PROGRAM ROZVOJE OBCE

STARÉ KŘEČANY

NA OBDOBÍ LET

2021 - 2027

Úvod
Na základě nového programového období 2021 – 2027 se zastupitelé obce Staré Křečany
rozhodli vytvořit strategický dokument, prostřednictvím projektu Efektivní veřejné správy DSO Sever,
který by určil základní směřování obce a jeho rozvojové priority do roku 2027.
Základní myšlenkou je přiblížit vývoj obce požadavkům občanů a tím zajistit dlouhodobou perspektivu
vytvářeného dokumentu. Program rozvoje obce (dále jen PRO) by přitom měl respektovat finanční
možnosti obce a efektivně využívat cizí zdroje k financování opatření. PRO se skládá ze dvou částí. Z části
analytické - zachycující současný stav a z části návrhové - kde jsou uvedeny cíle a opatření na základě
komunitního projednání za účasti veřejnosti.
Dle domluvy s vedením obce, bude dokument zároveň v příloze obsahovat přehled možných zdrojů
financování jednotlivých aktivit, potažmo opatření.

Zdroj: www.bing.com
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Umístění obce v rámci ČR, kraje, ORP
Staré Křečany jsou obcí v Ústeckém kraji, okrese Děčín, ve střední části Šluknovského výběžku. Obec leží
podél říčky Mandavy na obou stranách, jež se k ní svažují do nadmořské výšky asi 400 m n. m.
Obec Staré Křečany jsou součástí ORP Rumburk.
Katastr a části obce, velikost území obce:
Obec se místně dělí na několik částí částí - Brtníky, Kopec, Nové Křečany, Panský, Staré Křečany a Valdek
katastrální výměra: 3676,73 ha.
počet obyvatel: 1232 (2019)
nadmořská výška: 399 m n. m.
katastrální území: 4 (Brtníky, Kopec, Panský, Staré Křečany)
Vzdálenosti do spádových sídel (obec s pověřeným úřadem, ORP, kraj)
Staré Křečany – Rumburk (ORP): 5,2 km, Staré Křečany – Děčín (okres): 40,3 km, Staré Křečany – Ústí nad
Labem (kraj): 64,4 km

Zdroj: www.mapy.cz
Krajina v okolí obce
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Staré Křečany leží v Severních Čechách, západním směrem od města Rumburk na silnici z Krásné Lípy
přes Zahrady do Rumburka. Obec na západní straně leží částečně v chráněné oblasti Labské pískovce a
NP České Švýcarsko. Více jak 50 % území tvoří lesy, kde vede celá řada značených turistických tras a
několik lokálních tras pro cyklisty. Na východní straně plynule obec přechází do zástavby města
Rumburka.
Z pohledu umístění se Staré Křečany nachází na území Šenovské pahorkatiny a část na území
Rumburkské pahorkatiny. Malá západní část spadá do Růžovské vrchoviny, toto území je součástí NP
České Švýcarsko.

Zdroj: https://geoportal.cuzk.cz/

Zdroj: https://aopkcr.maps.arcgis.com

Historické události v obci
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1485.Brtníky jsou zmiňovány v budyšínské matrice - již v roce
1346 zde stával kostel, jejich historie však sahá ještě hlouběji do dějin: Starými a Novými Křečany
v raném středověku vedla tzv. "solná stezka"- obchodní trasa od Baltu na jih při obchodu se solí. Menší
kapli měli Brtníky podle kanovnického práva údajně iž v roce 1140. U osody Kopec byl v roce 1999
nalezen středověký meč a sekyra, v údolí Brtnického potoka byly objeveny pazourkové nástroje z období
mezolitu. Ve 14. století patřilo území pánům Berkům z Dubé. S jedním z nich uzavřel Karel IV. smlouvu,
že toto území nebude nikdy prodáno Míšeňskému království. Staré Křečany byly v roce 1633 zpustošeny
Švédy a Sasy. Nová obec vzniká v roce 1686. Původně se zde obyvatelstvo živilo podomáckou výrobou
užitkových a okrasných předmětů ze dřeva a lýka. V obci je několik chalup ze 17.-18. století stavěných
jako domy hrázděné s bedněním, dnes chráněné památkovým úřadem.
Do roku 1946 nesla obec název Starý Ehrenberk.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace Počet obyvatel, vývoj.
Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. 2019
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Zdroj: ČSÚ
Celkový počet obyvatel ke dni 31.12.2019 činil 1232 osob. Obec tak zaujímá osmé místo v počtu obyvatel
v ORP Rumburk. Převažuje mírný počet mužů nad ženami - 641 mužů x 591 žen (což je 52,03% ku
47,97%). Věková struktura obyvatel je dělena na děti 0-14 let, dospělí 15-64 let a senioři 65 a více let, v
podílu 14,61% x 65,02% x 20,37% na celkovém počtu obyvatel. Průměrný věk obyvatelstva je sedmý v
celém území ORP Rumburk.

