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PREAMBULE:
Strategický plán rozvoje obce Martinice v Krkonoších je strategickým rozvojovým
dokumentem obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2019 do roku 2029.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Martinice v
Krkonoších v souladu se zásadami regionální politiky Libereckého kraje a také jako
dokument pro konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými
výhledy základní koncepční dokument obce Martinice v Krkonoších.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti
financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem
(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Martinice
v Krkonoších žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných
zdrojů (Český statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické
oblasti, které je nutné v obci řešit. V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní
oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.

Mejvald Leoš – starosta obce Martinice v Krkonoších
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I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která
je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Martinice v Krkonoších (dále jen SPR) byl
kladen důraz na soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020



Národní strategický referenční rámec Leader + 2014-2020



Národní rozvojové priority 2014-2020



Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň


Program rozvoje Libereckého kraje 2014+

3. místní úroveň


Mikroregion Jilemnicko-svazek obcí



Krkonoše - svazek měst a obcí



MAS "Přiďte pobejt!"z.s.

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a
cíle dané oblasti rozvoje.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ i jiných šetření). Analýzy proto
vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů:
-

ze statistických údajů ČSÚ;

-

z údajů ÚP;
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-

z ad hoc šetření dotazníky;

-

údaje z analýzy měst Semily a Jilemnice;

-

údaje z analýzy Libereckého kraje;

-

údaje z analýzy mikroregionu Jilemnicko-svazek obcí, organizace Krkonoše svazek měst a obcí a MAS "Přiďte pobejt!"z.s.;
z údajů obce Martinice v Krkonoších.

-

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování.
Dokument by měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných
klíčových oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za
rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje. SPR musí přinést argumenty
pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak
ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen
na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Martinice v Krkonoších může mít vzhledem ke své rozloze a významu v
zásadě dvě rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
rozvoj zcela nezávislý na okolí, podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji

-

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky
použitelné na rozvoj dokáží generovat,
rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních

-

celků nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj
z jiných než vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být:


město Jilemnice;



město Semily;



Jilemnicko - svazek obcí;



Krkonoše - svazek měst a obcí;



MAS "Přiďte pobejt!"z. s.;



Liberecký kraj.
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Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry.
Je nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších
měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu
občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z
mikroregionu, případně i z okolí, což se postupně řadu let buduje spoluprací na různých
projektech, či finanční výpomocí při pořádání akcí pro veřejnost.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Liberecký kraj
Obec Martinice v Krkonoších leží v Libereckém kraji. Liberecký kraj zaujímá polohu na
severu České republiky. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se
Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem.
Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke
Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému.
Celkovou rozlohou 3 163 km2 je, s výjimkou hlavního města Prahy, nejmenším krajem v
republice, zabírá pouze 4,0 % jejího území. Zemědělská půda zaujímá 44,6 % rozlohy
kraje, podíl orné půdy na celkové rozloze (22,4 %) je hluboko pod celostátním průměrem.
Naopak vysoký podíl (44,2 %) území kraje zabírá lesní půda.
Celý kraj je převážně hornatý, na jeho území se rozprostírá několik pohoří - Lužické hory,
Jizerské hory, západní část Krkonoš včetně jejich podhůří.
Liberecký kraj zahrnuje okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, které byly před
územní reformou součástí Severočeského kraje a okres Semily z kraje Východočeského.
Ke konci roku 2001 měl Liberecký kraj celkem 427 396 obyvatel (4,2 % z České
republiky). Podle tohoto ukazatele je tak druhým nejmenším krajem v České republice.
Průměrná hustota 135 obyvatel na km2 mírně převyšuje republikový průměr. Nejvyšší
koncentrace obyvatel je v okresech Jablonec nad Nisou (219 obyvatel na km2) a Liberec
(171 obyvatel na km2). Na území kraje je 216 obcí, a průměrná rozloha obce činí
14,6 km2. V obcích s méně než 500 obyvateli žije 5,8 % obyvatel kraje. Podíl městského
9
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obyvatelstva činí 78,5 %. Méně urbanizován je pouze okres Semily, kde bydlí jen 60,1 %
obyvatel ve městech. Hlavním centrem kraje je téměř stotisícový Liberec. Druhým
největším městem je Jablonec nad Nisou s 45 tisíci obyvateli.
Tabulka č. 1 - Základní informace o Libereckém kraji
Liberecký kraj

znak kraje

vlajka kraje

Sídlo:

Liberec

Zeměpisné souřadnice:

50°42′36″ s. š., 15°0′ v. d.

Hejtman:

Martin Půta (SLK)

Rozloha:

3 163 km²

Počet obyvatel:

439 639 (1. 1. 2016)

Hustota zalidnění:

139 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Kotel (1 435 m)

Historické země

Čechy

Počet okresů:

4

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:

10

Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

21

ISO 3166-2:

CZ-LI

CZ-NUTS:

CZ051

RZ:

L
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Mapa č. 1 - Administrativní členění kraje

Okres Semily
Martinice v Krkonoších náležely až do roku 1960 k okresu jilemnickému, poté k okresu
semilskému. Okres Semily se rozkládá v jihovýchodní části Libereckého kraje. Na severu
je v délce 13,4 km ohraničen státní hranicí s Polskem, na východě okresem Trutnov, na
jihu okresy Jičín a Mladá Boleslav. Na severozápadě sousedí s okresy Jablonec nad Nisou
a Liberec.
Reformou státní správy byla k 1. 1. 2000 Česká republika nově rozdělena na 14 krajů
(NUTS3). Okres Semily se tak spolu s okresy Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou
stal součástí Libereckého kraje. K 1. 1. 2003 nabyla platnosti reforma státní správy, při
které byly zrušeny okresní úřady a současně byly stanoveny územní obvody pověřených
obcí II. stupně a správní obvody obcí s rozšířenou působností III. stupně. Touto reformou
však nebyly zrušeny okresy jako územní jednotky. Na území okresu Semily leží správní
obvod obce s rozšířenou působností Semily, správní obvod Jilemnice a správní obvod
Turnov, který je tvořen obcemi z okresů Semily, Jablonec nad Nisou a Liberec. Správní
obvody obcí s rozšířenou působností tedy ne v každém případě odpovídají územně
hranicím okresů.
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V okrese Semily se nachází 65 obcí, z toho 9 měst. K 31. 12. 2015 žilo ve všech obcích
okresu celkem 74 087 obyvatel. Středisky osídlení jsou města Turnov (14 349 obyvatel),
Semily (8 447 obyvatel), Lomnice nad Popelkou (5 568 obyvatel) a Jilemnice (5 515
obyvatel), ve všech městech žilo dohromady 57,2 % obyvatel okresu.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice
Správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice se rozkládá ve východní části
Libereckého kraje. Sídelní strukturu tohoto správního obvodu s rozšířenou působností
tvoří v současné době 21 obcí, z toho 3 se statutem města.
Východní hranicí sousedí se správním obvodem obce s rozšířenou působností Vrchlabí z
Královéhradeckého kraje, na jihu se správním obvodem Nová Paka téhož kraje. Krátkým
horským úsekem na severu hraničí se sousedním Polskem.
V rámci Libereckého kraje se nachází západním směrem správní obvod Semily a
severozápadně správní obvod Tanvald. Svojí rozlohou 279 km2 se mezi deseti správními
obvody Libereckého kraje řadí na čtvrté místo a představuje 8,8 % celkové výměry kraje.
Horský a podhorský ráz krajiny ovlivňuje i zalidnění tohoto území, hustota obyvatel 81,5
osob na 1 km2 je druhá nejnižší v rámci správních obvodů Libereckého kraje, nižší má
pouze správní obvod Frýdlant.
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Mapa č. 2 - Mapa SO ORP Jilemnice
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Obec Martinice v Krkonoších
Horská obec Martinice v Krkonoších se nachází v severovýchodních Čechách v podhůří
Západních Krkonoš v nadmořské výšce 482 metrů. Obec je velmi zajímavá svou
malebnou a atraktivní polohou, stýká se zde oblast Krkonoš a Českého ráje.
Martinice najdeme v trojúhelníku mezi městy Vrchlabí, Jilemnice a Nová Paka. Od brány
Krkonoš Vrchlabí jsou vzdáleny 8 kilometrů jihozápadním směrem, od Jilemnice 3
kilometry jihovýchodním směrem, od Nové Paky potom 12 kilometrů severně.
Mapa č. 3 - Umístění obce Martinice v Krkonoších

