obce. Nelze však
odhadnout případný zájem o tuto investici z hlediska uživatelů (obyvatel těchto lokalit), a také
provozovatele této sítě (České telekomunikační infrastruktury a.s.), a to vzhledem k významnému
rozšíření nabídky poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb. Katastrem obce prochází
dálkový optický telekomunikační kabel směrem Písečná - Letohrad. V katastru obce se nachází jeden
stožár pro přenos signálů mobilních telefonů na p.p.č. 2522 a dále druhý stožár (dříve televizní
převaděč) využívaný pro přenos bezdrátového internetu.
Internet
Pokrytí území obce je dostupné dvěma způsoby, které zajišťují soukromí poskytovatelé internetu
nebo mobilní operátoři. Jedná se zejména o pokrytí bezdrátovým signálem internetu po celé lokalitě
obce nebo ojediněle připojením přes metalické a optické kabely. K tomu je vybudováno několik
přístupových bodů (budova školy, lyžařský vlek, vysílač mobilního operátora, vodárna, kostel). Rozvoj
tohoto typu telekomunikačního prostředku je v obci na velmi dobré úrovni a neohrožuje případný
rozvoj obce.
Nakládání s odpady
V obci Písečná je zřízen Sběrný dvůr, jehož provoz je zajišťován Obcí. Občané mají možnost ukládat
tříděný odpad v předem stanovené dny buď sami, nebo využít placené služby pravidelného svozu
odpadu z popelnicových nádob přímo od svých objektů. Dále je možné mimo provozní dobu
Sběrného dvora využít kontejnery na tříděný odpad umístěné u prodejny potravin (Konzumu) a nově
u horního rybníka. Biologický odpad je možné ukládat na kompostárně v „Dolečkách“. Organizovaný
svoz biologického odpadu je v obci realizován plánem umístění přistaveného kontejneru (doba a čas).
Ze Sběrného dvora je směsný odpad odvážen do provozovny společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.,
kde je likvidován i nebezpečný odpad. Druhotné suroviny jsou odváženy do provozovny firmy
Suroviny Plundra s.r.o. Dále je obcí organizován pravidelný svoz tříděného odpadu (sklo, papír,
elektrospotřebiče) několikrát do roka. Baterie a drobná elektrozařízení lze odložit do sběrného boxu
v budově obecního úřadu, rozměrnější zařízení se ukládají do skladu ve Sběrném dvoře.
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4.2. Dopravní infrastruktura
Silniční síť
Obcí prochází přes náves a historický střed obce komunikace III/31014 ve směru Žamberk - Žampach.
K ní se na kruhovém objezdu na návsi připojuje komunikace III/ 31017 vedoucí ze směru od
Letohradu. Celková délka komunikace III/31014 v katastru obce je cca 3393 m, průměrná šířka je cca
6,0 m. Celková délka silnice III/31017 na katastru obce je cca 1169 m, průměrná šířka je cca 6,0 m.
Železniční síť
Obcí neprobíhá železnice. Nejbližší vlakové stanice jsou nádraží Žamberk ( 4,0 km) trať 021 Letohrad –
Týniště n/O, nebo nádraží Letohrad (4,7 km) trať 024 Štíty – Ústí n/O.
Místní a účelové komunikace
Místní komunikace v obci tvoří rozvětvenou strukturu, kterou tvoří páteřní komunikace označená 1c,
spojující oblast rybníka Šušku s kruhovým objezdem na návsi a 2c spojující část obce nad kruhovým
objezdem od koupaliště s horním koncem obce. Všechny místní komunikace mají zpevněný bezprašný
povrch. Celková délka místních komunikací je cca 7934 m. Povrch komunikací je podle potřeby
průběžně opravován. Po souvislé údržbě povrchu je část komunikace označené 2c a přípojná
komunikace označená 3c.
Podél komunikace III/31014 od kruhového objezdu na návsi ke škole vede chodník označený 1d, 2d
a 3d v celkové délce 876 m. Dále se v obci nacházejí stezky označené 4d – 6d pro bezpečný pohyb
obyvatel. Účelové komunikace v obci tvoří převážně zpevněné cesty do sousedních katastrů
a obslužné cesty pro majitele pozemků. Celková délka účelových komunikací je cca 9205 m.
Parkování je v obci umožněno na plochách k tomuto účelu vymezených – na návsi v centru před
prodejnou a knihovnou, dále před bývalým obecním úřadem čp. 117, před ZŠ a MŠ a před
koupalištěm. Celková kapacita veřejných parkovacích míst je pro cca 65 osobních aut.
Dalšími zpevněnými plochami v obci jsou prostranství, jako součásti místních komunikací a chodníků
podle pasportu místních komunikací.
Rozšíření délky místních popř. účelových komunikací je možné s napojením na stávající síť a bude
realizováno v případě využití rozvojových lokalit obce.
Obcí prochází dvě cyklotrasy CT 4053 (dlouhá 20,3 km) Ústí n/O – Dolní Libchavy – Hlavná – Žampach
– Písečná – Dolní Dobrouč – Dolní Houžovec, CT 4215 (dlouhá 23,3 km) Žamberk – Písečná – Žampach
– České Libchavy – Dolní Libchavy – Říčky – Ústí nad Orlicí a dále zelená a červená turistická trasa
Žamberk –Valdštejn a Žampach – Letohrad.

