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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je
sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a
návazně navrhnout konkrétní rozvojové projekty, včetně způsobu realizace a
financování. V první (analytické) části strategického plánu jsou podrobně popsány a
hodnoceny nejrůznější faktory života v obci, provádí se srovnání, definují slabé a silné
stránky dané obce. Analytickou část tvoří profil obce a SWOT analýza obce. Ve druhé
(návrhové) části dokumentu jsou specifikovány potřeby, dlouhodobé i krátkodobé
rozvojové záměry dané obce. Způsob vypracování dokumentu je individuální a je
zvolena především s ohledem na velikost obce a administrativní význam obce.
K aktualizaci „Strategického rozvojového plánu obce“ došlo v souvislosti s
podstatnou obměnou Zastupitelstva obce po komunálních volbách v roce 2014. Z
celkového počtu sedmi zastupitelů obce, je v současném Zastupitelstvu obce šest
zastupitelů nových.
Na základě dohody mezi zastupiteli bylo stanoveno, a to za účelem utřídění
priorit obce a celkové inventarizaci projektů, počinů a aktivit v obci a z důvodu, aby
tyto byly plněny k všeobecné spokojenosti a maximální využitelnosti obyvatel naší
obce, aby byl „Strategický rozvojový plán obce“ aktualizován.
Naším hlavním a prvořadým zájmem je zvelebování, údržba, opravy a péče o
majetek ve vlastnictví obce (podrobněji uvedeno viz níže v plánu). Dále bychom se po
celou dobu trvání našich mandátů chtěli zaměřit na získávání financí pro obec z různých
dotačních titulů za účelem modernizace stávajícího majetku ve vlastnictví obce, ale i
prostřednictvím získaných financí k vytváření nového majetku do vlastnictví obce
(podrobněji uvedeno viz níže v plánu).
Zároveň pevně věříme, že spolkové organizace působící v naší obci se společně
s námi budou v hojné míře podílet na rozšíření a budování tradic kulturních a
společenských akcí v naší obci.

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍCH ČÁSTÍ DOKUMENTU

Profil obce:
Profil obce je souhrnným dokumentem charakterizujícím sociálně ekonomickou
situaci obce v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž by
se měla „odrazit“ strategie dalšího rozvoje obce.

SWOT analýza:
SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických
poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak
výstižná a objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek
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zkoumané obce a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení rozvoje obce.
Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, budou využity pro
upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie obce a
jako základ pro formulaci strategických cílů a rozvojových priorit, opatření a aktivit.

Strategie obce:
Na základě shromážděných informací, profilu a SWOT analýzy obce bude
vytvořena strategie obce. V rámci této části Strategického plánu rozvoje obce bude
deklarována vize obce, která výstižným způsobem charakterizuje žádoucí budoucí stav
obce v daném období. Půjde o období 2015 – 2025. Na tuto vizi navazují strategické
cíle dle navržených problémových okruhů. Problémové okruhy jsou rozpracovány do
jednotlivých opatření a aktivit. Strategie obce je základní platformou, na kterou budou
navazovat individuální projekty dílčího významu realizované obcí a jinými subjekty v
obci.
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A. P R O F I L O B C E
A. 1 Základní historické informace o obci