Podle údajů převzatých z Registru komunálních symbolů znak obce v modrém štítě zlatý
ohlížející se kůň ve skoku. List vlajky tvoří tři svislé pruhy: žlutý, modrý a žlutý v poměru
2:5:2. V modrém pruhu žlutý ohlížející se kůň ve skoku. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
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Tabulka č. 2 – Martinice v Krkonoších – základní informace
Martinice v Krkonoších

znak obce

vlajka obce

Status:

obec

LAU 2 (obec):

CZ0514 577651

Kraj (NUTS 3):

Liberecký (CZ051)

Okres (LAU 1):

Semily (CZ0514)

Obec s rozšířenou působností:

Jilemnice

Pověřená obec:
Čechy

Historická země:

3,26 km²

Katastrální výměra:
Počet obyvatel:

612

Zeměpisné souřadnice:

50°34′51″ s. š., 15°32′ v. d.

Nadmořská výška:

482 m n. m.

PSČ:

512 32

Zákl. sídelní jednotky:

1

Části obce:

1

Katastrální území:

1

Adresa obecního úřadu:

Martinice v Krkonoších 131
512 32 Martinice v Krkonoších

Starosta:

Leoš Mejvald

Oficiální web obce:

www.martinicevkrk.cz

Z historie obce
První zmínka o Martinicích se datuje do roku 1492, kdy došlo mezi potomky rodu
Valdštejnů, Hynkem a Heníkem, k rozdělení panství štěpanického na dvě poloviny, a sice
štěpanickou a jilemnickou, ke které připadla i ves Martinice. Panství jilemnické koupil v
roce 1657 rod Harantů z Polžic a Bezdružic, který je poté roku 1701 prodal Harrachům.
Ti pak drželi panství až do roku 1945. Jak konkrétně Martinice vznikly, nelze s určitostí
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říci, neboť dějiny zachovaly pouze různé dohady a pověsti. Dle jedné, v době, když se
zde usadili první obyvatelé, vynikal mezi nimi jistý statný a udatný chasník jménem
Martinecz, u vrchnosti velmi oblíbený. Vykonával pro ni, jako rychlý a odvážný jezdec
na koni oddané služby, zejména hrozilo-li nepřátelské tažení proti pánům z Valdštejna.
Posléze byl ustanoven vůdcem všech přistěhovalců. Podle něho se všeobecně říkalo
"Martinczova samota", později "Wes Martinicze" a do znaku obce dán kůň v běhu.
Geopolitické uspořádání
Martinice náležely až do roku 1960 k okresu jilemnickému, poté k okresu semilskému. V
tomtéž roce byla obec sloučena pod střediskovou obec Studenec, kde setrvala dlouhých
30 let. V roce 1990 se občané v referendu vyjádřili pro opětovnou samostatnost a v
řádných volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Nedí1nou součástí Martinic byla od
nepaměti i osada Rovnáčov, jejíž obyvatelé se však v roce 1990 rozhodli pro setrvání u
obce Studenec.

2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Martinice v Krkonoších je členem organizací Jilemnicko - svazek obcí, Krkonoše svazek měst a obcí a MAS "Přiďte pobejt!"z. s.;
Jilemnicko – svazek obcí
„Sdružení obcí - Jilemnicko“ bylo založeno v roce 1999. Zároveň bylo zadáno zpracování
„Koncepce rozvoje mikroregionu Jilemnicko“. Postupně se ke Sdružení připojily všechny
obce v okolí Jilemnice, pro které město Jilemnice vykonává přenesenou působnost. V
roce 2002 proběhla transformace ze „Sdružení obcí Jilemnicko“ na „Jilemnicko – svazek
obcí“. Svazek převzal veškeré aktivity sdružení a pokračuje v činnosti i v současné době.
Krkonoše svazek měst a obcí
Hlavní činností Svazku měst a obcí Krkonoše je uvádět do života projekty na podporu
cestovního ruchu v turistickém regionu a zajištění jejich financování. Krkonoše – svazek
měst a obcí od roku 2000 sdružuje 40 členů v turistickém regionu. Rozkládá se na území
větším než 80 000 ha a má více jak 60 000 stálých obyvatel. Je součástí
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Královéhradeckého a Libereckého kraje od Kořenova na západě až po Žacléř na východě
a každoročně jej navštíví několik milionů turistů z České republiky a zahraničí.
MAS „Přiďte pobejt!“
Občanské sdružení MAS „Přiďte pobejt!“ je dobrovolný spolek lidí, kteří usilují o rozvoj
Jilemnicka v duchu společných představ a předsevzetí. Tento záměr se snaží naplnit
mimo jiné i získáváním finanční podpory pro dané území. MAS „Přiďte pobejt!“ působí
na Jilemnicku od roku 2004.
V občanském sdružení se setkávají zástupci obcí, podnikatelé, místní spolky i neziskové
organizace. Členy jsou soukromí zemědělci, drobní řemeslníci, majitelé muzeí i
soukromých firem, skauti, hasiči, zástupci Správy Krkonošského národního parku i
horských zemědělských družstev.

