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Úvod
Program rozvoje obce Radvanec je strategický dokument, v němž jsou
zakotveny rozvojové priority obce. Smyslem tvorby bylo formulovat představy
o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomohou tyto představy
dosáhnout.
Program rozvoje obce především:
•
•
•
•
•
•
•
•

zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce, formuluje
možná řešení a umožňuje tak komplexní přístup
k řešení problémů
podporuje efektivní využívání finančních kapacit obce,
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových
záležitostech,
je v souladu s představami jednotlivých subjektů o rozvoji obce,
slouží k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu udržitelného
rozvoje obce,
podporuje vytvoření spolupráce různorodých subjektů v obci,
podporuje využití potenciálu lidí a organizací působících v obci,
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů – např.
z dotačních titulů

Obec Radvanec disponuje aktuálním dokumentem řešícím v základních
oblastech života možnosti dalšího rozvoje obce – MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY
VENKOVA Hospodářský a sociální rozvoj obce Radvanec, schváleným dne
11. 2. 2009 zastupitelstvem obce.
Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě základní části –
část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu a část
návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení.
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PRO zpracovaný pro období let 2019 – 2029 poskytne pohled na aktuální stav
v obci, vydefinuje silné a slabé stránky, určí problémové oblasti a návrhy
řešení, jakým směrem bude rozvoj obce v následujících letech směřovat.
Dokument bude využíván při důležitých rozhodovacích procesech, bude
pomocníkem při rozhodování o směřování investic a v neposlední řadě bude
podkladem pro získávání finančních prostředků z krajských, národních,
evropských a dalších zdrojů, v souvislosti s programovacím obdobím pro léta
2014–2020 a dále.
V roce 2019 se na zpracování Programu obce Radvanec se podílelo
současně vedení obce v čele s panem starostou Ing. Petrem Ullrichem.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Radvanec se nachází v severní části České republiky, v Libereckém
kraji, v okrese Česká Lípa. Přímo sousedí s obcí Nový Bor, který je zároveň
příslušnou obcí s rozšířenou působností. Vzdálenost mezi obcemi činí cca. 4
km. Okresní město Česká Lípa je od obce vzdáleno cca. 13 km (15 min.),
krajské město Liberec cca. 40 km (40 min.).

Obr. č. 1 – Administrativní rozdělení okresu Česká Lípa

Zdroj: ČSÚ

Obec se dělí na dvě části – Radvanec a osada Maxov. Maxov je část obce,
která leží východně od části Radvanec. Současně zastavěné území v této
části je vymezeno převážně pro funkci rekreační, v zanedbatelném poměru
jsou zde objekty pro bydlení (rodinné domy). Značná část rekreačních
objektu je umístěna na pozemcích určených k plnění funkce lesa (v lese).
Radvanec spolu s Maxovem sice nepatří mezi velká katastrální území, ale
svou krásou osad a kraje chystá každoročně příchozím turistům nádhernou
podívanou, ať již díky přírodě samotné nebo místním obyvatelům, kteří dokáží
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svou péčí a zručností probudit obec ze zimního spánku do všech podob
jarních a letních měsíců.
Obec disponuje územním plánem s poměrně vysokým množstvím ploch
určených pro zástavbu rodinným bydlením.

Limity využití území jsou územním plánem vymezeny pouze jako
(a) nezastavitelné ochranné pásmo lesa 30 m,
(b) pásmo hygienické ochrany čistírny odpadních vod.

Leží v podhorském pásmu Lužických hor v nadmořské výšce 305 m. n. m. .
Obcí protéká Dobranovský potok, který má ve svém počátku 4 větve Jeho
prameny se sbíhají třemi potůčky do souvislého toku, z nichž nejvýznamnější je
přítok od Klíče. Odedávna byly zarybněny pstruhy a níže pak nebyl vzácný
ani úhoř s výjimkou raků, kteří však žili na jiných přítocích Radvaneckého
rybníka. Toto největší vodní dílo, jež potok napájí a z něhož vytéká, je svou
plochou radvaneckým majetkem a hranice prochází dosti složitě po
jihovýchodním břehu. Je paradoxní, že od svého počátku přenechala
konzervativní rada v Radvanci hlavní iniciativu Sloupu, který si na svém břehu
zřídil již roku 1905 první koupaliště, jež ve dvacátých letech postupně
rozšiřoval.
V obci Radvanec se nachází jeden registrovaný významný krajinný prvek,
„Skupina stromu v Radvanci“. Jedná se o vetší skupinu vzrostlých hodnotných
lip na pozemku p.č. 451/3 v katastrálním území Radvanec. Tento druh stromu
je pro danou oblast typický.
Část území obce je zahrnuto do oblasti migračně významných území
zahrnující oblasti stálého výskytu velkých savců i prostory potřebné k migraci a
chránící propustnost krajiny jako celku.
Celková plocha území obce Radvanec je 882,20 ha. Největší podíl má lesní
půda (546,6 ha), následuje trvalý travní porost (243,8 ha) a ve velké míře je též
zastoupena zemědělská půda (253,2 ha). Nejmenší podíly na území obce
zabírá půda orná (1,2 ha), zastavěné plochy (6,1 ha) a zahrady (8,2 ha).
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Graf. č. 1 – Celková plocha území obce
o