4.3. Dopravní obslužnost
Silniční veřejná dopravní síť je realizována linkou ČSAD. Linka Ústí n/O – Letohrad vede v obci po
komunikaci III. třídy a obsluhuje 2 autobusové zastávky v každém směru. Obcí denně projede
v časovém rozmezí 04:58 – 22:41 (05:18 – 21:18) hodin ve všední den cca 26 spojů v obou směrech,
o víkendech se jedná již jen o cca 2 spoje připadající na den. Letohrad i Ústí nad Orlicí jsou těmito
spoji v pracovních dnech velmi dobře dostupné. Další přípoje jsou závislé na návaznosti spojů, např.
do Žamberka s přestupem v Letohradě. Tady je situace horší – spoje nenavazují, nečekají na sebe.
Chybí přímá autobusová linka Písečná – Žamberk.
Oba směry dopravní obslužnosti jsou hojně využívány pracujícími, ostatními obyvateli, mládeží
a dětmi nejen obce Písečná, ale z celé spádové oblasti k dojíždění do školy a do zaměstnání.
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5. Vybavenost obce
5.1. Bydlení
Počet domů k bydlení
Počet bytových jednotek k bydlení
Počet obydlených domů
Počet bytových jednotek v obydlených domech
Počet domů k rekreaci
Počet neobydlených domů
Počet rekreačních chat

165
233
131
201
21
13
42 (převážná část je situovaná
do zahrádkářské kolonie)

O stavění a bydlení v Písečné je velký zájem, hlavně z důvodu blízkosti měst, která nabízí zaměstnání.
Obec vlastní a pronajímá 24 bytových jednotek, což činí 12% z celkového počtu všech bytových
jednotek v obci určených k bydlení. Jsou to vesměs malometrážní byty, které jsou využívány
především mladými lidmi jako byty startovací. Obec eviduje v současné době 18 dalších zájemců
o bydlení v obecních bytech.
V obci jsou ve stávajícím územním plánu i v nově zpracovávaném návrhu ÚP vyčleněné plochy pro
výstavbu rodinných domů. Na těchto plochách obec řeší zasíťování pozemků. V novém ÚP jsou to
plochy ve vlastnictví fyzických osob, od kterých se bude obec snažit pozemky vykoupit a připravit
k výstavbě.
Sociální bydlení v obci není řešeno, pokud by bylo potřebné, je možné využít malometrážní byty ve
vlastnictví obce. Senioři jsou odkázáni na DPS v okolních městech: Žamberku, Letohradě a v Ústí n. O.
V katastru obce se nachází zahrádkářská kolonie sloužící členům ZO ČZS k rekreaci v zahradních
chatkách i k pěstování vlastního ovoce a zeleniny na přilehlých pozemcích.

5.2. Školství a vzdělávání
Obec Písečná ke dni 1. 1. 2003 zřídila příspěvkovou organizaci "Základní škola a Mateřská škola
Písečná, okres Ústí nad Orlicí", která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 1590. Součástí organizace je základní škola, školní družina,
mateřská škola a školní jídelna.
Základní školu a Mateřskou školu Písečná navštěvují děti od dvou do jedenácti let. Jedná se
o integrované zařízení s jedním ředitelstvím, společnou kuchyní, jídelnou, hřištěm a tělocvičnou. Do
spádové oblasti ZŠ a MŠ Písečná patří obce Hlavná, Žampach a osady Pustiny a Záhoří.
Základní charakteristika:
 Mateřská škola – dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 40 dětí v současné době
navštěvuje 37 dětí.
Podle demografického vývoje bude kapacita minimálně dalších 5 let naplněna.
 Základní škola - jedná se o neúplnou trojtřídní malotřídku s kapacitou 60 žáků 1.-5. ročníku
základní školy. Pro školní rok 2017-18 je do školy zapsáno 55 žáků. I v základní škole bude
v následujících pěti letech kapacita naplněna.
 Rozpočet – obec ročně přispívá na provozní náklady základní a mateřské školy částkou
750.000 Kč.
 V současné době žádné dítě ve věku 2-11 let nenavštěvuje školní zařízení mimo naši obec.
Naopak 5 našich žáků bydlí mimo spádovou oblast a do Písečné dojíždí.
V obci není základní škola druhého stupně, proto musí děti do školy dojíždět do Letohradu. S městem
Letohrad má obec Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Některé děti po
ukončení docházky na prvním stupni ZŠ v Písečné navštěvují víceletá gymnázia v Letohradě nebo
v Žamberku. Na střední školy studenti vyjíždějí již dále podle výběru svého budoucího povolání.
Program rozvoje obce Písečná
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5.3. Zdravotnictví
V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení, ani tady historicky nikdy žádné nebylo.

Občané dojíždí ke
svým spádovým obvodním lékařům a specialistům nejčastěji do Letohradu, Žamberka a Ústí nad
Orlicí. Dostupnost těchto míst je veřejnou dopravou uspokojivě pokryta (vyjma víkendů). Nejbližší
spádová nemocnice je v Ústí nad Orlicí, zařízení typu LDN se nachází v Albertinum Žamberk. V obci
působí dle potřeby charitní ošetřovatelská služba, která organizuje návštěvy obvodního lékaře doma
u pacientů.

5.4. Sociální péče
Zařízení sociálních služeb nejsou v obci žádná, ale péče o starší občany je řešena terénní službou
Oblastní charity Ústí nad Orlicí, včetně hospicové péče, na kterou obec každoročně přispívá.
Domovy s pečovatelskou službou jsou umístěny v okolních městech. Domov důchodců je v Ústí nad
Orlicí a v Červené Vodě (kde vzhledem ke vzdálenosti je špatná dostupnost veřejnou dopravou).

5.5. Kultura a péče o památky
Hlavní zařízení společenského významu, jako je sál pro veřejnost, v obci chybí. V současné době pro
společenské akce jsou využívány prostory jídelny, ubytovny, Rubínku, knihovny a venkovní
prostranství zejména ve sportovním areálu. Tradičními akcemi v naší obci je Dětský den a Karneval,
Letní pouťová zábava, Pálení čarodějnic, Kácení máje, Zimní ples/zábava, Taneční, Rozsvěcení
vánočního stromu spolu s jarmarkem a výstavou v knihovně a také hojně navštěvovaná Traktoriáda.
Další společnou zimní akcí pro všechny občany je Sjezd na čemkoliv. Nepravidelnými akcemi jsou
fotoprojekce, přednášky a školení, či divadelní představení. Pro důchodce je pořádán minimálně
jednou ročně zájezd a také tradiční setkání obohacené o vystoupení nacvičené dětmi ze ZŠ a MŠ
Písečná a další kulturní program. Některé akce pořádají místní spolky nebo obec samostatně.
V obci je v provozu Hospoda Růženka, kde se občané setkávají nejen příležitostně, ale také pravidelně
po různých sportovních utkáních i trénincích. Občas se zde také konají večery s hudbou.
Chybí zde některá kulturní zařízení, jež jsou lidmi běžně využívána, jako je kino a divadlo. Je ale
možné je navštěvovat v blízkém okolí v Letohradě a Žamberku, včetně divadelního předplatného.
V obci se také nachází knihovna, která je od roku 2015 umístěna v opravené chaloupce na návsi.
Slouží nejenom pro čtenáře, ale pořádají se zde i výstavy, besedy a podle požadavků občanů různé
menší akce.