Mapa č. 4 - Obce zapojené v MAS „Přiďte pobejt!“
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2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Martinice leží v srdci rozlehlé podkrkonošské oblasti, ohraničené na severu hřebeny
Krkonoš, na severozápadě Jizerskými horami, na jihozápadě Českým rájem a na východě
Broumovským mezihořím.
Území obce Martinice v Krkonoších leží na rozhraní povodí českých řek Jizery a Labe.
Převážnou část obce odvodňuje líně tekoucí říčka Jilemka, patřící k povodí horní Jizery.
Jilemka, pramení v polích u Zálesní Lhoty, protéká jižní částí lesního komplexu Bransko
a Dolením koncem obce Martinice. Zde přijímá zleva potok Jílovku, která odvodňuje
Hoření konec obce a Pantátův potok. Podél lesního komplexu Maňasovsko směřuje
Jilemka dále k městu Jilemnice a svému ústí do krkonošské řeky Jizerky v Hrabačově. V
jihozápadním cípu obce pramení říčka Oleška, která teče do Staré Paky a v Semilech ústí
do Jizery. Nejzazší jihovýchodní cíp martinického katastru již patří k povodí Lhotského
potoka a spolu s ním k povodí horního Labe.

2.3.2. Demografická charakteristika
Podle aktuálních údajů k 31. 12. 2016 měla obec Martinice v Krkonoších 612 obyvatel:
mužů (51,5%) a žen (48,5 %). Průměrný věk v obci byl 40,4 let.
Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Martinice v Krkonoších k 31.12.2016
Počet obyvatel celkem
v tom podle
muži
pohlaví
ženy
v tom podle věku
0-14

612
315
297

15-64
65 a
více
Průměrný věk

404

105

103
40,4

Počtem obyvatel obce Martinice v Krkonoších se řadí mezi menší obce, v minulosti zde
žila i tisícovka občanů. Klesající tendence nastala po 2. světové válce, v současnosti počet
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obyvatel mírně stoupá. Úbytek občanů se radnice snažila zastavit např. zainvestováním
stavebních parcel a jejich následným prodejem zájemcům o stavbu rodinných domků.
Demografické údaje obce Martinice v Krkonoších jsou v Databázi demografických údajů
uvedeny od roku 1992, do té doby obec Martinice spadala pod střediskovou obec
Studenec.
Celkový přírůstek obyvatelstva v posledních letech mírně stoupá, v roce 2015 se počet
obyvatel přehoupl přes hranici 600 obyvatel (v roce 2015 – 608 obyvatel, v roce 2016 –
612 obyvatel, vždy k 31.12.)
Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Martinice v Krkonoších – 1992 -2016 (vždy
k 31.12.
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Vývoj počtu obyvatel v obci Martinice
v Krkonoších 1992 - 2016 (vždy k 31.12.)

Rok

Celkový přírůstek obyvatel v obci Martinice v Krkonoších se v posledních letech
pohybuje buď v mírně kladných anebo mírně záporných hodnotách. Na těchto hodnotách
se podílí přirozený i migrační přírůstek.
Tabulka č. 4 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek v obci Martinice v Krkonoších
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Přírůstek
přirozený
-6
2
-7
-2
-1
-3
4
-5
-3
-2
2
Přírůstek
migrační
18
-1
14
9
-1
-8
7
17
4
2
12
2
Přírůstek
celkový
12
1
7
7
-2 -11
11
12
4
-1
10
4

19

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Martinice v Krkonoších
2019-2029

2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Martinice v Krkonoších vychází z dat Sčítání lidu, bytů
a domů 2011.
Nejvíce obyvatel obce Martinice v Krkonoších má střední vzdělání bez maturity
(42,6 %). Úplné střední vzdělání s maturitou má necelá třetina obyvatel obce (24,5 %).
Základní vzdělání má 17,3 % obyvatel obce. Vysokoškolské vzdělání má 9,0 % obyvatel
obce. Vzdělání nebylo zjištěno u 2,8 % obyvatel.

Tabulka č. 5 - Vzdělanostní struktura obce Martinice v Krkonoších podle SLBD 2011
Obyvatelstvo 15leté a starší
bez vzdělání,
základní vč.
neukončeného
vyučení a stř.
odborné bez mat.
v tom podle
stupně vzdělání

úplné střední s
maturitou
vyšší odborné a
nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání

20

Abs.

462

%
100 %

80 17,3 %

197 42,6 %
113 24,5 %
19
44

4,1 %
9,0 %

13

2,8 %
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2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Popis ekonomické aktivity obyvatelstva obce Martinice v Krkonoších vychází z
dostupných dat Statistického lexikonu obcí České republiky 2013.
V obci Martinice v Krkonoších bylo podle těchto dat celkem 268 ekonomicky aktivních
obyvatel, tj. 47,6 % obyvatel obce Martinice v Krkonoších. Celorepubliková hodnota
ekonomicky aktivních obyvatel v témže období činila 48,7 %.
Z 268 ekonomicky aktivních obyvatel obce Martinice v Krkonoších bylo celkem
zaměstnáno 254 obyvatel (tj. celkem 94,8 %), což je více než činí celorepubliková
hodnota. Z obce vyjíždí za prací 42 %, tj. tato hodnota je vyšší než hodnota za Českou
republiku.
Tabulka č. 6 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Martinice v Krkonoších

Počet
obyvatel

Martinice v
Krkonoších
Česká
republika
celkem

563

Ekonomicky aktivní

Z toho: zaměstnaní
Ze zaměstnaných:
Celkem
vyjíždějící za prací
mimo obec

Abs.

%

Abs.

v%

Abs.

%

268

47,6 %

254

94,8 %

107

42 %

48,7 %

4 580 714

90,2 %

1 137 176

24,8 %

10 436 560 5 080 573
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2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
V obci Martinice v Krkonoších bylo v roce 2015 evidováno 138 podniků. Nejčastěji
v obci podnikaly fyzické osoby (86,2 % z celkového počtu registrovaných podniků).
Tabulka č. 7 – Počet subjektů hospodářská činnost v obci Martinice v Krkonoších
v roce 2015
Počty
Subjekt
Abs.
%
Státní organizace
1 0,7 %
Akciové společnosti
0 0,0 %
Obchodní společnosti
6 4,3 %
Družstevní organizace
0 0,0 %
Podnikatelé
119 86,2 %
Svobodná povolání
4 2,9 %
Ostatní právní formy
8 5,8 %
Celkem
138 100 %
Z hlediska převažující ekonomické činnosti v roce 2015 nejvíce registrovaných podniků
v obci Martinice v Krkonoších působilo v oblasti velkoobchodu, maloobchodu, opravách
a údržbách motorových vozidel (22,2 %). Druhým nejčastějším zaměřením
v podnikatelské sféře byla oblast zpracovatelského průmyslu (15,1 %). Na pomyslné třetí
příčce nejčastěji převažujících činnosti v obci Martinice v Krkonoších byly ostatní, blíže
nespecifikované, činnosti (11,1 %).
Graf č. 2 – Subjekty podle převažující činnosti v obci Martinice v Krkonoších k 31. 12.
2015

Subjekty podle převažující činnosti v obci
Martinice v Krkonoších v roce 2015
Velkoobchod a maloobchod