Zdroj: ČSÚ

První zmínka o obci pochází z roku 1384. Poloha obce umožňovala
obyvatelům se věnovat zemědělské činnosti. V povědomí dnešních obyvatel
kraje přežívá nesprávný názor, že nejrozšířenější profesí tu bylo odedávna
sklářství. Mnohem dříve, než si sklo našlo cestu do domáckých dílen, se tu
všude tkalcovalo a ve většině stavení zabíral tkalcovský stav převážnou
plochu
u obytné světnice. Chudá půda však svědčila pěstování lnu, a tak tu
všude převažovali pláteníci, kteří odbyt svých výrobků, na nichž se podílela
celá rodina, svěřovali zkušeným faktorům. Jejich prostřednictvím se pak zdejší
plátno, náležící svou kvalitou mezi
mezi nejjemnější artikl, dostávalo za hranice
Saska a odtud na vzdálenější trhy. Nedílnou součástí plátenické výroby byla
přírodní bělidla poblíž vodního zdroje, z nichž poslední, založené v Maxově
počátkem 19. století, ukončilo svou činnost teprve roku 1894.
189
Pozdější
chalupníci či domkaři se pak začali věnovat profesím sklářským.
Ještě počátkem tohoto století se v Radvanci sklo rylo, malovalo a vodního
pohonu Radvaneckého potoka využívala sklářská brusírna i mlýn na mletí
obilí. Ostatní nacházeli uplatnění
uplatnění v řemeslech nebo v okolních
manufakturách. Jen několik odvážnějších se pustilo do zahraničního
obchodu.
Vlastního kostela obec nikdy nedosáhla. Blízké sousedství s centrem panství
poutalo radvanecké věřící odedávna se sloupskou farou, jednou z nejstarších
nejstar
na zdejším regionu. Byla tu i snaha o postavení vlastního svatostánku, ale spíše
jako přání jedince než obce jako celku. Pro potřebu obyvatel tu stávala
zvonice, jejíž klekání odměřovalo čas určený pro plnění robotních povinností a
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v případě úmrtí i jako memento mosri. Čas spolu s přírodou hlodaly na její
dřevěné konstrukci, takže musela být v letech 1752 a 1787 obnovována. Roku
1801 se rozhodl úspěšný obchodník v Nizozemsku Antonín Mücke postavit
z vlastních prostředků na pískovcovém návrší nad mlýnem kapli a zasvětit ji
svatému Antonínovi Paduánskému. Pro její zabezpečení vytvořil i nadaci. K
dokončení této hrubé církevní stavby, zdaleka viditelné, došlo až po skončení
napoleonských válek roku 1818 a jejím vysvěcením byl pověřen hornopolický
arciděkan Ilynek (Ignaz) Jaksch. V další generaci byla i snaha kapli zvětšit, ale
krom několika nákladnějších oprav v minulém i tomto století k dalšímu
stavebnímu zásahu nedošlo.
Roku 1870 byla postavena místní škola. S výstavbou nových silnic, zejména v
19. století, se obec dostala mimo hlavní dopravní spoje a to byl jeden z
důvodů, proč se z obce stala vyhledávanou rekreační oblastí.
Obcí probíhal úsek staré lipské cesty do Žitavy, u níž stála proslulá rychta
majitele Hufnagela, v jehož rodině se dědičně střídala funkce rychtáře
dosazeného vrchností. O tom, že se tu zastavovali hosté platící téměř všemi
evropskými měnami, svědčí opakované nálezy mincí po druhé světové válce
objevené při stavbě septiku pro místní školu a poctivě ohlášené a odevzdané
Národnímu muzeu v Praze.
Výstavbou nových státních i okresních silnic zejména v 19. století se obec
dostala mimo hlavní dopravní spoje a příliš daleko od železnice. To zřejmě
přivodilo její stagnaci. Ve staletích předchozích tu bývalo živěji. Výhodná
poloha při staré obchodní i vojenské cestě z České Lípy do Lužice však na
druhé straně přinášela často i pohromu v podobě vojenských vpádů armád
všech evropských válčících států počínaje tlupami Braniborů a
napoleonskými spojenci, Poláky konče. Po týchž cestách přicházely i
epidemie, které tu decimovaly podle zaměření tu populaci mladší
(neštovice), tu starší či bez věkového rozdílu.
K věhlasu obce přispěla řada rodáků. Rodinu Gerthnerovu proslavil jako první
Ludvík, narozený roku 1724. Spolu s chomutovským Ostritzem založili sklářský
obchod v Amsterodamu, do něhož přijali roku 1765 dalšího zdejšího rodáka
Jana Jiřího Hansela. Syn posledního Josef Jan (nar. 28.1.1761) byl pak
správcem tohoto podniku až do své smrti roku 1834. Málo se však ví o jeho
přínosu ke sklářské technologii. Svými objevy přispěl k tavení skla a do Čech
zavedl údajně rafinaci skla anglickým způsobem. Ludvík Gerthner, zakladatel
obchodní společnosti, zemřel roku 1800 a velkou část získaného jmění
obětoval na církevní a chudinské nadace v obci.
Mezi významné rytce v obci na počátku 19. století patřil Antonín Hoffmann,
který odešel v mladém věku na zkušenou do Berlína a později převzal
prosperující obchod svého bratra Františka v pobaltském přístavě Strahlsundu.
Na závěr svého života se vrátil do rodné obce, kde zemřel 31. října 1889 ve
věku devadesáti let.
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O zaměstnanosti zdejších nezámožných obyvatel se zasloužili výrobci
bavlněného zboží bratři Josef a Antonín Wernerovi, kteří odtud svými výrobky
zásobovali převážně vídeňské textilní obchody. Jejich dílny se nacházely
v domech s čp. 64 a 65.
Antonínovi synové získali významné společenské postavení. Antonín jako
vojenský lékař, Kosmas a Václav v armádních službách jako šarže
u dělostřelectva, Damián v profesi pozlacovače. Gustava přivedla snaha
o uplatnění až za “velkou louži“ do USA, kde údajně zbohatl i zemřel.
Z Maxova pocházel sochař Hermann Koch a obchodník sklem Antonín
Mücke. O jeho zásluhách na postavení kaple i vylepšení školství tu už padla
zmínka. Učitelskou dráhu si pak zvolili a v něm získali významné postavení
ředitel obchodní školy v Hallein František Opplt a řídící učitel v Dolní Libchavě
Josef Hieke (nar. 7.1.1819).

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Obec Radvanec měla ke dni 1. 1. 2018 226 obyvatel. Z celkového počtu bylo
111 mužů a 115 žen. Ve věku 0-14 let žije v obci 49 obyvatel, ve věku 15–64
zde žije 148 obyvatel a v seniorském věku 65+ pak 29 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel v obci byl ke sledovanému datu 38,1 let, což řadí
Radvanec na dvanácté místo mezi obcemi v Libereckém kraji.
Od roku 1995 je sledován klesající věkový průměr obyvatel obce. Za 20 let se
snížil o 5,6 roku.
K 1. 1. 2019 dosáhl počet obyvatel nejvyššího počtu, který kdy byl v obci
zaznamenán. Poprvé Radvanec pokořil hranici 100 obyvatel v roce 1996.
Přirozený přírůstek – počet narozených dětí a zemřelých osob je ve
sledovaném období na hodnotě 0. Předešlá léta se pohyboval v kladných
hodnotách (1-3 osob/ rok). Výraznější je přírůstek migrační, kdy je
zaznamenám pozitivní migrační růst. Ve sledovaném období činí tento růst
hodnotu 2. Největší migrační přírůstek je uváděn v roce 2009–18 obyvatel.
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Graf č. 2 – Vývoj počtu obyvatel v letech 2008 - 2018

Zdroj:

ČSÚ

Vzdělanostní struktura obyvatel Radvance na základě sčítání lidu z roku 2011
udává, že nejvíce osob má středoškolské vzdělání (50%), následuje vzdělání
základní (26%) a nejméně osob je vzdělán vysokoškolsky (24%).