V katastrálním území obce se nachází řada drobných sakrálních
památek (křížky, boží muka, smírčí kříže), v historickém centru
u školy pak barokní socha sv. Jana Nepomuckého.
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V Ústředním seznamu kulturních památek jsou zapsané:
 Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
Původní dřevěný kostelík je připomínán již za časů vlády krále Karla IV.. Zděný kostel zde vznikl
v průběhu 14. století. Z této stavby se dochovalo gotické presbyterium s drobným sanktuářem po
levé straně. Od roku 1420 měli kostel v držení kněží husitští, potom měli kostel Čeští bratří. Z této
doby je zachován zvon Klekáník
(1489).
Za vlastnictví jezuitů byla v roce
1716 přistavena loď, v letech
1781 - 82 pak západní průčelí
s věží, a to patrně stavitelem
F. Kermerem.
Dnes je kostel jednolodní,
obdélníkový,
s
dlouhým
pravoúhlým presbyteriem a
konvexně prohnutým západním
průčelím, nad nímž je hranolová
věž. Presbyterium je přepaženo,
sakristie dvoupatrová. Loď je
klenuta pěti poli valené klenby
do pásů, sakristie je plochostropá, v jejím druhém patře je klenba s hřebínkovými žebry (patrně
z poloviny 16. století).
Hlavní oltář je rokokový z r. 1760, opravován r.
1781-82 sochaři A. Cyriákem (Czyliakem) a
M. Mielnickým. Sochy byly přeřezány r. 1878
P. Musilem ze Žamberka, zlacení provedl
V. Jandera z Ústí nad Orlicí. Původní obraz
z hlavního oltáře se nedochoval, v roce 1878
byl vyměněn za obraz Sv. Kateřiny od
J. Umlaufa z Kyšperka. Z této malířské dílny
pocházejí i další obrazy v kostele.
Rokoková kazatelna z roku 1760 byla
upravována v roce 1870.
Kamenná křtitelnice je barokní z poloviny
18. století.

Náhrobek pánů z Hustířan
K severní venkovní zdi kostela byly v roce 1936 přisazeny
náhrobníky pánů Bukovských z Hustířan, kteří měli žampašské
panství v držení v XVI. století. Ještě nedávno bylo čitelné písmo,
tvořící okraj desky.

V roce 2011 byly náhrobníky přeneseny do kostela...

Program rozvoje obce Písečná
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 Vodní mlýn
První potvrzená zmínka o
existenci mlýna je stará 422 let.
Od této doby, tj. od roku 1596
až do roku 1951 se v Mlýně čp.
35 mlelo, vystřídalo se zde 23
vlastníků. Ve Mlýně se nachází
množství historických dokladů
o událostech souvisejících se
životem obce a rodinami
mlynářů. Mlýn je v současnosti
zařazen
do
seznamu
technických památek.
Je
v
něm
instalována
Francisova turbína z roku 1926,
dvě mlecí stolice s loupačkami, čističkami a šrotovníkem. Mlýn je čtyřposchoďový s veškerým
potřebným technickým zázemím, s ojedinělou míchačkou na mouku se svislým šnekem. Samotná
mlýnice je doplněna o expozici předmětů, které byly soustředěny s laskavou podporou současných
obyvatel naší obce. Exponáty připomínají způsob vesnického bydlení, zemědělského nářadí
a mlynářského řemesla minulých dob. Protože se jedná výhradně o předměty shromážděné z Písečné,
jde o zcela mimořádnou autentickou sbírku. Expozice předmětů, týkající se vesnického bydlení,
obsahuje množství předmětů potřebných k běžnému chodu domácnosti, k dětským hrám,
k hospodaření na polích, k přípravě pokrmů pro hospodářská zvířata i k vlastní činnosti mlýna. Každá
domácnost byla navíc zaměřena na jinou řemeslnou činnost, zde hlavně na jednoduchou textilní
výrobu.

