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ÚVOD
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je Program
rozvoje obce1. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem jeho tvorby je na základě popsání
situace v obci, názoru občanů a zastupitelů obce formulovat představy o budoucnosti obce včetně
navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout.
Program rozvoje obce je také nutnou podmínkou při sestavování a předkládání projektů za účelem
získání finančních prostředků z národních a zahraničních dotačních titulů, včetně strukturálních fondů
EU. Systematické plánování rozvoje navíc usnadňuje získávání dotací také tím, že rozvojové záměry,
na které je žádána dotace, dokládá jako promyšlené, zdůvodněné a smysluplné.
Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na období 2016 – 2025 je rozdělen na dvě základní části − část
analytickou a část návrhovou. Analytická část shrnuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní
zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Na základě
socioekonomického popisu obce a následné SWOT analýzy byla v návrhové části deklarována
strategická vize. Ta bude následně naplňována pomocí navržených opatření a rozvojových aktivit.
Opatření se snaží obsáhnout všechny důležité oblasti pro zvýšení kvality života v obci.
Tento koncepční a rozvojový dokument byl vytvářen v úzké součinnosti s představiteli samosprávy
obce. Na jeho tvorbě se podíleli rovněž občané v rámci provedeného dotazníkového šetření. Výsledky
dotazníkového šetření byly při zpracovávání dokumentu jedním z důležitých podkladů.
Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka je komplexním dokumentem, který bude cenným zdrojem
informací také všem, kdo mají zájem se o obci Bělé u Jevíčka dozvědět více.

1

V dokumentu je použit legislativně ustálený název PROGRAM ROZVOJE OBCE (viz §84, odst. 2, písm. a) zákona
o obcích).
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
A.1.1 Základní identifikační údaje obce
Oficiální název:
Adresa OÚ:
Úřední hodiny:
Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:
Web:
IČO:
DIČ:
Počet obyvatel k 1. 1. 2016:
První písemná zpráva (rok):
Katastrální plocha (ha):
Nadmořská výška (m n. m.):
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):
Kód obce (ZUJ):
Části obce:
Katastrální území:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Okres (LAU 1):
Kraj (NUTS 3):
Vyšší územně správní celek (NUTS 2):

Obec Bělá u Jevíčka
Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko
středa 7.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
461 325 624
oubela@belaujev.net
z8ja3th
www.belaujev.net
00484164
není přiděleno
352 (182 mužů, 170 žen)
1258 Bělá u Jevíčka, 1368 Smolná
969,17
396
16° 38' 45'' E, 49° 38' 22'' N
505391
2 (Bělá u Jevíčka, Smolná)
3 (Bělá u Jevíčka, Malonín, Smolná)
Jevíčko
Moravská Třebová
Svitavy
Pardubický kraj
Severovýchod

A.1.2 Symboly obce
Na pečeti z roku 1780 užívala obec symboly tří srdcí, položených vedle sebe, která symbolizují spojení
tří osad: Bělé, Malonína a Smolné. Pod nimi se nacházel snop obilí, dokládající, že se
jednalo o zemědělskou ves. Autor návrhu znaku využil originálního pečetního znamení,
které pouze doplnil symbolem dvou odvrácených parohů. Jelení parohy byly součástí
erbu dávného držitele osady, Sulíka z Radkova, a symbolizují tak starobylost osady.
Ze znaku obce vychází i vlajka, kterou tvoří sedm šikmých pruhů v poměru
11:4:2:12:2:4:11. Z levého horního rohu začíná pruh modrý, následují žlutý,
modrý, bílý, modrý, žlutý a modrý. Na ose bílého pruhu jsou umístěna tři
červená srdce. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.
Znak i vlajka byly obci uděleny na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny 22. 11. 2001.
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A.1.3 Poloha a území obce
Obec Bělá u Jevíčka se nachází v jihovýchodním cípu Pardubického kraje (vzdálenost do krajského
města je cca 92 km) na hranici s Jihomoravským krajem. Poloha obce vůči významným sídlům je 25 km
jihovýchodně od Svitav (bývalé okresní město), 17 km jižně od města Moravská Třebová (obec
s rozšířenou působností) a 6 km západně od města Jevíčka (obec s pověřeným obecním úřadem).
Řešené území se administrativně dělí do dvou částí – Bělé u Jevíčka a Smolné. Katastrální území
o celkové rozloze 969,2 ha je rozděleno na tři části, a to na k. ú. Bělá u Jevíčka (513,6 ha), k. ú. Malonín
(259,6 ha) a k. ú. Smolná u Jevíčka (196 ha). Průměrná nadmořská výška obce je 394 m n. m. Nejvyšší
nadmořské výšky dosahuje řešené území v místě vrcholové kóty Za Lomem (560 m n. m.), nejnižším
místem je prostor, v němž Malonínský potok opouští katastr obce (372 m n. m.).
Terén řešeného území má ráz členité pahorkatiny, s výjimkou jižní části katastrálního území, kde má
charakter plochých nížin či niv. Zastavěné katastrální území Bělé u Jevíčka se rozkládá převážně
v údolí obklopeném vyššími kopci. Mezi výraznější vrchy patří Hoperk 456,40 m n. m., Zadní hora
510,90 m n. m. a Kostelec 529,40 m n. m. Naopak k. ú. Malonín a k. ú. Smolná se nachází v údolní nivě
pod zalesněnými částmi na severu a na jihu.
Obr. č. 1: Poloha katastru obce Bělá u Jevíčka

Zdroj: maps.google.cz

Z hlediska klimatologie spadá obec do mírně teplé klimatické oblasti MT3. Průměrná roční teplota se
pohybuje kolem 6, 7 °C. Teplotní poměry jsou však vzhledem k členitosti reliéfu značně determinovány
terénem. Roční úhrn srážek činí v průměru přibližně 770 mm. Nejvíce srážek spadne v letním období
(červen – červenec), nejméně na přelomu zimy a jara (únor – březen).
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A.1.4 Historie obce
Podle archeologických nálezů byla ves původně osídlena Slovany. V letech 1220 – 1230 byla
kolonizována německým lokátorem jménem Albero, jako ves Alberova neboli Albendorf. Ve 13. století
byla patrně kolonizována i Smolná, a to usedlíky z Opatovic.
Teorií, jak vznikl název osady Bělá, je několik. Jména vznikajícím osadám byla dávána podle majitele vsi
nebo nějaké charakteristické vlastnosti. U Bělé to mohlo být nápadné bělavé zbarvení půdy způsobené
vrstvou bělavé opuky vynořující se na povrch nebo bělavým jílem s jemnozrnným bílým pískem. Další
možností je, že název obce vznikl podle bělení prádla. Na polích se pěstoval len a vyrobené plátno se
rozložené bělilo za průběžného kropení vodou u potoka. Vznikala tak bělidla. Vyloučena není ani
možnost, že název Bělá je překladem latinského slova alba (bílý), které tvoří kmen slova Albero,
zakladatele vsi.
Malonín je pojmenován podle prvního osadníka, jménem Maloň. Poslední osada, kolem níž se v lesích
sbírala smola na výrobu loučí a pochodní, se nazývá Smolná. Přirozenou hranicí těchto tří osad je
Malonínský potok.
První zmínka o Smolné pochází z roku 1368 a o Malonínu z roku 1374, kdy tvořil se Smolnou
samostatný statek. Smolná bývala rozdělena na dvě části. Jedna část patřila k opatovskému dvoru
a druhá k opatovské tvrzi. Obě části byly spojeny roku 1464, kdy Anna z Opatovic, řečená Vševidova,
prodala zbytek Smolné Pročkovi z Kunštátu a na Opatovicích. Od té doby tvořila Smolná součást panství
opatovického a to až do roku 1850. Malonín k panství opatovickému přináležel od roku 1563 do roku
1850. Opatovice jako celek byly s příslušnými osadami v majetku rodiny z Kunštátu od roku 1408
do roku 1521. Toho roku je Ludvík z Kunštátu postoupil Vilému z Pernštejna.
Bělá je poprvé zmiňována jako Albendorf v listině Přemysla Otakara II. z roku 1258, kdy ji stahuje
pod soudní pravomoc města Jevíčka.
Král Jan Lucemburský roku 1323 směnil Bělou společně s dalšími vesnicemi a městem Jevíčkem
Jindřichovi z Lipé. V rukou pánů z Lipé zůstala Bělá do roku 1396, kdy se jejím držitelem stal Sulík
z Radkova. Ten ji ještě téhož roku prodal za 37 marek jevíčskému augustiniánskému klášteru, jemuž
byla roku 1408 vložena do zemských desek.
Sulík z Radkova však neprodal jevíčskému augustiniánskému klášteru Bělou celou, ponechal si bělovský
„Dvůr“, který se v následujících letech ocitl v držení mnoha majitelů. V roce 1647 jej nechal připsat
do zemských desek ke klášternímu majetku převor Kirchner. Dvůr byl v letech 1650 – 1662 přestavován
na zděný a budovy rozšiřovány. Z kamenného ovčince nechal převor vybudovat prozatímní pivovar,
kam nechal převézt pivovarní pánev z Jevíčka. K dalším stavebním úpravám Dvora došlo v letech
1667 – 1681, kdy byly přestavěny hospodářské budovy včetně palírny, a v letech 1724 – 1734, kdy byla
přistavena jednopatrová budova a část, ve které se vařilo pivo (pivovar).
Po zrušení jevíčského augustiniánského kláštera roku 1784 prodal náboženský fond roku 1789 Bělou
se Skočovou Lhotou a Roudkou baronovi Friedenthalovi, tehdejšímu držiteli panství borotínského.
V roce 1784 byla v Bělé založena škola (v nynějších domech s čp. 43 a 72), ale děti z Malonína
a ze Smolné docházely do školy ve Velkých Opatovicích. Školu v Bělé začaly děti z těchto osad
navštěvovat od roku 1788. V letech 1810 − 1894 sloužil jako školní budova dnešní domek se zvonicí
čp. 64, který byl prodán panu Wolfovi s tím, že bude třikrát denně a také při pohromách či požárech
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zvonit. Od roku 1894 se škola nacházela v nynější budově obecního úřadu čp. 7. Uzavřena byla v roce
1980 pro malý počet žáků.
Bělá bývala zemědělsko-hornickou obcí, kde se nacházela hliniště, mlýny, pily a výroba lihovin. Obec
leží v tzv. březinské oblasti, která je součástí Hřebečského hřbetu, jenž je bohatý na žáruvzdorné jílovce.
Hornická činnost se zde datuje od 17. století. Těžbě jílovců však předcházela těžba cenomanského uhlí.
Hnědé uhlí se těžilo v letech 1858 – 1860 v dole „Caroli“. V roce 1918 se k dolování nechala zlákat
i hraběnka Juliána Herbersteinová z velkoopatovického zámku. Ta dala hloubit jámu Juliánu v lese
v části obce nazývané „Zadní hora“. V roce 1924 byl tento důl zatopen spodní vodou.
U silnice v Zadní hoře stávaly pece na pálení jílů, které v roce 1945 vyhořely a nebyly již nikdy obnoveny.
Následně byla těžba žáruvzdorných jílů v Bělé postupně zastavena.
Další důležité mezníky v historii obce:


1912 − výstavba vodovodu v obci



1914 − provedena elektrifikace obce



1933 − vybudovaná Smolenská přehrada



1951 – zakoupen filmový promítací přístroj a zavedeno občasné promítání filmů



1956 – v obci bylo založeno JZD a do roku 1961 byl postaven kravín, vepřín a další budovy



1958 – první televizní přijímač v obci



1960 − zahájena stavba prodejny Jednota a nové autobusové čekárny



1989 − obec se osamostatnila a starostou se stal Stanislav Nárožný



1997 − zaveden plyn na OÚ



2000 − započata plynofikace obce, dokončena telefonizace obce



2003 − dokončena plynofikace obce

A.1.5 Území s archeologickými nálezy
Dle databáze Státního archeologického seznamu ČR jsou na území obce evidované dvě území
s archeologickými nálezy kategorie II (viz tab. č. 1), kde se pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů pohybuje v rozmezí 51 – 100 %. Na takové území se vztahuje ustanovení § 22 zákona o státní
památkové péči, které mimo jiné uvádí, že: ,,Má-li se provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum“.
Tab. č. 1: Území s archeologickými nálezy v obci
Poř. č. SAS

Název ÚAN

Kategorie ÚAN

Katastr

24-12-15/3

Bělá u Jevíčka obec

II

Bělá u Jevíčka, Malonín

24-12-15/2

Smolná u Jevíčka obec

II

Smolná u Jevíčka

Zdroj: Národní památkový ústav, databáze SAS ČR

Vyznačená území s archeologickými nálezy na mapě s katastrálním územím obce Bělé u Jevíčka jsou
obsahem přílohy č. 1 tohoto dokumentu.
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A.1.6 Památky
Na území obce se nachází památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturněhistorického dědictví. Jedná se o sochu sv. Jana Nepomuckého, dvě kapličky se zvonicemi, z nichž jedna
je umístěna v k. ú. Malonína a druhá v části obce Smolná, a tři válečné hroby. Na katastru obce lze najít
také drobné sakrální památky, jako jsou pamětní kříže.
Sochu sv. Jana Nepomuckého nechali v roce 1846 dovézt z Prahy
a postavit před svým statkem čp. 10 manželé Vavřinec a Anna Maria
Knödlovi. Na podstavci s volutovými křídly je reliéf svržení Jana
Nepomuckého do Vltavy. Na pilíři je znázorněna Assumpta (Pana Marie
v slunci oděná) a po stranách na konzolách klečí andílkové.
Tuto jemně vypracovanou klasicistní sochu doporučuje ing. arch.
L. Svoboda v Koncepci péče o památkový fond v Pardubickém kraji
(z r. 2004), která byla vydána a schválena orgány Pardubického kraje,
nechat prohlásit za kulturní památku.

Kaplička se zvonicí v Maloníně, v secesně laděné podobě, stojí u statku
čp. 124. Stavba této drobné kapličky se datuje do roku 1903.
V roce 2004 bylo započato s opravou kapličky. Nejprve byla nově
zastřešena a následně přišla na řadu nová žlutá fasáda. V roce 2009 musela
být střecha opravena, protože do kapličky zatékalo. Dále byly zrenovovány
vstupní dveře a provedena výmalba kaple.

Kaplička se zvonicí ve Smolné je čtvercového půdorysu. Postavena byla
v roce 1904 a spolu s hasičskou zbrojnicí, která se nachází vedle
kapličky, tvoří dominantu Smolné.
V roce 2013 byla provedena obnova kapličky ve Smolné vč. venkovních
úprav. Obec na ni obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (viz tab. č. 4).
V roce 2014 firma Rostislav Bouchal-BOROKO vyměnila v obou kapličkách technické vybavení zvonů
a zvony opatřila elektrickým pohonem s lineárním motorem a spínacími hodinami pravidelného
zvonění. Vyzvánění z obou kapliček se nyní ozývá denně v pravé poledne, v době klekání a v pátek
v 15 hodin jako připomínka výkupné Ježíšovy smrti na kříži. Také na tuto akci získala obec dotaci,
tentokrát z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (viz tab. č. 4).
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Na území katastru obce se nacházejí následující pamětní kříže:


pískovcový kříž před budovou obecního úřadu – restaurován a opatřen ochranným nátěrem
v roce 2009



kříž vedle kapličky se zvonicí v Maloníně – restaurován v roce 2013



kříž z roku 1909 na parc. č. 126/1 v Maloníně



kříž od rolníka George Hickla z roku 1833 v Bělé u Jevíčka (v „Kozí ulici“) u čp. 90



kříž na cestě u parc. č. 931/3 (blízko Odborného léčebného ústavu Jevíčko)



kříž vedle kapličky se zvonicí ve Smolné



kříž z roku 1905 na parc. č. 208 vedle lípy ve Smolné – přestěhován a restaurován v roce 2014

Fotografie těchto drobných sakrálních památek jsou uvedeny v příloze č. 2.
Válečný hrob zákon definuje jako místo, kde jsou uloženy ostatky válečné oběti, jakož i náhrobek,
pomník, památník, jiný pietní symbol anebo památné místo, které připomíná válečnou událost.
Dle Centrální evidence válečných hrobů jsou na území obce evidovány tři válečné hroby – pomník
obětem 1. světové války, podstavec s památnou deskou Františka Klekra a pamětní deska na budově
SDH Smolná. Péči o tyto válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Pomník obětem 1. světové války tvoří podstavec a menší
monument, v jehož horní části je umístěn státní znak ČSR.
Na podstavci stojí deska se jmény 23 občanů padlých
v 1. světové válce. Pomník byl slavnostně odhalen za velké
účasti obyvatel 28. října 1919.

Vedle pomníku obětem 1. světové války je podstavec s památnou deskou,
na které je umístěn portrét a popis události úmrtí svobodníka Františka Klekra.
F. Klekr byl raněn v boji ve svazku čsl. zahraničního vojska a dne 22. 12. 1944
zemřel u Dunguergue (na desce je uveden Dunkergue). Byl pohřben
na Longnenasse Britisch Military Cemetary St. Omeer, hrob č. 15 řada I.

Jedná se o památnou desku umístěnou přímo na hasičské zbrojnici ve Smolné,
která byla slavnostně odhalena v červnu 1930. Na desce jsou vyrytá jména 4 členů
Sboru dobrovolných hasičů ve Smolné padlých v 1. světové válce. Památná deska
byla opravena v roce 2006.
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A.2 SPRÁVA OBCE
A.2.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Bělá u Jevíčka spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Svoji činnost provozuje
za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Správu obce zajišťuje Obecní úřad Bělá u Jevíčka, který má sídlo v budově čp. 7. Obec zaměstnává
účetní současně jako úředníka obce na plný pracovní úvazek. Další činnosti, jako je provoz knihovny,
vedení kroniky, správa webových stránek, úklid OÚ a další dle aktuálních potřeb, jsou zajišťovány
na základě dohod o provedení práce, příp. dohod o provedené činnosti.
Obec také každoročně zaměstnává uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce ČR,
na veřejně prospěšné práce. Tito zaměstnanci pak pečují v letním půlroce o veřejná prostranství
a majetek obce.
Zastupitelstvo obce je sedmičlenné a v jeho čele stojí starosta (neuvolněný), který je nadřízen všem
zaměstnancům OÚ. Starostu v době nepřítomnosti je oprávněn zastupovat místostarosta. Starostu,
místostarostu a členy finančního výboru a kontrolního výboru volí zastupitelstvo obce. Dále byly
zastupitelstvem obce zřízeny kulturní komise a povodňová komise.
Obec Bělá u Jevíčka je zřizovatelem dvou organizačních složek, a to Místní lidové knihovny v Bělé
u Jevíčka a Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bělá u Jevíčka (JSDHO Bělá u Jevíčka).
Organizační strukturu obce znázorňuje následující schéma.
Obr. č. 2: Organizační struktura obce Bělá u Jevíčka

Zdroj: Vlastní zpracování

Obecní úřad Bělá u Jevíčka vykonává od 2. 2. 2009 ověřování listin (vidimaci) a ověřování podpisů
(legalizaci). Dále je OÚ od roku 2011 poskytovatelem služby Czech POINT, která umožňuje občanům
získat ověřené výpisy z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.
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A.2.2 Přístup občanů k informacím
Informovanost občanů v obci je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem zájemcům
o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany (kancelář OÚ,
zasedání zastupitelstev, kulturní akce …) jsou informace sdělovány:


prostřednictvím hlášení místního rozhlasu,



na fyzické a elektronické úřední desce,



na webových stránkách obce (www.belaujev.net),



na informačních tabulích,



informačními SMS zprávami – komunikační kanál zavedený v obci v roce 2015.

V dotazníkovém šetření byl jako zdroj, z kterého občané nejčastěji získávají informace, označen místní
rozhlas. Na třetím místě byly uvedeny webové stránky obce.