Sociální situace
Obec Radvanec je malá obec, jejíž struktura obyvatel je stabilní a nevykazuje
žádné odchylky od běžné struktury obyvatel na venkově v blízkosti většího
města. Z tohoto důvodu i vzhledem k velikosti obce není zjištěna na jejím
území žádná sociálně vyloučená lokalita s výskytem
ýskytem sociálně slabých
obyvatel/ skupin a není sledována ani větší míra soci patologických jevů.
V obci výborně funguje komunitní činnost, jež je finančně i technicky
podporována ze strany obecního úřadu. Obecní úřad pořádá během celého
roku akce pro veřejnost,
ejnost, např. Vítání občánků, Antonínskou pouť, Pálení
čarodějnic, Helloweenskou stezku, Rozsvěcení vánočního stromu, besedy
kulturního a osvětového charakteru pro veřejnost, ad.
Informovanost občanů je zajištěna prostřednictvím periodika Radvanecký
časopis,
is, který vychází minimálně 1x ročně. Největší zdroj informací je pro
obyvatele web obce www.radvanec.cz,
www.radvanec.cz, který informuje o dění v obci a na
obecním úřadě.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Hospodářské prostředí
V roce 2018 působilo dle výpisu z Registru ekonomických subjektů (RES) v obci
Radvanec celkem 43 aktivních ekonomických subjektů, z toho 37 právní
forma živnostníci,, obchodní společnosti 4,
4, zemědělští podnikatelé 1 a ostatní
1). Data jsou získána k datu 31.
31 12. 2018 a je tedy možné, že již jsou některé
subjekty neaktivní nebo naopak přibyly subjekty nové. Zaznamenány nejsou
subjekty, které sice na území obce provádí svoji činnost, ale sídlo společnosti
mají uvedeno na jiném místě.
Vzhledem k blízkosti města Nový Bor, jenž je centrem sklářské výroby, je i zde
v obci zastoupen jeden subjekt věnující se tomuto průmyslu – malá sklárnička
Kuncglass zabývající se zakázkovou výrobou uměleckého skla reprezentuje
nejen své dílo, ale i obec po České republice i ve světě.
svě

Graf. č. 3 – Počet ekonomicky aktivních subjektů podle právní formy

Zdroj: ČSÚ

Daňové příjmy obce za rok 2018
201 dosáhly hodnoty 4.176.000 Kč, tj. 18.316 Kč
v přepočtu na jednoho obyvatele.
V porovnání s několika dalšími stejně malými obcemi Libereckého kraje
dosahuje Radvanec v tomto parametru vyšších hodnot než většina
porovnávaných obcí. (Bohatice 14.504 Kč/ ob., Bradlecká Lhota 13.152 Kč/
ob., Klokočí 12.050 Kč/ ob.).
ob.
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Trh práce
Registrovaná
aná nezaměstnanost se na úrovni ČR, krajů a okresů počítá na
základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Za nezaměstnané osoby
se považuji tzv. dosažitelní uchazeči. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří
mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
zaměstnání při nabídce vhodného
pracovního místa, tj. evidování nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní
překážku pro přijetí do zaměstnání.
Ke dni 31. 12. 2018 byli
byl v obci Radvanec vedeni celkem 3 uchazeči
o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných tedy činil 2,03 %. Ve sledované době
nebylo evidováno žádné volné pracovní místo. Oproti letům,
letů , 2014 a 2013, od
nichž jsou data vedena Ministerstvem práce a sociálních věcí, došlo
k výraznému poklesu podílu nezaměstnaných.

Graf. č. 4 - Podíl nezaměstnaných v obci 2014–2018

Zdroj: ČSÚ

Služby v obci
V obci není vybudovaná širší síť služeb. K dispozici nemají obyvatelé prodejnu
se smíšeným zbožím. Většina aktivních obyvatel dojíždí do zaměstnání mimo
obec do blízkých či vzdálenějších měst, kde si zajišťují nákupy a využívají
dalších služeb. Obec Radvanec a osada Maxov jsou známy svým rekreačním
charakterem. V oblasti ubytovacích a stravovacích služeb je v obci podle
ČSÚ provozováno 5 zařízení.
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Atraktivity cestovního ruchu a turistická infrastruktura
Obec se rozkládá na úpatí Lužických hor v Libereckém kraji. Její okolí je
známo množstvím borových lesů a zajímavých skalních útvarů. Rozsáhlá údolí
skýtají možnosti pro klidný i aktivní odpočinek a jsou protkány kilometry
turistických a cyklistických tras. Nejznámější je Údolí samoty vedoucí až do
Cvikova a nabízející úchvatné pohledy na již zmiňované skalní útvary a skalní
věže Havraních skal. V letních měsících je velmi oblíbený a lidmi ze širokého
okolí využívaný Radvanecký rybník, známý spíše pod názvem „sloupské
koupaliště“.
Do katastru obce náleží oblíbené a často navštěvované pískovcové útvary.
Mezi ně patří především 7 skalek tvořících pověstné Havraní skály s
pohodlným i odpočinkovým posezením a rovněž výhledem do kraje. Původ
jména odvozuje autor prvního souborného díla o hradech a zámcích před
Sedláčkem - Heber - od panského popraviště, které prý přitahovalo pozornost
havranů i krkavců. Pravdivější bude verze přisuzující místu po staletí centrum
hnízdění tohoto dnes vzácného druhu ptactva. Na počátku vstupu do Údolí
Samoty
(romantické označení z minulého století) upoutává pozornost
návštěvníka osamocená skála Panenský kámen, k níž se váže několik
zajímavých pověstí.
Také původní poměry jsou zde odlišné. Směrem na západ k Novému Boru
převažují partie hlinité se spodnějším výskytem jílu, zatímco na sever a východ
vystupuje na povrch písek. Směrem k Maxovu a ke Sloupu převažovaly
odedávna mokřiny, které bývaly využívány spíše k lučnímu hospodaření.
V současnosti je nabídka atraktivit cestovního ruchu v obci Radvanec
nedostačující. Jistou formou turistické nabídky jsou stávající společenské akce
pro veřejnost, které zpravidla přilákají i návštěvníky z okolních obcí, ale
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neexistuje žádná skutečná aktivní turistická nabídka obce, která by
dlouhodobě lákala návštěvníky. Obec se snaží v tomto směru aktivně působit.
Potenciál obce Radvanec pro cestovní ruch lze spatřit ve dvou oblastech:
a) přírodní krásy (odpočinek, relaxace, rekreační aktivity v přírodě)
b) aktivní formy cestovního ruchu (pěší turistika, cykloturistika, hipoturistika
a další zejména letní aktivity)
Obě tyto oblasti lze rozvinout a postavit na nich nosnou nabídku regionálního
cestovního ruchu, která by mohla do obce přinést další prorůstové efekty. Je
zřejmé, že patrně nebude v silách obecní samosprávy tyto činnosti
zabezpečovat vlastními silami, ale volbou vhodných prostředků podpory lze
stimulovat realizaci těchto aktivit v soukromém sektoru.
Obcí prochází modrá a zelená značená turistická trasa KČT.