Ve druhé polovině třináctého století se usadila na hustě zalesněném místě Sendrahova
čeleď, jejíž členové vystavěli na statku nynějšího popisného čísla 11 tvrz, která sloužila
k obraně. Potomci Sendrahovi se nazývali Sendražští ze Sendražice. Odtud název obce
Sendražice. Obyvatelé Sendražice byli z kmene Chorvatů, jemuž vládl v 10. století slavný rod
Slavníkovců.
Sendražice jsou poprvé doloženy v roce 1297, kdy zde měl majetek Ondřej ze Sendražic.
Ve 14. století byl již poblíž tvrze kostel a fara. Tvrz se pokoušel získat i Vok z Valdštejna.
K tomu však nedošlo. V roce 1417 náležela ves i tvrz Matěji ze Sendražic
V roce 1512 prodává její majitel Beneš Sendražský ze Sendražic tvrz, dvůr a ves
Sendražice s dalšími vesnicemi majiteli smiřického panství Mikulášovi mladšímu Trčkovi
z Lípy. Tvrz přestala být sídlem, zpustla a zanikla. Po roce 1512 se v písemnostech již
nepřipomíná.
V roce 1533 při dělení Trčkových rodových panství došlo k novému vymezení
smiřického panství, k němuž bylo tehdy připojeno 28 vesnic. Panstvo zde nesídlilo, pobývali
zde jen hospodářští úředníci. Smiřice náležely Trčkům až do konfiskace jejich majetku v roce
1636. Tehdy se smiřické panství skládalo ze 46 vesnic. Zkonfiskované panství koupil od
královské komory v roce 1636 Matyáš Gallas.
Podle vyprávění kronikáře náleželi sendražičtí poddaní od roku 1661 do roku 1790
k panství hořiněvskému. V roce 1790 byla Hořiněves prodána císaři Josefu II., který již v roce
1780 koupil smiřické panství od Jana Václava z Paaru. Tak byla obě panství spojena a vše přišlo
do majetku komory císařské, a to až do roku 1918. Ves Sendražice patřila tedy do roku 1848
ke komornímu panství Smiřice a Hořiněves. V zařazení do politického okresu docházelo ke
změnám. Ves patřila střídavě k politickému okresu Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř a Hradec
Králové.
Katolický kostel stojí na mírném návrší uprostřed starého hřbitova v dolní části obce.
Nejstarší dochovaná zmínka se objevuje v soupise papežských desátků z roku 1352. Dokladem
o existenci kostela je Svatostanislavské patronicum z roku 1588. První bezpečně uvedený zápis
je v soupise poddaných podle víry z roku 1651. Kostel je zasvěcen svatému Stanislavu.
Fara v Sendražicích se připomíná dle register papežského desátku již v roce 1352. V 17.
století fara v Sendražicích zanikla, zřejmě z nedostatku katolického kněžstva.
Škola existovala v Sendražicích již v roce 1714. Vyučovalo se po chalupách. První
školní budova byla postavena v roce 1793. V roce 1825 byla tato zbourána a nová budova školy
se otevřela 7. března 1826.
V roce 1917 byl postaven nový hřbitov včetně nové márnice.

6

Obec byla a je hlavně obcí zemědělskou. Při první parcelaci velkostatkářské půdy v roce
1920 bylo místním bezzemkům přiděleno 30 ha půdy, a tak vzniklo několik drobných
zemědělství.
Sendražičtí založili v roce 1902 kampeličku a roku 1905 sušárnu na čekanku.
V roce 1956 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, od roku 1962 do roku 1975
docházelo ke slučování s dalšími družstvy. V letech 1991 – 1992 dochází k postupnému zániku
družstva na našem katastru.
V roce 1957 se začalo s výstavbou vodní nádrže, která byla dokončena v roce 1959.
Umožňovala koupání jak dospělých tak dětí.
V roce 2001 byl v obci vybudován vodovod a plynovod.

A.2 Poloha obce

Obec Sendražice se rozkládá asi 15 kilometrů západně od centra Hradce Králové, leží
v nadmořské výšce 263 m a jeho katastrální výměra je 501 ha. Obec je přístupná od silnice I/33
po silnice III/32531. Dle administrativního členění náleží Sendražice do Královéhradeckého
kraje.

A.3 Obecné a kontaktní údaje

Kontaktní informace o obci

Status

obec

Kraj

Královéhradecký

Okres

Hradec Králové

Název úřadu

Obecní úřad Sendražice

Adresa

Sendražice 1, 503 03 Smiřice

E-mail

ou@sendrazice.cz

WWW

www.sendrazice.cz

Telefon

495 426 210, 495 426 184

IČO

00 269 484
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Obecné údaje

První zmínka

1297

Nadmořská výška

263 m

Katastrální rozloha

501 ha

Zeměpisná poloha

50° 17' 28" N, 15° 48' 0" E

Počet katastrů

1

Místní části

1

Správní úřady s působností pro obec Sendražice

Status

obec

Kraj

Královéhradecký

Okres

Hradec Králové

Název úřadu

Obecní úřad Sendražice

Adresa

Sendražice 1, 503 03 Smiřice

E-mail

ou@sendrazice.cz

WWW

www.sendrazice.cz

Telefon

495 426 210, 495 426 184

IČO

00 269 484

A.4 Demografické poměry

Retrospektivní vývoj počtu obyvatelstva
Rok
Počet
obyvatel

1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2014
330

316

316

299

304

270

8

301

328

408

408

Počet obyvatel je v posledních letech stabilní. Obec má potenciál ke zvyšování počtu
obyvatel, v územním plánu obce jsou určeny pozemky pro výstavbu rodinných domů.