Zdroj: ČSÚ
Z historického pohledu obec Staré Křečany mělo nejvíce obyvatel dle sčítání v roce 1869 - 7529 obyvatel.
Poté již dochází k poklesu. Mezi první a druhou světovou válkou klesl počet obyvatel na rozmezí cca
5800 až 6000. Druhá světová válka a následné vylidnění Sudet zapříčinil velký pokles obyvatelstva v
dalším vývoji obce. V roce 1950 a 1961 se počet obyvatel pohyboval na úrovni dvou tisíc obyvatel. Dnes
se tento údaj pohybuje kolem 1200 a je stabilní od roku 1991.
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Staré Křečany od roku 1910

Zdroj: ČSÚ
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Z bližšího pohledu vývoje počtu obyvatel od roku 2009 do roku 2018 docházelo k proměnlivému nárůstu
a úbytku obyvatel. Z roku 2009 do roku 2011 došlo k úbytku o cca 40 obyvatel. Pak počet obyvatel do
roku 2014 opět stoupal, aby pak v roce 2019 vykázal nejmenší hodnotu 1232 obyvatel.
Vývoj počtu obyvatel obce Staré Křečany v letech 2009 - 2018

Zdroj: ČSÚ

Dalším zajímavým údajem je počet domů a jejich vývoj. Mezi lety 1930 a 1950 bylo ve Starých Křečanech
kolem 1100 domů. Došlo-li ke snížení obyvatelstva v daném období na hodnotu 33,45 % tak ke snížení
domů došlo na 94,60 %. K razantnímu snížení pak došlo v roce 1961, kdy počet domů klesl na 495, což
bylo 46,39% domů k roku 1950.

Zdroj: ČSÚ
Přirozený přírůstek / úbytek, migrační saldo
V rámci vývoje počtu osob v obci dle migračního přírůstku/úbytku je zde patrný trvalý úbytek
obyvatelstva. Tento jev je trvalého rázu od roku 2016, kdy došlo k úbytku obyvatelstva o 60 osob do roku
2020 s výjimkou roku 2017, kdy naopak do obce přibylo 9 osob. V rámci obce tak stále dochází k
neustálému snižování počtu osob.

Zdroj: ČSÚ
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Pohyb obyvatel od roku 2016 - 2020

Z níže uvedeného grafu stárnutí populace v obci je zřejmá vzrůstající křivka občanů starších 65 let. V roce
bylo těchto občanů v obci 205 a v roce 2019 již 251. Připočteme-li k tomuto schématu ještě snižování
počtu obyvatel je potřeba přizpůsobit bytovou problematiku tomuto jevu. V roce 2018 činil podíl těchto
osob 19,4 % k celkovému počtu obyvatel.

Věková struktura obyvatel obce Staré Křečany v roce 2018
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Zdroj: ČSÚ

Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Uvedený graf se vztahuje k datu ukončení posledního sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 26.3.2011. Z
grafu vyplývá, že k uvedenému datu převažovali v obci obyvatelé se středním vzděláním včetně vyučení
(bez maturity) 37,3 % z celkového počtu obyvatel starších 15-ti let. Další nejpočetnější skupinou pak
byli obyvatelé se základním vzděláním včetně neukončeného - celkem 33,8 % z celkového počtu
obyvatel starších 15-ti let.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Staré Křečany v roce 2011

Zdroj: ČSÚ
Sociálně vyloučené lokality
Následující mapa České republiky detailně ukazuje výskyt sociálně vyloučených lokalit v rámci území obcí
s rozšířenou působností (ORP) dle počtu obyvatel sociálně vyloučených lokalit na příslušném území ORP.
Obec Staré Křečany spadá do ORP Rumburk. Z uvedené mapy je patrné, že ORP Rumburk patří
mezi území s výskytem identifikovaných sociálně vyloučených lokalit s hustotou počtu obyvatel v rozmezí
1001 až 2000 obyvatel v těchto lokalitách.
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Spolková, osvětová a informační činnost
V obci je evidováno 10 různých spolků, převážná část je aktivně činná a vytvářejí svou činností kulturní a
sportovní prostředí v obci. Spolková činnost je základem komunitního života ve Starých Křečanech a tvoří
převážnou část společenského života obyvatel.
Obec Staré Křečany jsou členy různých uskupeních např. Destinačního fondu OPS České Švýcarsko,
Sdružení pro rozvoj Šluknovska a MAS Český sever.

Zdroj:mhttp://wwwinfo.mfcr.cz/
Akce pořádané v obci
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Obec Staré Křečany je pořadatele nebo spolupořadatelem pravidelných kulturních, společenských
a sportovních akcí. např. Starokřečanské slavnosti, Pálení čarodějnic, Setkání starousedlíků, tradiční
Masopust i každoroční Advent, Tour de Feminin – mezinárodní cyklistický závod žen a jiné akce jsou
příležitostí k setkání nejen občanů obce.