A.2.3 Hospodaření obce
Obec Bělá u Jevíčka hospodaří uvážlivě, ve všech sledovaných letech 2010 – 2015 dosahovala přebytku
hospodaření, a to v rozmezí od 820,02 tis. Kč (2012) do 1 449,15 tis. Kč (2015). V jednotlivých letech
obec hospodařila s příjmy v celkových objemech od 3 422,29 tis Kč (2012) až do 5 295,02 tis. Kč (2015).
Celkový objem výdajů se pohyboval od 2 559,52 tis. Kč (2010) do 3 845,87 tis. Kč (2015). Vývoj
hospodaření zobrazuje tab. č. 2.
Tab. č. 2: Vývoj hospodaření obce v letech 2010 – 2015
Ukazatel v tis. Kč / rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Skutečné příjmy

3 680,02

3 593,54

3 422,29

4 240,02

4 200,94

5 295,02

Skutečné výdaje

2 559,52

2 694,29

2 602,28

3 306,00

2 774,60

3 845,87

Saldo rozpočtu

1 120,50

899,25

820,02

934,02

1 426,34

1 449,15

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, www.belaujev.net – úřední deska

Obec měla po celé sledované období podobnou skladbu příjmů, kdy nejvýznamnější podíl na celkových
příjmech měly příjmy daňové. Nárůst daňových příjmů lze sledovat od roku 2013, kdy se projevila
účinnost novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která posílila příjmy obcí
ze sdílených daní. Struktura příjmů obce v letech 2010 – 2015 je uvedena v tab. č. 3 a zachycuje ji také
graf č. 1.
Tab. č. 3: Struktura příjmů obce v letech 2010 – 2015
Příjmy v tis. Kč / rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Daňové

2 996,91

2 861,28

2 888,54

3 460,72

3 681,88

3 882,03

Nedaňové

395,83

456,96

185,60

181,73

153,81

308,51

Dotace

287,28

271,74

347,07

554,93

362,75

1 102,03

0

3,56

1,08

42,64

2,50

2,45

3 680,02

3 593,54

3 422,29

4 240,02

4 200,94

5 295,02

Kapitálové
Příjmy celkem

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, www.belaujev.net – úřední deska
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Podíl daňových příjmů na celkových příjmech se pohyboval ve sledovaném období mezi 73,3 % (2015)
a 87,6 % (2014). V průměru za období 2010 – 2015 dosahoval podíl daňových příjmů 81,3 % z příjmů
celkových.
Graf č. 1: Struktura příjmů obce v letech 2010 – 2015

Zdroj: vlastní zpracování

Příjmy obce ovlivňuje množství získaných dotací, ať již provozních (především v rámci aktivní politiky
zaměstnanci na zaměstnance VPP) nebo investičních. Přehled investičních dotací, které obec obdržela
v letech 2010 – 2015 je uveden v tab. č. 4.
Tab. č. 4: Uskutečněné akce z dotačních titulů na podporu rozvoje obce v letech 2010 – 2015
Rok
2015

Celkové
náklady v Kč

Akce
Opravu veřejného osvětlení v místní části Smolná
Zkvalitnění kulturně-výchovných akcí pro čtenáře
naší knihovny a širokou veřejnost
Zavedení systému odděleného sběru BRKO v obci
Bělá u Jevíčka
Technické vybavení a elektrický pohon zvonů
v kapličce Smolná a v kapličce Malonín

2014

Technika na údržbu veřejných prostranství

2013

Dětské hřiště Bělá u Jevíčka - vybavení, zeleň

2015
2015
2014

2

Dotace
v Kč

Poskytovatel

206 353

100 000

POV Pk

34 371

15 000

VISK 3 (MK)

641 050

544 893
32 052

EU – OP ŽP
SFŽP ČR

136 986

58 000

POV Pk

138 952

103 346

SZIF (MAS MTJ)

205 221

100 000

POV Pk

63 066

56 732

SZIF (MAS MTJ)

2013

Modernizace zázemí společenské místnosti

2012

Oprava střechy budovy společenské vybavenosti

246 000

100 000

POV Pk

2012

Obnova kapličky v centru m. č. SMOLNÁ

302 468

203 385

SZIF − PRV

2011

Oprava místní komunikace Bělá u Jevíčka

243 341

100 000

POV Pk

2011

Modernizace Místní lidové knihovny Bělá u Jevíčka

94 000

75 600

SZIF (MAS MTJ)

2010

Oprava střechy vč. věže na sušení hadic - hasičská
zbrojnice Smolná

203 446

100 000

POV Pk

Zdroj: vlastní zpracování

2

V roce 2013 nebyla žadatelem o dotaci na Modernizaci zázemí společenské místnosti obec, ale Myslivecká
jednota Bělá u Jevíčka, která na tuto akci zbývající částku 6 334 Kč uhradila z vlastního rozpočtu.
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Složení výdajové části rozpočtu v letech 2010 – 2015 uvádí tab. č. 5 a znázorňuje graf č. 2. V roce 2010
obec splatila úvěr na plynofikaci obce. Výše kapitálových výdajů v roce 2015 je mimo jiné ovlivněna
opravami silnic, veřejného osvětlení ve Smolné a opravou podlahy v knihovně.
Tab. č. 5: Struktura výdajů obce v letech 2010 – 2015
Výdaje v tis. Kč / rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Běžné

2 415,02

2 608,46

2 602,28

2 903,33

2 636,32

3 057,84

0

85,83

0

402,67

138,28

786,03

144,50

0

0

0

0

0

2 559,52

2 694,29

2 602,28

3 306,00

2 774,60

3 845,87

Kapitálové
Splátky jistin a dluhopisů
Výdaje celkem

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, www.belaujev.net – úřední deska
Graf č. 2: Struktura výdajů obce v letech 2010 – 2015

Zdroj: vlastní zpracování

A.2.4 Majetek obce
Obec disponovala ke konci roku 2015 dlouhodobým hmotným majetkem ve výši 14,83 milionů Kč,
z toho 9,52 milionů měla ve stavbách a 2,79 milionů v pozemcích. Obec zároveň disponuje cca 9,36
miliony krátkodobého finančního majetku, především v rámci běžného účtu.
Ve vlastnictví obce Bělá u Jevíčka jsou tyto budovy:
Budova obecního úřadu čp. 7
V přízemí budovy se nachází knihovna a kadeřnictví, v 1. poschodí kancelář OÚ, kancelář starosty,
kancelář místostarosty a zasedací místnost. Bezbariérový přístup
je umožněn pouze do přízemí. Budova by potřebovala celkovou
rekonstrukci − novou fasádu včetně zateplení, výměnu oken
a dveří, snížení stropů, nové podlahy, rekonstrukci sociálního
zařízení atd. Vytápění je plynové. V roce 2015 byl původní kotel
vyměněn za plynový kondenzační kotel.
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Hasičská zbrojnice v Bělé u Jevíčka
Při opravě hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka v roce 2008 byla napojena nová vodovodní přípojka,
provedena nová elektroinstalace, zrekonstruovalo se sociální
zařízení, byla vyměněna okna a vstupní dveře a udělána nová
fasáda. V roce 2015 byl místo nevyhovujícího komínu postaven
nový. V roce 2016 bude realizována nová podlaha v patře.
Na budově by se měla zrekonstruovat střecha a problémem je
také vlhké zdivo v přízemí.

Hasičská zbrojnice ve Smolné
Hasičská zbrojnice ve Smolné neslouží pouze pro potřeby SDH Smolná, ale také jako zázemí kulturních
akcí pořádaných ve Smolné. Rovněž se v ní konají veřejná
zasedání zastupitelstva. V roce 2010 byl na hasičské zbrojnici
opraven střešní plášť vč. věže na sušení hadic, vyměněna okna
a vstupní dveře. V roce 2014 byla instalována nová krbová kamna
a v roce 2015 pořízena nová kuchyňská linka vč. spotřebičů.
Provedeno bylo také obložení dřevem v kulturní místnosti
a obložení sociálního zařízení. Plánuje se zateplení stropu, nová
podlaha ve zbrojnici a nová fasáda.
Kuželna
Kuželna bývá využívaná pro pořádání menších kulturních akcí v obci (setkání důchodců, Den matek,
Den dětí apod.) či pronajímána občanům k oslavám. V roce 2013
byla na kuželně vyměněna část střechy nad skladem a kuchyní.
Dále proběhla renovace kuchyně, na kterou Myslivecká jednota
Bělá u Jevíčka získala dotaci přes MAS MTJ (viz tab. č. 4). V roce
2014 bylo opraveno sociální zařízení. Vzhledem k absenci
vhodných prostor v obci pro pořádání větších společenskokulturních akcí je plánováno kuželnu zrekonstruovat a rozšířit.

Dále má obec v majetku dvě jednostranné zastávky autobusové dopravy, vodovod a následující
pozemky o celkové výměře 54,308 ha:


zemědělské pozemky (orná půda, TTP, zahrady, školní sad) o celkové výměře 29,866 ha



lesní pozemky o celkové výměře 10,959 ha



vodní plocha o celkové výměře 0,0498 ha



zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 0,128 ha
 hřiště u kuželny



ostatní plochy o celkové výměře 18, 304 ha
 3 mosty o celkové délce 20,9 m
 místní komunikace III. a IV. třídy a účelové komunikace (viz podkapitola A.7.2 Dopravní
infrastruktura)
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A.2.5 Rozvojové dokumenty
Obec Bělá u Jevíčka má zpracovaný Místní program obnovy vesnice Bělá u Jevíčka, Malonín, Smolná
z roku 1998 od firmy Atelier AVM Brno. Dne 16. 9. 2015 schválilo Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka
prodloužení platnosti tohoto programu do 31. 12. 2016.
Dne 4. 6. 2014 vydalo Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka formou opatření obecné povahy Územní plán
Bělé u Jevíčka s nabytím účinnosti 20. 6. 2014. Pořizovatelem tohoto plánu je Městský úřad Moravská
Třebová, odbor výstavby a územního plánování. Územní plán Bělá u Jevíčka řeší základní koncepci
rozvoje území obce (včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, systému sídelní zeleně,
veřejné infrastruktury a uspořádání krajiny) a základní koncepci ochrany a rozvoje hodnot území.

A.2.6 Vnější vztahy a vazby
Bělá u Jevíčka je členem dobrovolného svazku obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska,
který byl založen v roce 1998 za účelem ochrany a prosazování společných zájmů.
Tento svazek obcí má 33 členů a sdružuje všechny obce a města ve správním obvodu
ORP Moravská Třebová. Navenek jej zastupuje předseda a místopředseda. Členské
příspěvky obcí do DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska jsou v současné době
stanoveny na 25 Kč/obyvatele.
Na rozvoji území obec také spolupracuje s Místní akční skupinou Moravskotřebovska a Jevíčska o.p.s.
(MAS MTJ), která byla založena v roce 2006. Tato společnost sdružuje občany, nestátní neziskové
organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy působící v rámci jejího území.
Území působnosti MAS MTJ kopíruje území správního obvodu ORP Moravská
Třebová.
Po vzniku společnosti byla nastavena společná strategie rozvoje území Strategický
plán Leader, který byl realizován v období 2009 – 2014. V tomto období získala
obec Bělá u Jevíčka přes MAS MTJ dvě dotace (viz tab. č. 4), další dvě dotace byly poskytnuty
neziskovým organizacím se sídlem na území obce a tři dotace místním podnikatelům.
S programovým obdobím 2014 – 2020 došlo v MAS MTJ k požadované změně v organizační struktuře,
a to z důvodu splnění podmínky partnerství. Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schválilo smlouvu
o partnerství mezi MAS MTJ a obcí dne 23. 3. 2015. Partnerský poplatek činí 2 Kč/obyvatele.
V roce 2012 se obec Bělá u Jevíčka zapojila do projektu „Setkání měst a obcí, nesoucích název Bělá“.
Hlavním cílem toho projektu je navázat spolupráci s dalšími obcemi a městy,
nesoucími název „Bělá“, a to především na bázi spolupořádání kulturních
a společenských akcí směřujících k zatraktivnění zapojených obcí a měst
a podpoře rozvoje turistického ruchu.
K příležitosti 1. ročníku setkání obcí s názvem Bělá vznikla skládačka se
stručným popisem zapojených 10 měst a obcí a s vyčleněným prostorem
pro potvrzení o návštěvě konkrétního města či obce turistickým razítkem.
Setkání se každoročně opakují začátkem června v některé zapojené „Bělé“.
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A.3 DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA
A.3.1 Historický vývoj populace
Při prvním moderním Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 1869 dosáhl počet obyvatel obce Bělé
u Jevíčka v dnešním územním vymezení hodnoty 828. Zjištěný počet obyvatel z dalších třinácti
uskutečněných šetření je uveden v tab. č. 6. Délka periody mezi jednotlivými sčítáními představuje
přibližně deset let. Výjimkou je pouze rok 1940, kdy se SLDB z důvodu 2. světové války neuskutečnilo.
Tab. č. 6: Počet obyvatel obce Bělé u Jevíčka v letech 1869 – 2011 dle SLDB
Část obce/rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

Bělá u Jevíčka

672

613

692

698

719

711

676

Smolná

156

155

156

156

162

181

176

Celkem za obě části

828

768

848

854

881

892

852

Část obce/rok

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Bělá u Jevíčka

502

521

458

395

316

310

289

Smolná

128

121

102

81

79

70

66

Celkem za obě části

630

642

560

476

395

380

355

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2015

Zatím poslední Sčítání lidu, domů a bytů se konalo v ČR k rozhodnému okamžiku půlnoci z pátku 25.
na sobotu 26. 3. 2011, kdy mělo trvalý pobyt v obci nahlášeno 355 obyvatel. Tedy o 473 obyvatel méně
(tj. 57,1 %), než v roce 1869. Nutno však podotknout, že definitivní výsledky v 2011 nebyly zpracovány
podle místa trvalého bydliště sčítaných osob (jako předchozí SLDB), ale dle místa obvyklého bydliště
sčítaných osob.
Jak zachycuje graf č. 3, největšího populačního rozmachu dosáhla obec v roce 1921 (892 obyvatel).
Pokles počtu obyvatel, který lze zaznamenat mezi roky 1930 a 1950, byl především způsobený
odchodem místních obyvatel do Březin a Šnekova, které byli vylidněné po odsunutí německy mluvících
obyvatel po 2. světové válce. Od roku 1950 je také patrný výrazný pokles obyvatel žijících v části obce
Smolné.
Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel v obci v letech 1869 – 2011

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ
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Na základě bazického indexu lze sledovat populační vývoj ve srovnání se základním obdobím, které
v tomto případě představuje rok 1869. Jak zachycuje graf č. 4, populační vývoj v obci Bělé u Jevíčka je
odlišný od vyšších územních celků, a to především od roku 1961, kdy počet obyvatel v obci neustále
klesá.
Graf č. 4: Vývoj počtu obyvatel v obci a vyšších územních celcích v letech 1869 – 2011

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ a vlastních výpočtů

A.3.2 Současný stav populace
K 1. 1. 2016 bylo v Bělé u Jevíčka a Smolné k trvalému pobytu přihlášeno celkem 352 obyvatel, z toho
170 žen a 182 mužů. Celková rozloha obce činí 969,17 ha. Na jeden kilometr čtverečný tedy připadá
36,3 obyvatel. Hustota zalidnění je v porovnání s okresním (75,9 obyv./km2), krajským (114,3
obyv./km2) i republikovým průměrem (133,6 obyv./km2) nižší, což je ale pro venkovské oblasti
charakteristické.
Graf č. 5: Vývoj počtu obyvatel v obci k 1. 1. daného roku

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ
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Graf č. 5 znázorňuje populační vývoj obce v posledních deseti letech. Jak je z grafu patrné, počet
obyvatel se za celé sledované období pohyboval kolem 350 obyvatel. Nejméně obyvatel za posledních
deset let bylo v roce 2011 (345 obyvatel) a nejvíce v roce 2010 (358 obyvatel).

A.3.3 Struktura obyvatelstva
Mezi základní demografické struktury obyvatelstva patří struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku.
V rámci SLDB je také sledována vzdělanostní struktura obyvatelstva.
Struktura obyvatel dle pohlaví a věku
Jak rovněž zachycuje graf č. 5, do roku 2011 měly v obci Bělé u Jevíčka mírnou převahu ženy, od roku
2012 se situace obrátila a mírně převažují muži. K 1. 1. 2015 představuje podíl žen v obci 48,2 % a podíl
mužů 51,8 %. U vyšších územních celků je situace opačná a mírně převažují ženy. V okrese Svitavy
dosahuje podíl žen hodnoty 50,6 %, v Pardubickém kraji 50,6 % a v celé ČR 50,9 %.
Podrobnou věkovou strukturu obyvatel obce Bělé u Jevíčka dle pohlaví a věku znázorňuje graf č. 6,
který bývá označován jako věková pyramida či strom života.
Graf č. 6: Věkové složení populace v obci k 1. 1. 2015

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ

Věkovou strukturu obyvatel lze rozdělit do tří základních věkových kategorií: předproduktivní věk
(0 – 14 let), produktivní věk (15 – 64 let) a poproduktivní věk (65 a více let). Vývoj obyvatelstva
v řešeném území od roku 2005 ukazuje tab. č. 7. V této tabulce lze za sledované období zaznamenat
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nárůst obyvatel v předproduktivním věku o 5,4 % a snížení indexu stáří o 102,4 %. I přes uvedené
snížení indexu stáří je však tento ukazatel v obci (153,3) výrazně vyšší než je tomu v Pardubickém kraji
(118,3) nebo v národním průměru (117,4).
Tab. č. 7: Struktura obyvatel dle věku v obci v letech 2005 – 2015
Věková struktura

2005

počet obyvatel celkem k 1. 1.

z toho:

2007

2009

2011

2013

2015

347

352

353

345

350

357

0 – 14 let

28

30

34

37

46

48

15 – 64 let

246

244

238

228

232

233

65 a více let

73

78

81

80

72

76

44,6

45,4

45,3

45,2

43,8

44,8

260,7

260,0

238,2

216,2

156,5

158,3

průměrný věk
3

index stáří (v %)
Zdroj: ČSÚ

Srovnání věkové struktury obyvatel v obci Bělé u Jevíčka a ve vyšších územních celcích znázorňuje graf
č. 7. V případě obce lze vidět nižší procentuální zastoupení dětí ve věku 0 – 14 let i obyvatel
v produktivním věku a vyšší zastoupení obyvatel ve věku 65 a více let.
Graf č. 7: Věková struktura obyvatel v obci a ve vyšších územních celcích k 1. 1. 2015

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ

Struktura obyvatel dle vzdělání
Tab. č. 8 obsahuje podrobné údaje o vzdělanostní struktuře obyvatel obce Bělé u Jevíčka. V porovnání
dat ze SLDB z roku 2001 a 2011 dochází v obci ke snížení osob s nejvýše základním vzděláním o 12,6 %
a osob vyučených nebo se středním odborným vzděláním bez maturity o 3,6 %. Naopak vzrostl počet
osob s úplným středním vzděláním o 9,5 % a osob s vysokoškolským vzděláním o 2,3 %. Lze tedy
konstatovat, že úroveň vzdělanosti obyvatel obce Bělé u Jevíčka se zvyšuje.