Rozložení obyvatel podle věku (k 31. 12. 2013)

Kategorie

Absolutní počet

Počet v %

Průměr
Královéhradeckého
kraje v %

73

17,9

14,9

285

69,8

66,7

50

12,3

18,4

Předproduktivní
(0 – 14 let)
Produktivní
(15 – 64)
Poproduktivní
(65 +)

Dětská složka populace (předproduktivní věk 0-14 let) se podílí 17,9% na populaci
obce. Podíl této věkové kategorie je ve srovnání s hodnotou za Královéhradeckého kraje vyšší.
Počet osob v produktivním věku (15-64 let) je ve srovnání s Královéhradeckým krajem vyšší.
Kategorie osob v poproduktivním věku (65 a více let) je ve srovnání s průměrem
Královéhradeckého kraje nižší.

A.5 Domovní a bytový fond

Obecní úřad eviduje na území obce Sendražice 120 trvale obydlených domů. Ve
vlastnictví obce je bytový dům se 6 sociálními byty a jedna bytová jednotka v budově obecního
úřadu.

B. Z Á K L A D N Í I N F R A S T R U K T U R A

B.1 Komunikace, komunikační plochy

Obec je přístupná od silnice I/33, která spojuje města Hradec Králové, Jaroměř a Náchod
a dále pokračuje do Polska, po silnici III/32531,která tvoří dopravní osu osídlení Sendražic a
plní zde současně funkci hlavní obslužné a sběrné komunikace. Na tuto komunikaci navazují
místní komunikace různých délek a proměnlivých parametrů.
Chodníky jsou v obci realizovány při průtahu silnice III/32531.
Hromadná doprava je v současné době prováděna pouze prostředky autobusové
dopravy. Nyní je provozována firmami Arriva Východní Čechy a.s. a Osnado s.r.o.
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B.2 Technická infrastruktura, vodohospodářské objekty, sběr a likvidace odpadů

Obec je celkem dobře technicky vybavena. Již v roce 1914 byla zavedena elektřina.
V roce 2001 byla v obci provedena plynofikace STL plynovodem. Od roku 2001 je obec také
napojena na skupinový vodovod „Vodárenská soustava Východní Čechy“ zásobním řadem
z Nedělišť.
V obci existuje nesoustavná síť dešťové kanalizace, která je zaústěna do Sendražického
potoka. Do této kanalizace jsou zaústěny i přepady z předčisticích zařízení. V územním plánu
obce je navržena mechanicko-biologická ČOV.
Územím obce prochází optický kabel, po obci prochází místní telekomunikační kabely.
Sběr a likvidace odpadů v obci zajišťuje v současné době firma Marius Pedersen a.
s.takto: svoz komunálního odpadu – dle svozového kalendáře, 2 x ročně svoz nebezpečného
odpadu, jednou ročně svoz velkoobjemového odpadu. Separovaný odpad mají občané možnost
odložit do sběrných kontejnerů, kterém jsou pravidelně vyváženy. Do budoucna bude nutné
tuto síť kontejnerů rozšířit.

B.3 Vodní plochy a vodoteče

Na území obce se nachází 4 vodní plochy – 2 rybníky, požární nádrž a poldr.
Katastrálním územím protékají dvě vodoteče – Trotina a Sendražický potok.

B.4 Veřejné budovy občanské vybavenost

Budova obecního úřadu, obecní hostinec, obchod, hasičská zbrojnice, zázemí pro
fotbalisty.