Historická fotografie

Dnešní stav

6. Sport a tělovýchova
V centrální části obce se nachází sportovní areál. Ten se skládá z travnatého hřiště na malý fotbal,
dvou antukových volejbalových hřišť, oploceného antukového tenisového hřiště včetně plochy
s tréninkovou stěnou, volného prostranství s nespecifikovaným využitím, zastřešené tribuny u těchto
sportovišť a dětského hřiště. Tento areál je využíván jak pro volnočasové neorganizované aktivity dětí
a mládeže, tak pro turnaje dospělých (nohejbal, volejbal, fotbal). V přiléhajícím sousedním areálu
koupaliště je také k dispozici beachvolejbalové hřiště. Všechna tato sportoviště jsou využívána nejen
místními občany, ale také přespolními a samozřejmě i návštěvníky ubytovanými v turistické ubytovně
u areálu koupaliště.
Pokud zima dovolí, je v obci také provozován krátký lyžařský vlek se sjezdovkou.
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Na tzv. horním konci bylo samotnými obyvateli této části obce vybudováno malé dětské hřiště
v sousedství rybníka.
V zimním období je k dispozici školní tělocvična. Jejími uživateli jsou mimo školních děti i členové
místního Sokola Písečná z.s. a sportovní spolky z blízkého okolí (Letohrad, Žamberk). Zde také
probíhají pravidelné vánoční turnaje (volejbal, nohejbal, fotbal, stolní tenis, ...).
Oficiálních soutěží se účastní tým nohejbalu (muži – okresní soutěž), volejbal (ženy - Pohár KVS)
a funguje tu také tenisové přípravka pro děti, vše pod hlavičkou Sokola Písečná z.s..
V současnosti probíhá jednání o doplnění sportovního areálu o workoutové hřiště, novou skluzavku
pro děti, venkovní stůl na stolní tenis a možnosti vybudování zpevněné plochy pro různorodé využití.
Sportovní areál je využíván nejen pro konání čistě sportovních akcí, ale také pro akce kulturní
a společenské, jako je pálení čarodějnic, dětský den, letní taneční zábava.
Chybí sociální zařízení s dostatečnou kapacitou (alespoň sezonní) a zázemí pro obsluhu návštěvníků.
V roce 2013 byla vybudována naučná pěší trasa
„PÍSEČNOU PĚŠKY, NA KOLE, KOŇMO aneb Na dohled od hradu Žampachu"
Trasa pěší stezky začíná na hřebeni Kozince na vyhlídkové plošině, odkud se otevírá široké panorama,
kterému vévodí protější vrch Žampach se zříceninou gotického hradu. Stezka schází do vsi přes
zastavení „U prosby lesa“ (místní pověst), pastvinami na Horní konec a odtud kolem Mlýna čp. 35
(technická památka) a Dvora (staré písecké rychty) k vyhlášenému koupališti. Cestou lze odbočit do
historického centra obce s kostelem, farou a školou, a pak se vrátit zpět na hlavní trasu. Dále stezka
pokračuje kolem koupaliště a přes náves, kde se můžete dočíst
o úspěšném boji proti
alkoholismu v Písečné (doporučujeme se poté osvěžit v obecní hospůdce Růženka), až na Dolní konec.
Tam se v Kujavách a v údolí šuškovského rybníka dočtete o nejstarší historii obce a o nejslavnější
místní pověsti „O mlynářových uříznutých prstech“. Na hrázi rybníka Šušek opustíte písecký katastr a
vydáte se širokým nivním údolím ke svobodné osadě Valdštejn. Pokud jste zvolili opačný směr, od
vyhlídkové plošiny na Kozincích budou vaše kroky směřovat
k Hejnicím.
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Tato pěší trasa je doprovázena 12 zastaveními, tedy naučnými panely s množstvím informací
a historických fotografií dané lokality, nechybí tu ani odpočinková místa. U koupaliště se nachází
8. zastavení se záznamem největšího novodobého úspěchu Písečné, se Zelenou stuhou 2004 a
s vítězstvím v celoevropské soutěži nejkrásnějších vesnic Entente Florale Europe 2005. Na sousedním
panelu s č. 13 je pak zachycena celá mapa Písecké pěší trasy s návazností na okolní turistické značky.

Pěší trasa byla vybudována u příležitosti oslav 650. výročí první písemné zmínky o obci, za pomoci
dotace Program obnovy venkova, z titulu „Podpora cestovního ruchu“. V obci je unikátní technická
památka mlýn čp. 35. Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 26. 10. 2004 byl soubor nemovitostí
mlýna čp. 35 s technologickým vybavením prohlášen za kulturní památku.
Na hranici katastru s Hnátnicí se nachází obecní rybník o rozloze 5 ha. Po domluvě s nájemcem je
možné si zde zarybařit.
V rámci pozemkových úprav vznikla v extravilánu obce síť nových polních cest se zpevněným
povrchem, které jsou využívány nejen k obhospodařování pozemků, ale hojně i turisty a cyklisty ke
sportovním aktivitám.
Obec nabízí širokou možnost sportovních aktivit včetně provozu letního koupaliště. V tak malé obci se
ale logicky nemohou nacházet všechna sportovní zařízení, jako je tomu například ve velkých městech.
Krytý bazén, krytý zimní stadión a fotbalové hřiště jsou dostupné v nedalekých městech Letohrad,
Lanškroun a Ústí nad Orlicí.
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7. Životní prostředí
Celková plocha území obce 885,65 ha
Struktura využití půdy:

Zdroj: ČSÚ

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními).
Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
(stabilní) krajinu. V obci Písečná dosahuje koeficient hodnoty 1,86. (Zdroj: ČSÚ)
Z celkové plochy katastru 885,65 ha tvoří zemědělský půdní fond 520 ha, lesní půdní fond 154 ha.
Půdní poměry: Z půdních typů se převážně vyskytuje půda hnědá, s různým stupněm oglejení vlivem
vyšších srážek. Kopanými sondami a rozborem půdních vzorků bylo v roce 1977 zjištěno, že se jedná
o hlíny písčité, písek hlinitý, písčitojílnaté zeminy a písčitojílnatohlinité zeminy. Podle komplexního
průzkumu zemědělských půd ČSR je v půdním profilu zastoupeno Fe 2O3. Kvalitu zemědělských půd
charakterizuje průměrná cena dle BPEJ, která činní v katastru obce 2,70Kč/m 2.
Úrodnější půdy jsou v severovýchodní části katastru, kde půdní podklad tvoří křídové sedimenty.
Pozemkové úpravy
V roce 2008 byly ukončeny pozemkové úpravy a začala se realizovat praktická opatření v extravilánu,
která z pozemkových úprav vyplývala:


zemědělské pozemky, kriticky ohrožené erozí, byly převedeny k užívání jako trvalé travní
porosty (s tím bylo započato už před rokem 2008).



proti splachování ornice byly ponechány travní pásy na okrajích pozemků (šíře odvozena dle
velikosti lánu a svažitosti pozemku)



u velkých ploch byly osety mezilehlé travní pásy

V rámci opatření navazujících na pozemkové úpravy vznikla v roce 2010 další protierozní opatření
vybudováním dvou poldrů, které brání nebezpečnému zvýšení hladiny Potočnice při nadměrných
srážkách, zejména chrání střední a dolní část obce před následky bleskových povodní.
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Protierozní opatření odpovídají ročním (dvouletým) srážkám, s intenzivními místními srážkami dosud
zkušenost není.
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Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší odpovídá dlouholetému řešení tohoto problému v obci. V 80. letech minulého století
přijala obec zásadní opatření. Všechny tepelné zdroje s výkonem nad 50 kW musí být ekologické.
K tomu směřovala i další opatření. Po odmítnutí plynofikace obce byla provedena rekonstrukce
a posílení kapacity elektrické sítě se sedmi trafostanicemi v obci.
Současný stav:
 obecní budovy jsou vytápěny elektřinou
 ZŠ a MŠ jsou vytápěny dřevem
 středisko zemědělců užívá k vytápění dřevo a štěpky
 topeniště rodinných domků se rovněž modernizují směrem k ekologickému vytápění
Stav a vývoj kvality ovzduší lze považovat za uspokojivý, pokud jedinci nebo jednotlivé příhody
nezpůsobí problém (např. prašnost ze znečištěných komunikací).