3. Hospodářství
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
V obci bylo k 31.12.2020 evidováno 231 ekonomických subjektů, pouze 103 je však k tomuto datu
aktivní. V rámci rozdělení dle právní formy převažují významně Fyzické osoby podnikající – 87 subjektů a
16 s právní formou Právnické osoby. V porovnání mezi aktivním podnikáním a neaktivním vykazují
právnické osoby 44,44 % aktivitu velmi podobnou k fyzickým osobám, kde je tento poměr 44,62 %.

Zdroj: ČSÚ
Na níže uvedeném grafu je přehledněji znázorněno převažující odvětví ve struktuře podnikatelských
subjektů. Zde převládají služby s 55,41 %, druhé v pořadí je odvětví Průmyslu a stavebnictví s 28,83 %.
Zemědělství a lesnictví pak vykazuje 9,01 % podíl na všech odvětvích.
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Staré Křečany v roce 2018
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Zdroj: ČSÚ

Dalším ukazatelem aktivit v obci je rozdělení struktury zaměstnanosti dle odvětví v porovnání s dalšími
územními celky. Toto porovnání vychází z databáze sčítání obyvatel v roce 2011. Z níže uvedené tabulky
vyplývá, že v obci převažuje zaměstnanost ve službách 47,91 % nad ostatními činnostmi. V porovnání se
souhrnnými údaji však podíl služeb vykazuje nižší hodnoty než
ostatní podíly v agregovaném území. Naopak v oblasti průmyslu a stavebnictví je podíl sturktury
zaměstnanosti o 2,57 % nad podílem v ČR.
Struktura zaměstnanosti v obci Staré Křečany podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Staré Křečany 3,93%

33,51%

47,91%

RUMBURK

1,65%

37,92%

49,25%

Ústecký kraj

1,84%

33,98%

50,46%

ČR

2,74%

32,23%

53,87%

Zdroj: ČSÚ

Z jiného pohledu lze ze statistických údajů o podnicích dle převažující činnosti za klíčové
odvětví považovat
dvě oblasti:
Na pomyslném prvním místě s 19 subjekty oblast Průmyslu. Na druhé a třetím pak oblast Stavebnictví a
Zemědělství s 18 subjekty.
Ve službách zaměřených na cestovní ruch je registrováno 26 subjektů, ale pouze 6 (I + J), což je 23,08 %
vykazuje činnost.
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Zdroj:ČSÚ
Za klíčové subjekty ve městě lze zařadit větší firmy typu s.r.o. a jiné. Těchto subjektů je v obci evidováno
18 pouze 9 vykazuje aktuivitu.
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Zdroj: ČSÚ
Trh práce a zaměstnanost
Na základě výsledků SLDB z roku 2011 bylo v obci celkem 494 ekonomicky aktivních obyvatel. Struktura
obyvatelstva dle ekonomické aktivity je ve srovnání s průměrem Ústeckého kraje velmi obdobná. Podíl
ekonomicky aktivních obyvatel v rámci obce činí 41,02 %. Ekonomicky neaktivní převládají, a to s
podílem 51,2 %.
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Zdroj: ČSÚ
Vývoj ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci je velmi ovlivněn zejména poklesem obyvatel, stárnutím
populace a především mírou nezaměstnanosti, která zasáhla celou republiku.
Míra nezaměstnanosti na konci roku 2020 dosahovala 7,09 %. Z tabulky a grafu je zřejmá
souvislá tendence snižování míry nezaměstnanosti od roku 2014, kdy bylo v obci evidováno 104
nezaměstnaných k 39 osobám v roce 2019. V roce 2020 však došlo prudkému nárůstu nezaměstnaných o
24 osob, což bylo způsobeno pandemickou situací v ČR.

Zdroj: ČSÚ
Tabulka predikce vývoje nezaměstnanosti
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Z dlouhodobějšího hlediska od roku 2007 dochází k poklesu nezaměstnanosti v obci s malým výkyvem
2009, 2010 a již zmíněný rok 2020. Do toho je však nutné zahrnout neustále zvyšující se věk
obyvatelstva, snížnování počtu obyvatel a případně jiné faktory, které toto ovlivňují.
Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ

4. Infrastruktura
Ve Starých Křečanech z veřejně dostupné infrastruktury je pouze vodovod v části obce Brtníky. Ani
kanalizace ani přípojky na plyn v obci nejsou. Ze sčítání obyvatelstva z roku 2011 je v obci 250 domů,
kde je vodovod z vlastních vodních zdrojů vybudován. 33 domů napojených na plyn je řešeno zásobníkem
na plyn. Celkově je v obci 318 obydlených domů. Z 227 neobydlených domů bylo 136 využíváno k
rekreaci.
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Zdroj: SLBD 2011
Odpadové hospodářství
Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn dodavatelským způsobem svozovou firmou. Obec
Staré Křečeny přešla v roce 2019 z poplatkového systému na nový způsob financování odpadového
hospodářství - úhradou známky za svoz popelnice. S každým vlastníkem nemovitosti byla sepsána
smlouva o úhradě za odvoz odpadu (v souladu s § 17, odst. 6, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech).
Známky se prodávají vždy na období šesti měsíců a to „zimní svoz“ od listopadu do dubna a „letní svoz“
od května do října. „Kombinovaný svoz“, tj. listopad – duben svoz týdenní a květen až říjen svoz
čtrnáctidenní a známka je platná na celý rok.
Dopravní infrastruktura - silniční doprava
Obcí Staré Křečany jsou vedeny komunikace III. třídy a místní komunikace. Středem obce vede
komunikace č. 2567 na kterou se napojují komunikace č. 2658 (Staré Křečany - Šluknov), komunikace č.
2668 (Brtníky - Šluknov), komunikace 2656 (Staré Křečany - Krásná Lípa) a komunikace č. 2659 (Brtníky osada Kopec). Komunikace č. 2657 se na jednom komci napojuje na komunikaci II. třídy č. 266 a na
druhém konci na komunikaci II. třídy č. 265. Ostatní komunikace jsou místního významu.
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Zdroj: https://geoportal.kr-ustecky.cz/Apps/dopravnimapa/
Místní doprava je realizována autobusovými a turistickými vlakovými spoji. Počet autobusových je
ustálený. Dopravní obslužnost zajišťuje a objednává v obci Ústecký kraj (odbor dopravy). Obcí
prochází dvě autobusové linky: Ranní linka číslo 405 – Rumburk, Bytex 01 - Krásná Lípa, Zahrady a zpět
(jeden spoj). O víkendu linka nejezdí. Číslo linky 409 - Varnsdorf - Dolní Poustevna a zpět (v pracovních
dnech hodinový interval od 8 do 20 hod). O víkendu dvouhodninový interval (od 8. hod - 18 hod.). V obci
je 6 evidováno 10 autobusových zastávek.
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Zdroj: https://www.kr-ustecky.cz/

Zdroj: https://geoportal.kr-ustecky.cz/Apps/dopravnimapa/
Železníční doprava
Obcí Staré Křečany prochází železniční linka T2. Jedná se o sezónní a turisticky zaměřené vlaky. Ve směru
Mikulášovice hl. nádraží - Děčín se jedná o tři spoje v pracovní den v měsících červenec a srpen a o
víkendu tří spoje od dubna do října. Ve směru Děčín hl. nádraží - Mikulášovice se jedná o dva spoje v
měsících červenec a srpen a čtyři spoje o víkendu od dubna do října.

Zdroj: https://geoportal.kr-ustecky.cz/
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Vytíženost vlaků v roce 2015 a 2016

Zdroj: https://www.kr-ustecky.cz/
Turistická infrastruktura
Katastrem obce prochází několik značených turistických cest. Žádná však neprochází přímo obcí. V
severní části obce protíná katastr žlutá turistická cesta z Království do Karlova údolí. Zelená turistická
značka vede z Valdeku k Zelenému kříži v Nových Křečanech a dále do Velkého Šenova. V jižní části
katastru vede žlutá trasa z Ruburka na Vlčí horu. Nejvíce známá a protkaná část obce značenými cestami
jak pro pěší tak pro cyklisty je západní část, která zasahuje do NP České Švýcarsko. Zde vedou značené
cyklotrasy č. 3014, 3032 a 3033. Jediná cyklotrasa, která vede středem obce je trasa č. 211.
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Zdroj: mapy.cz
Kulturní dědictví
Obec je protkána chráněnými památkami, které jsou zdrojem turistického ruchu. Celkem je v katastru
obce evidováno 38 chráněných památek. Z čehož drtivá většina se týká náhrobků a soch či sousoší. Mezi
nejvýznamnější památky tak lze zařadit kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečenech a areál
zboruraného kostala sv. Martina v Brtníkách.
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Zdroj: Národní památkový ústav
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5. Vybavenost obce
Obec Staré Křečany nedisponuje veškerou dostupnou základní občanskou vybaveností. Nachází se zde
základní i mateřská škola,
které jsou zřízeny obcí, dále pošta, jednotka sboru dobrovolných hasičů, obecní knihovna. V obci se však
nenachází žádné zdravotnické zařízení, které se však nacházejí v blízkém Rumburku.
Bytová výstavba
V porovnání s celkovou výstavbou bytů v obci za posledních jedenáct let (2 bytu/rok), lze konstatovat
zvýšený zájem o výstavbu bytů. Nejvyšší nárůst bytů v obci byl v roce 2019, kdy přibylo 6 bytů. Tento
trend vzhledem k připraveným projektům v obci bude pokračovat. V porovnání s průměrnými údaji na
výstavby bytů na 1000 obyvatel se obec se svými 1,62 bytu řadí před průměrným údajem za kraj 1,24
bytu, ale za ČR, kde tento údaj činí 2,85 byto na 1000 obyvatel.