B.5 Objekty památkově hodnotné

Obec spadá do území „Památkové zóny bojiště bitvy u Hradce Králové v r. 1866.“
Obec má ve státním seznamu kulturních nemovitých památek zapsány následující
objekty:
Kostel sv. Stanislav (kostel sv. Stanislava, ohradní zeď, márnice, pomník válce 1866) a
venkovskou usedlost č. p. 74 (obytný dům, stodola, chlévy). Dále jsou v obci v zájmu
památkové péče evidovány tyto objekty: náhrobek loutkáře Kaisera na hřbitově u kostela,
zvonička a smírčí kříž pod památnou lípou a socha sv. Jana Nepomuckého před č. p. 72.
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Ve východní části obce je chráněný památný strom – lípa malolistá, jejíž stáří je
odhadováno na 500 let.
Ve strategii obce je zachování a podpora těchto památek.

B.6 Veřejné prostory, návsi

Hlavní veřejné prostranství je před budovou obecního úřadu, které bylo v roce 2007
rekonstruováno a vzniklo zde dětské hřiště s herními prvky, rybníček a asfaltová plocha pro
různé aktivity dětí.
Dalším místem vhodným pro rozvoj aktivit je okolí fotbalového hřiště, jehož úprava
patří mezi hlavní strategie obce.

B.7 Trh práce

K 31. 12. 2014 byla v obci evidována 7,4 % nezaměstnanost. Jelikož se v obci nenachází
žádný vetší zaměstnavatel, většina pracujících za prací dojíždí, a to nejvíce do Hradce Králové.

B.8 Cestovní ruch

Absence větších kulturních památek nebo jiných zajímavostí minimalizuje cestovní
ruch v obci. Katastrem obce prochází 2 naučné cyklostezky.

C. R O Z V O J H O S P O D Á Ř S T V Í O B C E

C.1 Samospráva obce

Obecní úřad má sídlo v budově č. p. 1.
Zastupitelstvo obce pro volební období 2014 – 2018 má 7 členů a zřídilo finanční výbor
o 3 členech a kontrolní výbor o 3 členech.
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C.2 Vydané vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Sendražice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 požární řád
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

C.3 Financování akcí

Obec každoročně disponuje rozpočtem ve výši cca 4 mil. Kč. Příjmy obce jsou složeny
z kapitálových, běžných a daňových položek. Nejvyšší příjem tvoří daňové příjmy.

C. 4 Uskutečněné akce z dotačních titulů na podporu rozvoje obce

Poskytovatel

Účel

Rok

Poskytnutá
dotace

Státní fond rozvoje
bydlení

Výstavba sociálních bytů

2010

803 747,-

POV

Pořízení územního plánu

2011

41 000,-

SZIF

Úprava veřejného prostranství

2011

165 709,-
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D. Akce plánované v obci + návrh způsobů financování některých akcí

________________________________________________________________
Akce

Plánovaný rok

Investice (Kč)

Z dotace
(Kč)

realizace

Z vlastních
zdrojů (Kč)

1. Oprava živičného
povrchu vozovky v
horní části obce od

do r. 2020

tzv. „točny“ ve směru
jízdy na Hořiněves +
chodníky
(Příprava projektové dokumentace, plán provedení je připraven ve dvou etapách. Způsob
financování z dotací, pokud bude vypsán odpovídající dotační titul).
2. Účelová komunikace, parkoviště u

2015

fotbalového hřiště
(Zažádáno z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Komplexní úprava nebo
dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura“ – prozatím
neschváleno).
3. Parková úprava u
poldru v horní části

2015 - 2016

obce
(Výběr vhodné zeleně, vytvoření odpočinkové zóny pro volný čas s lavičkami. Způsob
financování z dotací, pokud bude vypsán odpovídající dotační titul).
4. Zatrubnění příkopu
po pravé straně ve směru do r. 2018
jízdy na Neděliště
(Příprava projektové dokumentace, cenová náročnost dle zvolené varianty, možnost
spolufinancování SÚS KHK, zároveň bude sloužit jako odtok srážkové vody pro obyvatelé
některých domů v dolní části obce).
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5. Vybudování „mokrého“
poldru v lokalitě za
Šolcovými včetně cest a