Obr. č. 2 - Trasy KČT - RADVANEC

Zdroj: KČT

Nedílnou součástí aktivní turistické nabídky je také doprovodná materiálnětechnická základna, která poskytne návštěvníkům obce kvalitní zázemí.
Stávající situace v oblasti vybavenosti pro turistický ruch není optimální: v obci
existují dle informací Českého statistického úřadu dvě hromadná ubytovací
zařízení s kapacitou 11 a více lůžek. V obci jsou k dispozici dvě restaurace,
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z nichž v současné době poskytuje služby pouze jedno a druhé zařízení
prochází rekonstrukcí. Z minulých dob je v obci několik zchátralých
rekreačních zařízení, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a neplní účel
využití.
Tab. č. 1 - Seznam ubytovacích zařízení v obci

Název
KEMP BOREK
REKREAČNÍ
AREÁL

Adresa

Kategorie

Sezónní provoz

Počet pokojů

Počet míst pro
stany a
karavany

Radvanec,
Maxov 170
Radvanec,
Maxov 161

Chatová
osada

letní provoz

11 až 50

žádné

Ostatní zařízení

letní provoz

11 až 50

žádné

Zdroj: ČSÚ

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
A. Zásobování pitnou vodou
Obec Radvanec i jeho místní část Maxov mají vybudovaný od roku 2016
vodovod. Zajištěný přívod vody mají stálé i rekreační objety. Pro vodovod
byla vybudována akumulační stanice s posilovačem tlaku.
B. Kanalizační síť
V současné době probíhá stavba kanalizace v obci v rámci společného
napojení na kanalizační síť s obcemi Sloup v Čechách a Janov. Akce
započala v roce 2015 a byla ukončena v roce 2018. V Radvanci byly
vybudovány dvě čerpací stanice a výtlaky.
C. Zásobování teplem
Všechny domácnosti a objekty využívají k vytápění systémy z lokálních
topenišť, elektrické vytápění, akumulační kamna nebo tepelná čerpadla.
Obec není napojena na centrální systém vytápění, který by umožnil napojení
většiny objektů k jednomu zdroji.
D. Elektrická síť
Obec Radvanec je napojena na elektrizační soustavu vrchním vedením VN
35 kV z rozvodny 110/35 kV v České Lípě. Vedení 35 kV je v obci ukončeno
převody, trafy 35/0,4 kV převážně stožárovými, osazenými jednotkami 400
kVA, kromě trafa Maxov, kde je trafo 1x160 kVA. Zásobní vedení 0,4 kV,
navazující na distribuční trafostanice, je převážně vrchní, částečně kabelem.
S rozsáhlejším rozvojem sítě VN obce neuvažuje. Obec však v předešlých
letech přistoupila k výměně svítidel VO, na jejichž základě se podařilo zajistit
významné úspory energie a díky možnosti získání dotací bude dále obec ve
snižování úspor dále pokračovat.
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E. Nakládání s odpady
Způsob zneškodňování tuhého domovního odpadu (TDO), je v obci
Radvanec zajištován pravidelným odvozem specializovanou společností 1 x
týdně. Obec zajišťuje pro své občany a chalupáře rozmístění
velkokapacitních kontejnerů pro sběr odpadu.
Obec do budoucna neuvažuje s vymezením ploch pro skládky, spalovnu,
kompostárnu případně třídírnu odpadu.

Dopravní infrastruktura
Obcí procházejí silnice III. třídy – Nový Bor - Radvanec - Sloup v Čechách,
které zajišťují spojení obce s okolními obcemi a umožňují napojení na silnice I.
a II. třídy pro cestování do vzdálenějších měst – Česká Lípa, Liberec, Děčín,
ad. Stav místních komunikací lze hodnotit jako uspokojivý.
Obr. č. 3 - silniční síť

Zdroj: mapy.cz

A. Cyklostezky a cyklotrasy
Obcí prochází cyklotrasa č. 3056 - Lindava – Sloup – Radvanec – Nový Bor –
Polevsko - Horní Prysk - Dolní Prysk - Vesnička - Dolní Šenov - Kamenický Šenov
- Nový Oldřichov - Mistrovice - Volfartice – Žandov. Celková délka trasy je 39
km a patří do sítě cyklotras vytyčených v oblasti Lužických hor.

B. Místní komunikace
Kapacita stávajících komunikací je dostačující. Obec však pociťuje nutnost
některé místní obslužné komunikace opatřit novým krytem i odvodněním a u
stávajících provádět pravidelnou údržbu především obrusných vrstev, jejich
obměnu, a zabezpečovat funkčnost odvodnění.
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U nově budovaných objektů je nutné zabezpečovat odpovídající počet
parkovacích míst. Stávající, především nezpevněné parkovací plochy,
postupně opatřovat bezprašným povrchem, zabezpečit jejich odpovídající
odvodnění a jasnou organizaci dopravy.
C. Dopravní obslužnost
Do obce nevede železnice. Nejbližší železniční zastávka je ve městě Nový Bor
vzdáleném cca. 4 km. Dopravní obslužnost je zajištěna v rámci dopravního
systému IDOL, jenž zajišťuje veřejnou dopravu v rámci celého Libereckého
kraje a je koordinován společností KORID, zřízenou Libereckým krajem. Obcí
projíždí spoje ve směru Nový Bor – Radvanec – Sloup v Čechách – Cvikov.
Zákupy – Sloup v Čechách – Radvanec – Nový Bor. Nový Bor – Sloup v
Čechách-Radvanec-Nový Bor-Okrouhlá.
Dopravní obslužnost je zajištěna dostatečně a případné
a požadavky obyvatel řeší obec se společností KORID LK.

nedostatky

5. Vybavenost obce
Obec Radvanec má na počet obyvatel relativně dostatečnou občanskou
vybavenost. Obec Radvanec nedisponuje žádným zdravotnickým, sociálním,
školským ani kulturním zařízením (nebereme – li v potaz kulturní sál v budově
obecního úřadu s kapacitou až 100 osob, kde lze pořádat kulturně
společenské akce taneční zábavy, besedy atd.).

Zdravotnictví a sociální péče
Nejbližší dostupné zdravotní středisko je v nedaleko vzdáleném Novém Boru.
Za specializovanou péčí musí obyvatele dojíždět do vzdálenějšího města
Česká Lípa, kde sídlí Nemocnice Česká Lípa zajišťující ambulantní i lůžkovou
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péči v několika lékařských oborech – chirurgie, interna, neurologie, dětské,
gynekologie, porodnice, traumatologie, ortopedie ad. Zajištěna je však i
dobrá dostupnost po silnicích I. třídy nebo dálnicích do nemocnic v Liberci,
Mladé Boleslavi či v Praze.
Služby v sociální oblasti jsou nejblíže k dispozici v Domě s pečovatelskou
službou v Novém Boru. O seniory je postaráno také díky dobře vybudované
síti domácí péče na Českolipsku.
Obec je zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb v rámci
činnosti dobrovolného Svazku obcí Novoborska, který zajišťuje metodické
vedení a má snahu rozvíjet aktivity v sociální oblasti při péči o seniory a jinak
znevýhodněné občany.