Vývoj bytové výstavby v obci Staré Křečany v období 2009 - 2019

Zdroj: ČSÚ

Školství
V obci se nachází školský systém odpovídající velikosti obce a struktuře jeho obyvatel. Základní škola
a Mateřská škola Staré Křečany je tvořena dvěma samostatnými budovami vzdálenými od sebe cca
300 m. Pro děti předškolního věku je k dispozici mateřská škola, která nabízí kapacitu až 40 dětí. Základní
škola s prvním stupněm je kapacita 80 žáků. Škola sídlí v dvoupatrové budově ve středu obce. Škola je
spádovou pro části obce Staré Křečany, Nové Křečany, Brtníky, Kopec, Panský, Valdek. V budově školy se
nachází také školní družina, školní jídelna a školní kuchyně, jež je společnou pro ZŠ i MŠ. Vroce 20192020 navštěvovalo školu 48 žáků od 1 - 5 třídy.

Zdroj: http://www.zsstarkrec.cz/zakladni-skola/dokumenty/vyrocni-zpravy/
V roce 2019 až 2021 byla škola zrekonstruována a bezbariérově upravena.
Kulturní a sportovní vybavenost
V obci je v provozu několik zařízení, která oslovují skupiny místních obyvatel nabídkou rozličných
kulturních akcí. Mezi tato zařízení patří Kulturní centrum, které nabízí sál, který může být využit pro různé
akce - divadelní představení, koncerty, semináře, plesy, schůze a další společenské akce. Obyvatelé obce
mohou rovněž využít služeb Obecní knihovny, která vedle výpůjčky knižních a novinových titulů pro
všechny věkové skupiny čtenářů, umožňuje veřejný přístup k internetu.
Ve Starých Křečanech se nacházejí také sportovní zařízení. Jedná se především o fotbalový stadion a
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venkovní posilovnu, která se nachází poblíž stadionu. Dále hřiště u Základní školy Staré Křečany. Poslední
sportoviště je velmi zanedbané a nachází se v Brtníkách pod vlakovým nádražím. Toto sportoviště je
sporadicky využívané při oslavách části obce Brtníky.
Pro sportovní volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města je možné využít rovněž cyklistické
a turistické stezky v okolí města.
Spolkový život a volný čas
Obyvatelé obce žijí aktivním spolkových životem. Ve Starých Křečanech působí několik místních
sdružení, spolků a organizací, které se kromě své vnitřní činnosti také podílejí na kulturním a sportovním
vyžití obyvatel obce. Mezi tyto spolky lze například zařadit spolek Náš Kopec, který se zajímá o historii
místa a přírodní i architektonické hodnoty tohoto krásného kraje zemí Koruny české. Samozřejmostí je
spolupráce s vedením mateřské obce Staré Křečany i udržování přátelských vztahů s původní německou
komunitou. Dalším spolkem podílející se na kultuře obce je ALT EHRENBERG, jeho kulturní akce jsou
prezentovány i na webu obce.
Bližší seznam spolků na str. 8. studie
Ostatní organizovaný spolky: HC Draci Staré Křečany, Tělovýchovná jednota Jiskra Staré Křečany – fotbal,
JSDH (JPO 5), Ping-pong klub, Turisté – osada Kopec, ZRTV (Základní rozvoj tělesné výchovy).

6. Životní prostředí
Okolí obce je velice atraktivní přírodní lokalitou. Na jihozápadě od města se nachází NP Českosaské
Švýcarska. Samotná část obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a již od obce je
velmi dobře dostupná oblast Chráněná krajinná oblast Lužické hory. Obec je obklopena lesy, loukami a
pastvinami pouze na západní části plynule přechází do zástavby města Rumburka. Hustota zalidnění
obce je 34,27 obyv./km2. S tímto zalidněním se řadí mezi méně zalidněné obce. Oproti hustotě
zalidnění za Ústecký kraj 151,6 obyvatel/km2 je nižší o 117,4 obyvatel na km2. Tato nízká zalidněnost se
odráží v kvalitě ovzduší v obci a přilehlém okolí.