Kvalita vod
Lokální zdroje:
 pitná voda je rozvedena vodovodem po obci ze zdroje Letohrad s vodojemem 100 m3 na
Hůrách
 lokální zdroje, pokud jsou udržovány v provozu, jsou většinou užívány jen jako voda užitková
 řada povrchových studní zanikla, nebo nejsou užívány
 v provozu jsou udržovány a hygienicky kontrolovány některé studánky (u Ježíška a
v zahrádkářské osadě)
Povrchové vody:
Čistota vody v Potočnici se výrazně zlepšila po vybudování kanalizace napojené na ČOV.
Zvýšením procenta zatravnění a agrotechnickými opatřeními se snížilo i nebezpečí splachů ze
zemědělské půdy.

Ohrožení hlukem
S ohledem na polohu obytných budov v obci vůči silnici není nikde vážné nebezpečí ohrožení hlukem
z dopravy. K případnému řešení může být otevřený problém mezi silničním provozem a byty
v bytových domech čp. 77 a čp. 130 v centru obce.

Ochrana životního prostředí
 na severovýchodní části katastru za rozhraním hřbetu Hůra zasahuje CHOPAV
 dle ÚSES tvoří lokální biokoridor vodoteč Potočnice s rozvětvením do bezejmenných přítoků.
V některých úsecích jsou vytvořena přirozená i umělá biocentra (rybních Šušek, menší
soukromé rybníčky na přítocích, polosuché poldry, remízky).
 další biokoridory jsou souvislé lesní porosty po obvodu celého katastru
 vzrostlá zeleň v obci na nelesní půdě je regulována povolovacím řízením dle zákona
č. 114/92Sb.
 dosud se rozvojové záměry obce nedostávají do střetu s ochranou přírody. Ve střednědobé
budoucnosti (přezkoumává se po šesti letech) je třeba zpřesnit zátopové podmínky plánované
vodní nádrže Písečná (hráz Valdštejn, 63,1ha, kategorie rezervy B), kde nedojde k zatopení
žádného objektu v zástavbě s výjimkou ČOV, ale zábor je uveden v mapě až do intravilánu
obce.
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8. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Písečná tvoří obecní úřad I. stupně (přenesená působnost, vlastní působnost, evidence
obyvatel, CZECH POINT). Správu obce zajišťuje Obecní úřad. Činnost úřadu je vykonávaná pouze pro
území obce. Obec zaměstnává účetní současně jako administrativní pracovnici na poloviční pracovní
úvazek. Od roku 2015 je funkce starosty uvolněná.
Obec má sjednanou veřejnoprávní smlouvu s Městem Žamberk pro řešení přestupků a úkony
Městské Policie Žamberk a s městem Letohrad na RUJAN.
Obec zaměstnává celočně na plný úvazek 3 zaměstnance, kteří se starají o údržbu obce, zeleň,
odpady, les, drobné služby pro občany atd.
Obec Písečná ke dni 1. 1. 2003 zřídila příspěvkovou organizaci "Základní škola a Mateřská škola
Písečná, okres Ústí nad Orlicí". Součástí organizace je základní škola, školní družina, mateřská škola
a školní jídelna.

Hospodaření obce
Vývoj rozpočtového hospodaření obce Písečná v letech 2009 - 2016 (v tis. Kč) – Zdroj: ČSU
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Obec splácí dva úvěry. Z úvěru čerpaného v roce 2016 na nákup manipulátoru zbývá doplatit ještě
cca 1,54 mil. Kč. V roce 2017 obec načerpala úvěr určený na dokončení stavby „Garáže pro hasičské
vozidlo“ ve výši 1,94 mil. Kč, splátky úvěru budou od ledna 2018 až do 31.8.2022
Obec vlastní rozsáhlý nemovitý majetek v účetní hodnotě 155 mil. Kč. Jedná se především o budovy
(obecní úřad, knihovna, hospoda, turistická ubytovna, bytové domy s 24 byty), infrastrukturu
(kanalizace včetně ČOV, sportoviště, komunikace) a pozemky (les a zemědělská půda). V důsledku
stárnutí majetku se náklady na údržbu nemovitostí každým rokem zvyšují.
Ekonomickou činnost obec provozuje v oblasti ubytování, odvádění a čištění odpadních vod, v lesním
hospodářství a pronájmu bytů a nebytových prostor.
Bezpečnost
Obec nemá k dispozici přehled o činech spáchaných na území obce Písečná, zná pouze počet
projednaných přestupků (dle veřejnoprávní smlouvy mezi Písečnou a Žamberkem) zajištěných MěÚ
Žamberk.
Bezpečnost obce v oblasti ochrany obyvatel a majetku zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů působící
v obci, vlastní zásahová jednotka SDH je vybavena nezbytnou technikou i zásahovým vozidlem.
V obci je funkční místní rozhlas využitelný pro varování obyvatel před případným nebezpečím.
Obec má zpracovaný Povodňový plán.
http://www.edpp.cz/dpp/pisecna.
Vnější vztahy a vazby
Obec je členem Sdružení obcí ORLICKO. Toto sdružení má 31 členů – obce a města v okolí, vytváří
společné projekty pro celé území nebo pro konkrétní obce. Členské příspěvky obce do sdružení
Orlicko se každoročně pohybují ve výši cca 12 tis. Kč.
Na rozvoji území obec také spolupracuje s místní akční skupinou (MAS Orlicko). Obec v roce 2017
přes MAS Orlicko obdržela dotaci na výstavbu nového chodníku u koupaliště.
Obec je členem SMSČR.