22,2%

Zpracovatelský průmysl

15,1%

Ostatní činnosti

11,1%

Stavebnictví

11,1%

Profesní, vědecké a technické činnosti

10,3%

Ubytování, stravování a pohostinství

10,3%

Zemědělství, lesnictví, rybářství

10,3%

Doprava a skladování
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
0,0%

5,6%
3,2%
0,8%
5,0%
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Tabulka č. 8 - Vybrané ekonomické subjekty v obci Martinice v Krkonoších
TJ Sokol Martinice v Krkonoších Sportovní a kulturní činnost
Přeprava materiálů a zásilek, skladování
Jaroslav Horký
zboží.
Spolek
železniční
historie Nezávislé dobrovolné sdružení zájemců o
železniční dopravu.
Martinice v Krkonoších
SH ČMS - Sbor dobrovolných Sbor dobrovolných hasičů.
hasičů Martinice
Domácí i průmyslová chladicí technika,
TOPCHLAD s.r.o.
tepelná
čerpadla,
klimatizace,
kondenzační sušičky, chillery, výčepní a
nápojová technika.
cross
country,
enduro,
ENDURO MARTINICE - v AČR Závody
motoskijöring a horseskijöring.
Oprava i prodej nových kapalinových,
KVINTO s.r.o.
olejových a vzduchových chladičů,
klimatizací a výměníků topení pro osobní
i nákladní auta, zemědělské a stavební
stroje, autobusy nebo sahary do hal
Základní škola a Mateřská škola Školství.
Martinice
v
Krkonoších,
příspěvková organizace
Státní správa a samospráva.
Obec Martinice v Krkonoších
MUDr. Štěpán Gazda

Zdravotnictví.

2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel
registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel
ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti.
Údaje za nezaměstnanost v obci Martinice v Krkonoších je v uvedena v tabulce
„Nezaměstnanost v obci Martinice v Krkonoších a srovnání s ČR v roce 2016“. Podíl
nezaměstnaných osob ve sledovaných měsících byl mírně nižší než podíl nezaměstnaných
osob za Českou republiku (mimo prosinec 2015).
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Tabulka č. 9 - Nezaměstnanost v obci Martinice v Krkonoších
Obec Martinice v Krkonoších
Dosažitelní
Podíl
uchazeči
Obyvatelstvo Volná nezaměstnaných
15-64
15-64
místa
osob

Období
červen
18
2015
prosinec
22
2015
červen
14
2016

Česká republika
Podíl
nezaměstnaných
osob

392

0

4,6 %

5,2 %

392

0

5,6 %

5,4 %

404

0

3,5 %

5,2 %

prosinec
16
2016

404

0

4,0 %

5,1 %

červen
2017

13

404

0

3,2 %

4,0 %

prosinec
14
2017

404

0

3,5 %

3,8 %

2.5. Podmínky pro zemědělství
Obec Martinice v Krkonoších má katastrální výměru 327 ha v nadmořské výšce nad 482
m n. m..
Martinice v Krkonoších leží v zemědělském výrobním typu bramborářsko-žitnoovesném. Na polích se pěstuje žito, oves, ječmen, pšenice, brambory, pícniny, řepka
olejka, len, mák a kukuřice. Pastviny slouží k pastvě hovězího dobytka, ovcí a koz.
V obci působí dva zemědělští podnikatelé: Jiří Horáček a Josef Buchar.
Tabulka č. 10 - Druhy pozemků v obci Martinice v Krkonoších
Druhy pozemků (ha)

rok
2015

Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)

327
145
0
0
15
3
103
265
18
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Tabulka č. 11 - Druhy pozemků v obci Martinice v Krkonoších - pokračování
Druhy pozemků (ha)

rok
2015

Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Koeficient ekologické stability (%)

5
8
31
0,77

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Územím obce Martinice v Krkonoších prochází: silnice II. třídy II/293, třetí třídy III/2935
a III/295.
Železnice
Územím obce Martinice v Krkonoších prochází: trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Stará
Paka – Trutnov, která prochází přes Roztoky u Jilemnice, Martinice v Krkonoších a Horní
Brannou. Dále železniční trať 042 Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad
Jizerou. Svým umístěním v zastavěném území rozdělují obec a částečně ovlivňují
investiční záměry obce.
Mapa č. 5 - Dopravní infrastruktura Martinice v Krkonoších
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2.6.2. Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Obec Martinice v Krkonoších zásobuje pitnou vodou převážnou většinu obyvatel z
vlastního zdroje a dodává vodu i okolním obcím (vodovod je napojen na vodovodní
systém města Jilemnice, ze kterého je zásobena část města Jilemnice a část obce Roztoky
u Jilemnice). Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou
vodou ze soukromých studní. Do budoucna se předpokládá rozšíření vodovodní sítě pro
nově navrhované lokality.
Kanalizace
Obec Martinice v Krkonoších vymezuje novou veřejnou kanalizaci napojenou dále na
ČOV Jilemnice. Do doby vybudování veřejné kanalizační sítě bude odkanalizování a
čištění odpadních vod řešeno individuálně pravidelně vyváženými bezodtokými jímkami
nebo domovními ČOV.
Plynofikace
Obec Martinice v Krkonoších není plynofikována.

2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Podle Statistického lexikonu obcí 2013 je v obci Martinice v Krkonoších 211 domů, 200
rodinných, 298 bytů a obydlených bytů 222.

Martinice v
Krkonoších

211

200

26

obydlené

celkem

celkem

Obec

rodinné

Tabulka č. 12 - Počty domů, bytů v obci Martinice v Krkonoších podle Statického
lexikonu obcí 2013
Domy
Byty

298

222
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2.7.2. Školství
V obci je v provozu mateřská i základní škola, ale pouze pro 1. až 5. postupný ročník.
Obě se však potýkají s nedostatkem žáků. V letech 1927 až 1939 učil na zdejší škole
známý sběratel krkonošských koled Josef Horák.

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotnictví
V obci Martinice v Krkonoších je ordinace praktického lékaře pro dospělé (ordinuje
MUDr. Jaroslav Gottwald a MUDr. Martin Košelka). Dále pak je ordinace praktického
lékaře v Roztokách u Jil. a Zálesní Lhotě.
V Jilemnici existuje rovněž nemocnice. Z hlediska specializace unikátním zařízením je
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, kde se léčí pacienti z
celé ČR. V horské části území rovněž operuje Horská služba. Ta má svou stanici v
Rokytnici nad Jizerou, v zimě pak v Benecku a Rokytnici – Studenově.
Výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje jsou v Jilemnici
a Rokytnici nad Jizerou.
Sociální péče
V obci Martinice v Krkonoších není poskytovatel sociálních služeb, v regionu je síť
sociálních služeb velmi řídká.

2.7.4. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do
tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky,
dále také lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské
vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.