Zdroj: http://webgis.nature.cz
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy, zahrady

PROGRAM ROZVOJE OBCE STARÉ KŘEČANY

22 / 34

atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Staré Křečany dosahuje koeficient hodnoty 6,15 .
Kvalita životního prostředí v obci
Poměrně intenzivní silniční doprava vedená centrem obce zhoršuje kvalitu ovzduší v místě a jeho
okolí. Mezi další nežádoucí dopady motorové dopravy patří zvyšování hladiny hluku. Tyto vlivy
mají negativní dopad na podmínky pro bydlení a volnočasové aktivity obyvatel žijících v blízkosti
průjezdního úseku silnice.
Na kvalitu ovzduší mají rovněž rozhodující vliv také domácnosti (obec nedisponuje velkými průmyslovými
podniky) používající k topení pevná paliva. Jejich podíl se však během posledních několika let, díky
výměně nevyhovujících kotlů v rámci tzv. Kotlíkové dotace prostřednictvím Ústeckého kraje, zásadně
snížil. Toto znečištění není tedy nijak výrazné oproti letem minulým. Výhodou je rovněž otevřená
provětraná krajina pro příznivý rozptyl škodlivin v ovzduší.
Na celém katastru obce převládají lesy a trvalý travní porost. Celkem tyto dva druhy využití pokrývají víc
jak 3/4 území (83,7%). 8,2 % pak zaujímá orná půda.
Struktura využití půdy v obci Staré Křečany v roce 2018

Zdroj: ČSÚ
Hydrologie
Územím Starých Křečan je z pohledu hydrologického rozděleno na dvě rozvodí. Ze západní strany teče
vodstvo do Baltického moře a vodstvo z východní části do Severního moře. Nejdelší vodní tok je
Mandava, která pramení u Zahrad. Do tohoto toku se vlévají všechny menší toky v západní části území.
Na východní straně je to pak Brtnický potok, který sbírá vody z menších toků a dále se vlévá do říčky
Křinice s pramenem na Studánce u Varnsdorfu. Na všech těchto vodotečích i na jejich
vlásečnicových přítocích je v celém okolí Starých Křečan založeno množství retenčních nádrží, počínaje
rybníkem Havlákem a jinými drobnými rybníčky. V posledních letech probíhá postupná revitalizace těchto
vodních děl.
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Zdroj: https://heis.vuv.cz/
Ačkoliv jsou Staré Křečany protkány povrchovými vodami, situace u spodních vod
nedosahuje potřebného dostatku. Z hydrogeologických map je zřejmý úbytek těchto vod v území. Tento
stav se týká jak podzemních vod v mělkých vrtech, tak krizová situace je také u vydatnosti těchto
pramenů.

Zdroj: http://portal.chmi.cz/
Podnebí
Podnebí Šluknovského výběžku je drsné a bohaté na srážky. Lužické hory oddělují oblast od České
kotliny a vystavují ji tak silným oceánským vlivům, které se projevují mírnějšími zimami a chladnějšími
léty. Na průběh ročních teplot na území má poté velký vliv nadmořská výška a reliéf krajiny.
Vegetace
Krásu zdejší krajiny podmiňuje vedle terénů i její rostlinný kryt, který tvoří převážně lesy. Jedná
se povětšinou o lesy smíšené čí smrkové monokultury. Díky mírnému podnebí netrpí vegetace ani v
suchém letním období nedostatkem vláhy.
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Brownfieldy, lokality s ekologickými zátěžemi
Na území katastru města není evidován v Národním katastru brownfieldů a v Investičním
portálu Ústeckého kraje žádný objekt.

7. Správa obce
Samospráva je vykonávána Obecním úřadem, který sídlí na adrese Staré Křečany čp. 38, 407 61 Staré
Křečany. Starosta je volen ze sedmičlenného zastupitelstva. Obec je zřizovatelem příspěvkové
organizace: Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany.
Hospodaření města je ovlivněno příjmovou stránkou rozpočtu, základem jsou daňové příjmy, které
od roku 2013 rostou. Je zřejmé, že od roku 2011 do roku 2018 došlo k nárůstu daňových příjmů o
87,32%. Dalším aspektem pro rozvoj obce je čerpání dotačních prostředků na investiční, tak na
neinvestiční akce. Nejvíce čerpala obec dotace v roce 2018 (12,3 mil. Kč) v roce 2011 (11,8 mil. Kč) a v
roce 2013 (9,9 mil. Kč) celkem se příjmová stránka zvýšila za sledované období o 33,3 mil. Kč u
neinvestičních dotací a 25,1 mil. u investičních dotací. Salda příjmů a výdajů v záporných hodnotách tak
představují nesoulad toku peněz mezi výdaji v jednom roce a čerpání dotace v letech následujících. Z
pohledu kapitálových výdajů byl nejslabší rok 2004 a 2010 (pod 6 %) oproti roku 2011 a 2018, kdy byl
podíl kapitálových výdajů vyšší než 35 %.
Vývoj rozpočtového hospodaření obce Staré Křečany v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Daňové příjmy