Školství a sport
Předškolní výchova je poskytována dětem v předškolním věku ve školských
zařízeních v okolních obcích a městech (např. Sloup v Čechách, Nový Bor).
Základní školy jsou nejbližší ve Sloupu v Čechách a také v Novém Boru.
Středoškolské vzdělání je zajištěno na učilištích a středních školách v České
Lípě.
Sportovní vyžití je možné v obci pouze s využitím outdoorových aktivit. Vnitřní
prostory pro sport je možné využít pouze na již zmíněném kulturním sále, kde je
možné pořádat menší sportovní akce, tj. cvičení, stolní tenis atd. Za sportem
musí tedy občané také dojíždět do okolních obcí a měst.

Další služby
V obci je v provozu zařízení s možností stravování. Potravinový obchod nebo
obchod se smíšeným zbožím zde není žádný. Obyvatelé však mají dobré
možnosti dojížďky za nákupy do obchodních center v Novém Boru a v České
Lípě. Nejbližší obchod se nachází ve vedlejší obci Sloup v Čechách.
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6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Z pohledu kvality ovzduší je poloha obce mimo hlavní centra průmyslové
výroby i relativně daleko od velkých liniových staveb výhodou a přispívá tak
k samočistícím procesům i v případě klimatických podmínek se zvýšeným
rizikem vzniku zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší.
Obec Radvanec spadá geograficky na hranici CHKO Lužické hory. Na území
obce se nenachází žádná přírodní národní památka, rezervace nebo
památný strom.
Z hlediska geologie a půdních typů mají v rámci Libereckého kraje v oblasti
Českolipska nejširší zastoupení asociace hnědých půd včetně zkulturněných
zemědělských forem. Tyto půdy s vysokým produkčním potenciálem se vyvíjejí
v méně svažitých územích, zpravidla na podloží sprašových hlín.
Morfologicky má oblast Lužického hřbetu charakter ploché hornatiny.
Tvořena je kvádrovými pískovci svrchní křídy s proniky neovulkanických hornin.
Charakteristický je silně rozčleněný erozně denudační reliéf tektonicky
a litologicky podmíněné sedimentární stupňoviny, vyzdvižený při lužické
poruše. Výrazné jsou neovulkanické suky a pískovcové strukturní hřbety s
četnými skalními tvary zvětrávání a odnosu. Nejvyšším bodem je Luž (793 m).
Hydrogeologické podmínky na území Libereckého kraje patří z hlediska zásob
podzemní vody k nejbohatší v České republice. Na území kraje jsou vymezeny
tři chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod a to Severočeská
křída a Jizerské hory a Krkonoše. Oblast Lužických hor, jejich podhůří, včetně
severní a severovýchodní části Ralské pahorkatiny se nachází v regionu II G 6.
Ty jsou charakterizovány nejvyššími stavy v období květen – červen a
nejnižšími v období prosinec – únor a nejvyšším průměrným specifickým
odtokem podzemních vod v rozmezí 2,01 – 5,00 l/s×km2 a více.

Ochrana životního prostředí
Na území katastru obce se nenachází žádné lokality se zvláštním stupněm
ochrany přírody.
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Radvanec byla založena v roce 1993 oddělením od města Nový Bor
dle zákona č. 367/1990 Sb..
Obec je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní
korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích
vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své
záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí
zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec
Radvanec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně
za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Obec Radvanec
vykonává na svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními
zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými
právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních
úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu,
učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené
působnosti.
Obecní zastupitelstvo je 9členné, obec zastupuje neuvolněný starosta. V
aktuálním volebním období je to pan Ing. Petr Ullrich. Zřízen je výbor finanční a
kontrolní. Obecní úřad sídlí v budově využívané i jako kulturní centrum.
Obecní úřad má v současné době celkem 4 zaměstnance: 1 úředník ¾
úvazku (6 hodin/den), 2 osoby vykonávající veřejně prospěšné práce (1 hlavní pracovní poměr s úvazkem 3/4, 1–½ pracovní úvazek), 1 technický
zaměstnanec, dále jsou využívány služby účetní, která pracuje na Dohodu o
provedení práce.
Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.

Strategické dokumenty obce
Územní plán, Studie řešení centrální části obce, Místní program obnovy
venkova – Hospodářský a sociální rozvoj obce Radvanec.

Hospodaření a majetek obce
Obec Radvanec se snaží hospodařit s vyrovnanou rozpočtovou bilancí.
Největšími příjmy pro obec jsou příjmy daňové. Dále obec eviduje finanční
prostředky z prodeje dlouhodobého majetku, nemovitostí a pozemků, příjmy
z vlastní činnosti – pronájmy a poskytování služeb a výrobků, neinvestiční
transfery přijaté z veřejných rozpočtů (např. dotace).
Tab. č. 2 - Přehled příjmů
Rok

Příjmy daňové

Příjmy kapitálové

Příjmy nedaňové

Přijaté transfery

2016
2017
2018

2 997 000 Kč
3 503 000 Kč
4 179 000 Kč

60 000 Kč
1549 000 Kč
3 000 Kč

258 000 Kč
230 000 Kč
152 000 Kč

6467 000 Kč
515 000 Kč
3 390 000 Kč

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz
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Výdaje obce jsou rozděleny na běžné a kapitálové. Běžné výdaje určují
výdaje za všechny činnosti spojené s chodem a činností obce. Kapitálové
výdaje jsou investičními nákupy a s tím spojenými výdaji.
Tab. č. 3 - Přehled výdajů
Rok
2016
2017
2018

Běžné výdaje
2 941 000 Kč
2 329 000 Kč
3 197 000 Kč

Kapitálové výdaje
8 912 000 Kč
280 000 Kč
6 263 000 Kč

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci vykazuje v roce 2018 (poslední veřejně
zjištěné informace) hodnotu – 1 740 000 Kč. Obec není zatížena k tomuto
období žádnými dluhy vůči jiným osobám, disponuje majetkem v celkové
hodnotě 37 265 000 Kč. Výsledek hospodaření ve sledovaném období je
– 106 000 Kč (rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady).

Bezpečnost
Obec Radvanec neprovozuje obecní policii. Zajištění veřejného pořádku
a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby služebna
Policie ČR v Novém Boru. Vzhledem k poloze obce mimo hlavní komunikace
je obec bezpečná. V obci se nenachází žádné sociálně vyloučené oblasti. V
obci není problém s kriminalitou.
Obec není zapojena do IZS.
Obec je vybavena místním bezdrátovým rozhlasem, který je možné využít pro
rychlé předávání informací obyvatelům obce v případě živelné katastrofy či
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jiného krizového stavu. Pro zajištění protipovodňové ochrany je instalován na
toku Dobranovského potoka monitorovací protipovodňový systém s čidly.
K řešení přestupků na úrovni obce byla zřízena v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích přestupková komise.
Bezpečnost
st obce může být do budoucna narušena skupinami sociálně
vyloučených obyvatel, kteří se usídlují v objektech označovaných jako
„brownfield“.
Obr. č. 5 - Mapa kriminality (Nový Bor)

Zdroj: MVČR

Vnější vztahy a vazby
Obec Radvanec
vanec je členem:
Svazku obcí Novoborska
Historie Svazku obcí Novoborska sahá do roku 1998, kdy vzniklo
„Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“ postupem
podle ustanovení §§ 20f až 20j občanského zákoníku. Základním
impulsem k tomuto kroku byla iniciativa zastupitelstev obcí v
okolí Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy stabilizace a
dalšího rozvoje spolu sousedících měst a obcí, které svým rozsahem, finanční
náročností, odbornými požadavky a všeobecným významem překračují
rámec jedné i více obcí.
„Sdruženíí právnických osob pro rozvoj Novoborska“ se v roce 2001 přeměnilo
postupem podle zákona o obcích na „Svazek obcí Novoborska“, jehož
obecným předmětem činnosti, zakotveným ve stanovách, je koordinace
postupu při realizaci společných záměrů, ochrana a prosazování
prosazování společných
zájmů a vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku,
při aktivním využívání evropských, přeshraničních národních a krajských
rozvojových programů.