27

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Martinice v Krkonoších
2019-2029

Tabulka č. 13 - Instituce občanské vybavenosti v obci Martinice v Krkonoších
Instituce občanské vybavenosti
Výskyt v obci
Pošta

Ano

Škola a mateřská škola

Ano

Zdravotnické zařízení

Ano

Zásahová jednotka SDH

Ano

Restaurace

Ano

Knihovna

Ano

Hřiště

Ano

Hřbitov

Ano

2.8. Volný čas v obci
Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným
územím, přispívat ke zvýšení vzdělanosti, nabízet širokou škálu volnočasových a
sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj.
Společenský a kulturní život obce ovlivňují především tři subjekty: obecní úřad, Sbor
dobrovolných hasičů a TJ Sokol. Třebaže Martinice nejsou velkou obcí, kulturních a
sportovních akcí je zde mnoho. Na své si přijdou jak zájemci z řad dětí, tak i dospělých.

2.8.1. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Informace pro veřejnost jsou vyvěšovány na vývěskách, úřední desce (pevné i
elektronické). Obec Martinice v Krkonoších má webové stránky: martinicevkrk.cz. Obec
Martinice v Krkonoších zavedla aplikaci mobilní rozhlas.

2.9. Cestovní ruch
Obec Martinice v Krkonoších je velmi zajímavá svou malebnou a atraktivní polohou,
neboť se zde stýká oblast Krkonoš a Českého ráje.
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Martinice tvoří klidné a výhodné východisko do obou těchto atraktivních turistických
oblastí, do biosférické rezervace a národního parku Krkonoše, stejně jako do Chráněné
krajinné oblasti a Evropského geoparku Český ráj, jehož hranice prochází přímo obcí.

Krkonoše
Krkonoše mají v rámci střední Evropy výhodnou geografickou polohu, velmi příznivou
nejen pro české turisty. Nacházejí se na hranicích mezi Českou republikou a Polskem,
zároveň však nejsou příliš vzdáleny od Německa. V Libereckém kraji se rozprostírají v
severní části okresu Semily. Jedná se o oblast s vhodnými podmínkami pro letní i zimní
turistiku. Celá oblast je turisticky často využívána, Krkonoše jsou přitažlivé v každé roční
době, a to jak pro lyžaře, tak i pro vyznavače pěší turistiky. Uspokojí nejen náročného
rekreanta ve špičkově vybavených střediscích, ale i rodiny s dětmi hledající klidné formy
rekreace. Najdeme zde mnoho vleků a lanovek.
V roce 1963 byl na území Krkonoš vyhlášen Krkonošský národní park (KRNAP).
Z hlediska turistických oblastí je významnější oblast Krkonoše – západ, která zaujímá
podstatně větší plochu kraje než oblast Krkonoše – střed (z Libereckého kraje do této
oblasti spadají pouze 3 obce, obce Martinice v Krkonoších náleží do oblasti Krkonošestřed.
Krkonoše západ – turistická oblast na rozloze 382 km2 s významnými středisky
Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Kořenov má nejvyšší koncentraci ubytovacích
zařízení a lůžkové kapacity. Je charakteristická celoročním turistickým a rekreačním
využitím s převahou zimní sezóny.

Český ráj
Turistickým regionem a současně i turistickou oblastí je Český ráj. Do Libereckého kraje
zasahuje pouze svou severní částí, na východě tato malebná oblast přechází v
Podkrkonoší a na severu je ohraničena pásem Jizerských hor a Krkonoš. V této oblasti,
ležící na středním toku Jizery, se kombinuje rozmanitost přírodních krás s bohatými
historickými památkami, zejména hrady a zámky.
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Dominující rekreační funkcí Českého ráje je především poznávací turistika, rekreace,
městská a venkovská turistika, cykloturistika, chataření a chalupaření. Výjimečná krajina
se spoustou rostlinných a živočišných společenstev byla v roce 1955 hlavním důvodem
pro vyhlášení první chráněné krajinné oblasti v tehdejší republice. Od 5. října 2005 se
Český ráj stal součástí evropské sítě geoparků – a zároveň geoparkem UNESCO.

2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Zděná zvonice z roku 1845, která se v roce 2005 dočkala opravy a kamenná boží muka z
roku 1838 na místním hřbitově, jež byla v roce 1998 prohlášena kulturní památkou a
následně zrestaurována.
Martinické nádraží
K největším zajímavostem přímo v obci patří martinické nádraží. Místo se zajímavou
historií si dodnes zachovalo svou jedinečnou atmosféru. Jako bychom se vrátili v čase o
několik desetiletí zpět. Na první pohled nás nejspíše zaujme skutečnost, že se zde k řízení
železničního provozu stále používají dnes již ojedinělá mechanická návěstidla. Při bližší
prohlídce zde objevíme pozoruhodných zařízení a staveb ještě více. Stanice jako celek
tvoří unikátní areál s dochovaným a plně funkčním systémem řízení a zabezpečení
provozu na železnici z poloviny 20. století. Železniční stanice byla vyhlášena kulturní
technickou památkou, v prostoru nádraží se nachází naučná stezka (2019), která
poskytuje bližší informace o stavbách a technickém řešení zabezpečení provozu na
železnici.

Naučná stezka U mlýna
Naučná stezka U mlýna se nachází v těsném sousedství obce Martinice v Krkonoších pod
vrchem Bransko v oblasti Martinických rybníků.
Vychází z místa nedaleko od roubené stavby tzv. Martinického mlýna, měří necelé dva
kilometry a má sedm zastávek (Martinický mlýn, Obnova Martinických rybníků,
Historický vývoj lesa, Na Bubně, Přirozená obnova lesa, Slané bahno, Les mnoha tváří).
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Mottem naučné stezky je: “Les je ostrovem života v člověkem využívané krajině.”
Přibližuje také jak významnou roli pro vývoj zdejších lesů hráli jejich majitelé a správci
od hraběte Harracha (17. století) až po Lesy České republiky, s. p., které lesní pozemky
převzaly do své správy v roce 1992.

2.10. Životní prostředí v obci
Na území obce Martinice v Krkonoších najdeme tyto prvky ochrany přírody a krajiny:


území Geoparku UNESCO Český ráj,



registrovaný významný prvek „Louky v Martinicích“,



památný strom „lípa velkolistá“.

Na území obce Martinice v Krkonoších se nachází tyto územní systémy ekologické
stability:


lokální biocentrum LC17 - „U Zákřežníka“ – 1637;



lokální biocentrum LC624 – „Martinický rybník, U mlejna“ – 624;



lokální biokoridor LK13 – „Zásadecko – Bukovecký potok, Kněžsko“ - 606/1635;



lokální biokoridor LK15 – „Horní část Bukoveckého potoka - Čejkovice“ (1622)/1635;



lokální biokoridor LK16 - „U rybníka, Jilemka, Zákřežník“ - 627/1637;



lokální biokoridor LK18 – „U Zálesní Lhoty, Holubí vrch“ – (625)/(1636).