10 540 11 588 11 334 11 247 13 468 14 688 15 360 16 165 17 596 19 744

Nedaňové
příjmy

2 554

3 029

16 411 3 105

3 716

5 778

3 072

2 983

4 983

Kapitálové
příjmy

1 153

183

559

958

1 673

809

1 083

436

13 071 361

Neinvestiční
přijaté dotace

1 245

1 310

4 220

2 571

4 270

3 539

4 220

3 425

2 931

5 611

Investiční
přijaté dotace

0

0

7 613

3 059

5 617

136

1 031

466

500

6 687

Příjmy

15 492 16 110 40 137 20 941 28 743 24 950 24 767 23 475 39 082 37 048

Běžné výdaje

14 538 14 788 17 277 18 139 17 818 22 431 18 664 18 379 16 837 22 466

Kapitálové
výdaje

2 890

Výdaje celkem

17 427 15 727 27 695 21 913 25 072 23 559 21 264 20 708 21 095 35 559

Saldo příjmů a
výdajů

-1 935

Podíl
kapitálových
výdajů

16,58% 5,97%

Podíl běžných
výdajů na
celkových
příjmech

93,84% 91,80% 43,04% 86,62% 61,99% 89,90% 75,36% 78,29% 43,08% 60,64%
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939

383

10 419 3 774

12 442 -972

7 254

3 672

1 128

1 392

37,62% 17,22% 28,93% 4,79%

2 600

3 503

2 328

2 768

4 258

4 645

13 093

17 986 1 489

12,23% 11,24% 20,19% 36,82%
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Zdroj: ČSÚ

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Staré Křečany v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ

Integrovaný záchranný systém
Obec Staré Křečany se nacházejí v územním pokrytí IZS Ústeckého kraje. Obec má zřízenou
jednotku dobrovolných hasičů, nejbližší HZS ÚK se poté nachází v sousedním městě Rumburku.
Vnější vztahy a vazby města
Svazek obcí SEVER
Představuje zájmové sdružení v okrese Děčín, jehož sídlem je Lipová. Bylo založeno v roce 2000.
V současné době sdružuje celkem 12 obcí: Jiříkov, Šluknov, Velký Šenov, Doubice, Dolní Poustevna,
Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Staré Křečany, Krásná Lípa, Vilémov a Rumburk. Zabývá se úkoly v
oblasti školství, sociální péče apod.
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Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Je sdružení, které bylo založeno v lednu roku 1994 a čítá celkem 18 obcí: Dolní Poustevna,
Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Mikulášovice, Šluknov, Varnsdorf, Rumburk, Velký
Šenov, Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Lobendava, Rybniště, Staré Křečany, Lipová a Vilémov.
Sdružení se zabývá koordinací společného postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích
Šluknovského výběžku.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
Silné stránky
●
●
●
●
●
●
●

Blízkost turisticky atraktivních míst, NP České Švýcarsko
Zdravé životní prostředí
Stabilní počet obyvatel
Vysoký koeficient ekologické stability
Stabilní a systémové zacházení s odpady
Postupný nárůst daňových příjmů
Rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Perifernost území v rámci ČR
Zvyšování počtu seniorů v obci
Nízký podíl vzdělaných lidí
Charakter území jako sociálně vyloučená lokalita
Špatný technický stav veřejných budov
Absence vybavenosti ve městě (lékárna, bankomat)
Strukturálně postižený region
Nedostatek finančních prostředků na podporu síťování pozemků
Nutnost předfinancovat všechny investice (dotace) - tlak na cashflow
Malá angažovanost a aktivní zájem veřejnosti ve správě věcí veřejných
Snižování hranice spodních vod
Absence kanalizace, vodovodu a plynofikace v naprosté většině obce
Absence bezpečnostních prvků v obci

Příležitosti
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Potenciál pro rozvoj agroturistiky, ekoturistiky, cykloturistiky
Podpora vzniku spolků, zahrnutí do činnosti obce
Efektivní využívání dotačních programů
Marketing méně známých atraktivit v regionu
Revitalizace kulturních památek
Zvyšování kvality výuky ve školách
Zlepšování obecní infrastruktury
Vytváření příjemného prostředí v intravilámu obce
Schopnost získat dotační prostředky na rozvoj