3

Index stáří charakterizuje proces demografického stárnutí. Vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let
a více na 100 dětí ve věku 0 - 14 let.
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Tab. č. 8: Struktura obyvatel dle vzdělání v obci v letech 2001 a 2011
1. 3. 2001
počet obyvatel ve věku 15 a více let celkem

334

313

0

1

základní a neukončené základní

104

58

vyučení a střední odborné bez maturity

172

150

47

74

bez vzdělání

v tom podle
stupně
vzdělání:

26. 3. 2011

úplné střední s maturitou
nástavbové studium

5

vyšší odborné vzdělání

4
6

vysokoškolské vzdělání

4

11

z toho bakalářské

x

2

2

9

nezjištěné vzdělání
Zdroj: SLDB 2001 a SLDB 2011 definitivní výsledky

Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel Bělé u Jevíčka, okresu Svitavy, Pardubického kraje a celé
České republiky ukazuje graf č. 8. Jak z něj lze vidět, obec Bělá u Jevíčka má nižší procento obyvatel
s nejvýše ukončeným základním vzděláním než okres Svitavy, ale vyšší v porovnání s Pardubickým
krajem nebo ČR. Procentuální zastoupení osob s vysokoškolským vzděláním je v obci výrazně nižší než
u vyšších územních celků, což je však pro populačně menší obce charakteristické, neboť možnosti
pracovního uplatnění pro vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo jsou mimo větší města velmi omezené.
Graf č. 8: Vzdělanostní struktura obyvatel v obci a ve vyšších územních celcích k 26. 3. 2011

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ
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A.3.4 Pohyb obyvatel
Celkový pohyb obyvatel na území ovlivňují dva pohyby, a to přirozený a mechanický pohyb. Vývoj
v letech 2005 – 2014 v obci Bělé u Jevíčka znázorňuje tab. č. 9.
Přirozený pohyb obyvatel, označovaný jako přirozený přírůstek (úbytek), charakterizuje přirozenou
změnu populace v důsledku vývoje porodnosti a úmrtnosti na daném území. V období 2005 – 2014
dosáhl přirozený přírůstek kladné hodnoty pouze v roce 2011. V ostatních sledovaných letech nabýval
záporných hodnot, nejnižší byl v roce 2010. Celkem se za sledované období narodilo 29 dětí a zemřelo
54 osob. Přirozenou měnou obyvatel tak v obci za období 2005 – 2014 ubylo celkem 25 osob.
Jako mechanický pohyb označujeme stěhování obyvatel překračující hranice území obce. Pro sledování
tohoto ukazatele se používá tzv. migrační saldo, které vyjadřuje rozdíl mezi počtem nově
přistěhovalých obyvatel (imigrací) a vystěhovalých obyvatel (emigrací) za časové období. Během
analyzovaných let 2005 – 2014 se do obce Bělé u Jevíčka přistěhovalo celkem 105 osob a vystěhovalo
78 osob, takže mechanickou měnou v obci za sledované období přibylo 27 osob.
Tab. č. 9: Pohyb obyvatel v obci v letech 2005 – 2014
Rok

Narození

Přirozený
přírůstek

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Migrační
saldo

Celkový
přírůstek

2005

3

4

-1

15

6

9

8

2006

1

3

-2

4

5

-1

-3

2007

5

6

-1

11

7

4

3

2008

2

6

-4

9

7

2

-2

2009

3

7

-4

12

3

9

5

2010

3

8

-5

10

18

-8

-13

2011

5

4

1

0

5

-5

-4

2012

5

9

-4

15

10

5

1

2013

0

3

-3

15

10

5

2

2014

2

4

-2

14

7

7

5

Zdroj: ČSÚ

Součtem přirozeného přírůstku a migračního salda je dosaženo celkového přírůstku obyvatel území
v daném období. Ve sledovaných deseti letech získala Bělá u Jevíčka díky porodnosti a přistěhování 134
nových občanů, vlivem úmrtí a vystěhování obec ztratila celkem 132 obyvatel. Celkový přírůstek
ve sledovaném období je díky těmto faktorům kladný (2 obyvatelé).
Hodnoty celkového přírůstku obyvatel v ‰ pro obec Bělou u Jevíčka, okres Svitavy, Pardubický kraj
a Českou republiku jsou uvedeny v tab. č. 10. Nejvýraznější odchylku obce od hodnot vyšších územních
jednotek můžeme vidět v roce 2010. V tomto roce se především kvůli vysoké mortalitě (8) a vysokému
počtu vystěhovalých (18) obyvatel dostala hodnota celkové přírůstku v Bělé u Jevíčka do vysoké
záporné hodnoty (-36,3 ‰). Z grafu č. 9 je však patrné, že od roku 2010 se hodnota celkového přírůstku
v Bělé u Jevíčka postupně zvyšuje.
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Tab. č. 10: Vývoj celkového přírůstku v obci a vyšších územních celcích v letech 2005 – 2014
Celkový přírůstek
(v ‰)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bělá u Jevíčka

23,1

-8,5

8,5

-5,6

14,2

-36,3

-11,6

2,9

5,7

14,2

okres Svitavy

-1,0

0,3

1,6

1,7

2,6

0,0

-1,1

-1,3

-3,3

-1,2

Pardubický kraj

1,5

3,4

7,2

7,4

2,2

1,6

0,3

0,1

-0,9

0,7

Česká republika

3,0

3,5

9,1

8,3

3,7

2,5

1,8

1,0

-0,4

2,5

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
Graf č. 9: Vývoj celkového přírůstku v obci a vyšších územních celcích v letech 2005 – 2014

Zdroj: vlastní zpracování
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A.4 BYDLENÍ
A.4.1 Vývoj počtu domů
V rámci všech moderních SLDB byly sledovány také počty domů lokalizovaných na území obcí. Vývoj
počtu domů na území obce Bělé u Jevíčka (včetně části Smolná) znázorňuje graf č. 10. V letech
1961 – 1980 byly sledovány údaje pouze o počtech domů trvale obydlených. V ostatních letech je
uveden celkový počet domů. Z tohoto důvodu jsou nižší hodnoty u let 1961 – 1980 zkresleny. Od roku
1869 do roku 2011 se počet domů v obci navýšil o 57. Konkrétní hodnoty pro obě části obce, Bělou
u Jevíčka i Smolnou, jsou uvedeny v tab. č. 11.
Graf č. 10: Vývoj počtu domů v obci v letech 1869 – 2011

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ
Tab. č. 11: Počet domů v obci v letech 1869 – 2011 dle SLDB
Část obce/rok
Bělá u Jevíčka
Smolná
Celkem za obě části
Část obce/rok
Bělá u Jevíčka
Smolná
Celkem za obě části

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

101

99

113

108

112

113

129

27

26

29

30

31

31

34

128

125

142

138

143

144

163

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

138

−

130

116

111

142

147

36

−

35

30

30

35

38

174

167

165

146

141

177

185

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2015

Zajímavé je také srovnání počtu domů a obyvatel. V roce 1869 připadalo na jeden dům v Bělé u Jevíčka
alespoň 6 obyvatel, v roce 2011 jsou to už jen necelí 2 obyvatelé.
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A.4.2 Domovní a bytový fond v obci
Řešené území je charakterem zástavby typickou venkovskou obcí, kde se nachází tradiční komplexy
statků a zemědělských usedlostí, menší stavení bývalých domkařů a mladší a novodobá zástavba 1 - 2
podlažních rodinných domků řadových a dvojdomků se sedlovými střechami.
V roce 2011 při posledním SLDB bylo v obci registrováno celkem 185 domů (184 rodinných domů
a 1 bytový dům), z nichž trvale obydlených bylo 70,3 %. K rekreaci je využíváno 44 domů. Všechny
domy v obci jsou ve vlastnictví fyzických osob (obec nevlastní žádný rodinný nebo bytový dům).
Téměř polovina (49,6 %) všech domů v obci Bělé u Jevíčka byla postavena v letech 1920 – 1970.
V posledním sledovaném období 2001 – 2011 se domovní fond v obci navýšil o 8 %. Podíl domovního
fondu k 26. 3. 2011 dle období výstavby znázorňuje graf č. 11.
Graf č. 11: Domovní fond v obci dle období výstavby

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ – SLDB 2011 definitivní výsledky

V roce 2011 bylo 90 % všech obydlených domů napojeno na obecní vodovod. Dodávka kvalitní pitné
vody tak byla zajištěna pro většinu obyvatelstva obce. Plyn byl zaveden do 36,2 % obydlených domů.
Ústředním topením bylo vybaveno 77,7 % domů.
Vzhledem k populační velikosti obce je typické, že v obci převažují jednobytové rodinné domy, jak lze
vidět z tab. č. 12. Ve 130 obydlených domech je evidováno celkem 148 bytů. V bytech se nejčastěji
nachází tři nebo čtyři obytné místnosti (viz graf č. 12).
Tab. č. 12: Počet bytů v domech v obci k 26. 3. 2011
z toho
Počet bytů v domě
1
2–3
4
Celkem

Počet osob

Domy celkem
rodinné domy

bytové domy

celkem

z toho v RD

107

107

x

250

250

22

22

x

90

90

1

x

1

14

x

130

129

1

354

340

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 definitivní výsledky

Na jeden byt v řešeném území připadá 2,4 osob. Na jednu osobu vychází 33,2 m2 obytné plochy bytu.
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Graf č. 12: Velikost bytů dle počtu obytných místností

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ – SLDB 2011 definitivní výsledky

Významným ukazatelem úrovně bydlení je technické vybavení bytu. Na veřejný vodovod bylo napojeno
v r. 2011 celkem 91,2 % bytů. Plynofikováno bylo 35,1 % bytů, splachovacím záchodem bylo vybaveno
91,9 % bytů a koupelnou nebo sprchovým koutem 93,2 % bytů. Podrobnější údaje o technickém
vybavení obydlených bytů zobrazuje tab. č. 13.
Tab. č. 13: Technické vybavení bytů v obci
z toho
Technické vybavení bytů

Obydlené byty
celkem

v rodinných domech
počet

plyn zaveden do bytu

v bytových domech

%

počet

%

52

52

36,1

0

0

vodovod v bytě

135

131

91,0

4

100

teplá voda

138

134

93,1

4

100

−

−

−

−

−

žumpa, jímka

144

140

97,2

4

100

vlastní splachovací záchod

136

132

91,7

4

100

vlastní koupelna, sprchový kout

138

134

93,1

4

100

Celkem

148

144

100

4

100

přípoj na kanalizační síť

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 definitivní výsledky

Bytová výstavba
Veškerá bytová výstavba v obci podléhá souhlasnému stanovisku dotčeného orgánu dle horního
zákona. V letech 2010 – 2014 byly v obci dokončené dva rodinné domy, jak lze vidět z tab. č. 14.
Koncem roku 2014 byla zahájena stavba rodinného domu v k. ú. Smolná.
Tab. č. 14: Dokončené byty v obci v letech 2010 – 2014
Dokončené byty

2010

2011

2012

2013

2014

v rodinných domech

0

0

0

1

1

v bytových domech

0

0

0

0

0

Zdroj: ČSÚ
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A.4.3 Struktura domácností
Při posledním SLDB v roce 2011 se rozlišovaly 2 druhy domácností – domácnosti bytové, jenž tvoří
osoby žijící v jednom bytě a domácnosti hospodařící, které představují osoby společně hradící výdaje
domácnosti jako je strava, náklady na bydlení aj.
V roce 2011 bylo zjištěno, že na území obce Bělé u Jevíčka se nachází 148 bytových domácností. Většina
z těchto domácností (95,9 %) se skládá jen z jedné hospodařící domácnosti (rodiny). K 26. 3. 2011 bylo
v obci evidováno celkem 154 hospodařících domácností. Z tohoto počtu pak připadlo 65 % na rodinné
domácnosti, 30,5 % na domácnosti jednotlivců a zbylých 4,5 % na vícečlenné nerodinné domácnosti,
jak znázorňuje graf č. 13.
Graf č. 13: Struktura hospodařících domácností v obci k 26. 3. 2011

Zdroj: vlastní zpracování podle dat z ČSÚ

Z celkového počtu 100 rodinných domácností žijících v řešeném území bylo 82 domácností tvořených
jednou úplnou rodinou, 15 domácností tvořených jednou neúplnou rodinou a pouze 3 rodinné
domácnosti tvořené dvěma a více rodinami. Ve struktuře úplných rodin převažují rodiny bez závislých
dětí (75,6 %) nad rodinami se závislými dětmi (24,4 %). Nejčastěji je úplná rodina bez závislých dětí
tvořena dvěma osobami (59,7 %). Nejvíce úplných rodin, které mají závislé děti, tvoří čtyři osoby
(65 %). U neúplných rodin převažují dvoučlenné rodiny (66,7 %), v jejichž čele v 73,3 % stojí žena.
Vybavenost domácností
Česky statický úřad při SLDB 2011 z hlediska vybavenosti domácností zjišťoval pouze to, zda má rodina
možnost využívat osobní počítač a připojení k Internetu. V době posledního sčítání používalo v Bělé
u Jevíčka a Smolné osobní počítač 41,9 % rodin žijících v bytových domácnostech. Připojení k Internetu
nemělo k dispozici 8,1 % z nich.
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A.5 HOSPODÁŘSTVÍ
A.5.1 Ekonomická situace
K 31. 12. 2015 bylo v obci registrováno celkem 56 podnikatelských subjektů, ale jen u 28 z nich byla
zjištěna aktivita. Nejčastěji se jedná o podnikatelské subjekty působící v průmyslu, stavebnictví
a poskytující služby související s velkoobchodem, maloobchodem a opravou či údržbou motorových
vozidel.
Tab. č. 15: Podnikatelské subjekty se sídlem v obci dle převažující činnosti
Počet
registrovaných

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Počet se zjištěnou
aktivitou

Zemědělství, lesnictví, rybářství

7

3

Průmysl celkem

9

5

Stavebnictví

10

4

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

12

4

Doprava a skladování

1

1

Ubytování, stravování a pohostinství

2

1

Peněžnictví a pojišťovnictví

2

2

Profesní, vědecké a technické činnosti

3

2

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

3

3

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

2

2

Ostatní činnosti

1

1

56

28

Celkem
Zdroj: ČSÚ

Z hlediska právní formy je v obci registrováno 49 fyzických osob podnikajících podle živnostenského
zákona, z nichž aktivních je 21. Právnických osob se sídlem v obci je 7 (registrovaných i aktivních).
Z celkového počtu v obci registrovaných ekonomických subjektů 62,5 % neuvedlo velikostní kategorii
dle počtu zaměstnanců. V drtivé většině se však jedná o OSVČ, kteří nezaměstnávají žádné
zaměstnance a živnost provozují doma.
Tab. č. 16: Podnikatelské subjekty se sídlem v obci dle počtu zaměstnanců
Velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců

Počet

Bez zaměstnanců

Podíl (v %)
18

32,1

Mikropodniky (1 – 9 zaměstnanců)

3

5,4

Malé podniky (10 – 49 zaměstnanců)

0

0

Střední podniky (50 – 249 zaměstnanců)

0

0

Velké podniky (nad 250 zaměstnanců)

0

0

35

62,5

Neuvedena
Zdroj: ARES – ekonomické subjekty
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Míra podnikatelské aktivity4 v roce 2015 dosahuje v obci Bělé u Jevíčka hodnoty 0,159, tj. 15,9 %, což
je nižší hodnota ve srovnání s Pardubickým krajem, který čítá 0,228, tj. 22,8 %.
Obdobně i míra ekonomické aktivity5 v obci (56,3 % v roce 2011) je nižší než hodnota tohoto ukazatele
v Pardubickém kraji (57,5 %). V roce 2011 mírně převyšoval počet ekonomicky aktivních obyvatel (174)
nad ekonomicky neaktivním (169). Mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem převažovali zaměstnanci
nad živnostníky, jak zachycuje tab. č. 17.
Tab. č. 17: Ekonomická aktivita obyvatel obce Bělé u Jevíčka
Celkem
Ekonomicky aktivní celkem

103

71

153

93

60

126

76

50

3

−

3

17

12

5

pomáhající rodinní příslušníci

1

−

1

pracující důchodci

2

1

1

ženy na mateřské dovolené

6

−

6

21

10

11

2

2

−

19

8

11

169

68

101

111

44

67

5

−

5

25

13

12

28

11

17

12

7

5

zaměstnanci

v tom:
ze zaměstnaných

zaměstnavatelé
pracující na vlastní účet

Nezaměstnaní
z toho

hledající první zaměstnání
ostatní nezaměstnaní

Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho:

Ženy

174

Zaměstnaní
z toho podle postavení
v zaměstnání

Muži

ostatní s vlastním zdrojem obživy
osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní
závislé osoby
žáci, studenti, učni

Nezjištěno
Zdroj: SLDB 2011 – definitivní výsledky

A.5.2 Zemědělství
V Bělé u Jevíčka se nachází areál zemědělského družstva, jehož vlastníkem je Hanácká zemědělská
společnost Jevíčko a.s. Tato společnost v areálu v současné době chová už pouze skot (v roce 2015
ukončila chov prasat), který od jara do podzimu pase na okolních loukách. Část areálu pronajímá firmě
U.T.F., s.r.o., Ráby, která tu provádí výkrm a prodej krůt.
Z celkové výměry obce zaujímá zemědělská půda 51,6 %. Podle aktuálních údajů z ČSÚ je 257,08 ha
evidováno jako orná půda, dalších 18,31 ha tvoří zahrady, 5,82 ha ovocné sady a zbylých 218,39 ha
trvalé travní porosty (viz graf č. 14). Na polích se převážně pěstuje obilí a řepka.

4

Míra podnikatelské aktivity je definována jako podíl počtu podnikatelských subjektů k počtu trvale bydlících
obyvatel.
5
Míra ekonomické aktivity (někdy též nazývána míra participace) je počítána jako podíl ekonomicky aktivních
(tedy zaměstnaných a nezaměstnaných) na populaci s věkem 15+.
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Graf č. 14: Členění zemědělské půdy v obci

Zdroj: vlastní zpracování

Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
ve znění pozdějších právních předpisů, jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova.
Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech
vlastníků půdy v řešeném území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu.
Současně se pomocí pozemkových úprav zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu
a zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Cestou
pozemkových úprav se též obnovuje katastr nemovitostí.
Komplexní ani jednoduché pozemkové úpravy nebyly dosud v extravilánu obce Bělá u Jevíčka
provedeny.

A.5.3 Lesnictví
Lesy v katastru obce představují asi 41,5 %. Nejvýrazněji jsou zastoupeny na západní a severovýchodní
straně správního území. Další menší plochy lesa jsou situovány mezi plochami zemědělské půdy
po celém správním území obce. Lesy jsou zařazeny do kategorie hospodářských lesů s odhadovaným
stářím 100 – 120 let. Jedná se převážně o smrkové porosty (80 až 90 %), dalšími zastoupenými
dřevinami jsou modřín, borovice, buk, bříza, olše, javor, jasan, lípa a jedle. Lesní pozemky v zájmovém
území obhospodařují převážně soukromí vlastníci.
Graf č. 15: Druhy pozemků v obci

Zdroj: vlastní zpracování
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A.5.4 Cestovní ruch
Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se obec Bělá u Jevíčka nachází mimo turisticky vyhledávané
oblasti. Potenciál obce pro cestovní ruch lze spatřit v relativně přitažlivém okolí vhodném především
pro aktivní trávení volného času – zejména pěší turistiky, cykloturistiky a ostatním formám krátkodobé
rekreace.
Cestovní ruch je v obci podpořen vymezením cyklotrasy č. 4066, která prochází Smolnou, naučnou
stezkou Bělásek spojující Bělou u Jevíčka a město Jevíčko a stabilizovanou plochou motokrosového
areálu, kde se několikrát do roka konají motokrosové závody a závody čtyřkolek.
Stravovací služby jsou v omezeném rozsahu poskytovány v místním hostinci Amerika. Ubytovací
prostory v obci poskytuje pouze Ekocentrum Renata na svém statku.

A.5.5 Trh práce
MPSV ČR počínaje lednem 2013 přešla 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 nahradil do té doby zveřejňovanou míru
registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze
k ekonomicky aktivním osobám.
Od prosince 2014 do února 2016 se podíl nezaměstnaných osob v obci Bělé u Jevíčka pohyboval
v intervalu od 4,3 % do 8,3 %. Trend vývoje ukazatele v obci více méně kopíruje trend celorepublikový,
celokrajský i celookresní, má však dynamičtější průběh. Na vývoji se také odráží sezónnost, kdy vyšších
hodnot dosahuje od prosince do března, jak zachycuje graf č. 16. Ke konci února 2016 podíl
nezaměstnaných osob v obci dosahoval 6 %, což je nižší hodnota ve srovnání s okresem Svitavy (7,09 %)
i Českou republikou (6,34 %), ale vyšší hodnota než v Pardubickém kraji (5,4 %).
Tab. č. 18: Nezaměstnanost v obci Bělé u Jevíčka

Období

Počet dosažitelných uchazečů
ve věku 15 – 64 let
celkem

Podíl nezaměstnaných osob
(v %)

ženy

celkem

ženy

k 29. 02. 2016

14

5

6,0

4,8

k 31. 01. 2016

15

6

6,4

5,7

k 31. 12. 2015

14

6

6,0

5,7

k 30. 11. 2015

11

5

4,7

4,8

k 31. 10. 2015

10

5

4,3

4,8

k 30. 09. 2015

12

6

5,2

5,7

k 30. 06. 2015

12

8

5,2

7,6

k 31. 03. 2015

19

7

8,3

6,7

k 31. 12. 2014

18

9

7,8

8,6

Zdroj: ČSÚ
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Graf č. 16: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci, okrese, kraji a ČR

Zdroj: ČSÚ

V obci nejsou žádná volná pracovní místa a téměř všichni ekonomicky aktivní obyvatelé musí za prací
dojíždět. Údaje o vyjížďce do zaměstnání ze SLDB 2011 tuto skutečnost sice nepotvrzují (pouze 82
vyjíždějících z celkového počtu 153 zaměstnaných osob, tj. 53,6 %), avšak lze je využít pro hodnocení
struktury vyjíždějících podle místa zaměstnání. Největší část obyvatel dojíždí za prací především v rámci
okresu Svitavy a do jiného kraje, kterým pravděpodobně bude především Jihomoravský kraj.
S ohledem na to, že se v obci nenachází žádné školské zařízení, je vyjížďka do škol stoprocentní.
Tab. č. 19: Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící, doba cesty

Zaměstnaní
celkem

muži

Žáci
a studenti

ženy

Vyjíždějící do zaměstnání a škol

82

51

31

19

v rámci obce

3

1

2

−

40

18

22

15

3

3

0

0

34

28

6

4

2

1

1

−

64

38

26

16

do 14 min

33

21

12

5

15 – 29 min

20

11

9

6

30 – 44 min

6

3

3

2

45 – 59 min

3

1

2

2

60 – 89 min

1

1

0

0

90 a více min

1

1

0

0

Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR

9

8

1

x

7

4

3

−

do jiné obce okresu
v tom:

do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí

Vyjíždějící denně mimo obec

z toho
doba
cesty:

Zdroj: SLDB 2011 – definitivní výsledky
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A.6 ŽIVOT V OBCI
A.6.1 Dopravní obslužnost
Hromadná přeprava osob je v řešeném území realizována výhradně autobusovou dopravou, kterou
zajišťuje ČSAD Ústí nad Orlicí a. s. Tento dopravce je od 11. 12. 2011 zapojen do Integrovaného
dopravního systému IREDO (Integrovaná regionální doprava Pardubického kraje) v rámci něhož obec
patří do tarifní zóny č. 863 a je obsluhovaná příměstskou linkou 680861 (Moravská Třebová – Velké
Opatovice – Jevíčko).
Četnost spojů v pracovní den je vyhovující (19 spojů v obou směrech), avšak méně uspokojivá o víkendu
a ve svátky (pouze 2 spoje v obou směrech). Problematická je také návaznost autobusových linek, jak
na úrovni lokální tak i mezikrajské. Obec se v současné době nepodílí na doplatku veřejné hromadné
dopravy osob.
Zastřešená autobusová zastávka v Bělé u Jevíčka i ve Smolné je zřízena pouze pro směr do Jevíčka.
Ve směru na Moravskou Třebovou čekají cestující na chodníku. Autobusy zastavují na rozšířené
komunikaci.