Na území obce Martinice v Krkonoších se nachází tyto regionální ÚSES:


regionální biokoridor RK4 - „Maňasovsko - Jilemka“ – 624/(627) – RK705.
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III. Statistická šetření
3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu
Průzkum s názvem Investice obce v budoucích letech byl proveden metodou vyplňování
standardizovaných dotazníků občany obce Martinice v Krkonoších.
Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Martinice
v Krkonoších. Šetření bylo dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy
dotázaných.
V dotazníku měli občané hodnotit oblasti v obci. V další obsáhlé otázce měli obyvatelé
obce subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat v následujících letech.
Tato otázka obsahovala 14 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle důležitosti od 1
(nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá). Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším prioritám
respondenti přiřazovali „známku“ 1, mají nejvýznamnější priority nejnižší součty bodů.
Takto jsou seřazeny také výsledky, na prvních místech jsou uvedeny položky s nejnižšími
počty bodů, neboť se jedná o nejvýznamnější priority.
Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky
obecního úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v prosinci 2018.
Celkem bylo odevzdáno 76, vyhodnoceno bylo 69 dotazníků, 7 dotazníků nebylo možné
vyhodnotit z důvodu neúplného vyplnění respondenty.

3.2. Výsledky průzkumu
Průzkumu se zúčastnilo 54,5 % žen a 45,5 % mužů. Z hlediska věkové struktury bylo
nejvíce respondentů ve věku 26-50 let (53,6 %), nad 50 let bylo 40,6 % dotázaných a do
věku 25 let bylo 5,8 % dotázaných. Z hlediska vzdělání bylo nejvíce respondentů se
středoškolským vzděláním (65,2 %), vysokoškolským vzděláním (29,0 %) a základním
vzděláním (5,8 %).
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Hodnocení jednotlivých oblastí v obci
Velmi obsažná otázka se týkala hodnocení oblastí v obci. Respondenti výzkumu měli
danou oblast ohodnotit, zda ji vnímají jako velmi dobrou, dobrou, průměrnou, spíše
nedostatečnou nebo zcela nedostatečnou. Z hodnocení respondentů byla spočítána
průměrná „známka“. Hodnocení je uvedeno v tabulce „Jak hodnotíte následující oblasti
v obci?“.

Tabulka č. 14 - Jak hodnotíte následující oblasti v obci?
Průměrná
Oblast
známka
Zásobování vodou
1,2
Komunikace s obecním úřadem
1,5
Nakládání s odpady
1,7
Školství
1,8
Životní prostředí v okolí obce
1,9
Bezpečnost v obci
1,9
Bioodpad
1,9
Veřejná zeleň
2,0
Celkový vzhled obce
2,1
Možnosti pro výstavbu rodinných domů 2,4
Sportovní vyžití
2,4
Možnosti nakupovaní
2,5
Dostupnost bydlení
2,7
Zdravotnictví
2,9
Kulturní vyžití
3,2

Priority rozvoje obce
Pro každou z 14 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí
každého občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1
a daná oblast rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou,
ohodnotil ji číslem 3 a oblast získala 3 body.
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Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejnaléhavější priorita školství (84 bodů),
zdravotnictví a sociální péče (89 bodů), opravy místních komunikací (91 bodů), investice
do infrastruktury (102 bodů).
Dále byly pro účastníky výzkumu důležité tyto oblasti rozvoje: podpora životního
prostředí (105 bodů), podpora kultury (114 bodů), rozvoj cestovního ruchu (121 bodů),
podpora místních spolků (122 bodů) a podpora sportovních aktivit (122 bodů).
Jako velmi významné oblasti rozvoje vnímali občané, kteří se zúčastnili výzkumu:
investice do veřejných budov (124 bodů), podpora sociální sféry (126 bodů), investice do
veřejných prostranství (136 bodů), podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst (139
bodů) a péče o sakrální stavby (150 bodů).
Priority oblastí rozvoje obce Martinice v Krkonoších podle respondentů průzkumu jsou
uvedeny ve stejnojmenném grafu.

Graf č. 3 - Priority oblastí rozvoje obce Martinice v Krkonoších podle respondentů
průzkumu
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Nejvýznamnější oblastí priorit obce Martinice
v Krkonoších podle respondentů průzkumu
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Graf č. 4 - Nejvýznamnější priority rozvoje obce podle pohlaví respondentů průzkumu
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Graf č. 5 - Nejvýznamnější priority rozvoje obce podle pohlaví respondentů průzkumu
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Textová část
Respondenti měli možnost uvést své připomínky k rozvoji obce. Dotazovaní uvedli do
textové části tyto připomínky:
Občanská vybavenost
„Nutnost zajištění ordinace obvodního a zubního lékaře.“
„Vybudování multifunkčního hřiště a cyklostezky do Jilemnice.“
„Přístup veřejnosti na fotbalové hřiště.“
„Velká pochvala obci a Jednotě Jilemnice za „vzkříšení“ prodejny v obci. Kdyby bylo ve
všední dny otevřeno aspoň do 16.30, bylo by to pro nás pracující lepší. Ale i tak je to
lepší, než to bývalo. Díky.“
„Martiničtí starousedlíci se neznají s nově přistěhovanými. Chybí přirození sdružování
lidí v obci (kulturní akce, společenský sál). Do budoucna v tom spatřuji problém.“
„Plně podporuji záměr obce postavit novou budovu MŠ v areálu školy.“
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Infrastruktura obce - silnice
„Pluhování obce by mělo být zajištěno, než lidé odjedou do práce a do škol.“
„Silnice v kolonii „Pod nádražím“ je téměř nepoužitelná, ať už pro pěší, cyklisty nebo
automobily.“
„V obci chybí zpomalovací prvky na hlavní silnici nad 50 km/h, přechod pro chodce,
děkující rada, směrovky ze silnic na OU, obchod, nádraží, rybník, střed obce s mapou
turistickou, orientační info o zajímavostech obce apod pro projíždějící.“
„Nebezpečné přecházení u autobusových zastávek u hřiště!! Umístění retardér na
křižovatce u vývěsky.“

Shrnutí poznatků průzkumu
Priority a jejich pořadí je shrnuto v níže uvedené tabulce. Nejvýznamnějšími prioritami
obce je občanská vybavenost a infrastruktura obce.
K těmto oblastem rozvoje se vyjadřovali respondenti i v textové části.
Tabulka č. 15 - Priority rozvoje obce a jejich pořadí
Pořadí
priority
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Priorita
Školství
Zdravotnictví a sociální péče
Oprava místních komunikací
Investice do infrastruktury
Podpora životního prostředí
Podpora kultury
Rozvoj cestovního ruchu
Podpora sportovních aktivit
Podpora místních spolků
Investice do veřejných budov
Podpora sociální sféry
Investice do veřejných
prostranství
Podpora zaměstnanosti a
vznik pracovních míst
Péče o sakrální stavby
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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
4.1. Strategická vize
Strategická vize rozvoje obce Martinice v Krkonoších popisuje základní strategickou
orientaci obce, deklarující čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém
horizontu (tj. do roku 2029) dosáhnout.
Podhorská obec Martinice v Krkonoších se nachází v severovýchodních Čechách
v podhůří Západních Krkonoš v nadmořské výšce 482 metrů. Obec je velmi zajímavá
svou malebnou a atraktivní polohou, neboť se zde stýká oblast Krkonoš a Českého ráje.
Martinice tvoří klidné a výhodné východisko do obou těchto atraktivních turistických
oblastí, do Krkonošského národního parku, stejně jako do Chráněné krajinné oblasti
a Evropského geoparku Český ráj, jehož hranice prochází přímo obcí.