do r. 2020

úpravy zatrubnění vodoteče směřující do obce
(Projekt je v kompetenci Státního pozemkového úřadu (pobočka Hradec Králové), kdy
z jednání, které proběhlo s jeho pracovnicí dne 5. 2. 2015 na OÚ Sendražice je na toto
v současné době již vydáno stavební povolení a dále pracovnice SPÚ sdělila, že v polovině roku
2015 bude SPÚ připravovat žádost o spolufinancování tohoto projektu z dotačních titulů EU).
Úprava koryta vodoteče, směřující od poldru do centra obce, bude v kompetenci obce včetně
jednání s vlastníky pozemků, přes něž tato prochází.
6. Dobudování poldru
„Nad Zahradami“ včetně

do r. 2020

polních cest „Záhumenní“
a „Lesní“
(Projekt je v kompetenci Státního pozemkového úřadu (pobočka Hradec Králové), kdy
z jednání, které proběhlo s jeho pracovnicí dne 5. 2. 2015 na OÚ Sendražice je na toto
v současné době již vydáno stavební povolení a dále pracovnice SPÚ sdělila, že v polovině roku
2015 bude SPÚ připravovat žádost o spolufinancování tohoto projektu z dotačních titulů EU).
7. Zpevnění břehu
rybníka u OÚ

do r. 2020

v Sendražicích
Jedná se o břeh rybníka směřující k sil. 3. třídy probíhající obcí. Dle možností se pokusit, aby
tato akce byla spolufinancována z dotačních titulů, např. Ministerstva životního prostředí.
8. Rekonstrukce Obecního úřadu v Sendra-

2015 - 2025

žicích
Způsob financování z dotací, pokud bude vypsán odpovídající dotační titul.
9. Inventarizace a
následná obnova

2015 - 2020

zeleně v obci
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10. Celková rekonstrukce chodníků v

2015 - 2020

obci
Způsob financování z dotací, pokud bude vypsán odpovídající dotační titul.
11. Řešení veřejného
osvětlení v obci

do r. 2025

12. Realizace příjezdové cesty do lokality

do r. 2025

„cihelna“
Dle žádosti a připravenosti vlastníků domů a pozemků v dané lokalitě. Způsob financování
z dotací, pokud bude vypsán odpovídající dotační titul.
13. Rekonstrukce
autobusových zastá-

do r. 2025

vek v obci

Odpadové hospodářství

1. Vytvoření zpevněné
plochy pod nově vybrané

2015

10 000,-

místo na kontejnery
u OÚ
2. Doplnění stávajícího
stavu kontejnerů na

2015 - 2017

plasty, papír, bíle a
barevné sklo, kovy apod.
Doplnění z důvodu snadné dosažitelnosti pro všechny občany obce. Pořízení z finančních
zdrojů firem zabývajících se tříděním a nakládáním s odpady (EKOKOM).
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3. Vytvoření sběrného
místa pro bioodpad

2015

50 000,-

u obecního obchodu
Případně jiné adekvátní řešení dle litery daného zákona.

Ostatní + investice za účelem zvyšování hodnoty hmotného majetku ve vlastnictví obce

1.Pořízení víceúčelového
stroje na údržbu

do r. 2018

pořádku v obci
(Odklízení sněhu, jarní úklid, údržba travnatých ploch, úklid listí atd. Způsob financování
z dotací, pokud bude vypsán odpovídající dotační titul).
2. Nákup dodávkového
vozidla pro SDH
Sendražice, dovybave-

do r. 2020

ní hasičského náčiní,
výměna oken v hasičské zbrojnici
(U dodávkového vozidla se počítá s využitím i mimo činnost spolku, např. odvoz dětí do školky,
školy – Neděliště, Hořiněves, využití pro další spolky v obci. Způsob financování z dotací,
pokud bude vypsán odpovídající dotační titul).
3. Výměna oken v
Obecním hostinci, mo-

do r. 2025

dernizace kuchyně
včetně vybavení
(V Obecním hostinci je nutno provádět údržbu a drobné opravy a úpravy. Modernizace kuchyně
se bude provádět za účelem možnosti poskytování kompletního gastro servisu při zde
pořádaných akcích. Způsob financování z dotací, pokud bude vypsán odpovídající dotační
titul).
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4. Údržba, opravy,
úpravy a revitaliza-