Partnerské vztahy s jinými obcemi v ČR ani v zahraničí obec Písečná neudržuje.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce
a závěrů dotazníkového šetření názorů obyvatel a zachycují základní (klíčové) podněty pro
návrhovou část, a to zejména silné stránky / pozitiva, rozvojové faktory a slabé stránky /negativa /
problémy jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí. Vnější faktory (příležitosti a hrozby) vychází
z posouzení obecných i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, technologických,
environmentálních a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj obce.
Klíčové podněty ze šetření názorů obyvatel
V září 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 78 obyvatel, což
představuje jen 18% občanů starších 15 let.
Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází z počtu
odpovědí na danou otázku.
Mezi respondenty bylo 35 mužů a 42 žen. (Jeden respondent odmítl tuto informaci poskytnout)
Dotazníkové ankety se zúčastnili zástupci všech věkových skupin nad 15 let, nejpočetnější skupinu
představovaly ženy ve věku od 30 do 49 let.
97 % respondentů odpovědělo, že se v Písečné žije velmi dobře nebo spíše dobře, 3 % nemá
vyhraněné stanovisko („ani dobře ani špatně“).
Vybrané části vyhodnocení dotazníkové ankety
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SWOT analýza
Silné stránky
















Blízkost přírody, zdravé životní prostředí
Klidný život
Dobré mezilidské vztahy
Prodejny potravin a fungující hospoda
Kanalizace a ČOV ve vlastnictví obce
Účelové komunikace v extravilánu obce umožňující obsluhu pozemků
Základní škola a mateřská škola s dostatečnou kapacitou
Venkovní sportoviště a tělocvična
Neexistence zchátralých objektů
Veškeré pozemky jsou řádně obhospodařovány svými vlastníky nebo nájemci
Péče obce o zeleň a celkový vzhled obce
Pozemkové úpravy a vyjasněná vlastnická práva
Nový územní plán 2018
Sběrný dvůr, vlastní svoz odpadů
Existence protipovodňových opatření - poldry

Slabé stránky













Nezájem řady občanů o dění v obci
Nedostatek pracovních příležitostí přímo v obci
Nedostatek kulturních příležitostí a společenského života
Absence rozvodu plynu v obci
Chybí přímý autobusový spoj na Žamberk
Málo parkovacích míst v centru obce
Nevyhovující stav cyklotrasy směr Valdštejn
Chybí sportoviště pro věkovou skupinu od 12 do 18 let
Málo obecních bytů k pronájmu
Nedostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu
Nadměrná exhalace z lokálních topidel v zimním období
Personální obsazení obecního úřadu je vzhledem k zajišťování množství agend nedostatečné

Příležitosti









O bydlení v obci mají zájem především mladí lidé, rodiny s dětmi
Daňové příjmy obce dlouhodobě stoupají (rozpočtové určení)
Daňové příjmy obce dlouhodobě stoupají a tak je možné počítat s investicemi do území
Rozvoj obce za pomoci MAS Orlicko
Využití dotačních titulů ze státních a evropských fondů
Podpora systému nakládání s odpady, podíl třídění
Rozvoj místních obyčejů i nových tradic může pozvednout společenský život
Růst zájmu o turistiku v tuzemsku

Hrozby










Omezování vhodných dotačních titulů pro plánovaný rozvoj
Neustálý nárůst byrokratických a legislativních překážek efektivního výkonu správy obce
Ukončení provozu prodejny smíšeného zboží
Nárůst počtu neukázněných řidičů nerespektujících bezpečnou rychlost v kritických místech
Očekávané nadměrné náklady na údržbu a opravy obecních nemovitostí
Vybavení turistické ubytovny už neodpovídá běžným standardům
Pozemky určené ÚP k výstavbě ve vlastnictví soukromníků mohou být skoupeny developery
Současný stav sběrného dvora dovoluje živelné odkládání odpadů všeho druhu
Riziko opuštění provozních budov podnikajících firem v katastru obce
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Písečná je klidným místem pro život uprostřed čisté přírody s kompletní a fungující
infrastrukturou, udržovanými veřejnými prostranstvími a místními pamětihodnostmi. Současně
poskytuje dostatek možností pro kulturní, společenské a sportovní vyžití občanů, dobrou dopravní
obslužnost do spádových měst za vzděláním, za prací i za zábavou.
Obec Písečná si klade za cíl zlepšovat podmínky pro spokojený život svých občanů odpovídající
parametrům života lidí 21. století. Chceme navázat na bohatou historii, během které se naši předkové
snažili tvrdou a usilovnou prací vytvořit co možná nejlepší prostředí pro následující generace. Chceme
zvýšit zájem občanů o kulturně-společenské akce, hodláme je maximálně zapojit do rozvoje obce
i organizace akcí nejrůznějšího typu tak, aby spoluobčané byli v konečném důsledku hrdí na svoji obec
a na prostředí, které pomáhají spoluvytvářet a jehož jsou nedílnou součástí.
Jednou z klíčových priorit obce je i ochrana životního prostředí a udržování jedinečného
charakteru přírody v celém našem katastru. S tím úzce souvisí i pokračování protipovodňových
opatření šetrných k přírodním podmínkám. Zároveň chceme více zatraktivnit obec pro návštěvníky
obce, za tímto účelem směřujeme k dobudování cyklostezky směrem na Valdštejn, rozšiřování
sportovišť a postupné zlepšování podmínek v turistické ubytovně. Důležitá je také revitalizace veřejné
zeleně, především pak v centru obce.
Přirozeným záměrem obce je přiměřené rozšiřování ploch pro bydlení, především přípravou ploch
pro individuální výstavbu rodinných domů. Toto rozšiřování ale musí být citlivé, nesmí být živelné,
není žádoucí rozšiřování zastavěného území obce (intravilánu) ani přilišné zahušťování výstavby
v obci.
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B.2 Programové cíle
Kód
cíle