Vize:
Obec Martinice – zachování génia loci malebného podhorského prostředí v Libereckém
kraji. Rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury obce. Vytváření přirozeného
prostředí pro setkávání se obyvatel obce.
Priority rozvoje obce se budou týkat především, občanské vybavenosti, infrastruktury
obce podpory životního prostředí, podpory spolků a podpory cestovního ruchu, podpory
trhu práce.
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4.2. SWOT analýza

Silné stránky







Tabulka č. 16 - SWOT analýza
Slabé stránky

Příležitosti








Malebné prostředí.
Udržování vesnického rázu
obce.
Rozvoj obce v posledních letech
(rekonstrukce školy).
Komunikace s obecním úřadem.
Prodejna Jednoty v obci.
Web obce.





Negativa spojené s suburbanizačním
procesem (nárůst nově
přistěhovaného obyvatelstva).
Chybí prostor pro přirozené
sdružování osob.
Přetížení komunikací a jejich špatný
stav, údržba.
Školství a zdravotnictví.

Hrozby


Meziobecní spolupráce obcí.
Rozvoj společných služeb pro
obyvatele obce.
Rozvoj bydlení a podpora
mladých lidí.
Zachování tradičního rázu obce.
Vybudování multifunkčního
hřiště a cyklostezky do
Jilemnice.
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Vysoká administrativní zátěž
(dotačního řízení, v podnikání,
v místní samosprávě).
Malá podpora malých obcí státem.
V případě většího přílivu obyvatel
do obce může nastat horší sociální
identifikace obyvatelstva s místem
bydliště.

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
Martinice v Krkonoších
2019-2029

4.3. Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který
odpovídá výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí
situaci. A je stanoven takto:
Obec Martinice v Krkonoších umožňující obyvatelům příjemné a klidné bydlení ve
severovýchodních Čechách v podhůří Západních Krkonoš, rozvoj obce jako klidného
a „zeleného“ místa pro život pro současné obyvatele, ale i nově příchozí.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím
stanoviskům:


současný profil regionu



strategická vize regionu



globální cíle regionu



SWOT analýzy



výsledky průzkumu názorů občanů



aktuální problémy obce



aktuální návrhy samosprávy obce

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových
os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného
globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého
by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se
odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro
přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
Strategickým cílem obce Martinice v Krkonoších je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:
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Rozvoj občanské vybavenosti.



Rozvoj infrastruktury obce.



Rozvoj a podpora turistické infrastruktury



Zkvalitnění životního prostředí – údržba zeleně.



Rozvoj spolkového a komunitního života.

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v
obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný
rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj
občanské vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které
jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií.
Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené
prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli),
výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a
adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a realizátorem).
Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních
oblastí rozvoje:
Tabulka č. 17 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Martinice v Krkonoších
1.1 Výstavba mateřské školy vč. zahrady
PRIORITA 1.
Občanská vybavenost
1.2 Rekonstrukce areálu ZŠ
1.3 Výstavba a oprava obecních bytů
1.4 Vybudování centra obce
1.5 Hasičská zbrojnice, centrum pro setkávání
1.6 Výstavba sociálního zázemí a pódia v areálu TJ Sokol
1.7 Technické zázemí obce
1.7 Dokončení úprav hřbitova
2.1 Oprava místních komunikací
PRIORITA 2.
Infrastruktura obce
2.2 Výstavba chodníků
3.3 Cyklostezka
PRIORITA 3.
Turistický ruch
4. 1 Odbahnění rybníka, stabilizace hráze
PRIORITA 4. Životní
prostředí
4.2 Pořízení komunální techniky
PRIORITA 5. Spolkový 5.1 Podpora spolků
a komunitní život
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost
Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury
v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce (chodníků).
PRIORITA 1.1: Výstavba mateřské školy vč. zahrady
Popis priority 1.1: Výstavba mateřské školy vč. zahrady
V rámci této priority je cílem výstavba mateřské školy vč. zahrady. Realizace tohoto
opatření povede ke kvalitnímu vzdělání předškolních dětí bez nutnosti dojížďky.
Mateřská školka je, jak vyplynulo z průzkumu občanů obce, důležitým prvkem
v občanské vybavenosti obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz
PRIORITA 1.2: Rekonstrukce areálu ZŠ

Popis priority 1.2: Rekonstrukce areálu ZŠ
V rámci této priority je cílem rekonstrukce areálu ZŠ. Konkrétně pak je v rámci realizace
opatření naplánováno vybudování odpočinkové zóny, výstavba sportovní plochy,
stabilizace stávajícího stavu. Realizace opatření přispěje ke kvalitnímu vzdělání školních
dětí bez nutnosti dojížďky. Škola je významným prvkem v občanské vybavenosti obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:
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Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

PRIORITA 1.3: Výstavba a oprava obecních bytů
Popis priority 1.3: Výstavba a oprava obecních bytů:
V rámci této priority je cílem výstavba a oprava obecních bytů. V rámci opatření bude
zrekonstruována obecní budova č.p. 163 na 4 bezbariérové byty a 2 startovací. Toto
opatření povede k rozvoji bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci kvalitní
život.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

PRIORITA 1.4: Vybudování centra obce
Popis priority 1.4: Vybudování centra obce
V rámci této priority je cílem vybudování centra obce, které vytvoří prostor pro kulturu,
prodejní stánky, sklad materiálu, zázemí pro techniku. Realizace opatření přispěje
k možnosti přirozeného setkávání se obyvatel obce.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

PRIORITA 1.5: Hasičská zbrojnice, centrum pro setkávání
Popis priority 1.5: Hasičská zbrojnice, centrum pro setkávání :
V rámci této priority je cílem dobudování a rozvoj hasičské zbrojnice, konkrétně pak
vybudování zázemí pro jednotku SDH a kulturního zařízení pro setkávání v obci.
Realizace tohoto opatření vytvoří kvalitního zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů.
Opatření povede k zvýšení operativnosti Sboru dobrovolných hasičů a současně
napomůže k posílení spolkového života a soudržnosti v obci. Význam opatření je
umocněn geografickou polohou obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz
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PRIORITA 1.6: Výstavba sociálního zázemí a pódia v areálu TJ Sokol
Martinice
Popis priority 1.6: Výstavba sociálního zázemí a pódia v areálu TJ Sokol
V rámci tohoto opatření je cílem výstavba sociálního zázemí a pódia v areálu TJ Sokol
Martinice. Opatření povede k zachování společenského života v obci, přispěje k možnosti
přirozeného setkávání se obyvatel obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

PRIORITA 1.7: Technické zázemí obce
Popis priority 1.7: Technické zázemí obce
V rámci tohoto opatření je cílem technické zázemí obce, pořízení garáže a skladových
prostor pro techniku, materiály. Opatření povede k možnosti pečovat o vzhled obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.7:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace
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PRIORITA 1.8: Dokončení úprav hřbitova
Popis priority 1.8: Dokončení úprav hřbitova
V rámci tohoto opatření je cílem dokončení úprav hřbitova, konkrétně pak ke zřízení
rozptylové loučky, stabilizace urnového háje. Opatření povede k obnově hřbitova v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.8:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace

PRIORITA 2. Infrastruktura obce
Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury
v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce (chodníků).