každoročně/

ce zeleně na „Obec-

celoročně

ním hřbitově“
S investicemi je prozatím počítáno z rozpočtu obce.
5. Údržba, opravy
hasičské požární
nádrže za účelem

každoročně

použitelnosti v případě potřeby
(Problém s údržbou hasičské nádrže není novým. Záměrem Obecního zastupitelstva je
v případě možnosti získání financí (např. z dotací) na komplexní rekonstrukci nádrže tuto
maximálně využít a dle možností rozšířit využití této nádrže v klidné lokalitě obce k dalším
aktivitám našich občanů.
6. Maximální podpora neziskových
organizací, které

každoročně/financování na základě požadavků a dle domluvy

zajišťují služby pro

z vlastních zdrojů rozpočtu obce

obyvatele obce

Sport a rodina

1. Realizace hřišťových
prvků pro volnočasové

2015

aktivity na fotbalovém
hřišti (I. etapa)
V I. etapě se bude jednat o osazení plochy vhodnými hřišťovými prvky pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, a to v prostoru vedle šaten fotbalistů (z pohledu z fotbalového hřiště
vpravo). Způsob financování z dotací, případně z rozpočtu obce.
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2. Vybudování víceúčelového hřiště v lokalitě

do r. 2018

u fotbalového hřiště
(II. etapa)
Způsob financování z dotací, pokud bude vypsán odpovídající dotační titul).

Doprava

1. Dle aktuálního stavu
v obci zabezpečit vhodnými opatřeními dopravní bezpečnost v obci,

každoročně/
celoročně

za účelem eliminace dopravních nehod atp.
Pravidelná údržba svislého a vodorovného dopravního značení v obci, umístění dopravních
zrcadel v nepřehledných úsecích, zajištění pravidelného měření rychlosti v obci, buď umístěním
měřícího zařízení či ve spolupráci s DI Hradec Králové.
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Kulturní život v obci

Kultura
akce

plánovaný
rok realizace

Pořádání akcí pro děti a
mládež a dětských besídek

celoročně

investice
(Kč)

z dotace
(Kč)

z vlastních
zdrojů (Kč)

financováno ze zdrojů obce, za
přispění sponzorů, soukromých
podnikatelů, případně obyvatel obce

* Maškarní karneval, dětský den, sportovní den, rybářské závody, tradiční pálení
čarodějnic, stezka odvahy, rozloučení s prázdninami, Mikulášská besídka atd.
Rozvoj obecné kultury
obyvatel, pořádání
kulturních, společenských
a sportovních akcí

celoročně

financováno ze zdrojů obce, za
přispění sponzorů, soukromých
podnikatelů, případně obyvatel obce

* Obecní ples, trhy, diskotéka, vinobraní, májový průvod, odpoledne s dechovkou,
sportovní den pro dospělé atd.
Podpora spolkového
života

ročně

financováno ze zdrojů obce

* TJ Sokol Sendražice, SDH Sendražice, oddíl malé kopané Kosmos Sendražice,
kostel sv. Stanislava.
Podpora činnosti obecní
knihovny

ročně

financováno ze zdrojů obce
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E. S W O T

ANALÝZA

E.1 Silné stránky

- výhodná poloha obce, blízkost větších měst (Hradec Králové, Jaroměř)
- dobré věkové poměry populace obce (průměrný věk 41 let)
- nižší míra nezaměstnanosti
- turistická atraktivita – cyklo a pěší, existence značených turistických tras (Naučné stezky po
stopách prusko - rakouské války v r. 1866 – Josefov – Smiřice - Chlum, Centrální bojiště Chlum
atd.)
- příroda a zeleň
- čistě upravená obec
- vzrůstající tendence společenského života (dětské hřiště, fotbalové hřiště, klubovna, kulturní
a sportovní vyžití)
- stavební parcely
- v dosahu obce síť cyklotras a cyklostezek (cyklostezka Hradec Králové – Kuks)
- členství obce v MAS Hradecký venkov a Mikroregionu obcí památkové zóny obcí 1866
(snazší dosažení některých cílů stanovených ve strategickém plánu obce, stálá spolupráce
s okolními obcemi na pořádaných společenských akcích za účelem dosažení synergického
efektu).