Formulace cíle

Termín
plnění

PC01

Rozvoj kulturního života v obci

2025

PC02

Informovanost občanů o dění v obci

2025

PC03

Cestovní ruch a sportoviště

2025

PC04

2025

PC06

Školství – rozvoj pracovních a
sportovních dovedností dětí
Údržba a rekonstrukce obecních
budov
Údržba historických objektů

PC07

Rozvoj infrastruktury

2025

PC08

Zlepšování vzhledu obce

2025

PC09

Rozvoj odpadového hospodářství

2025

PC10

Péče o vodu v krajině

2025

PC11

Údržba lesů a ostatní zeleně

2025

PC12

Obnova kulturní krajiny

2025

PC13

Doprava a dopravní obslužnost

2025

PC05

2025
2025

Popis cíle
dobudování sálu,
nárůst počtu kulturních akcí
zvýšit procento občanů přihlášených
k odběru informací z webu obce
dovybavení sportovišť, údržba
vybudování zahrádek, pracovní dílny,
rekonstrukce tělocvičny
výměna oken v bytech, rekonstrukce
čp. 45 a 117
opravy božích muk, historické
hasičárny
výkup pozemků, sítě k novým RD,
údržba mostů a komunikací, oprava
chodníku, „bezpečná cesta“, asfaltové
povrchy, kanalizace a ČOV
parkové úpravy, revitalizace veřejné
zeleně, dlažba před knihovnou
oplocení sběrného dvora, nové
kontejnery
protipovodňová opatření, údržba
koryta potoka
sázení a ošetřování stromků na
nevyužitých plochách, významné
stromy
polní cesty, odpočívadla, vyhlídky, (mj.
podpora turistiky)
spoje do spádových měst, řešení
rizikových míst v obci

B.3 Opatření a rozvojové aktivity
PC 01
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj kulturního života v obci

OPC01_A
OPC01_B
OPC01_C
OPC01_D
OPC01_E

Dokončení společenského sálu v čp. 71
Svěcení praporu obce
Oslava 130 let od založení hasičského sboru
Setkání rodáků
Akce pořádané obcí (vítání, důchodci, výlety,
setkání na hranicích, vánoční strom a trhy)
OPC01_F Besedy a přednášky
OPC01_G Akce pořádané spolky s podporou obce
OPC01_H Podpora provozu knihovny, knižní fond
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termín

2019
2019
2019
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C
A
B
B
B
C
C
C
C
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

PC 02

Informovanost občanů o dění v obci

termín

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C
B
B
B
C

OPC02_A
OPC02_B
OPC02_C
OPC02_D

Hlášení místního rozhlasu dle potřeby
Vydávání „Slova starostky“ a „Občasníku“
Pořádání veřejných schůzí s občany
Zvýšit procento občanů přihlášených
k odběru informací z webu obce

PC 03

Cestovní ruch a sportoviště

termín

OPC03_A
OPC03_B
OPC03_C
OPC03_D
OPC03_E
OPC03_F
OPC03_G
OPC03_H

Workoutová sestava na hřišti
Skluzavka a pingpongový stůl u dětského hř.
Technické zázemí pod tribunou
Oprava odpočívadla na pěší trase
Oprava povrchů koupaliště
Skatepark u nového chodníku ke koupališti
Podíl na realizaci cyklostezky „Šušek“
Informační tabule a tiskoviny pro turisty

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
průběžně

Rozpočet
tis. Kč
600
200
500
310

Priorita
A/B/C
A
A
A
A
B
B
B
C

PC 04

Školství – rozvoj pracovních dovedností

termín

OPC04_A Rekonstrukce tělocvičny
OPC04_B Venkovní zahrádky pro pěstování bylin
OPC04_C Školní dílny v suterénu pod MŠ

2020
2018
2018

PC 05

termín

OPC05_A
OPC05_B
OPC05_C
OPC05_D

PC 06
•
•
•

Údržba a rekonstrukce obecních budov
Oprava střech na čp. 77
Výměna oken v obecních budovách (byty)
Rekonstrukce čp. 117
Rekonstrukce ubytovny čp. 45

Údržba historických objektů

OPC06_A Oprava historické hasičárny
OPC06_B Oprava božích muk
OPC06_C Pomoc při údržbě kostela
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700
500

Rozpočet
tis. Kč
1 900

Priorita
A/B/C
A
B
B

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C
A
B
B
C

Rozpočet
tis. Kč
400

Priorita
A/B/C
A
B
C

2019
průběžně
2022
2021

termín
2018
průběžně
průběžně
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

PC 07

Rozvoj infrastruktury

termín

OPC07_A
OPC07_B
OPC07_C
OPC07_D
OPC07_E

průběžně
průběžně
2018
2018

OPC07_N
OPC07_O
OPC07_P

Výkup pozemků vymezených ÚP pro výstavbu
Inženýrské sítě k novým RD, veřejné osvětlení
Oprava lávky u mostu na návsi
Asfaltový povrch před novou hasičárnou
Zpevnění pěšiny od Konzumu k Osmanovým,
doplnění veřejného osvětlení
Dokončení připojení všech objektů na kanalizaci
Oprava povrchu komunikace - dolní konec
Oprava lávky u hřiště
Oprava mostu u čp. 35
Oprava mostu u čp. 54
Oprava mostu u čp. 103
Oprava chodníku od čp. 77 ke škole, vč. osvětlení
Propojení místní komunikace od čp. 90
k polní cestě H2
Asfaltový povrch parkoviště pro mechanizaci
Modernizace technologií ČOV
Přístřešek pro mechanizaci a materiál

PC 08

Zlepšování vzhledu obce

termín

OPC07_F
OPC07_G
OPC07_H
OPC07_I
OPC07_J
OPC07_K
OPC07_L
OPC07_M

•
•
•
•

2019
2018
průběžně
2019

OPC08_A Zlepšení vzhledu venkovních prostorů firem
a některých podnikatelských subjektů (ZESPO)
OPC08_B Parkové úpravy u hřiště a nového chodníku
OPC08_C Vydláždění prostoru před knihovnou
OPC08_D Revitalizace veřejné zeleně v centru obce