A.6.2 Bezpečnost
Obec Bělá u Jevíčka nemá k dispozici přehled o trestných činech spáchaných na svém území. Ojediněle
jsou zaznamenány krádeže zejména v místním obchodě. Přesto lze obec z hlediska míry kriminality
označit jako bezpečnou.
Pro řešení přestupků spáchaných na území obce má Bělá u Jevíčka sjednanou veřejnoprávní smlouvu
s městem Jevíčko. Počet přestupků vč. jejich charakteru, kterými se zabývala Komise pro projednávání
přestupků města Jevíčka v letech 2011 – 2015, zachycuje tab. č. 20.
Tab. č. 20: Počet skutečností řešených přestupkovou komisí v letech 2011 – 2015
Přestupek/rok

2011

2012

2013

2014

2015

proti veřejnému pořádku

0

−

0

0

0

proti majetku

0

−

0

2

2

proti občanskému soužití

1

−

1

2

3

ostatní

0

−

0

0

0

Celkový počet přestupků

1

−

1

4

5

500 Kč

−

500 Kč

5 000 Kč

5 500 Kč

Fakturovaná částka
Zdroj: OÚ Bělá u Jevíčka, MěÚ Jevíčko

Jisté bezpečnostní riziko představují silnice III/36612 a III/3742. Z důvodu zvýšení bezpečnosti
a zlepšení přehlednosti vyjádřila Policie ČR souhlas s umístěním dopravního zrcadla v roce 2010
ve Smolné na křižovatce a v roce 2012 v Bělé u Jevíčka naproti výjezdu z části Malonín.
Dále byly v roce 2011 zabudovány firmou TEWIKO systems, s.r.o. Liberec dva ukazatele rychlosti
na silnici III/36612 přes Bělou. Na této komunikaci chybí také přechod pro chodce, který by zvýšil
bezpečnost chodců. Absence přechodu pro chodce byla občany negativně hodnocena i v provedeném
dotazníkovém šetření.
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Bezpečnost obce v oblasti ochrany obyvatel zajišťují složky integrovaného záchranného systému (IZS)
a Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bělá u Jevíčka (JSDHO Bělá u Jevíčka), která byla zřízena
v roce 2005. JSDHO Bělá u Jevíčka je zařazena do kategorie JPO V s místní působností a zabezpečuje
tak výjezd družstva o zmenšeném početním stavu do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce.
Členové v této jednotce vykonávají službu v JPO dobrovolně. JSDHO Bělá u Jevíčka má v současné době
celkem 9 členů a velitelem jednotky Ing. Tomáš Nárožný.
Stávající Požární řád obce Bělá u Jevíčka není od roku 2005 aktualizován. V září 2015 schválilo
zastupitelstvo obce vypracování nového požárního řádu formou OZV. Také povodňový plán obce je
zastaralý a nevyhovující. Pořízení nového povodňového plánu je plánováno v roce 2016. Obec má
sestavenou povodňovou komisi, jejímž předsedou je starosta obce.
Varování občanů před nebezpečím by probíhalo prostřednictvím místního rozhlasu, SMS zprávami
a v případě požáru manuálním spuštěním sirény na hasičských zbrojnicích.

A.6.3 Občanská vybavenost
Občanská vybavenost charakterizuje standard životní úrovně obyvatel. Mezi základní občanskou
vybavenost patří zejména mateřské školky, základní školy, prodejny potravin a základního zboží denní
potřeby, restaurační zařízení, pošta, zdravotnictví apod.
Školství a vzdělávání
V Bělé u Jevíčka není k dispozici mateřská ani základní škola. V roce 1980 byla v obci uzavřena základní
škola z důvodu malého počtu žáků. O deset let později byla zrušena také mateřská škola. Děti z obce
vozí rodiče nejčastěji do mateřské školy v Březině, ve Velkých Opatovicích nebo v Jevíčku. Základní
školu navštěvují žáci v Jevíčku.
Zdravotnictví
Zdravotnická zařízení se na území obce nenacházejí. Nejbližší primární zdravotní služby jsou dostupné
v Jevíčku, kde jsou ordinace praktických lékařů pro děti a dorost i dospělé, stomatologů a gynekologa.
Specializovanou ambulantní péčí v Jevíčku zastupuje pouze obor chirurgie. Další specializovaná
lékařská pracoviště se nacházejí v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové (cca 17 km). Lůžková
péče je poskytována nemocnicemi ve Svitavách (cca 25 km) a v Boskovicích (cca 22 km). Posádka rychlé
lékařské služby vyjíždí z Velkých Opatovic (cca 4,4 km) nebo z Moravské Třebové. Významným
zdravotnickým zařízením v blízkosti obce je Odborný léčebný ústav Jevíčko.
Sociální péče
Obec nedisponuje žádnými sociálními službami. V případě potřeby mohou občané využít služeb terénní
pečovatelské služby zajišťované městem Jevíčko. Domovy pro seniory se nejblíže nacházejí
v Jaroměřicích (cca 10 km) a v Moravské Třebové. Obec každoročně finančně podporuje činnost
Oblastní charity Moravská Třebová (OCHMT), která mimo jiné provozuje půjčovnu zdravotních
a kompenzačních pomůcek (pro seniory, nemocné, zdravotně postižené), sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci, a další sociální služby dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na dospělé osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením (denní stacionář, sociálně terapeutické dílny). Od 1. 1. 2016 má OCHMT
zaregistrovanou také občanskou poradnu, kde poskytují pomoc osobám s dluhovými problémy.
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Obec Bělá u Jevíčka, vzhledem ke své populační velikosti, disponuje pouze základní občanskou
vybaveností, kterou zastupují:
COOP - Jednota, spotřební družstvo
Prodejna smíšeného zboží se nachází u hlavní komunikace. Otevřena je šest dní v týdnu. V rámci
uskutečněného dotazníkového šetření vyjádřilo nespokojenost
se zásobováním a provozní dobou obchodu 41 % respondentů.

Hostinec Amerika
Soukromé hostinské zařízení, které je v provozu od roku 1993. Otevřeno je od středy do neděle.
V nabídce má několik druhů točeného piva, alkoholické
i nealkoholické nápoje, domácí kuchyni a od listopadu 2015
i pizzu vlastní výroby (9 druhů). U hostince je k dispozici letní
zahrádka.

Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka
Knihovna s veřejným Internetem sídlí v přízemí budovy OÚ. V knihovním fondu má téměř 4 500 svazků.
Od dubna 2011 je plně automatizovaná, knihy se půjčují přes systém Clavius. Má vlastní webové
stránky (knihovna.belaujev.net) a dostupný on-line katalog. Otevřena bývá ve středu odpoledne
a v pátek večer, aby ji mohli využívat i chalupáři a studenti pobývají přes týden na internátu. Počet
3 půjčovních hodin týdně je dostačující.
V srpnu 2012 proběhla v knihovně výměna nábytku za nový vč. pořízení stolů a židlí pro čtenáře.
Na pořízení nového nábytku knihovnice vyřídila dotaci ze SZIF
přes MAS MTJ, která pokryla 80,4 % celkových nákladů. Kromě
nového nábytku se knihovna dočkala i nové podlahy, která byla
položena v roce 2015. Dále byla knihovna v roce 2015
vybavena dataprojektorem s plátnem, na jehož pořízení
poskytlo Ministerstvo kultury dotaci z programu VISK 3
(viz tab. č. 4). V roce 2016 byla z programu VISK 3 poskytnuta
další dotace v částce 15 000 Kč na nový notebook a tiskárnu.
Aby knihovna nesloužila jen čtenářům, ale stala se místem pro setkávání občanů různého věků, zapojila
se v červnu 2013 do projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“. V rámci tohoto projektu byla knihovna
dovybavena židlemi, hracími stoly, společenskými hrami, pojízdným stolkem pro odkládání her,
kobercem na hraní, sedacími polštáři a dalším materiálem potřebným k akcím zaměřeným na děti.
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Další služby dostupné pro občany v budově OÚ
V budově Obecního úřadu Bělá u Jevíčka mohou občané kromě služeb OÚ (viz kapitola A.2.1 Obecní
úřad a kompetence obce) a knihovny využívat ještě další služby jako je kadeřnictví (dle objednání) nebo
sběrna šatstva a prádla (v pondělí a v pátek). V pátek večer se na OÚ pod vedením certifikované
lektorky koná cvičení pro ženy – Pilates.
Rozšíření občanského vybavení
V Územním plánu Bělé u Jevíčka je pro rozšíření občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná
zařízení navržena plocha přestavby P1 hřiště v Bělé, kde se má vybudovat polyfunkční objekt vhodný
jak na sportovní aktivity, tak i kulturní akce. V rámci dotazníkového šetření uvedlo 39 % respondentů,
že by finanční prostředky použili na vybudování kulturně společenského zařízení v obci a 26 %
respondentů by je použilo na vybudování sportovního víceúčelového hřiště.

A.6.4 Kultura a společenské události
Téměř každý měsíc se koná v obci nějaká akce pro veřejnost, ať už ji pořádá kulturní komise, knihovna
či některý z místních spolků samostatně nebo na ní spolupracují. Přehled tradičních kulturních
a společenských akcí je uveden v tab. č. 21. Mimo tyto akce se v obci pořádají různé přednášky,
v knihovně výstavy či hravá odpoledne pro děti. Účast veřejnosti je na většině akcí uspokojivá.
Venkovní akce se obvykle konají v Bělé u Jevíčka na hřišti nebo na výletišti v Haldách a ve Smolné
na návsi. Z vnitřních prostor jsou pro pořádání akcí využívány kuželna, zasedací místnost OÚ
a knihovna. Vnitřní prostory pro větší kulturní akce (divadelní představení, koncerty, plesy, …) však
v obci chybí.
Tab. č. 21: Tradiční kulturní a společenské akce v obci
Termín

Akce

Pořadatel

dle církevního kalendáře

Masopustní průvod

SDH Bělá u Jevíčka, SDH Smolná

dle církevního kalendáře

Tradiční pletení pomlázek

Kulturní komise, MLK

březen – duben

Smolensko-bělovské koštování

SDH Bělá u Jevíčka, SDH Smolná

květen

Den matek

Kulturní komise

červen

Zájezd do některé „Bělé“ z projektu „Setkání
měst a obcí, nesoucích název Bělá“

Kulturní komise

červen – srpen

Dětský den / Rozloučení s prázdninami

Kulturní komise, MLK

červenec

Turnaj v pétanque ve Smolné

SDH Smolná

červenec

Posezení pod lipami ve Smolné

SDH Smolná

srpen

Předpouťové posezení v Haldách + tradiční
pouťová zábava

SDH Bělá u Jevíčka

září

Setkání důchodců

Kulturní komise

říjen

Pochod slováckým vinohradem

Kulturní komise

listopad

Rozsvěcování vánočních stromků

Kulturní komise, SDH Smolná

prosinec

Mikulášská besídka

Kulturní komise, MLK

Zdroj: vlastní zpracování
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Mezi významné životní události občanů, které obec Bělá u Jevíčka oceňuje, patří:
Narození dítěte
Rodiče narozeného dítěte jsou pozváni na OÚ Bělá u Jevíčka, kde je jim předáno blahopřání k narození
dítěte a poskytnut finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč. Na vítání občánků jsou děti z obce zvané
do Jevíčka.
Přivítaní prvňáčků
První zářijovou středu jsou prvňáčci pozváni do knihovny, kde jim pan starosta předá knihu, průkazku
čtenáře knihovny na rok zdarma a popřeje jim mnoho úspěchů ve škole.
Gratulace jubilantům
Gratulace občanům k životním jubileím 70, 75, 80, 85, 90 a pak každé další narozeniny. Pokud si to
jubilant přeje, probíhá gratulace formou návštěvy, kdy jej navštíví členové kulturní komise
s blahopřáním od obce, květinou a darem v hodnotě 500 Kč.

A.6.5 Sport a tělovýchova
Podmínky pro sportovní aktivity v obci nejsou dobré. Více jak polovina respondentů (51 %) vyjádřila
v dotazníkovém šetření nespokojenost se sportovním vyžitím v obci.
Hřiště u kuželny
U kuželny se nachází plocha, která by mohla sloužit pro sportovní vyžití občanů, ale není vhodně
uzpůsobená a vybavená (chybí branky, koše, sítě apod.).
Nicméně v roce 2013 bylo v části této plochy zřízeno alespoň
dětské hřiště s víceúčelovým trojvěžovým prvkem
s prolézačkou a nízkou dopadovou plochou, dále houpačkou
pro dva, houpadly (autíčkem a koníkem) a lavičkami.
Na pořízení dětského hřiště v Bělé u Jevíčka byla Pardubickým
krajem poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova
(viz tab. č. 4).

Motokrosová trať
Na severozápadním okraji obce se nachází motokrosová trať nazývaná Bělovská rokle o délce 1 800 m,
jejímž provozovatelem je motocyklový klub Jevíčští orli.
Na této trati se několikrát za rok pořádají motokrosové závody
a závody čtyřkolek. V letech 2007 a 2010 se na motokrosové
trati uskutečnila také Traktor Road Party – setkání traktorů
a „fréz“. Další Traktor Road Party se v obci bude konat
v červnu 2016.
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Chybějící sportovní infrastrukturu nejblíže nabízí města Jevíčko a Velké Opatovice (cca 4,4 km).
V Jevíčku se nachází sportovní areál Žlíbka, fotbalový stadion „U Nádraží“ a víceúčelový sportovní areál
s umělým povrchem u Gymnázia Jevíčko. Koupaliště s plaveckým, rekreačním i dětským bazénem,
tobogánem a skluzavkou je dostupné ve Velkých Opatovicích. Přírodní koupaliště lze navštívit v Březině
(cca 3,2 km) nebo mezi Smolnou a Jevíčkem tzv. Smolenskou přehradu.