Program rozvoje obce Radvanec

21/33

svazku obcí kanalizace Sloup
Svazek vznikl za účelem realizace výstavby kanalizace v obci Radvanec,
Sloup v Čechách a Janov.

Euroregionu Nisa
Euroregion Nisa, také Euroregion Nisa – Nese – Nisa, je první
euroregion, který byl vytvořen v oblasti střední a východní
Evropy. Založen byl v roce 1991 a zahrnuje části území Německa, Polska a
Česka. Euroregion je dobrovolným zájmovým sdružením obcí a okresů trojmezí
Čech, Německa a Polska, byl založen za účelem podpory rozvoje těchto
oblastí formou vzájemné, přeshraniční spolupráce.
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A. 2 Východiska pro návrhovou část
Obec patří počtem obyvatel mezi menší obce na území ORP Nový Bor. Obec
vykazuje příznivý demografický vývoj, daný především migračním přírůstkem.
Do budoucna se předpokládá další nárůst počtu obyvatel, a to díky existenci
rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů.
V obci je dále prostor pro rozvoj občanské vybavenosti, která v současnosti
odpovídá velikosti obce, ale v budoucnu by mohla být limitem rozvoje.
V obci je poměrně kvalitní technická infrastruktura, která se dále rozvíjí.
Existuje jen málo neovlivnitelných limitů využití území a rozvoje obce.
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SWOT ANALÝZA
Silné stránky
-

-

Dobrá dostupnost obce s rozšířenou
působností (Nový Bor)
Atraktivní poloha a okolí obce
Bohatá historie obce
Existence územního plánu
Vysoký počet obyvatel v produktivním
věku
Vysoký migrační přírůstek obyvatel
Vzdělanostní struktura (vysoký poměr
obyvatel se SŠ a VŠ vzděláním)
Nízká míra sociálně patologických jevů
Zapojení obyvatel do komunitní činnosti
Výše daňových příjmů
Míra nezaměstnanosti pod průměrem ČR
Atraktivní poloha pro cestovní ruch,
turistiku a rekreaci
Kvalitní infrastruktura inženýrských sítí
umožňující další rozvoj
Dostatečná
kapacita
místních
komunikací
Pravidelné autobusové spojení s okolními
obcemi
Dostačující občanská vybavenost
Vzdálenost od zdrojů znečištění
Existence
základních
strategických
dokumentů
Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem
Nulová míra zadlužení
Vysoká míra bezpečnosti
Existence ploch pro rozvoj výstavby
Důraz
na
snižování
energetické
náročnosti obce
Málo limitů využití území

Příležitosti
-

-

Strategie rozvoje obce na delší časové
období
Zapojení mladých lidí do správy a řízení
obce
Spolupráce s podnikatelskými subjekty
na rozvoji služeb pro cestovní ruch
Rozvoj ploch pro rodinné bydlení
Revitalizace nevyužívaných objektů
Zapojení do spolupráce s okolními a
podobně velkými obcemi
Zlepšení stavu veřejných komunikací
Rozvoj sportovních zařízení
Zřízení školních a zdravotnických zařízení
(v případě příznivého demografického
vývoje)
Rozvoj opatření ke snižování energetické
náročnosti obce
Možnost vícezdrojového financování
projektů obce (evropské, národní,
regionální dotační programy)
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Slabé stránky
-

-

Vzdálenost od okresního (Česká Lípa) a
krajského města (Liberec)
Poloha mimo hlavní dopravní trasy
Nízký přirozený přírůstek obyvatel
Neexistuje širší síť služeb
Nízká úroveň služeb pro cestovní ruch
Nevyužívaná turistická zařízení
Pouze
uspokojivý
stav
místních
komunikací
Chybí zdravotnická zařízení, sociální
služby, školy a sportovní zařízení
Nezapojení obce v IZS
Požární
ochrana
zabezpečována
jednotkami okolních obcí

Hrozby
-

Stagnace nebo pokles demografického
růstu
Zhoršení stavu místních komunikací
Nedostatečná kapacita infrastruktury
pro další rozvoj
Stagnace nebo pokles daňových příjmů
Pokles zájmu o komunitní život
Úbytek ekonomické aktivity v obci
Nezájem podnikatelských subjektů o
investování v obci
Nedostatek parkovacích míst pro nové
objekty
Rozpad svazků meziobecní spolupráce
Nezájem obyvatel o dění v obci a její
správu
Vysoké zadlužení obce
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Na přelomu října a listopadu 2019 proběhlo v Radvanci dotazníkové šetření.
Bylo vyplněno celkem 101 dotazníků od přibližně 48 % obyvatel starších 15 let.
Výsledky dotazníku byly zpracovány a předány vedení obce.

Souhrn výsledků dotazníkového šetření
šetřen v Radvanci:
Výsledky dotazníkového šetření jsou pouze od občanů, kteří vyplnili dotazník
a jejich závěr tak nemusí být směrodatný.
Dotazník vyplnili občané od 15 do
25 let (6,9 %), dále pak občané ve
věku 26-35 let, kterých dotazník
odevzdalo 19,8 %, dále
ále 33,7 %
občanů ve věku 36-50 let, 22,8 %
občanů ve věkové kategorii 51-65
51
let a 16,8 % občanů nad 65 let.

-

Na dotazník odpovědělo 51,5
% žen a 48,5
,5 % mužů.
muž Z toho
s nejvyšším

dosaženým

vzděláním v 14,9 %

vysoko-

školským, 53,5

středo
středo-

%

školským s maturitou, 24,8 %
vyučen nebo SŠ bez maturity a ve 6,9 % se základním vzděláním.

-

Nejvíce

respondentů

bylo

z řad zaměstnanců,
zaměstnanců živnostníků

(podnikatelů)
telů) a těch,

kteří se do obce přistěhovali
v dospělosti před více než
5 lety.