2018
2019
2018
průběžně

PC 09

termín

Rozvoj odpadového hospodářství

OPC09_A
OPC09_B
OPC09_C
OPC09_D
PC 10

•

2019
2019
2018
2019
2020
2020
2020
2019

Oplocení sběrného dvora
Pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad
Pronájem mobilních kontejnerů na TO
Přístřešek pro uskladnění odpadní štěpky
Péče o vodu v krajině

OPC10_A Realizace protipovodňových opatření
u čp. 104 a 61
OPC10_B Údržba koryta Potočnice ve spolupráci s PL
OPC10_C Údržba melioračních příkopů
OPC10_D Sedimentační nádrž před rybníkem Šušek
OPC10_E Obnova retenční nádrže na horním konci
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2018
2019
průběžně
2019
termín

2018
průběžně
průběžně
2019
2019

Rozpočet
tis. Kč

1 500

500

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
Priorita
A/B/C
A
B
B
C

Rozpočet
tis. Kč
150
100

Priorita
A/B/C
A
B
B
B

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C

9 550

A
B
B
B
B
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PC 11
•
•
•

OPC11_A Posuzování stavu a ošetřování významných a
rizikových stromů odbornou firmou
OPC11_B Les – zpracování polomů a poškozených kultur,
pěstební činnost
OPC11_C Redukce výskytu invazivních rostlin
PC 12

•
•
•
•

OPC12_A
OPC12_B
OPC12_C
OPC12_D
PC 13

•
•

Údržba lesů a ostatní zeleně

Obnova kulturní krajiny

termín

Rozpočet
tis. Kč

průběžně

B

průběžně
průběžně

B
C

termín

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C
A
B
B
C

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C
A
B

Podpora budování sítě polních cest v katastru
Vytváření odpočinkových míst u turistických tras
Údržba významných krajinotvorných prvků a remízků
Podpora vytváření malých vodních ploch ve volné krajině
Doprava a dopravní obslužnost

OPC13_A Bezpečnost provozu v kritických místech obce
OPC13_B Řešení možností přímých autobusů na Žamberk

Priorita
A/B/C

termín
2018
2019

B.4 Podpora realizace programu
Plán rozvoje obce obsahuje aktuálně známé rozvojové aktivity na období 2018 – 2025. Cílem je
vytvořit aktivní dokument, který bude sloužit k rozvoji obce a pomůže při čerpání dotací. Schválením
Programu rozvoje obce je ukončena zpracovatelská fáze. Zastupitelstvem schválený PRO je
podkladem pro tvorbu akčního plánu rozvoje obce. Tím jsou položeny základy realizace jednotlivých
aktivit vedoucích k dosažení programových cílů uvedených v dokumentu. Případné změny v průběhu
realizace aktivit projedná a schválí zastupitelstvo obce. Jednotlivé aktivity budou realizovány
prostřednictvím konkrétních projektů.

B. 5 Monitoring realizace PRO
Za sledování naplňování cílů a opatření PRO je odpovědný starosta obce. Mezi jeho povinnosti patří
zajistit následující činnosti související s monitoringem jeho realizace, zejména:
 Shromažďování informací o průběhu realizace dílčích aktivit, jednotlivých opatření
a konkrétních programových cílů
 Zpřesňování informací o odpovědnosti za realizace jednotlivých aktivit. V případě realizace
aktivit externím subjektem bude smluvně zajištěno dodržení termínů plnění indikátorů.
 Každoročně před ukončením plánovacího období ve spolupráci se zastupitelstvem obce,
případně pracovní skupinou, zpracuje vyhodnocení akčního plánu a realizovaných aktivit,
včetně sledování indikátorů nastavených v návrhové části dokumentu.
 Aktualizované dokumenty (PRO a akční plán) podléhají schválení zastupitelstvem obce.
Schválené dokumenty budou zveřejněny na internetových stránkách obce.
 Každoročně zajistit revizi dokumentu PRO a doplnění rozvojových aktivit o další podněty,
případně jejich zařazení do zásobníku projektů. Zajistit aktualizaci akčního plánu na následující
roční období, rozšířeného o další aktivity. Aktualizovaný akční plán bude podkladem pro
sestavení ročního rozpočtu, rozpočtového výhledu a finančních plánů obce.
Program rozvoje obce Písečná
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B. 6 Způsob aktualizace PRO
Program rozvoje obce je aktivní dokument, který je nutné aktualizovat dle průběhu realizace jeho
dílčích částí. Dílčí revize dokumentu budou probíhat dle potřeby, minimálně však jednou ročně.
Aktualizace celého dokumentu bude probíhat každý rok před schválením rozpočtu obce. Změny PRO
budou prováděny přímo do dokumentu, výsledkem bude nová verze dokumentu s označením data,
ke kterému se váže aktualizovaná verze a vyznačenými změnami. Aktualizace PRO a jeho změny
budou schvalovány zastupitelstvem obce Písečná.

B. 7 Způsob financování PRO
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je úspěšnost obce ve vyhlášených dotačních
výzvách a vlastní zdroje obce. V průběhu naplňování PRO budou zpřesňovány informace
o možnostech finančních zdrojů na jednotlivé aktivity, které budou součástí akčního plánu.

C. ZÁVĚR

Strategický dokument „Program rozvoje obce Písečná na období let 2018 – 2025“ verze 1.1
 byl projednán na zasedání obecního zastupitelstva

dne 19. 1. 2018

 byl projednán s občany na veřejné schůzi

dne 26. 1. 2018

 po zapracování připomínek byl schválen obecním zastupitelstvem
( číslo usnesení: 408/18 )

dne 26. 2. 2018

V Písečné dne 26. 2. 2018

........................................................
Hana Lipenská – starostka
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.......................................................
Ing. Josef Zámečník – místostarosta

Program rozvoje obce Písečná