A.6.6 Spolková činnost
V obci v současné době působí dva sbory dobrovolných hasičů – SDH Bělá u Jevíčka a SDH Smolná,
Myslivecký spolek Bělá u Jevíčka a Honební společenstvo Bělá u Jevíčka. Koncem roku 2013 zanikla
Místní skupina Českého červeného kříže Bělá u Jevíčka. V Bělé u Jevíčka je také provozováno
ekocentrum Společností Renata o.s.
SHS ČMS − Sbor dobrovolných hasičů Bělá u Jevíčka, IČO: 64210227
Sbor dobrovolných hasičů Bělá u Jevíčka (SDH Bělá u Jevíčka) byl založen dne 2. 6. 1892 a k 31. 12. 2015
evidoval celkem 64 členů vč. dětí. V čele sboru stojí volený starosta, kterým byl 10. 1. 2015 na valné
hromadě SDH Bělá u Jevíčka zvolen Zdeněk Dražil ml. SDH Bělá u Jevíčka je od roku 2011 zapojen
do programu „Recyklujte s hasiči“. V rámci tohoto programu hasiči organizují sběr elektrospotřebičů.
Dále se členové SDH Bělá u Jevíčka účastní soutěží v požárním sportu, každoročně pořádají tradiční
masopustní průvod a v srpnu pouťovou zábavu. Od roku 2014 organizuje SDH Bělá u Jevíčka společně
s SDH Smolná Bělovsko-smolenské koštování pálenek.
SHS ČMS − Sbor dobrovolných hasičů Smolná, IČO: 64211363
Sbor dobrovolných hasičů Smolná (SDH Smolná) byl založen v roce 1904 a k 31. 12. 2015 měl 28 členů
vč. dětí. Starostou SDH Smolná je pan Vladimír Novák. Členové SDH Smolná jsou během roku velmi
aktivní, pořádají tradiční masopustní průvod, ve spolupráci s SDH Bělá u Jevíčka Bělovsko-smolenské
koštování pálenek, které se střídavě koná jeden rok v Bělé u Jevíčka a druhý ve Smolné. Na začátku
července organizují Turnaj v pétanque o Smolenský meloun a v polovině července pak velmi oblíbené
a hodně navštěvované Posezení pod lipami. Kromě pořádání těchto akcí se účastní soutěží v požárním
sportu a pomáhají při různých brigádách v obci.
Sbor dobrovolných hasičů Bělá u Jevíčka i Sbor dobrovolných hasičů Smolná byly založeny jako pobočné
spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Myslivecký spolek Bělá u Jevíčka, IČO: 49324250
Myslivecké sdružení v Bělé u Jevíčka bylo založeno v roce 1951. V letech 1978 − 1992 bylo sloučeno
s Mysliveckým sdružením Jevíčko. V roce 1993 došlo k jeho osamostatnění a ke změně názvu
na Myslivecká jednota Bělá u Jevíčka. Se změnou občanského zákoníku v roce 2014 byla změněna
právní forma Myslivecké jednoty Bělé u Jevíčka a název na Myslivecký spolek Bělá u Jevíčka. Myslivecký
spolek Bělá u Jevíčka má nyní 21 členů, z nichž 9 členů má trvalé bydliště v Bělé u Jevíčka (ve Smolné
nikdo). Dvacet členů Mysliveckého spolku Bělá u Jevíčka je zároveň členy Českomoravské myslivecké
jednoty (jeden není).
Členové mysliveckého spolku se věnují péči o zvěř, a to hlavně v zimním období, kdy zvěř přikrmují
senem, obilím, dávají mu sůl a léčivo. Dále svou brigádnickou činností vypomáhají obci, zvelebují
klubovnu a starají se o „Smolenský rybník“, který si sami vybudovali. Na Štěpána myslivci tradičně
pořádají vycházku zimní přírodou pro členy i ostatní příznivce myslivosti. Na Silvestra se schází
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u Myslivecké chaty, kde si opékají párky. Předsedou mysliveckého spolku je pan Dobromil Nárožný,
mysliveckým hospodářem pan Karel Sedláček a finančním hospodářem pan Ing. Ladislav Ille. Jménem
spolku může jednat řádně zvolený předseda, myslivecký hospodář a finanční hospodář, a to každý
z nich samostatně.
Honební společenstvo Bělá u Jevíčka, IČO: 47487445
Honební společenstvo Bělá u Jevíčka bylo založeno 26. 6. 1992. Celková výměra uznané honitby činí
952,4 ha, z toho orná půda zaujímá 349,4 ha, TTP 135,1 ha, lesní půda 417,0 ha, vodní plochy 4,0 ha
a ostatní plochy 46,9 ha. Ve vlastnictví členů honební společnosti je 584,3 ha a zbývajících 368,1 ha je
k honitbě přičleněno. K 31. 12. 2015 měla Honební společenstvo Bělá u Jevíčka celkem 109 členů,
z toho 38 členů mělo trvalé bydliště v Bělé u Jevíčka a 10 členů ve Smolné. Honebním starostou je pan
Lubomír Marek a místostarostou pan Ing. Ladislav Ille.
Včelaři
V obci je celkem deset aktivních včelařů, z nichž čtyři mají trvalé bydliště v Bělé u Jevíčka a šest
ve Smolné. Všichni tito včelaři jsou členy Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Jevíčko,
IČO: 70933626. Obec Bělá u Jevíčka každoročně finančně přispívá Českému svazu včelařů na prevenci
a léčení včelího moru, varoázy.
Ekocentrum Renata - ZO společnosti Renata, o.s., IČO: 75120674
Společnost Renata provozuje v Bělé u Jevíčka v zrekonstruovaném statku a na přilehlých pozemcích
ekocentrum, kde nabízí jednodenní i vícedenní pobyty pro
mateřské, základní, střední i vysoké školy s programem
zaměřeným na přírodu, životní prostředí, environmentální
výchovu a vzdělávání. Organizace mohou využít prostory pro
jednání, jednodenní i vícedenní školení, kurzy a semináře,
pobytové akce v přírodě a rekreační agroturistické pobyty.
Ekocentrum je vhodné i pro rodiny s dětmi.
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A.7 INFRASTRUKTURA
A.7.1 Technická infrastruktura
Obec Bělá u Jevíčka je zásobována pitnou vodou z vlastního vodovodu, elektrifikována i plynofikována.
Kanalizace je zde vybudována jen částečně, a to jako dešťová. Splaškové stoky a ČOV chybí.
Zásobování pitnou vodou
V Bělé u Jevíčka i ve Smolné jsou vybudované vodovodní sítě, které jsou vzájemně propojeny a tvoří
jeden funkční celek. Obě části obce jsou zásobovány vodou ze „Samostatného vodovodu Bělá
u Jevíčka“, který je ve vlastnictví obce a jehož provoz zajišťuje VHOS, a.s. Moravská Třebová.
Zdrojem pitné vody jsou dva jímací zářezy o deklarované vydatnosti Q = 5,0 l/s. Zářezy jsou dotovány
především vodou z dešťových srážek. Je nutné předpokládat, že v období sucha může dojít
k dočasnému snížení vydatnosti.
Jímaná voda je svedena do jímek, odkud odtéká gravitačně do vodojemu „Bělá“ o objemu 1 x 50 m 3,
s max. hladinou 434,60 m n. m. Vlastní zásobování Malonína i Smolné probíhá gravitačně z tohoto
vodojemu. Přes rozvodnou síť obce je plněna čerpací stanice Smolná s akumulací o objemu 1 x 40 m 3,
která zásobuje OLÚ Jevíčko.
Celková délka vodovodních řadů je 5,919 km.
Zásobování elektrickou energií
Obec je napájena elektrickou energií venkovním primérním rozvodným systémem 22 kV. Napájení
trafostanic v obci je řešeno z linky VN 2248 Velké Opatovice – Březina. Napájecím bodem je rozvodna
a transformovna 110/22 kV Velké Opatovice.
Primérní rozvodný systém tvoří venkovní vedení 22 kV VN 2547, z něhož jsou venkovními přípojkami
připojeny všechny trafostanice v řešeném území obce.
K transformaci VN/NN slouží celkem dvě distribuční transformační stanice 22/0,4 kV. V řešené lokalitě
je dále jedna průmyslová transformační stanice ve vlastnictví odběratele (P-D Refractories CZ a.s.).
Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic. V případě
potřeby je možno u stávajících trafostanic vyměnit transformátory za výkonově vyšší jednotky.
Provozovatelem sítě je společnost ČEZ Distribuce, a. s.
Kanalizační síť
V obci je vybudována pouze dílčí stoka dešťové kanalizace o délce cca 400 m – materiál beton
a kamenina. Splašková kanalizace zde není. Splaškové odpadní vody z nemovitostí jsou vypouštěny
v cca 70 % přes septiky do vodoteče, zbývajících cca 30 % tvoří jímky. Technický stav a funkčnost těchto
zařízení je různá.
V souvislosti se zpřísňující se legislativou se problematika odkanalizování obce jeví jako jedna z priorit
pro řešení v příštích letech. Podobně to vnímají i místní občané, jak ukázaly výsledky z provedeného
dotazníkového šetření. 69 % respondentů by využilo finanční prostředky obce na vybudování
kanalizace a ČOV. Na základě těchto výsledků rozhodlo zastupitelstvo obce nechat zpracovat studii
odkanalizování obce od firmy ProVenkov, spol. s.r.o.
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Plynofikace
Obec je od roku 2003 plně plynofikována středotlakým systémem 300 kPa, který má dostatečnou
kapacitu pro plynofikaci všech objektů. K 26. 3. 2011 byl plyn v obci zaveden do 52 domácností
(35,1 %), z nichž 38 domácností (25,7 %) jej používalo k vytápění a zbylých 14 domácností (9,5 %) pouze
jako zdroj pro vaření. K vytápění domácností v obci jsou používána především tuhá paliva (63,5 %).
Veřejné osvětlení
V roce 2015 byla ve Smolné provedena výměna starých rtuťových a sodíkových výbojek za nové
ekologičtější LED osvětlovací tělesa s delší životností, jejichž hlavním přínosem pro obec bude úspora
nákladů na veřejné osvětlení. V 2016 je plánováno s výměnou pokračovat v Bělé u Jevíčka.
Místní rozhlas
Rozhlasová ústředna je umístěna v budově obecního úřadu. Drátový rozhlas je po obci rozveden
většinou na sloupech spolu s vedením NN. Celkem je v obci 35 hlásných trub, z nichž 28 se nachází
v Bělé u Jevíčka a 7 ve Smolné. Stav místního rozhlasu je poměrně zachovalý, kvalita zvuku odpovídá
jeho stáří. Na některých místech v obci je však hlášení obtížně srozumitelné. Řešením této situace by
byla instalace bezdrátového obecního rozhlasu.
Ostatní sdělovací technika
Telekomunikační síť na území obce spravuje a provozuje Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(zkráceně CETIN). Telefonizace byla v obci dokončena v roce 2000.
Pokrytí obce signálem mobilních operátorů, O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.
a T-Mobile Czech Republic a.s. není dostatečné. Mobilní operátor T-Mobile Czech Republic a.s. má
v severním cípu k. ú. Bělé u Jevíčka (na tzv. Horních polích) postavený vysílač, který se počátkem roku
2016 rozhodl vypnout. Přesto lze označit pokrytí signálem v obci tímto operátorem za nejlepší, i když
v některých částech obce signál chybí nebo je příliš slabý.
Připojení na internet je možné přes pevnou linku nebo prostřednictvím bezdrátového připojení, které
nabízí několik firem v okolí. Veřejný internet je provozován v knihovně v době výpůjčních hodin.

A.7.2 Dopravní infrastruktura
Z hlediska druhů dopravy je v Bělé u Jevíčka zastoupena pouze doprava silniční. Ostatní druhy dopravy
se v obci nevyskytují. Celé správní území obce však leží v OP letištního radiolokačního prostředku.
Silniční doprava
Hlavním dopravním tahem procházejícím obcí je silnice III/36612 (Březina – Bělá u Jevíčka – Jevíčko)
v délce 3,7 km, na kterou se ve Smolné napojuje další silnice III/3742 (Smolná – Velké Opatovice –
Cetkovice) v délce 1,177 km. Uvedené úseky silnic procházející obcí jsou ve vlastnictví Pardubického
kraje. Jejich běžnou i zimní údržbu zajišťuje SÚS Moravská Třebová.
Území obce neprotíná žádná dálnice ani rychlostní silnice. Nejbližší dálnicí vzdálenou od obce cca
34 km s napojením v Lošticích je D35 (do 31. 12. 2015 rychlostní silnice R35).
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Místní komunikace
Místní komunikace navazují na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby.
Díky průběžně prováděným rekonstrukcím jsou ve většině případů v uspokojivém technickém stavu.
Obec má zpracovaný Pasport místních komunikací a dopravních značek, jehož poslední aktualizace
proběhla k 23. 3. 2012.
Dle informací z tohoto pasportu tvoří místní komunikace III. třídy 11 větví o celkové délce 4 285 m.
Povrch většiny těchto komunikací je živičný (86,2 % komunikací). Místní komunikace IV. třídy tvoří
chodníky, které jsou vybudované v minimálním rozsahu u silnice III/36612. Jedná se o 9 úseků v celkové
délce 765 m. V ÚP Bělé u Jevíčka je navrženo chodník podél silnice III/36612 dobudovat a zvýšit tak
bezpečnost chodců v obci.
Účelové komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto
nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo
k obhospodařování zemědělských či lesních pozemků. Síť účelových komunikací v obci tvoří
28 komunikací o celkové délce 20 582 m, z nichž 94,9 % (tj. 18 větví o délce 19 538 m) se nachází
v extravilánu obce. Povrch účelových komunikací v intravilánu obce je převážně nezpevněný.
Doprava v klidu
Parkování je umožněno před objekty občanského vybavení. Jedná se o zpevněnou plochu bez označení
před obecním úřadem a hostincem. Jelikož se však jedná o území s obytnou zástavbou rodinného typu,
potřeby parkování a garážování jsou řešeny individuálně vlastníky jednotlivých nemovitostí.
Cyklostezky, cyklotrasy a turistické trasy
V současné době se v řešeném území nenachází žádná cyklostezka.
Katastrální územím Smolné prochází krátká cyklotrasa č. 4066 o délce 7 km spojující města Jevíčko
a Velké Opatovice. Tato cyklotrasa se střední obtížností (mezi Smolnou a Velkými Opatovicemi je
výrazný kopec) je po celé délce vedena po silnici III. třídy.
Obr. č. 3: Mapa s vyznačenou cyklotrasou č. 4066

Zdroj: www.belaujev.net
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Obec Bělou u Jevíčka s městem Jevíčko propojuje také naučná stezka Bělásek o délce cca 7,3 km.
Na trase je umístěno celkem 9 informačních tabulí, které návštěvníky seznámí např. s činností
Ekocentra Renata, s historií Bělé u Jevíčka či Mařínského hradiska, technickými okolnostmi Německé
(Hitlerovi) dálnice, malebnou krajinou Malé Hané, těžbou jílovců a dalšími zajímavostmi z okolí. Každá
tabule je navíc doplněna informacemi o Sluneční soustavě, které připravili studenti Gymnázia Jevíčko.
Stezka začíná u Ekocentra Renata v Bělé u Jevíčka a končí ve školní zahradě Základní školy Jevíčko.
Obr. č. 4: Trasa naučné stezky Bělásek

Zdroj: www.belaujev.net

Projekt naučné stezky Bělásek byl realizován v letech 2008 – 2009 ve spolupráci Ekocentra Renata,
Základní školy Jevíčko a Gymnázia Jevíčko. Jeho realizace byla podpořena grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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A.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A.8.1 Stav krajiny a životního prostředí
Příznivé životní podmínky, blízkost přírody a klidné prostředí je dle občanů největší devizou obce.
V ZÚR Pk je celé správní území obce Bělá u Jevíčka vymezeno jako krajina lesozemědělská, tedy jako
krajina tvořená lesními a zemědělskými plochami ve vyváženém poměru.
Důležitou vlastností krajiny je její ekologická stabilita. V závislosti na míře ekologické stability se mohou
v krajině rozvinout další procesy, které kvalitu životního prostředí buď zlepšují, nebo naopak zhoršují.
Ekologická stabilita území se vyjadřuje tzv. koeficientem ekologické stability (KES), jenž se stanovuje
jako podíl ploch tzv. stabilních (lesy, vodní plochy, zahrady, sady, vinice, TTP) a nestabilních (orná půda,
chmelnice, zastavěná plocha, ostatní plocha) krajinotvorných prvků. Dle výměry půdního fondu z roku
2014 je KES pro obec Bělou u Jevíčka roven hodnotě 2,02, což odpovídá vcelku vyvážené krajině, v níž
jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší
potřeba energo-materiálových vkladů.
V řešeném území je nejpalčivějším problémem v oblasti životního prostředí chybějící splašková
kanalizace a ČOV. Splašky a nečistoty jsou často vypouštěny přímo do potoka, čímž je snížena kvalita
jeho vody. Dalším nedostatkem je poměrně vysoký podíl domů vytápěných tuhými palivy, což zhoršuje
v topné sezóně kvalitu ovzduší.

A.8.2 Půdní fond
Jednou z hlavních složek životního prostředí je půdní fond, který představuje základní a nenahraditelné
přírodní bohatství. Jeho ochrana a šetrné využívání je nezbytné pro trvalé zachování ekologické
stability a produkční funkce.
V roce 2015 půdní fond obce Bělé u Jevíčka a její části Smolné činil 969,17 ha, z toho 51,6 % připadalo
na zemědělskou půdu. Lesní pozemky zaujímaly dle ČSÚ 41,5 % z celkové rozlohy, což vypovídá
o nadprůměrné lesnatosti území oproti Pardubickému kraji (29,7 %) i ČR (33,8 %).
Tab. č. 22: Výměra půdního fondu v letech 2012 – 2015
Rok

2012

Celková výměra (ha)

2013

2014

2015

970,13

970,13

968,78

969,17

257,53

257,52

257,07

257,03

18,33

18,32

18,31

18,36

5,82

5,82

5,82

5,82

Chmelnice

−

−

−

−

Vinice

−

−

−

−

217,94

217,85

218,39

218,52

401,75

402,66

401,76

402,04

Vodní plochy

4,17

4,17

4,16

4,12

Zastavěné plochy

7,85

7,87

7,85

7,82

56,73

55,91

55,42

55,46

Zemědělská půda

Orná půda
Zahrady
Sady

Trvalé travní porosty
Lesní pozemky

Ostatní plochy
Zdroj: ČSÚ
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Protierozní opatření
Zájmové území je situováno v členitém terénu s výraznými svahy, které jsou v převážné ploše zalesněné
nebo zatravněné. Pozemky, které jsou využívány, jako orná půda jsou pro velkou svažitost nevhodné
pro pěstování širokořádkových plodin. V případě porušení této zásady může docházet k nadměrnému
eroznímu smyvu a poškozování půdy vodní erozí. Je třeba zde důsledně dodržovat protierozní osevní
postupy a v rámci pozemkových úprav navrhnout organizační a technická protierozní opatření.

A.8.3 Vodní toky a plochy
Obcí Bělá u Jevíčka a její částí Smolná protéká tzv. Malonínský potok, který náleží do správy Povodí
Moravy s.p. Kromě Malonínského potoka se v intravilánu obce nachází dva jeho bezejmenné přítoky.
Dále se v obci vyskytují následující tři vodní plochy:


rybník o rozloze cca 2 500 m2, který je napájen vodou z bezejmenného levostranného přítoku
Malonínského potoka a leží nad areálem zemědělského družstva,



mokřad u Smolné o rozloze cca 900 m2,



umělá vodní nádrž na pozemku parc. č. 46/3 v katastrálním území Smolná u Jevíčka.

Záplavové území
V řešeném území je také vyhlášeno záplavové území Q100 a jeho aktivní zóna. V místě, kde Malonínský
potok vtéká do zastavěné části obce a v místě jeho soutoku s levostrannými přítoky dochází v období
intenzivních srážek a jarního tání k lokálním záplavám. Ke zmírnění těchto jevů je navrženo vybudování
retenčních přehrážek v údolnici Malonínského potoka nad obcí a vybudování příčných odvodňovacích
prvků (žlabů).

A.8.4 Ovzduší
Z pohledu kvality ovzduší je údolní poloha obce, kdy dochází zejména v zimním období ke vzniku
inverzních situací, náchylná na zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší. Výhodou obce je však její
poloha mimo hlavní centra průmyslové výroby i relativně daleko od velkých dopravních koridorů, která
přispívá k samočistícím procesům. Mezi základní negativní faktory ovlivňující ovzduší obce lze zejména
zařadit hlavně v zimním období lokální topeniště (spalování nevhodných paliv) a v letním období pálení
trávy, což potvrdily i výsledky dotazníkového šetření.

A.8.5 Hluk
Intenzita hluku v obci není měřená, není zpracovaná hluková mapa. S ohledem na relativně nízkou
intenzitu dopravy pravděpodobně nejsou překračovány normy přípustných hladin hluku. Výjimku
mohou představovat dny, kdy se v obci konají motokrosové závody. Zejména občané bydlící nedaleko
motokrosové trati si stěžují na hluk v době závodů.

A.8.6 Zeleň
Plochy zeleně lze definovat jako vymezený segment území se souborem prvků přirozeně vzniklých
nebo záměrně založených a uspořádaných podle zahradně architektonických a krajinářských zásad.
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Zeleň můžeme rozdělit na dvě základní skupiny − zeleň sídelní (městskou, venkovskou) a zeleň
krajinnou. Systém sídelní zeleně zahrnuje zeleň veřejnou, vyhrazenou i soukromou.
Větší plochy veřejné zeleně v Bělé u Jevíčka lze najít ve středu obce, kde byl v roce 2012 vybudován
park (viz fotografie), a ve školním sadu (obecním), který se
nachází směrem k OLÚ Jevíčko. V ostatních případech jde
především o rozptýlenou a solitérní zeleň (např. dvě lípy před
budovou OÚ, lípa u pomníku obětem 1. světové války atd.).
Několik vzrostlých líp se nachází také na návsi ve Smolné.
Nejedná se sice o památné
stromy, které by byly vyhlášeny
podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ale jedná se o lípy charakterem blízkým
památným stromům. Jejich hodnota spočívá nikoliv pouze v přírodní
povaze, ale také v historickém, kulturním a společenském aspektu.
Na péči o tyto stromy lze čerpat finanční prostředky např. z Programu péče
o krajinu (PPK volná krajina).
Zastupitelstvo obce Bělé u Jevíčka schválilo dne 2. 3. 2016 zpracování
plánu péče o vzrostlou stromovou vegetaci v obci.

A.8.7 Ochrana přírody a krajiny
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je rozlišována zvláštní a obecná ochrana přírody. V rámci
zvláštní ochrany přírody rozlišujeme dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ), a to velkoplošná
ZCHÚ a maloplošná ZCHÚ. Na území Bělé u Jevíčka a Smolné se však žádné ZCHÚ nenachází. Do obecné
ochrany přírody a krajiny zahrnujeme obecnou ochranu území uskutečňovanou prostřednictvím
územních systémů ekologické stability (ÚSES), významných krajinných prvků (VKP) a ochrany
krajinného rázu. Dále do této kategorie zahrnujeme obecnou ochranu rostlin, živočichů a neživé části
přírody (např. jeskyně, paleontologické nálezy). V rámci obecné ochrany přírody jsou vyhlašovány i již
zmiňované památné stromy. Ty se však v současné době v zájmovém území nevyskytují.
V mezích obecné ochrany přírody a krajiny lze v řešeném území nalézt:


ÚSES – zahrnuje 16 základních segmentů, které tvoří regionální biokoridor 1391 – SmržovecLíšnice, 9 lokálních biokoridorů (LBK) a 6 lokálních biocenter (LBC), a doplněn je tzv.
interakčními prvky (stromořadí podél komunikací a břehový porost vodotečí).



VKP Pod Kumperkem (vzácné rostliny), VKP Na Hoperku (teplomilná květena) a VKP Smolenské
údolí (výskyt střevíčníku pantoflíčku), které jsou rovněž zařazeny do ÚSES.