-

Jako nejvážnější problémy
problé
vnímají respondenti stav silnic 2 a 3 třídy,
shodně se stavem obecních komunikací (36 %), (36 %), nedostatečnou
síť obchodů a služeb s nedostatkem sportovního zařízení a dětských hřišť
(26,7 %), (26,7 %).
). Třetím
T
vážným tématem,, jak jej vnímají respondenti,
responden
je pasivita obyvatel a špatné mezilidské vztahy (25,7 %).
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-

Mezi největší přednosti Radvance řadí respondenti přírodu v okolí
(90,1 %), charakter menší obce (63,4
(
%) a výhodnou polohu v blízkosti
města (57,4 %).

-

50,5 % respondentů je ochotno jednoznačně pro rozvoj obce něco
udělat.

-

V případě možnosti by 64,4 % respondentů rozdělilo finanční
finanční prostředky
na rekonstrukci místních komunikací v obci.
obci 48,5 % by investovalo do
obnovy místní zeleně a 31,7 % respondentů by přispělo na společenské
spol
a kulturní akce.

-

Nejvíce respondentů by svým přátelům doporučilo nádhernou krajinu
v okolí obce k relaxaci a procházkám.

-

Bezpečně se v obci cítí 73,3 % respondentů.. Jako největší problém
zajištění bezpečnosti obci vnímá 29,7 % respondentů rychlost
rychlos provozu
na komunikacích. Dále převládají obavy z volně pobíhajících psů (7,9
%)
a nebezpečí při přecházení silnic (7,9 %).

-

Ohrožení svých dětí negativními a patologickými jevy nevnímá
88,1 % respondentů jako problém

-

Nejvíce respondentů z obce
Radvance

dojíždí

do

zaměstnání autem nebo na
motocyklu (81,2 %). Následuje
autobus (16,8 %).. Pouze zlomek respondentů chodí pěšky nebo jezdí na
kole.
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-

Dostatek

kulturních

a společenských akcí chválí
v obci 60,4 % respondentů.
respondentů
22,8 % respondentů by uvítalo
uvíta
více akcí s okolními obcemi.
obcemi
Žádáno je také více akcí pro rodiny s dětmi (11,9 %).

-

Ordinaci praktického lékaře v obci postrádá 59,4 % respondentů.
Následuje absence terénních a
sociálních služeb (18,8 %) a 7,9
%

respondentů

by

uvítalo

návštěvy lékaře v domácnosti.

-

73,3 % respondentů by rádo v následujících letech vidělo Radvanec
jako klidnou obec pro příjemné bydlení, obec s dostatkem zeleně (59,4
%)
a zejména bezpečnou (48,5 %).

-

Informovanost v obci je hodnocena kladně a jako dostačující (67,3 %).

-

Na rozhodování, změnách či zlepšeních v obci by se rádo
rád podílelo
92,1 % respondentů.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B. 1 Strategická vize
Radvanec je v roce 2027 příjemným a klidným místem pro všechny generace
v podhůří Lužických hor.
Obyvatelé a chalupáři zde žijí obklopeni přírodou, přičemž rozvinuté služby
jsou jim k dispozici v sousedních obcích a městech v dostupné vzdálenosti.
Díky dobrým příležitostem k rozvoji se postupně zvyšuje počet obyvatel, kteří
se v obci cítí bezpečně, zapojují se do dění v obci a účastní se na její správě.
S postupným zvyšováním počtu obyvatel a díky promyšlenému finančnímu
plánování vznikají v obci nové služby, rozvíjí se infrastruktura a zkvalitňuje
stávající. Díky vhodným propagačním postupům Radvanec a Maxov přitahují
stále více návštěvníků hledajících klidné místo pro trávení volného času, do
nějž se rádi vrací.
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B. 2 Cíle, opatření, aktivity
Cíl: „Rozvinutá a kvalitní technická infrastruktura obce”
Opatření:

„Zkvalitnění technické infrastruktury”
Veřejné osvětlení - etapizace

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2023

Obec
Radvanec

Aktivita 1:

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

300

vlastní +
externí

1 600

vlastní +
externí

Rekonstrukce a vybudování veřejného osvětlení v obci.

Aktivita 2:

„Rekonstrukce místní komunikace – I.
etapa”

2020 - 2021

Obec
Radvanec,

Oprava komunikace z Radvance do Maxova. Zlepšení technického stavu místních komunikací.

„Rekonstrukce místní komunikace – II.
etapa”

2020 - 2024

Obec
Radvanec,

950

vlastní +
externí

Aktivita 3:
Oprava komunikace na hřbitov. Oprava komunikace vč. parkoviště. Zlepšení technického stavu
místních komunikací.

2021 - 2022
Aktivita 4:

„Oprava komunikace – III. etapa”

Obec
Radvanec,

500

vlastní +
externí

Oprava komunikace na p. p. č.1001/1 vč. povrchů. Zlepšení technického stavu místních komunikací.

Aktivita 5:

„Oprava komunikace studánka
Radvanec – křiž. K Havraním skalám ”

2022 - 2024

Obec
Radvanec,

1 800

vlastní +
externí

Oprava komunikace vč. povrchů. Zlepšení technického stavu místních komunikací.

„Pěší chodník a cyklostezka Radvanec Sloup v Čechách”
Aktivita 6:

2020 - 2021

9 500

vlastní +
externí

Vybudování chodníku a cyklostezky na angažovaném úseku komunikace III. třídy. Předpokládá se
spolupráce s obcí Sloup v Čechách. Stavba chodníku pro pěší a cyklisty, navazující na cyklostezku
Nový bor Sloup v Čechách a propojující centrum obce s touto cyklostezkou. Poskytne bezpečné
využití i pro pěší, kteří hojně navštěvující koupaliště na Radvaneckém rybníku.

2021 - 2023
„Chodník Radvanec - Nový Bor ”
Aktivita 7:

Obec
Radvanec,

Obec
Radvanec,

6 000

vlastní +
externí

Vybudování chodníku na angažovaném úseku komunikace III. Třídy. Stavba chodníku pro pěší a
cyklisty, navazující na chodník od Sloupu v Čechách, který propojuje centrum obce a cyklostezkou.
Poskytne bezpečné využití i pro pěší v nebezpečném úseku krajské komunikace.

Předpokládá se vícezdrojové financování (vlastní zdroje + dotace)
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Cíl: „Vysoký počet návštěvníků a zvýšení poptávky po
turistických a ostatních službách”
Opatření:

Aktivita 1:

„Vybudování turistických atraktivit ”

Od - do

Odpovědnost

„Rozšíření singltrekové trati „Swamptrejl ”

2021 - 2023

Obec
Radvanec

Aktivita 3:

Zdroj
financování

2 000

vlastní +
externí

Je plánováno zlepšení/zkvalitnění turistického zážitkového areálu "Swamptrejl", který byl v obci
postaven za pomoci občanů. Dále bude realizováno rozšíření tras, zpevnění povrchů a provedení
bezpečnostních opatření. Dále má být vybudováno malé odpočinkové místo v blízkosti tras. Pořízení
nezbytného vybavení pro údržbu tras pro horská kola, naučných stezek a dalších turistických tras v
okolí obce – řetězová pila, křovinořez, nářadí a bezpečnostní prvky - je také součástí milníku.
„Realizace turistického centra
(infrastruktury) v Radvanci”

Aktivita 2:

Náklady
(tis. Kč)

2022 - 2025

Obec
Radvanec

5 000

vlastní +
externí

Drobné stavební práce pro odvodnění mokřadů, instalace chodníků a mostků, zpevnění břehu
potoka a plánovaných ploch pro naučnou stezku a další nezbytné práce, které v následujícím kroku
umožní výstavbu 2 naučných stezek – vytvoření nástupního bodu pro turistické trasy a cyklostezky v
okolí obce Radvanec, vytvoření parkovacích možností pro návštěvníky (15x osobní vůz) - vytvoření
turistického odpočinkového místa s novým zařízením a hracími prvky – vedlejší stavební práce.