PRIORITA 2.1: Oprava místních komunikací
Popis priority 2.1: Oprava místních komunikací
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních komunikací, jejich oprava,
rekonstrukce. V rámci opatření dojde k provedení oprav místních komunikací včetně
podkladových vrstev. Toto opatření přispěje ke zlepšení dopravní situace v obci, udržení
možností vyjížďky obyvatel z obce za prací, školními povinnostmi atd.
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

PRIORITA 2.2: Výstavba chodníků
Popis priority 2.2: Výstavba místních chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníků, jejich oprava,
rekonstrukce a vybudování chodníků (výstavba chodníků podél silnice II/293). Toto
opatření povede zvýšení bezpečnosti chodců v obci, ke zlepšení dopravní situace v obci,
ke zlepšení celkového vzhledu obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz
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PRIORITA 3. Turistický ruch
Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.
PRIORITA 3.1: Cyklostezka Za prací
Popis priority 3.1: Cyklostezka Za prací
V rámci tohoto opatření je cílem vybudování cyklostezky, vybudování cyklostezky podél
silnice II/293 do Jilemnice. Toto opatření povede k zvýšení podílu cyklistické dopravy
na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel obce, cyklostezka
bude sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

PRIORITA 4. Životní prostředí

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a
výsadba zeleně v intravilánu obce. Čisté a nezničené životní prostředí v obci je hodnotou
území, která je z pohledu obyvatelstva považována za velmi důležitou.
PRIORITA 4.1: Odbahnění rybníka, stabilizace hráze
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Popis priority 4.1: Odbahnění rybníka, stabilizace hráze
Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníku 1950. Toto opatření povede k zadržení vody
v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení sedimenty,
zlepšení environmentálních a estetických funkcí chráněného území.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4. 1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře

PRIORITA 4.2: Pořízení komunální techniky
Popis priority 4.2: Pořízení komunální techniky
Cílem tohoto opatření je pořízení komunální techniky, konkrétně pak techniky pro
údržbu: sečení, kácení, pluhování, metení, odvoz. Toto opatření povede k lepší možnosti
péče o životní prostředí, ke zlepšení podmínek života v obci a zvýšení estetické hodnoty
krajiny.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:


Zjištění potřeb



Výběr komunální techniky



Posouzení zastupitelstvem



Nákup



Uskladnění



Provoz
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PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a
rozvoj spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím
spolupráce místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité
formování vztahu k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce
a neziskové organizace podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci,
jejich činnost má mezigenerační kontinuitu.

PRIORITA 5.1: Podpora spolků
Popis priority 5.1: Podpora spolků
Cílem této priority je odpovídající podpora spolků a sdružení, udržení spolkového života.
V rámci této priority budou podpořeny spolky v obci. V návaznosti na podporu spolků
budou realizovány projekty Priority 1: občanské vybavenosti: Hasičská zbrojnice,
centrum pro setkávání a Výstavba sociálního zázemí a pódia v areálu TJ Sokol Martinice.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:


Finanční podpora



Podpora propagace činnosti spolků



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků
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V. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a
strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a
projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude
vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování
monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených
aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování
Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Martinice v Krkonoších má potřebu střednědobého
programování při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip
integrovaného přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření
projektů). Proces postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.

VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém
rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k
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naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální
zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se
kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a
efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může být předmětem i různých
sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených
projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné
o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se
realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát,
EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních
prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich
rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.
Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické
oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno.
Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující
instituce a vlivní jednotlivci města a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti
vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí
procesu implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se
obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění
Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické
ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv projektů
na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno
Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů
či dokonce úprava celého nastaveného systému.
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Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je
nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané
změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,
který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a
začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními
úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o
organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké
veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci
rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu
podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota
ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů ve společně užívaném území.

6.1. Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně
používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument
v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány
údaje k dílčímu projektu.
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6.1.1. Projektový list
Tabulka č. 18 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Martinice v Krkonoších

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k
jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o
možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře
posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtů obce,
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identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a
identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat
prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje
použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba
provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo
nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, že donor určuje pravidla
použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv na škálu
realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na
jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet
o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy
řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky
naplňovaly původní očekávání.

7.2. Základní možnosti podpor
7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces
přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.
Graf č. 6- Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020
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Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
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Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na
národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových
priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně
zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly
podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze
strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci
neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR,
tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011

pověřeno Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR.

7.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2018,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Martinice v Krkonoších má možnost využít také řadu menších programů pod
záštitou ministerstev České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast
podpory. Tyto programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných
letech.
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Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory
nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např.
www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech
financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních
projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro
určitou cílovou skupinu obyvatel v obci Martinice v Krkonoších.

VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“,
který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých
členů samosprávy obce.
Tabulka č. 19 - Databáze projektů
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU
INVESTIČNÍ
NÁKLADY V PRIORITA
KČ
ANO NE
01
Výstavba mateřské školy vč. Ano
20 mil. Kč
Priorita
1:
zahrady
občanská
vybavenost
02
Oprava,výstavba
a Ano
0,5 mil. Kč
rekonstrukce základní školy
03
Výstavba a oprava obecních Ano
14 mil. Kč
bytů
04
Vybudování centra obce
Ano
5 mil. Kč
05
Hasičská zbrojnice, centrum Ano
20 mil. Kč
pro setkávání
06
Výstavba sociálního zázemí Ano
2 mil. Kč
a pódia v areálu TJ Sokol
07
Technické zázemí obce
Ano
2 mil. Kč
08
Dokončení úprav hřbitova Ano
0,5 mil. Kč
09
Výstavba a oprava místních
Ne
10 mil. Kč
Priorita
2:
komunikací
Infrastruktura
obce
010
Výstavba chodníků
Ano
5 mil. Kč
011
Cyklostezka Za prací
Ano
8 mil. Kč
Priorita
3:
Turistický
ruch
012
Odbahnění
rybníka,
Ne
10 mil. Kč
Priorita
4:
stabilizace hráze
Životní
prostředí
013
Pořízení komunální
Ano
0,8 mil. Kč
techniky
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