Na území obce Bělé u Jevíčka jsou stanovena ochranná pásma vodních zdrojů 1. a 2. stupně kolem
jímacích zářezů a podzemních vrtů na pitnou vodu. Dále je na území obce stanoveno ochranné pásmo
vodního zdroje Velké Opatovice.
Bělá u Jevíčka rovněž spadá do oblasti chráněného ložiskového území dobývacího prostoru
žáruvzdorných jílovců. Nachází se zde chráněné ložiskové území Bělá u Jevíčka − č. 14470000, výhradní
ložisko jílů Malonín – č. 3144700 a nevýhradní ložisko jílů Malonín, prognózní zdroj − č. 9228500.
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A.8.8 Odpadové hospodářství
Systém nakládání s odpady v Bělé u Jevíčka a Smolné je upraven obecně závaznou vyhláškou obce
č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělé u Jevíčka.
Svoz separovaného i komunálního odpadu je smluvně zajištěn prostřednictvím firmy SITA CZ a.s.,
Boskovice. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v letech 2012 – 2016 je uvedena v tab. č. 23.
Poplatníkem je každá fyzická osoba mající v obci trvalý pobyt a každá fyzická osoba vlastnící stavbu
určenou nebo sloužící k rekreaci. Úleva se poskytuje studentům ubytovaným mimo místo trvalého
bydliště. Svoz komunálního probíhá každých čtrnáct dní.
Tab. č. 23: Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v letech 2012 – 2016
Rok

2012

Poplatek za osobu v Kč

2013
456

2014
468

2015
480

2016
480

492

Zdroj: www.belaujev.net

V závěru roku 2014 schválila vláda ČR novelizaci zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění
č. 229/2014 Sb., která ukládá obcím povinnost zajistit od roku 2015 oddělený sběr papíru, plastu, skla,
kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).
V souvislosti s povinností třídit BRKO podala obec Bělá u Jevíčka úspěšnou žádost o dotaci na „Zavedení
systému odděleného sběru BRKO v obci Bělá u Jevíčka“ v rámci OP ŽP (viz tab. č. 4). Díky této dotaci
bylo pořízeno 120 kompostérů pro celkem 109 domácností, které o ně projevily zájem, dále dva kusy
veřejně přístupných velkoobjemových kontejnerů na BRKO a tři kusy veřejně přístupných
velkoobjemových nádob na sklo, plast a nápojové kartony. V rámci dotace byl také zakoupen
štěpkovače zn. Piraňa SMP 23,5 na úpravu dřevní hmoty z údržby veřejného prostranství v obci,
případně zeleně v zahradách a sadech domácností.
Tříděný odpad je v obci shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou rozmístěny celkem
v 6 lokalitách (sběrných hnízdech):
Bělá u Jevíčka






u prodejny COOP Jednota − 4x plasty + nápojové kartony, 1x sklo, 1x papír, 1x kovy
u obecního úřadu − 1x plasty + nápojové kartony, 1x sklo, 1x papír, 1x kovy
v Horním konci − 1x plasty + nápojové kartony
v Kolišově − 1x plasty + nápojové kartony
na hřišti − velkoobjemový kontejner na BRKO

Smolná


na návsi − 2x plasty + nápojové kartony, 1x sklo, 1x papír, 1x kovy, velkoobjemový kontejner
na BRKO

E-box na drobné elektrozařízení a baterie od firmy ASEKOL s.r.o. je umístěn v přízemí budovy Obecního
úřadu Bělá u Jevíčka. Sběr vysloužilých elektrozařízení je v řešeném území organizován také již
zmiňovaným SDH Bělá u Jevíčka v rámci programu „Recyklujte s hasiči“.
Koncem roku 2015 podala obec Bělá u Jevíčka žádost na SFŽP (výzva č. 5 – výstavba a modernizace
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu) o dotaci na „Rozšíření sběrných nádob v Bělé u Jevíčka“.
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Čerpáním této dotace by mohla obec provést rozšíření a zpevnění ploch pro stanoviště kontejnerů
a rozšíření počtu kontejnerů potřebných pro sběr a třídění odpadu.
Obec Bělá u Jevíčka má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., díky které získává nárok
na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se
vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání
s využitelnými složkami komunálních odpadů.
V tab. č. 24 je uvedeno vyprodukované množství vybraných druhů odpadů v obci v letech 2013 – 2015.
Jak lze z tabulky vidět, postupně se zvyšuje objem separovaných složek. Dle Hlášení o produkci
a nakládání s odpady za rok 2014 bylo v obci vyprodukováno celkem 110,55 t komunálního odpadu
(katalog. čísla 20* + 1501*), což v přepočtu na 1 obyvatele obce činí 313,17 kg KO. Ve srovnání se
správním obvodem ORP Moravská Třebová či Pardubickým krajem se jedná o nižší množství
vyprodukovaného KO, neboť průměrná produkce KO v roce 2014 byla ve SO ORP Moravská Třebová
457,02 kg/obyvatele a v Pardubickém kraji 564,53 kg/obyvatele (dle databáze GROUP ISOH).
Tab. č. 24: Vybrané druhy odpadu a množství produkce v letech 2013 – 2015

200101

Papír a lepenka

0,08

0,10

0,23

Měrná
produkce
v roce 2015
(kg/obyv.)*
0,64

200102

Sklo

4,30

5,01

5,89

16,50

200139

Plasty a kompozitní obaly

1,65

2,96

3,69

10,34

170405

Železo a ocel (kovy)

−

−

2,99

8,38

200201

Biologicky rozložitelný odpad

12,00

24,00

98,00

274,51

200301

Směsný komunální odpad

69,45

69,57

67,41

188,82

200307

Objemný odpad

6,98

8,60

6,00

16,81

......N

Nebezpečný odpad

0,33

0,34

0,27

0,76

94,76

110,55

181,44

508,24

Produkce za rok v (t)

Katalogové
číslo odpadu

Název odpadu
2013

CELKEM

2014

2015

Zdroj: OÚ Bělá u Jevíčka, * vztaženo k počtu obyvatel k 1. 1. 2015 (357 obyvatel)

Biologicky rozložitelný odpad je od dubna 2015 odvážen do kompostárny ve Vísce u Jevíčka.
Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečného odpadu je v obci zajištěn minimálně 2x ročně
na předem vyhlášených přechodných stanovištích (obvykle hřiště v Bělé u Jevíčka a náves ve Smolné)
do zvláštních sběrných kontejnerů k tomuto účelu určených.
Pro odložení stavebního odpadu si mohou občané u Obecního úřadu Slatina objednat kontejner, který
jim bude přivezen a odvezen za úplatu.
Staré ekologické zátěže
Za starou ekologickou zátěž jsou mimo jiné označovány skládky, které nebyly provozovány podle
žádných pravidel a bez jakéhokoliv zabezpečení. Dle ÚAP MŽP je v katastrálním území Malonín
evidována skládka tuhého komunálního odpadu, která však již byla odstraněna a rekultivována.
Na skládku byl ukládán především stavební a demoliční odpad a výkopová zemina, v malé míře
domovní odpad.
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A.9 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
A.9.1 Dotazníkového šetření
V rámci zpracování Programu rozvoje obce Bělá u Jevíčka na období 2016 – 2025 bylo v obci
od 19. 10. – 11. 11. 2015 provedeno dotazníkové šetření. Dotazník pro občany se skládal
celkem z 18 otázek, z nichž 2 otázky byly otevřené, 10 uzavřených a 6 polouzavřených (nebo také
polootevřených). S ohledem na cílovou skupinu byly zvoleny dva heterogenní kanály, kterými byli
respondenti osloveni.
Do domácností v Bělé u Jevíčka a Smolné bylo distribuováno cca 185 tištěných dotazníků. Přístupná
byla rovněž on-line verze dotazníku na webových stránkách obce. Sběrná místa i termín, do kdy je
možné dotazníky odevzdávat, byly občanům pravidelně připomínány prostřednictvím rozhlasového
hlášení. Respondenti vyplnili celkem 95 dotazníků, z toho 65 tištěných a 30 elektronických dotazníků.
Návratnost z hlediska počtu obyvatel starších 15 let, kterým byl dotazník prioritně určen, je 31 %.
Zpracování dotazníkového šetření proběhlo v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména
pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Otázka č. 1 – Jak se Vám v obci žije?
Většina respondentů je se životem v obci spokojena (74 %). 22 % respondentů uvedlo, že se jim v obci
žije velmi dobře. Nespokojeny jsou pouze 4 % respondentů, kteří jako důvod sdělili nízkou
zaměstnanost a špatnou kvalitu ovzduší v topné sezóně. Možnost velmi špatně nezvolil žádný
respondent.
Odpověď

Počet

Podíl

velmi dobře

19

22 %

spíše dobře

63

74 %

spíše špatně

3

4%

velmi špatně

0

-
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Otázka č. 2 – V obci
Největší zájem o vyplnění dotazníku měli respondenti, kteří se do obce přistěhovali v dospělosti (49 %)
a ti, kteří zde žijí od narození (43 %). Menší zastoupení pak mají respondenti, co se přistěhovali v dětství
spolu s rodiči (8 %).
Odpověď

Počet

žiji od narození
přistěhoval/a jsem se v dětství s rodiči
přistěhoval/a jsem se v dospělosti

Podíl
40

43 %

7

8%

26

49 %

Otázka č. 3 – Plánujete zůstat v obci i v budoucnosti?
Pozitivním zjištěním byla vysoká stabilita obyvatel. Zůstat v obci i v budoucnosti chce 85 %
respondentů. Odchod z obce neplánuje žádný respondent a nerozhodnutých je 14 % respondentů.
Odpověď

Počet

Podíl

ano

81

85 %

ne

0

-

13

14 %

1

1%

nevím
neuvedena

51/93

Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na obdo bí 2016 – 2025
Otázka č. 4 – Co se Vám v obci nejvíce líbí?
Nejvíce se respondentům v obci líbí blízkost přírody (38 %). Dále byl oceňován především klidný život
(29 %) a příznivé životní prostředí (20 %).
Odpověď

Počet

Podíl

blízkost přírody

72

38 %

klidný život

56

29 %

příznivé životní prostředí

38

20 %

vzhled obce

15

8%

dobré mezilidské vztahy

7

4%

kulturní a společenský život

1

-

sportovní vyžití

0

-

jiné

0

-

neuvedena

2

1%

Otázka č. 5 − Co se Vám v obci nelíbí?
Respondentům se v obci nelíbí především volně pobíhající psi (16 %), stav místních komunikací (15 %)
a nedodržování neděle jako dne klidu (13 %). Možnost napsat vlastní odpověď využilo 6 %
respondentů, kteří uvedli:


motocross – hluk, prach (5x)



špatný mobilní signál (2x)



provozní doba obchodu



retardéry na silnici



chybějící chodník podél hlavní silnice



rychle projíždějící auta na hlavní silnici



málo parkovacích míst



chybí zde školka



ochrana životního prostředí
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Odpověď

Počet

Podíl

volně pobíhající psi

36

16 %

stav místních komunikací

34

15 %

nedodržování neděle jako dne klidu

30

13 %

nezájem lidí o obecní záležitosti

23

10 %

nedostatečné sportovní vyžití

22

10 %

nedostatečné osvětlení

18

8%

špatné vztahy mezi lidmi

17

8%

nedostatečný kulturní a spol. život

15

7%

nevyhovující veřejná doprava

15

7%

jiné

14

6%

0

-

neuvedena

Otázka č. 6 − Jaké služby Vám v naší obci nejvíce chybí?
Respondentům v obci nejvíce chybí lépe zásobený obchod s delší otvírací dobou, aby jej mohli využívat
i občané vracející se ze zaměstnání v odpoledních hodinách (6x).
Z dalších služeb byly respondenty zmíněny: kadeřnictví (1x), kosmetika (1x), pedikúra a manikúra (1x).
Jeden respondent projevil také zájem o pečovatelskou službu, konkrétně o doprovod k lékaři
a na nákupy.
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Otázka č. 7 − Z jakých zdrojů nejčastěji získáváte informace o dění v obci?
Respondenti nejčastěji získávají informace o dění v obci z hlášení rozhlasu (29 %), od rodiny, známých
či sousedů (25 %) a z webových stránek obce (18 %).
Odpověď

Počet

Podíl

rozhlas

60

29 %

rodina, známí, sousedi

53

25 %

webové stránky

38

18 %

úřední deska a vývěsky

22

11 %

veřejná jednání zastupitelstva

19

9%

neformální kontakt se zastupiteli

14

7%

o informace nemám zájem

1

0,5 %

neuvedena

1

0,5 %

Otázka č. 8 – Pokud sledujete informace o dění v obci na webových stránkách, jak často?
Informace o dění v obci sleduje na webových stránkách přibližně polovina respondentů (54 %), z nich
pravidelně (alespoň 1x týdně) 40 % respondentů. Občas (asi 1x za měsíc) navštěvuje webové stránky
obce 29 % respondentů a vůbec 36 % respondentů. Zbývajících 10 % respondentů na tuto otázku
neodpovědělo.
Odpověď
téměř každý den

Počet

Podíl
5

5%

pravidelně (min. 1x týdně)

19

20 %

občas (cca 1 za měsíc)

28

29 %

vůbec

34

36 %

9

10 %

neuvedena
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Otázka č. 9 – Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí Vás trápí??
Respondenti si nejvíce stěžovali na vypouštění splašků a nečistot do potoka (21 %). Dále respondenty
obtěžuje hluk z dopravy/rychlost aut (17 %), vadí jim pálení trávy a odpadů (17 %) a lokální topeniště
(17 %). Možnost „jiné“ byla zvolena v šesti případech:





chybějící sběrný dvůr
chybějící kanalizace
neposečené soukromé pozemky
motocross; závodiště v blízkosti vodního zdroje (3x)

Odpověď

Počet

Podíl

vypouštění splašků a nečistot do potoka

40

21 %

hluk z dopravy/rychlost aut

34

17 %

pálení trávy a odpadů
lokální topeniště (spalování nevhodných
paliv, emise škodlivých látek)
psí exkrementy

33

17 %

33

17 %

28

14 %

nedostatek kontejnerů na tříděný odpad

13

7%

čistota a upravenost obce

4

2%

jiné

6

3%

neuvedena

3

2%
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Otázka č. 10 – Třídíte odpad?
Z dotazníkového šetření vyplynul zájem respondentů o životní prostředí. Na otázku „Třídíte odpad?“
odpověděly tři čtvrtiny respondentů kladně a zbylá čtvrtina respondentů třídí odpad aspoň částečně.
Odpověď

Počet

Podíl

ano

71

75 %

částečně

23

24 %

ne

0

-

neuvedena

1

1%

Otázka č. 11 − Jste spokojen/a s přístupem zastupitelů k řešení podnětů od občanů?
S přístupem zastupitelů k řešení podnětů od občanů je spokojených 62 % respondentů. 12 %
respondentů to nedovede posoudit a nespokojených je zbylých 20 % respondentů. Na otázku, co by se
mělo změnit, odpověděl pouze jeden respondent, který uvedl:


je zde spousta nedostatků, ale oceňuji ochotu pana starosty, že má o obec zájem

Odpověď

Počet

Podíl

rozhodně ano

20

21 %

spíše ano

39

41 %

spíše ne

18

19 %

1

1%

11

12 %

6

6%

rozhodně ne
nevím
neuvedena
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Otázka č. 12 − Pokuste se zhodnotit naši obec z hlediska níže uvedených podmínek.
Respondenti měli zhodnotit stanovené oblasti dle své spokojenosti na škále „velmi spokojen“ – „velmi
nespokojen“, příp. mohli zvolit možnost „je mi to lhostejné“.
Nejvíce spokojených respondentů (součet odpovědí „velmi spokojen“ a „spíše spokojen“) má oblast
životní prostředí (92 %). Následují oblasti informovanost občanů (86 %), činnost zastupitelstva (85 %),
vzhled a upravenost obce (85 %), knihovna (83 %) a rozvoj obce (71 %).
Naopak, více jak polovina respondentů je nespokojených (součet odpovědí „velmi nespokojen“ a „spíše
nespokojen“) se sportovním vyžitím (51 %). Dále nejsou respondenti spokojeni s dopravním spojením
(48 %), se zásobováním a provozní dobou obchodu (41 %) a s kulturou a společenským životem v obci
(36 %).
Odpověď „je mi to lhostejné“ uvedli respondenti nejčastěji u oblastí sportovní vyžití (28 %), knihovna
(13 %) a kultura a společenský život (11 %).

Otázka č. 13 − Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na co byste
je přednostně využil/a?
Finanční prostředky obce by většina respondentů (69 %) využila na vybudování kanalizace a čističky
odpadních vod, dále pak na opravy místních komunikací (45 %), vybudování kulturně společenského
zařízení obce (39 %), vybudování sportovního víceúčelového hřiště (26 %) a rekonstrukci budovy
obecního úřadu – zateplení, fasáda a střecha (26 %).
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Respondenti také mohli uvádět vlastní náměty na využití finančních prostředků obce. Tuto možnost
využilo sedm respondentů (7 %), kteří uvedli, že by finanční prostředky využili na:


vybudování cyklostezky Březina - Bělá – Jevíčko (2x)



opravení cesty přes OLÚ Jevíčko



opravení přejezdů kanálů po humnech



k zlepšení signálu mobilních operátorů



vybudování více parkovacích míst v obci



vytvoření chodníků po celé obci

Odpověď

Počet

Podíl

vybudování kanalizace a čističky odpadních vod

66

69 %

opravy místních komunikací

43

45 %

vybudování kulturně společenského zařízení obce

37

39 %

vybudování sportovního víceúčelového hřiště

25

26 %

rekonstrukce budovy obecního úřadu – zateplení, fasáda a střecha

25

26 %

rekonstrukce veřejného osvětlení

24

25 %

pořízení komunální techniky potřebné na údržbu obce a obecního majetku

22

23 %

podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit

21

22 %

péči o veřejnou zeleň, výsadba a údržba stávajících lesních porostů

11

12 %

zakoupení pozemků ke stavebním účelům (nové stavební parcely)

8

8%

opravy technické infrastruktury (dešťová kanalizace, vodovod)

7

7%

jiné

7

7%

Otázka č. 14 − Jste?
Z hlediska pohlaví mezi respondenty převažovali muži. Dotazník vyplnilo 52 % mužů a 44 % žen.
Odpověď

Počet

Podíl

muž

49

52 %

žena

42

44 %

4

4%

neuvedena
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Otázka č. 15 − Jaký je Váš věk?
Ve vzorku respondentů byly nejčastěji zastoupeny osoby ve věku 60 let a více (41 %) a osoby ve věku
41 – 59 let (31 %).
Odpověď

Počet

Podíl

60 a více let

39

41 %

41 – 59 let

29

31 %

31 – 40 let

15

16 %

21 – 30 let

4

4%

15 – 20 let

3

3%

do 15 let

1

1%

neuvedena

4

4%

Otázka č. 16 − Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
Co se týče vzdělanosti respondentů, většina má střední odborné vzdělání bez maturity (42 %).
Na druhém místě jsou absolventi úplných středních škol s maturitou (30 %).
Odpověď

Počet

Podíl

střední odborné bez maturity (výuční list)

40

42 %

úplné střední s maturitou

28

30 %

vysokoškolské

9

10 %

vyšší odborné

7

7%

základní

7

7%

neuvedena

4

4%
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Otázka č. 17 − Čím jste v současné době?
Nejpočetnější skupinu respondentů (37 %) představovaly osoby pobírající důchod. Z výdělečně činných
osob převažovali zaměstnanci v soukromém sektoru (33 %). Možnost „jiné“ byla zvolena dvakrát, kdy
respondenti uvedli: zaměstnanec v neziskovém sektoru a péče o osobu blízkou.
Odpověď

Počet

Podíl

důchodce

35

37 %

zaměstnanec v soukromém sektor

31

33 %

zaměstnanec ve státním sektoru

13

14 %

podnikatel (OSVČ)

6

6%

student

3

3%

na mateřské/rodičovské dovolené

1

1%

nezaměstnaný/á

0

-

jiné

2

2%

neuvedena

4

4%
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Otázka č. 18 − Pokud Vás napadá ještě nějaké další téma, které Vás v naší obci trápí, prosím, napište
jej zde.


Špatný signál mobilních operátorů. (5x)



V obci chybí dostatečně velký sál ke kulturním účelům. (4x)



V obci nejvíce chybí sportovní vyžití. Aspoň něco (fotbalové branky, basketbalové koše) by
mělo před kuželnou. (3x)



Přemístění dětského hřiště do prostoru místního parku - nevyužité obě lokality.



V obci zásadně chybí přechod pro chodce a popř. zpomalovací pruhy před ním. Když jdou děti
ráno v zimním období potmě na autobus, ale i kdykoliv jindy přechází vozovku, je to velmi
nebezpečné! (3x)



Stání vozidel na místních komunikacích. (3x)



Z jakého důvodu nejsou použity všechny retardéry, když je obec koupila?



Obec by měla pravidelně (každý měsíc) vydávat zpravodaj, příp. přispívat do Jevíčského
zpravodaje. (2x)



Přerostlé stromy a křoviny ohrožující bezpečnost občanů a jejich majetku.



Chybí možnost zapůjčení obecní komunální techniky občanům za poplatek.



Požádat Jevíčko o opravu hřbitovní brány a zdi u kostelíčka sv. Bartoloměje!



Podpora podnikatelů, a tím vytvoření alespoň několika pracovních míst.



Obec by měla pro občany vyběhat dotace na čističky a biofiltry, zároveň jim pomoci i při jednání
s úřady. (2x)



Podpořit rozvoj ochrany životního prostředí (dotace na kotle, zvýšení třídění odpadů, čistička,
solární panely, zateplení obecních budov atd.).



Podpořit rozvoj obce v oblasti nových staveb (rodinné domy).