E.2 Slabé stránky

- nedostupnost některých služeb zvláště pro rodiny s dětmi (školka) a pro seniory (např.
ordinace praktického lékaře)
- chybějící významnější zaměstnavatel
- vyšší podíl osob vyjíždějících do zaměstnání
- nadměrný provoz nákladní dopravy na sil. 3. třídy č. 32531 procházející obcí

E.3 Příležitosti

- vytváření odpočinkových míst pro občany a turisty
- výstavba víceúčelového sportoviště
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- rozvoj kulturních a sportovních aktivit umožňujících aktivní volnočasové vyžití obyvatel
obce, především dětí a mládeže,
- oprava místních komunikací
- zpracování inventarizace a následná obnova zeleně
- efektivní využití obecních pracovníků evidovaných na ÚP Hradec Králové a přidělených na
práci v obci při udržování pořádku v obci a péči o zeleň, důkladné vypracování harmonogramu
prací a jejich všestranné a maximální využití)

E.4 Ohrožení

-výše jmenovanou činností zamezit snižování počtu obyvatel

Dále uvádíme, že je v našem zájmu podporovat a aktivně se podílet na rozvoji
cyklostezek a cyklotras procházejících, jak katastrem naší obce, tak i územím celého
Mikroregionu obcí památkové zóny 1866.
V rámci výše uvedeného záměru se snažíme o zlepšení průjezdu cyklistů a průchodu
pěších polní cestou tzv. „Hradečnicí,“ která je částečně v katastrálním území naší obce a
částečně v katastrálním území obce Lochenice. Z posledního jednání konaného na Obecním
úřadě v Sendražicích se zástupkyní pobočky SPÚ v Hradci Králové v tuto chvíli vyplývá, že
cesta k vyasfaltované „Hradečnici“ nebude jednoduchá, a to vzhledem k již několik desetiletí
avizované stavbě dálnice směrem na Polsko. V současné době je požadavek obce SPÚ pobočka
Hradec Králové evidován. Ze strany SPÚ dojde k jeho realizaci až v době zahájení realizace
stavby dálničního tělesa Hradec Králové – Jaroměř. Pokusíme se tedy hledat nové způsoby, jak
vyasfaltování „Hradečnice“ realizovat.

F. V I Z E,

P R I O R I T Y,

SPECIFICKÉ

CÍLE

F.1 Tvorba strategie

Strategický plán obce Sendražice se skládá ze tří částí. První je analytická, mapující
výchozí podmínky a současný stav obce z hlediska demografického, enviromentálního atd.
Druhou fází strategického plánu je syntetická část, kde jsou stanoveny silné a slabé stránky
pomocí matice SWOT analýzy. Ze SWOT analýzy jsou patrné oblasti, kde je nutné provést
opatření.
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F.2 Vize

Strategická vize rozvoje obce Sendražice je základní strategickou orientací deklarující,
čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (do roku 2025)
dosáhnout. Stav naplnění ideálního cíle nemusí nastat, ovšem k jeho dosažení je směřováno –
plánované a vynaložené úsilí a prostředky.
Vizí obce je především kvalitní život obyvatel obce. Obec by měla být místem
příjemným pro život. Měla by být obcí atraktivní pro bydlení a realizaci všech věkových
kategorií, pro trávení volného času, obcí čistou a upravenou a s kvalitním přírodním prostředím.
Vyvážený rozvoj obce bude směřovat do oblasti rozvoje bydlení, trávení volného času, zajištění
technické infrastruktury a kvalitního životního prostředí.

Na přípravě „Strategického rozvojového plánu obce“ se podílelo Zastupitelstvo
obce Sendražice a zaměstnanci Obecního úřadu v Sendražicích.

Tento Strategický rozvojový plán obce Sendražice byl schválen na jednání zastupitelstva obce
dne 13. února 2015 Usnesením č. 3/02132015

Petra Kacálková

František Matěna

místostarostka obce

starosta obce
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