„Obsahové zpracování a realizace
turistických naučných stezek včetně jejich
propagace”

2019 - 2020

Obec
Radvanec

500

vlastní +
externí

V rámci přeshraničního projektu se projektoví partneři se podílí na obsahovém zpracování a realizaci
opatření pro vytvoření turistického informačního systému. Součástí projektu je vydání publikace o
historii obce Radvanec.

Předpokládá se vícezdrojové financování (vlastní zdroje + dotace)

Cíl: „Rozvinutá a kvalitní občanská vybavenost, kultura
a životní prostředí”
Opatření:

„Organizování kulturních, sportovních
a společenských akcí ”
„Konání kulturních, sportovních
a společenských akcí v obci ”

Aktivita 1:

Opatření:

Aktivita 1:

Aktivita 2:

Od - do

Odpovědnost

2019 - 2029

Obec
Radvanec

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

vlastní +
externí

1.Setkání občanů se členy zastupitelstva obce (1x ročně) 2. Beseda o historii obce (1x ročně) 3. Pouť
sv. Antonína (Pokračování tradice s pouťovými atrakcemi) 4. Fotografická soutěž (1x ročně) 5.
Zahájení Adventu, rozsvícení stromku, mše nebo vystoupení hudební skupiny 6. Cvičení žen aj.

„Obnova a výstavba objektů ve
vlastnictví obce ”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Vybudování dětského hřiště v místní části
Maxov ”

2019 - 2020

400

vlastní +
externí

„Vybudování multifunkčního hřiště v místní
části Radvanec ”

2022 - 2024

3 000

vlastní +
externí

„Oprava kapličky ”

2024 - 2029

100

vlastní +
externí

Obec
Radvanec
Výstavba dětského hřiště s instalací herních prvků a mobiliáře.

Obec
Radvanec
Výstavba dětského hřiště s instalací herních prvků a mobiliáře.

Aktivita 3:

Obec
Radvanec

Oprava střechy, vymalování, udržovací práce.

Předpokládá se vícezdrojové financování (vlastní zdroje + dotace)
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Cíl: „Zvýšení počtu obyvatel obce”
Opatření:

„Příprava pozemků pro výstavbu
rodinného bydlení ”
„Příprava pozemků pro aktivní využití ”

Od - do

2019 - 2029

Aktivita 1:

Odpovědnost

Obec
Radvanec,
soukromí
investoři

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

vlastní +
externí

Terénní úpravy u Radvaneckého rybníka pro podnikatelskou sféru nebo výstavbu RD.

„Výhledové stavební pozemky ”

2019 - 2019

Obec
Radvanec

3 000

vlastní +
externí

Aktivita 2:
Jednání s PF ČR o převodu pozemků k výstavbě RD dle ÚPO, příprava lokality (komunikace,
kanalizace, vodovod).
„Výstavba technické infrastruktury na
ploše bydlení Z10”
Aktivita 3:

Obec
Radvanec

4 500

vlastní +
externí

Příprava infrastruktury pro bydlení - kanalizace, vodovod, elektro rozvody, veřejné osvětlení,
komunikace, chodníky. Podpora nové výstavby a dostupnosti bydlení včetně budování potřebné
technické infrastruktury.
„Výstavba technické infrastruktury na
ploše bydlení Z2”

Aktivita 4:

2020 - 2025

2020 - 2025

Obec
Radvanec

10 000

vlastní +
externí

Příprava infrastruktury pro bydlení - kanalizace, vodovod, elektro rozvody, veřejné osvětlení,
komunikace, chodníky. Podpora nové výstavby a dostupnosti bydlení včetně budování potřebné
technické infrastruktury.
„Výstavba startovacího bydlení pro
mladé”

2022 - 2024

Aktivita 5:

Obec
Radvanec

10 000

vlastní +
externí

Příprava infrastruktury pro bydlení mladých osob a rodin.

Předpokládá se vícezdrojové financování (vlastní zdroje + dotace)
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B. 3 Podpora realizace programu
Implementace PRO
Program rozvoje obce stanoví programové cíle, které jsou realizovány
prostřednictvím opatření a aktivit.
Aktivity jsou vymezeny předpokládaným termínem realizace a odhadem
nákladů. Jednotlivé aktivity jsou součástí projektů, o jejichž realizaci
a financování rozhoduje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce rovněž
rozhoduje o změnách v opatřeních a aktivitách.

Financování realizace opatření a aktivit
U všech navržených opatření a aktivit se předpokládá financování z vlastních
zdrojů obce, u řady z nich se uvažuje o vícezdrojovém financování. K zajištění
externích zdrojů financování je vhodné pravidelně (nejméně jednou za
kvartál) prověřovat dotační možnosti a průběžně podávat žádosti o dotace
ze státního a krajského rozpočtu a zvláštních fondů (SFŽP, SFDI, SZIF atd.) a z
jednotlivých operačních programů fondů EU.

Monitoring a hodnocení PRO
Realizaci PRO je nutné pravidelně monitorovat a vyhodnocovat, aby bylo
zaručeno naplnění programových cílů a opatření. Monitoring realizace PRO
provádí zastupitelstvo obce zpravidla jednou ročně v návaznosti na přípravu
rozpočtu obce. Monitoring a hodnocení bude založeno na informacích
o úspěšnosti realizace aktivit jednotlivých opatření a programových cílů. Ve
stejné periodicitě se předpokládá zhodnocení stavu PRO a jeho případná
aktualizace. V případě odklonu od naplánovaného způsobu realizace
opatření a aktivit, může zastupitelstvo obce zhodnotit jejich vliv na dosažení
programových cílů a v případě zjištění negativního vlivu podniknout kroky
k nápravě.

Aktualizace PRO
Aby byla zajištěna aktuálnost cílů, a opatření PRO je nutné jej pravidelně
aktualizovat. Aktualizace PRO by měla reflektovat změny, které vznikají mimo
sféru obce (např. legislativní, environmetální, politické aj.), ale i změny priorit
obce jako takové. Aktualizací by měla být ověřena východiska a
předpoklady, na nichž je založena návrhová část PRO. Při aktualizaci je
prováděn sběr statistických dat pro aktualizaci analytické části a jsou
shromažďovány nové podněty k aktualizaci návrhové části.
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