Provoz motokrosové závodiště. (2x)
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A.9.2 SWOT analýza
Smyslem SWOT analýzy je souhrnně popsat hlavní vnitřní a vnější faktory, které mají vliv na rozvoj
obce. Vnitřními faktory jsou silné stránky (Strengths), tj. pozitivní faktory pro rozvoj obce, a slabé
stránky (Weaknesses), tj. negativní skutečnosti, které způsobují obci problémy. Vnější faktory bývají
označovány jako příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Program rozvoje obce by měl
zahrnovat takové akce, které ze slabých stránek obce prostřednictvím příležitostí vytvoří silné stránky
obce. Hrozby jsou rizikovými faktory, se kterými obec musí počítat a měla by se jim snažit předcházet.
Tab. č. 25: SWOT analýza obce
Silné stránky:

Slabé stránky:



Zodpovědné hospodaření obce s dlouhodobým
přebytkem, existence finanční rezervy (úspory)
Obec je zásobena pitnou vodou z vlastního
vodovodu a plynofikována
Nový územní plán obce z roku 2014

−

Absence kanalizace a ČOV

−

V obci chybí vnitřní prostory pro větší kulturní
akce
Nedostatečné sportovní vyžíti v obci

−



Služby Czech Pointu, vidimace a legalizace
na obecním úřadě
Zajištěna informovanost občanů pomocí různých
zdrojů (místní rozhlas, webové stránky, SMS atd.)
Kvalitní ŽP – klidné, pěkné okolí obce, les








−

−

Problematická návaznost autobusových linek
na lokální i krajské úrovni
Nutnost vyjížďky za službami, vzděláním či prací

−

Chybějící chodníky podél hlavní komunikace

Zvyšující se objem separovaných složek KO

−
−



Poměrně bohatý kulturní život v obci včetně
tradičních akcí
Knihovna s veřejným internetem

−

Absence přechodu pro chodce na hlavní
komunikaci
Lokální problémy v oblasti ŽP – eroze půdy,
povodně, zhoršení ovzduší v zimním období
Absence aktuálního povodňového plánu obce



Poměrně vysoká četnost spojů v pracovní dny

−

Neprovedené komplexní pozemkové úpravy



Obec má zpracovaný pasport místních
komunikací
V obci se od roku 2011 zvyšuje počet dětí
ve věku 0 – 14 let
Zvyšující se úroveň vzdělanosti obyvatel v obci

−

Špatné pokrytí mobilním signálem v obci

−
−

Poloha obce mimo turisticky vyhledávané
oblasti
Nedostatek parkovacích míst v obci

Obec je členem DSO Region MTJ a partnerem
MAS MTJ
Příležitosti:

−

Nadprůměrný podíl seniorů v obyvatelstvu



Využití dotačních titulů pro financování rozvoje
obce

!



!



Vybudování kulturně společenského zařízení
v obci
Vybudování sportovního víceúčelového hřiště



Pořízení povodňového plánu obce

!



Vybudování kanalizace a čističky odpadních vod

!



Provedení komplexních pozemkových úprav

!



Zakoupení pozemků ke stavebním účelům (nové
stavební parcely)
Vybudování cyklostezky Březina - Bělá – Jevíčko

!









Hrozby:

!

!

Zdroj: vlastní zpracování
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Nezájem lidí o dění v obci, špatné mezilidské
vztahy
Úbytek obyvatelstva obce, odchod mladých
obyvatel mimo obec
Útlum v třídění komunálního odpadu a růst
měrné produkce směsného odpadu.
Špatný stav některých budov ve vlastnictví
obce
Nedostatek finančních prostředků na rozvojové
aktivity, zadluženost obce
Zpřísnění podmínek pro čerpání dotací
Negativní změny v RUD pro obec (brzdné
mechanismy dluhu ČR)
Nárůst kriminality, vandalismu
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A.9.3 Vyhodnocení předchozího rozvojového dokumentu
Obec Bělá u Jevíčka má zpracovaný rozvojový dokument s názvem „Místní program obnovy vesnice
Bělá u Jevíčka, Malonín, Smolná“ platný pro období let 1999 až 2016. V tomto programu jsou
definované rozvojové priority obce v 6 oblastech, v rámci nichž byly stanoveny konkrétní aktivity,
jejichž naplnění shrnují tabulky níže.
Tab. č. 26: Vyhodnocení oblasti A. Osvětové, kulturní a společenské akce
Číslo

Název rozvojové aktivity

Naplnění

A.1

Vydávání pohlednic obce

realizováno průběžně

A.2

Obnovení obecního znaku

realizováno

Popis/zdůvodnění
pohlednice byly vydány v letech
2006 a 2014
obec smí znak užívat od roku
2001

Tab. č. 27: Vyhodnocení oblasti B. Akce k rozvoji hospodářství obce
Číslo

Název rozvojové aktivity

Naplnění

B.1

Podpora obchodu a služeb a drobného
podnikání

nerealizováno

Popis/zdůvodnění

Tab. č. 28: Vyhodnocení oblasti C. Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby
Číslo

Název rozvojové aktivity

Naplnění

C.1

Oprava drobných staveb a plastik
na celém k. ú. obce

realizováno průběžně

C.2

Oprava fasády a okapů na budově ObÚ

nerealizováno

C.3

Náprava architekton. a stavebních
nešvarů

nerealizováno

Popis/zdůvodnění
opraveny jsou místní kapličky
a některé pamětní kříže
fasáda na OÚ byla zhotovena
v roce 1993, nyní se nachází
v neuspokojivém stavu

Tab. č. 29: Vyhodnocení oblasti D. Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti
a technické infrastruktury
Číslo

Název rozvojové aktivity

Naplnění

Popis/zdůvodnění

D.1

Úpravy veřejných prostranství

realizováno částečně

v roce 2001 úprava návsi
ve Smolné

D.2

Zainvest. pozem. (inž. sítě) pro novou
byt. výstavbu

nerealizováno

D.3

Vybudování naučné stezky

realizováno

D.4

Zajištění třídění primárního odpadu

realizováno průběžně

D.5

Oprava veřejného osvětlení

realizováno částečně
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v letech 2008 – 2009 byla
vybudována naučná stezka
Bělásek
v roce 2015 byla rozšířena
sběrná místa a počty sběrných
nádob
v roce 2015 bylo opraveno
veřejné osvětlení ve Smolné,
v roce 2016 se bude pokračovat
v Bělé u Jevíčka
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Číslo

Název rozvojové aktivity

Naplnění

D.6

Výstavba autobusové čekárny

realizováno

D.7

Vybudování sportovního, odpočinkov.
areálu

realizováno částečně

D.8

Zřízení cyklistických cest

nerealizováno

D.9

Oprava místních komunikací

realizováno průběžně

Popis/zdůvodnění
v roce 2001 byla vybudována
autobusová čekárna ve Smolné
a opravena autobusová čekárna
v Bělé u Jevíčka
v roce 2013 vybudováno dětské
hřiště
každý rok

Tab. č. 30: Vyhodnocení oblasti E. Akce k ochraně a obnově kulturní krajiny
Číslo

Název rozvojové aktivity

Naplnění

E.1

Územní systém ekolog. stabil.

nerealizováno

E.2

Ozelenění hospodářských cest

nerealizováno

E.3

Komplexní řešení zeleně a květinové
výzdoby obce

realizováno částečně

E.4

Protierozní úpravy ve svažitém terénu

nerealizováno

Popis/zdůvodnění

v roce 2004 byl ve středu obce
vybudován parčík s cestičkami,
dřevinami a květinami

Tab. č. 31: Vyhodnocení oblasti F. Akce k zachování tradic v obci
Číslo

Název rozvojové aktivity

F.1

Tech. vybavení a pohon zvonů
v kapličkách Smolná, Malonín

Naplnění

Popis/zdůvodnění

realizováno

v roce 2014 bylo vyměněno
technické vybavení zvonů
v obou kapličkách
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část Programu rozvoje obce je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem
obsahově liší mírou konkrétnosti. Pro účely Programu rozvoje obce Bělá u Jevíčka byly stanoveny
4 základní úrovně, které tvoří „strategický skelet“ návrhové části.

Strategická vize

Programové cíle

Opatření

Rozvojové aktivity

Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně:


Vize obce − popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu
představuje zastřešující rámec celé návrhové části.



Programové cíle − představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, v rámci
kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení programových cílů slouží k logickému
uspořádání plánu. Hlavní záměry v rámci každého programového cíle jsou dále rozvedeny
do jednotlivých opatření.



Opatření − určují programové cíle, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit.



Rozvojové aktivity − jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části, které
se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty získané v průběhu
zpracování plánu jsou přiřazeny k příslušným opatřením.
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B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části Programu rozvoje obce. Jejím cílem je určit
zásadní rozvojovou orientaci obce. Vize formuluje a popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnosti
dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé části návrhu (programové cíle, opatření a konkrétní
rozvojové aktivity) jsou prostředkem k jejímu dosažení. Stručná formulace vize, poslání a hodnot
zaručuje obci nejen to, že má jasnou představu o sledovaných cílech, ale také usnadňuje sdílení této
představy s ostatními lidmi.

Vize obce Bělá u Jevíčka do roku 2025
Obec Bělá u Jevíčka je příjemným místem pro život, v němž díky dobrým podmínkám přibývá
obyvatel. Lidé zde žijí v těsné blízkosti přírody, ale zároveň na dosah městu, které je vždy snadno
dostupné. Soužití všech generací je podpořeno kvalitní infrastrukturou, vhodnými podmínkami
pro sportovní aktivity a bohatým kulturním a společenským životem, který udržuje i rozvíjí tradice
obce. Na rozvoji obce aktivně spolupracují občané i místní spolky.
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B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE
Programové cíle stanovují, čeho chce obec Bělá u Jevíčka dosáhnout realizací svého programu rozvoje,
a shrnují hlavní rozvojové priority v časovém horizontu přibližně 10 let. Tyto cíle jsou stanoveny
na základě problémů, definovaných v analytické části dokumentu, požadavků zastupitelstva obce
a potřeb občanů obce, zjištěných v rámci dotazníkové šetření uskutečněného při tvorbě tohoto
rozvojového dokumentu. Programové cíle přesněji definují hlavní rozvojové směry obce, které v sobě
zahrnují veškerá témata či problémy, na která je soustředěna pozornost v předmětném období.
Cíl 1: Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti obce


Udržovat a opravovat infrastrukturu obce



Vybudovat kanalizaci a ČOV



Dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení



Udržovat a opravovat místní komunikace



Zlepšit bezpečnost pro chodce (vybudovat chodníky, přechod pro chodce)

Cíl 2: Rozvoj života v obci


Organizačně a finančně podporovat tradiční kulturní a společenské akce



Vybudovat kulturně společenského zařízení v obci



Vytvořit podmínky pro sportovní vyžití obyvatel obce



Podporovat bytovou výstavbu v obci



Podporovat místní podnikatele

Cíl 3: Kvalitní životní prostředí


Provést komplexní pozemkové úpravy



Rozvíjet vodní hospodářství (revitalizace rybníčku, řešení odvodu přívalových srážek atd.)



Rozšiřovat a udržovat zeleň v intravilánu i extravilánu obce



Upravovat veřejná prostranství



Rozvíjet odpadové hospodářství

Cíl 4: Rozvoj obce


Rekonstruovat a modernizovat obecní budovy



Využívat vhodné nástroje řízení a rozvojové nástroje pro efektivní správu obce



Rekonstruovat a udržovat památky místního významu a drobné sakrální památky



Podporovat vybudování cyklostezky



Propagovat obec



Spolupracovat s ostatními obcemi v regionu
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B.3 OPATŘENÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Opatření jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a formulují
přístup k řešení jednotlivých témat. Předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto
dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována
prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit, které již představují konkrétní projekt/y
nebo činnost/soubor činností vedoucí k naplnění příslušného opatření.
Cíl 1: Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti v obci
Opatření 1.1: Dobudování a modernizace technické infrastruktury
Opatření 1.2: Zlepšení dopravní infrastruktury
Opatření 1.3: Zajištění ochrany obyvatelstva

Cíl 2: Rozvoj života v obci
Opatření 2.1: Podpora kultury a společenských událostí
Opatření 2.2: Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit
Opatření 2.3: Podpora bytové výstavby
Opatření 2.4: Podpora podnikání v obci

Cíl 3: Kvalitní životní prostředí
Opatření 3.1: Provedení komplexních pozemkových úprav
Opatření 3.2: Obnova a údržba vodních ploch a toků
Opatření 3.3: Obnova a údržba zeleně a veřejných prostranství
Opatření 3.4: Podpora efektivního odpadového hospodářství

Cíl 4: Rozvoj obce
Opatření 4.1: Modernizace a rekonstrukce obecního majetku
Opatření 4.2: Rozvoj efektivní správy a řízení obce
Opatření 4.3: Podpora rozvoje turistického ruchu
Opatření 4.4: Podpora regionálních vazeb obce
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B.3.1 Navržená opatření a aktivity pro cíl 1: Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti v obci
Opatření 1.1: Dobudování a modernizace technické infrastruktury
Popis opatření:
Pro spokojený život v obci je důležité, aby občané měli k dispozici dohotovenou alespoň základní
technickou infrastrukturu. V tomto směru obec trápí hlavně kanalizace, která je zde vybudována jen
částečně, a to jako dešťová. Splaškové stoky a ČOV chybí. V současné době se zpracovává studie
na odkanalizování obce, která ukáže nejvhodnější variantní řešení, jak z hlediska proveditelnosti, tak
nákladů. Nutné je také dokončit rekonstrukci vodovodních řádů a veřejného osvětlení.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
1.1.1. Rekonstrukce veřejného osvětlení
1.1.2. Rozšíření veřejného osvětlení (osvětlení neosvětlených míst)
1.1.3. Provedení nátěru vlastních stožárových prvků
1.1.4. Rekonstrukce vodovodních řádů
1.1.5. Odkanalizovaní obce
Realizátor aktivit:

obec, VHOS, a.s.

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
rozpočty správců sítí
státní rozpočet
fondy EU – IROP, OP ŽP

Indikátory:
Dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Bělé u Jevíčka (ANO/NE)
Délka rekonstruovaných úseků vodovodních řádů (v m)
Provedeno odkanalizovaní obce (ANO/NE)
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Cíl 1: Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti v obci
Opatření 1.2: Zlepšení dopravní infrastruktury
Popis opatření:
V majetku obce jsou místní komunikace III. a IV. třídy, účelové komunikace a můstky, které jsou
potřeba průběžně udržovat a rekonstruovat. Chodníky jsou v obci vybudované v minimálním rozsahu
u silnice III/36612. Z hlediska bezpečnosti chodců by bylo vhodné zlepšit stav vybudovaných úseků
chodníků a dobudovat jej podél celé silnice III/36612, jak je navrženo v ÚP.
Problémem je také absence přechodu na hlavní komunikaci. Přechod pro chodce by zvýšil bezpečnost
zejména dětí, když jdou ráno na autobus, či seniorů při cestě do obchodu. Mezi další nedostatky obce
v oblasti dopravní infrastruktury patří rovněž chybějící autobusové zastávky ve směru na Moravskou
Třebovou nebo chybějící parkovací místa v obci.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
1.2.1. Rekonstrukce a údržba místních komunikací
1.2.2. Zlepšení technického stavu komunikací (především nezpevněných cest)
1.2.3. Opravy můstků v majetku obce
1.2.4. Rekonstrukce stávajících úseků chodníků podél silnice III/36612
1.2.5. Vybudování nových chodníků podél silnice III/36612
1.2.6. Zřízení přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem a osvětlením na hlavní komunikaci
1.2.7. Opravy autobusových čekáren
1.2.8. Vybudování nových autobusových čekáren ve směru na Moravskou Třebovou
1.2.9. Zřízení parkovacích kapacit v obci
Realizátor aktivit:

obec, Pardubický kraj, SÚS Pardubického kraje

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace a granty SFDI
státní rozpočet
fondy EU – IROP, OP D

Indikátory:
Plocha rekonstruovaných a nových chodníků v m2
Plocha opravených a nových místních komunikací v m2
Zřízen přechod pro chodce (ANO/NE)
Počet opravených můstků v obci
Počet nových vybudovaných autobusových čekáren
Počet parkovacích míst v obci
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Cíl 1: Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti v obci
Opatření 1.3: Zajištění ochrany obyvatelstva
Popis opatření:
Jednou z povinností obcí v samostatné působnosti je zajištění požární ochrany obyvatelstva. Obec má
zřízenou Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Bělá u Jevíčka. Nevyhovující je však její vybavení
i zázemí. Cílem opatření je zajistit dostatečnou připravenost na zvládnutí krizových situací a dostatečně
zajistit obnovu území po krizových situacích.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
1.3.1. Zpracování a průběžná aktualizace příslušné dokumentace (požární řád atd.)
1.3.2. Pořízení a obnova hasičské techniky
1.3.3. Pořízení výstražného a varovného systémů vč. bezdrátového rozhlasu
1.3.4. Digitalizace povodňové plánu
Realizátor aktivit:

obec, JSDHO

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
státní rozpočet
fondy EU – IROP, OP ŽP

Indikátory:
Aktuální příslušná dokumentace (ANO/NE)
Nová hasičská technika v jednotce SDH (ANO/NE)
Pořízen výstražný a varovný systém (ANO/NE)
Pořízen digitální povodňový plán (ANO/NE)

71/93

Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na obdo bí 2016 – 2025

B.3.2 Navržená opatření a aktivity pro cíl 2: Rozvoj života v obci
Opatření 2.1: Podpora kultury a společenských událostí
Popis opatření:
Kulturní a společenský život v obci je významně omezován absencí společenského zařízení, kde by se
daly pořádat i větší kulturní a společenské akce. Nedostatečné je rovněž vybavení pro venkovní akce.
Chybí např. přenosné ozvučení nebo velkokapacitní stany, které by návštěvníky akce ochránily
v případě nepříznivého počasí nebo naopak za horkých letních dnů.
Místem pro setkávání občanů různého věků je také Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka, jejímž
zřizovatelem je obec. Aby knihovna mohla poskytovat své služby a pořádat akce pro různé cílové
skupiny obyvatel, je nutné zajišťovat modernizaci a pořízení jejího vybavení vč. softwaru.
V rámci opatření budou rovněž podporovány kulturní a tradiční akce a společenské události (gratulace
jubilantům, gratulace k narození dítěte, přivítání prvňáčků, …) v obci.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
2.1.1. Vybudování společenského zařízení obce včetně opravy stávající části kuželny
2.1.2. Vybavení společenského zařízení obce
2.1.3. Rozšíření a obnova materiálně technického vybavení pro pořádání kulturních akcí
2.1.4. Obnova a doplňování knihovního fondu
2.1.5. Pořízení a modernizace vybavení knihovny – PC, tiskárna, čtečka čárových kódu, čtečka knih,
knihovnický vozík
2.1.6. Pořízení nebo upgrade softwaru potřebného v knihovně (knihovnický systém)
2.1.7. Podpora kulturních a tradičních akcí v obci
2.1.8. Podpora místních tradic a zvyků
2.1.9. Podpora společenských událostí v obci
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace MMR, MK
státní rozpočet
fondy EU – IROP

Indikátory:
Počet uspořádaných kulturních a společenských akcí v obci za rok
Počet koupených nových knih do knihovny
Vybudováno společenské zařízení obce (ANO/NE)
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Cíl 2: Rozvoj života v obci
Opatření 2.2: Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit
Popis opatření:
Obec v současné době nedisponuje dostatečnou infrastrukturou pro sportovní a volnočasové aktivity.
U kuželny se sice nachází plocha, která by mohla sloužit pro sportovní vyžití občanů, ale není vhodně
uzpůsobená a vybavená (chybí branky, koše, sítě apod.). Cílem opatření je proto rozšířit a zkvalitnit
infrastrukturu pro sportovní vyžití obyvatel a zlepšit příležitosti pro aktivní využití volného času.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
2.2.1. Vybudování sportovního hřiště pro volnočasové aktivity vč. cvičebních prvků
2.2.2. Udržování kvality dětského hřiště
2.2.3. Rozšíření dětského hřiště o nové prvky
2.2.4. Vybudování dětského hřiště ve Smolné
2.2.5. Podpora volnočasových aktivit a sportovních akcí v obci
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace MMR, MK
státní rozpočet
fondy EU – IROP

Indikátory:
Vybudováno sportovní hřiště v obci (ANO/NE)
Vybudováno dětského hřiště ve Smolné (ANO/NE)
Počet sportovních akcí za rok v obci
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Cíl 2: Rozvoj života v obci
Opatření 2.3: Podpora bytové výstavby
Popis opatření:
Účelem opatření je udržet mladé lidi v obci a zabránit jejich odchodu do větších obcí a měst. Záměrem
obce proto je, vykoupit pozemky ke stavebním účelům a zajistit jejich zasíťování vč. dobudování
místních komunikací. Poté budou dány k odkoupení zájemcům o nová stavební místa.
Další možností, jak udržet mladé lidi v obci, je nabídnout jim tzv. startovací byty. Jedná se o byty
pro mladé rodiny či jednotlivce na přechodnou dobu (zpravidla na max. 5 let), kteří mají potřebu se
osamostatnit od rodičů a postavit se na vlastní nohy.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
2.3.1. Vytipování vhodných lokalit s pozemky pro novou výstavbu
2.3.2. Vykoupení pozemků ke stavebním účelům
2.3.3. Dobudování technické infrastruktury a místních komunikací
2.3.4. Zakoupit a zrekonstruovat vhodnou nemovitost na startovací byty pro mladé lidi
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace MMR
státní rozpočet
fondy EU – IROP

Indikátory:
Počet zasíťovaných stavebních parcel k prodeji
Počet prodaných stavebních parcel
Počet startovacích bytů pro mladé lidi v obci
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Cíl 2: Rozvoj života v obci
Opatření 2.4: Podpora podnikání v obci
Popis opatření:
K 31. 12. 2015 bylo v obci evidováno celkem 28 podnikatelských subjektů se zjištěnou podnikatelskou
aktivitou. Cílem opatření je nalézt možné formy podpory pro místní podnikatele jako je propagace,
oslovování místních firem ve veřejných zakázkách apod.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
2.4.1. Propagace místních podnikatelů formou inzerce na webových stránkách obce
2.4.2. Propagace podnikatelů, kteří podporují kulturně společenské akce v obci (sponzoring, dary
do tomboly apod.), formou umístění reklam, zveřejňování, poděkování atd.
2.4.3. Propagace formou využívání a doporučení místních výrobků
2.4.4. Zejména v zakázkách malého rozsahu na dodávky a služby při průzkumu trhu či oslovení více
dodavatelů oslovovat i firmy, které mají v obci sídlo
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
soukromé zdroje

Indikátory:
Počet místních podnikatelů získajících zakázku malého rozsahu v obci
Počet podnikatelů zapojených do sponzorování obecních akcí
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B.3.3 Navržená opatření a aktivity pro cíl 3: Kvalitní životní prostředí
Opatření 3.1: Provedení komplexních pozemkových úprav
Popis opatření:
V extravilánu obce Bělé u Jevíčka nebyly dosud provedeny komplexní ani jednoduché pozemkové
úpravy. Provedením komplexních pozemkových úprav se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají
vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické
stability krajiny.
V rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. obce bude nutné provést protierozní opatření, neboť
konfigurace terénu v zemědělsky využívané části katastru obce je poměrně členitá.
Podmínkou pro zpracování projektu komplexních pozemkových úprav je žádost vlastníků nadpoloviční
většiny výměry ZPF na k. ú. obce.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
3.1.1. Zahájit přípravy na realizaci komplexních pozemkových úprav (jednání s vlastníky půdy)
3.1.2. Projednání záležitosti PÚ na Pozemkovém úřadu Svitavy (PÚS) za účelem zjištění dalších
podrobností ohledně využití výsledků pozemkových úprav, zejména v oblasti výběru
projektu/ů k financování ze strany PÚS
3.1.3. Schválení komplexních pozemkových úprav
3.1.4. Realizace komplexních pozemkových úprav v krajině
3.1.5. Protierozní úpravy ve svažitém terénu (zatravnění meze, rozptýlená zeleň, úpravy břehů
vodních toků)
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
PÚS
dotace a granty Pardubického kraje
fondy EU – IROP, OP ŽP

Indikátory:
Zahájení příprav na započetí komplexních pozemkových úprav (ANO/NE)
Schválení komplexních pozemkových úprav (ANO/NE)
Realizace komplexních pozemkových úprav (ANO/NE)
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Cíl 3: Kvalitní životní prostředí
Opatření 3.2: Obnova a údržba vodní plochy a toků, protipovodňová opatření
Popis opatření:
K významným krajinným prvkům na území obce patří rybníky, vodní nádrže a potoky, neboť svým
charakterem přispívají k ekologické stabilitě krajiny. Ve Smolné se nachází zabahněný rybníček, který
dříve sloužil jako požární nádrž. Záměrem obce je provést revitalizaci rybníčka spočívající v odstranění
bahnitého nánosu. Díky revitalizaci dojde ke zlepšení jak kvality vody, tak i prostředí na návsi
ve Smolné.
Obcí protéká Malonínský potok a jeho dva bezejmenné přítoky, u nich by bylo vhodné provést
pročištění koryt. Díky tomu by došlo nejen ke zvýšení samočistící schopnosti toků, ale i ke zvýšení
ochrany před povodněmi. Malonínský potok náleží do správy Povodí Moravy s.p.
Dalším problémem, který je nutný v obci řešit, je odvod přívalových srážek. V období intenzivních
srážek dochází v místě, kde Malonínský potok vtéká do zastavěné části obce a v místě jeho soutoku
s levostrannými přítoky, k lokálním záplavám.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
3.2.1. Odbahnění a přebudování požární nádrže − rybníčku ve Smolné
3.2.2. Pročištění koryt vodních toků
3.2.3. Vybudování retenčních přehrážek v údolnici Malonínského potoka nad obcí
3.2.4. Vybudování příčných odvodňovacích prvků (žlabů)
Realizátor aktivit:

obec, Povodí Moravy s.p.

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace a granty SFŽP
dotace MMR
státní rozpočet
fondy EU – IROP, OP ŽP

Indikátory:
Provedena revitalizace rybníčku ve Smolné (ANO/NE)
Povedeno pročištění koryt vodních toků (ANO/NE)
Vyřešen odvod přívalových srážek (ANO/NE)
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Cíl 3: Kvalitní životní prostředí
Opatření 3.3: Obnova a údržba zeleně a veřejných prostranství
Popis opatření:
Zeleň v obci významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Plní několik významných funkcí, např. funkci
estetickou (posilování atraktivity a estetického vnímání obce jak samotným obyvatelstvem, tak
i návštěvníky a turisty), funkci ekologickou (produkuje kyslík, tlumí hluk, zachycuje prach a emisní
částice), funkci relaxační (pozitivně působí na psychiku obyvatel) a samozřejmě také funkci kulturní
(místa setkávání a pořádání společenských událostí).
Tímto opatřením by mělo být zajištěno, že v obci bude docházet k rozšiřování ploch zeleně i k údržbě
ploch stávajících, a to jak v intravilánu, tak i v extravilánu obce. K tomu je však zapotřebí také vhodná
komunální technika.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
3.3.1. Průběžná obnova a údržba veřejné zeleně v obci
3.3.2. Obnova a údržba školního sadu
3.3.3. Údržba stávajících lesních porostů
3.3.4. Zakládání nových lesních porostů
3.3.5. Nahrazení náletových dřevin kulturními domácími dřevinami
3.3.6. Podpora zapojení místních spolků do údržby krajinných zelených prvků
3.3.7. Pořízení komunální techniky včetně techniky pro zimní údržbu
3.3.8. Úprava veřejného prostranství před budovou OÚ
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace a granty SFŽP
dotace MMR
státní rozpočet
fondy EU – IROP, OP ŽP

Indikátory:
Plocha veřejné zeleně v m2
Počet nově vysazených dřevin
Upraveno veřejné prostranství před budovou OÚ (ANO/NE)
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Cíl 3: Kvalitní životní prostředí
Opatření 3.4: Podpora efektivního odpadového hospodářství
Popis opatření:
Cílem opatření je maximálně efektivní odpadové hospodářství obce a zvýšení podílu množství
vytříděných odpadů na obyvatele. K tomu bude zapotřebí nadále optimalizovat separaci komunálního
odpadu, dostupnost a vybavenost sběrné sítě, vzdělávat veřejnost a rozvíjet motivační nástroje.
S novým POH ČR a novelizací odpadové legislativy nabývá na důležitosti i prevence vzniku odpadu
a nakládání s odpady po roce 2024.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
3.4.1. Zkvalitnit prostředí pro sběr odpadu - zpevnění ploch pro stanoviště sběrných nádob,
zastřešení sběrných nádob
3.4.2. Optimalizovat dostupnost a vybavenost sběrné sítě
3.4.3. Osvěta obyvatel ve věci nakládání s odpady a posilování návyku třídit odpady
3.4.4. Informování o možnostech a příležitostech zpětného odběru (jaké odpady, kde, podmínky)
3.4.5. Nastavení motivačního systému nakládání s odpady tak, aby byly zvýhodněny domácnosti,
které třídí odpad
3.4.6. Koncepční řízení odpadového hospodářství a jeho financování
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace a granty SFŽP
státní rozpočet
fondy EU – IROP, OP ŽP

Indikátory:
Počet nových sběrných míst
Počet nových sběrných nádob na separovaný odpad
Měrná produkce směsného odpadu (kg/rok)
Měrná produkce jednotlivých separovaných složek odpadu (kg/rok)
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B.3.4 Navržená opatření a aktivity pro cíl 4: Rozvoj obce
Opatření 4.1: Modernizace a rekonstrukce obecního majetku
Popis opatření:
Obec Bělá u Jevíčka má ve svém vlastnictví některé budovy, které by potřebovaly stavební opravy.
Jedná se zejména o budovu obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Při jejich modernizaci a rekonstrukci
by měl být kladen důraz na snížení jejich energetické náročnosti (zateplení obvodového pláště budov,
výměna oken a dveří, nové podlahy, snížení stropů apod.) a zajištění bezbariérového přístupu. V rámci
opatření bude rovněž řešena výstavba budovy technického zázemí obce.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
4.1.1. Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu
4.1.2. Výstavba budovy technického zázemí obce
4.1.3. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka
4.1.4. Vybavení hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka
4.1.5. Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Smolné
4.1.6. Vybavení hasičské zbrojnice ve Smolné
4.1.7. Zajištění bezbariérové přístupu do budov v majetku obce
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace MMR
státní rozpočet
fondy EU – IROP

Indikátory:
Objem finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci budovy OÚ (v Kč)
Provedena výstavba budovy technického zázemí obce (ANO/NE)
Objem finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Bělé u Jevíčka (v Kč)
Objem finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Smolné (v Kč)
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Cíl 4: Rozvoj obce
Opatření 4.2: Rozvoj efektivní správy a řízení obce
Popis opatření:
Podmínkou kvalitní správy obce je využívání vhodných nástrojů řízení a vhodných rozvojových nástrojů.
Jedním ze zásadních rozvojových nástrojů je využívání strategických dokumentů a územně-plánovací
dokumentace. Za účelem zlepšení řízení obce bude podporováno jednak vzdělávání zastupitelů
a zaměstnanců obce, ale také zapojení občanů do dění v obci. Obec pro své řízení nezbytně potřebuje
přímou vazbu od občanů, proto je vhodné různými způsoby podpořit i informovanost občanů o dění
v obci.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
4.2.1. Pořízení změny Územního plánu Bělé u Jevíčka, případně pořízení nového ÚP
4.2.2. Zpracování ročního vyhodnocení a aktualizací Programu rozvoje obce Bělé u Jevíčka
4.2.3. Zpracování studií nebo pasportů pro určité oblasti
4.2.4. Vzdělávání představitelů obce a zaměstnanců obce
4.2.5. Zapojení veřejnosti do dění v obci pomocí vhodných nástrojů (např. průzkumy, ankety, diskuzní
fórum atd.)
4.2.6. Zlepšení informovanosti občanů (např. vydáváním pravidelného zpravodaje, vytvořením
profilu na Facebooku, propagací a odkazováním se na webové stránky obce atd.)
4.2.7. Pořízení digitalizace kroniky obce
4.2.8. Modernizace informačních technologií pro efektivní chod obecního úřadu
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace MMR
fondy EU – IROP

Indikátory:
Počet nových koncepčních a strategických dokumentů nebo jejich aktualizací za rok
Počet školení a vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnili představitelé a zaměstnanci obce
Počet provedených průzkumů či anket mezi občany za rok
Provedena digitalizace kroniky obce (ANO/NE)
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Cíl 4: Rozvoj obce
Opatření 4.3: Podpora rozvoje turistického ruchu
Popis opatření:
V řešeném území se nachází tzv. památky místního významu, které tvoří nedílnou součást zdejšího
kulturně-historického dědictví. Cílem opatření je nejen tyto památky udržovat a rekonstruovat, ale
také propagovat obec a postupně zvyšovat její atraktivnost mezi ostatními srovnatelnými územními
jednotkami regionu.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
4.3.1. Oprava a údržba památek místního významu
4.3.2. Iniciovat prohlášení vybraných památek místního významu za nemovité kulturní památky
4.3.3. Oprava a údržba drobných sakrálních památek
4.3.4. Vyhotovení propagačních materiálů obce – drobné dárkové předměty, brožurky, mapy
4.3.5. Vydávání pohlednic obce
4.3.6. Podpora údržby stávající naučné stezky a informačních tabulí
4.3.7. Podpora realizace nové naučné stezky, literární stezky a informačních tabulí
4.3.8. Podpora vybudování cyklostezky vedoucí obcí
4.3.9. Prohloubení spolupráce obcí (okolních/v rámci regionu MTJ) za účelem zvýšení zájmu o region
turisty
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce
dotace a granty Pardubického kraje
dotace MMR
státní rozpočet
fondy EU – IROP

Indikátory:
Počet rekonstruovaných památek místního významu a drobných sakrálních památek
Počet vyhotovených propagačních materiálů
Vybudována cyklostezka procházející obcí (ANO/NE)
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Cíl 4: Rozvoj obce
Opatření 4.4: Podpora regionálních vazeb obce
Popis opatření:
Každý region je tvořen obcemi a městy, které by měly mít společný zájem se sdružit za účelem bližší
kooperace. Může se jednat jak o vazby formální (DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska, MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko), tak neformální. Záměrem těchto vzájemných vazeb je zlepšit image
regionu, poskytovat širší portfolio služeb svým občanům a přilákat investory či turisty.
Cílem opatření je maximálně podporovat partnerství obce s ostatními obcemi v regionu a dosáhnout
tak „konkurenčních“ výhod v postavení obce.
Aktivity, projekty naplňující opatření:
4.4.1. Iniciovat společné akce dvou či více obcí v regionu v oblasti převážně kulturní či sportovní
4.4.2. Spolupráce s ostatními obcemi při řešení dlouhodobých problémů (snížení poplatku za odvoz
komunálního odpadu, veřejnoprávní smlouva na odchyt psů aj.)
4.4.3. Učení se od jiných – vytipovat si problémy obce a analyzovat stav jejich řešení u jiných obcí
(např. stanovení místních poplatků za odpad apod.)
4.4.4. Spolupráce s ostatními obcemi s cílem prosadit společné lokální priority (zlepšení dopravní
obslužnosti, lepší pokrytí mobilním signálem aj.)
Realizátor aktivit:

obec

Termín realizace aktivit:

2016 – 2025

Možné zdroje financování:

rozpočet obce

Indikátory:
Počet realizovaných akcí
Počet uzavřených smluv s externími subjekty

83/93

Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na obdo bí 2016 – 2025

B.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Garantem Programu rozvoje obce Bělá u Jevíčka na období 2016 – 2025 je starosta obce, který bude
odpovídat za realizaci a aktualizaci programu. Zastupitelstvo obce bude naplňovat svou zákonnou
povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů, které s nimi bude
průběžně konzultovat a bude aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci, aktualizaci PRO a plnění
navržených cílů.
V počátečních fázích realizace Programu rozvoje obce Bělá u Jevíčka je nezbytné, aby se garant a další
spolupracující a poradní subjekty detailně seznámili s tímto rozvojovým dokumentem. V případě
personálních změn je vhodné, aby byl nový garant, případně spolupracující nebo poradní subjekt řádně
informován (zejména se jedná o momenty v povolebním uspořádání – nový starosta obce, nový
místostarosta obce, noví členové zastupitelstva obce).

B.4.1 Způsob vyhodnocovaní Programu rozvoje obce
Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na období 2016 – 2025 by měl být každé 2 roky vyhodnocován
a za pomoci indikátorů sledován aktuální stav daných aktivit (tj. k 31. 12. 2017, 31. 12. 2019, 31. 12.
2021, 31. 12. 2023 a závěrečné vyhodnocení k 31. 12. 2025). Obojí činnost by měla být zajištěna
garantem PRO (starosta obce) ve spolupráci s místostarostou. Sledování naplňování aktivit bude
formou přehledu o realizovaných nebo nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny také aktivity, které
se aktuálně realizují včetně fáze, v jaké se nacházejí. Vše výše zmíněné bude zahrnuto do zprávy, která
bude garantem předložena zastupitelstvu obce.

B.4.2 Způsob aktualizace Programu rozvoje obce
Aktualizaci (drobné změny zejména návrhové části) lze provádět nejméně jednou za dva roky, a to
zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení PRO a naplňování jeho aktivit.
Aktualizaci lze vhodně provádět úpravou Programu rozvoje obce s vyznačením čísla a data změny
na úvodní straně (např. Úprava č. 1, leden 2018).
Aktualizaci provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba na základě prostudování
stávajícího PRO předložením návrhu na změnu zastupitelstvu obce. Je žádoucí, provádět aktualizace
na základě proměny potřeb nebo rozvojových možností obce. To ovšem neznamená měnit Program
rozvoje obce každý měsíc. Je třeba dodržovat základní nastavenou rozvojovou trajektorii.
Je zcela nevhodné, aby aktualizace Programu rozvoje obce Bělá u Jevíčka probíhaly pouze a jen kvůli
proměně politické reprezentace obce, neboť PRO byl měl být v obci široce akceptovaný dokument.

B.4.3 Zpřístupnění Programu rozvoje obce
Program rozvoje obce bude zpřístupněn na webových stránkách obce www.belaujev.net, bude
k nahlédnutí v listinné podobě v úředních hodinách na Obecním úřadě Bělá u Jevíčka a k absenčnímu
zapůjčení v Místní lidové knihovně v Bělé u Jevíčka. Na obecních stránkách budou rovněž zveřejňovány
informace o jeho plnění a aktualizaci.
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SEZNAM ZKRATEK
BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

CETIN

Česká telekomunikační infrastruktura

ČOV

Čistička odpadních vod

ČSR

Československá republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČR

Česká republika

DSO

Dobrovolný svazek obcí

DZ

Dopravní značky

EHP

Evropský hospodářský prostor

EU

Evropská unie

IREDO

Integrovaná regionální doprava

IZS

Integrovaný záchranný systém

JPO

Jednotka požární ochrany

JSDHO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

JZD

Jednotné zemědělské družstvo

KES

Koeficient ekologické stability

KO

Komunální odpad

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

LED

Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo

MAS MTJ

Místní akční skupina Moravskotřebovska a Jevíčska

MK

Ministerstvo kultury

MLK

Místní lidová knihovna

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NN

Nízké napětí

OCHMT

Oblastní charita Moravská Třebová

OLÚ

Odborný léčebný ústav

OP

Ochranné pásmo

OP D

Operační program Doprava

OP ŽP

Operační program Životní prostředí

87/93

Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na obdo bí 2016 – 2025
ORP

Obec s rozšířenou působností

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

OÚ

Obecní úřad

OZV

Obecně závazná vyhláška

Pk

Pardubický kraj

POV

Program obnovy venkova

PPK

Program péče o krajinu

PRO

Program rozvoje obce

PRV

Program rozvoje venkova

PÚS

Pozemkový ústav Svitavy

RD

Rodinné domy

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SAS ČR

Státní archeologický seznam ČR

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP

Státní fond životního prostředí

SO

Správní obvod

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

TTP

Trvalý travní porost

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VISK

Veřejné informační služby knihoven

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

VPP

Veřejně prospěšné práce

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZPF

Zábor půdního fondu
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Mapa s vyznačeným územím s archeologickými nálezy
Obr. č. 5: Mapa s vyznačeným územím s archeologickými nálezy

Zdroj: Národní památkový ústav, databáze SAS ČR

90/93

Program rozvoje obce Bělá u Jevíčka na obdo bí 2016 – 2025

Příloha č. 2: Drobné sakrální památky na území obce

pískovcový kříž před budovou OÚ

kříž vedle kapličky se zvonicí v Maloníně
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kříž na parc. č. 126/1 v Maloníně

kříž od rolníka George Hickla u čp. 90 v Bělé

kříž na cestě u parc. č. 931/3 (blízko OLÚ)
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kříž vedle kapličky se zvonicí ve Smolné

kříž na parc. č. 208 vedle lípy ve Smolné
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