Hrozby
●
●
●
●
●
●
●

Zrušení a omezení dopravní obslužnosti
Pandemické krizové situace
Zastavení či omezení investic do obecní infrastruktury
Snížení daňových příjmů obce
Odliv mladých do velkých měst
Zvyšování bariér v podnikání
Ekologické katastrofy (povodně, požáry, různé kalamity)
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Strategická vize představuje vyjádření dlouhodobého obrazu budoucího stavu řešeného území, obraz
o tom, jak se bude území měnit a zlepšovat. Vize formuluje základní směr rozvoje území a popisuje
stav, jehož by mělo být dosaženo. Strategická vize je tedy jakousi „směrovkou“ rozvoje území. Je
formulována jako výstižné vyjádření toho, jaké je území v našich představách a k čemu směřuje.
K jejímu dosažení a naplnění přispívají jednotlivé části strategické části dokumentu (cíle,
prioritní rozvojové oblasti, opatření a dílčí aktivity).
Staré Křečany – přirozeně se rozrůstající obec, ve které obyvatelé nacházejí blízkost přírody a klid, ale
rovněž kvalitní a bohatý společenský život. Otevřená a živá obec se zdravým životním prostředím, které s
vědomím svých historických tradic poskytuje
příležitosti a zázemí pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání a kvalitní život svým
občanům napříč všemi věkovými skupinami.
Výše uvedeného stavu by mělo být dosaženo pomocí naplnění strategických cílů v rámci
definovaných prioritních oblastí, které jsou dále rozpracovány do dílčích opatření. Na základě rozvojové
vize byly vybrány celkem 3 prioritní oblasti, kterými se strategický plán rozvoje obce dále zabývá.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Rozvoj obce a infrastruktura”
Souhrnná charakteristika: V oblasti dopravní infrastruktury je v současné době největším problémem obce
stavebně-technický stav místních komunikací a absence chodníků v návaznosti na chytrá řešení dopravní
infrastruktury, čisté mobility s potřebou doprovodné infrastruktury a inovativních dopravních systémů. Potřeba
zajištění dostatečné kapacity vodních zdrojů včetně zadržování vod v krajině. Odkanalizování území, případně
hledat nové alternativní možnosti odpadového řešení. Nedílnou součástí investičních projektů jsou také
investice do majetku obce (rekonstrukce veřejných budov, veřejného osvětlení, chytrá veřejná správa atd.).
Opatření: „1.1. Zlepšení stavu a kvality dopravní sítě”
Opravy místních komunikací, Opravy mostních objektů, bezpečnost chodců, parkovací
plochy s informačními panely o obsazenosti. Moderní zastávky hromadné dopravy,
elektromobilita.

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Rekonstrukce a oprava místních komunikací”

2021 - 2026

5000

Vlastní +
externí

„Parkovací plochy v obci”

2022 - 2025

2500

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce autobusových zastávek v obci”

2022 - 2024

1000

Vlastní +
externí

„Výstavba bezpečnostních prvků na komunikacích v obci”

2022 - 2025

5000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „1.2. Rozvoj a obnova technické infrastruktury”
Výstavba a zkvalitnění městské infrastruktury (např. vodovod, kanalizace, Internetové
připojení, Veřejné osvětlení, rozvoj a modernizace odpadového hospodářství, snížení
energetické náročnosti budov, výstavby zařízení pro zadržování vody v krajině).
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„Zkapacitnění vodovodu v Brtníkách”

2021 - 2025

2000

Vlastní +
externí

„Vybudování vodovodu a kanalizace v obci”

2022 - 2027

100000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce rybníku Havlák”

2022 - 2025

10000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce vodní nádrže v Brtníkách, včetně vodní infrastruktury v 2022 - 2025
okolí”

20000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce stávajících vodních zdrojů v obci”

2022 - 2026

1000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce VO”

2021 - 2022

10000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „1.3. Využití a rozvoj potenciálu obce”
Oprava veřejných budov včetně bezbariérového přístupu. Přizpůsobení intravilánu obce
nových požadavkům, kamerový systém, efektivní veřejná správa - digitalizace činností
veřejné správy (řešení agend bez návštěvy úřadu, platební terminály, poskytování
informací občanům prostřednictvím mobilních operátorů, dopravní informační centrum,
a jiné moderní aplikace zjednodušující život obyvatelům a návštěvníkům obce).
Rekonstrukce historických budov a cest.

Od - do

Odpovědnost

„Bezbariérová dostupnost veřejných budov”

2022 - 2026

10000

Vlastní +
externí

„Sakrální památky a jejich obnova”

2021 - 2024

500

Vlastní +
externí

„Modernizace elektronických systémů obecního úřadu”

2022 - 2024

2500

Vlastní +
externí

„Modernizace rozhlasu”

2021 - 2022

4000

Vlastní +
externí

„Přestavba fary na obecní úřad”

2022 - 2024

30000

Vlastní +
externí

„Revitalizace návsi ve Starých Křečanech”

2022 - 2025

20000

Vlastní +
externí

Cíl: „Konkurenceschopnost”
Do této priority patří veškeré aktivity směřující k podpoře podnikání a podpoře zaměstnanosti nejen ve výrobní
činnosti, ale i ve vzdělávání a přípravě na budoucí povolání. Obec je primárně zaměřena na cestovní ruch, a
proto je součástí jeho rozvoje budování cyklostezek a turistických tras a realizace dalších infrastrukturních
projektů (např. parkoviště) k dalšímu rozvoji. Nedílnou součástí tohoto cíle je efektivní odpadové hospodářství
s inteligentními systémy vyhodnocování.
Opatření: „2.1. Podpora podnikání”
Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, revitalizace ploch pro další využití,
zabezpečení třídění odpadu a efektivní řešení odpadového hospodářství.

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Efektivní řešení odpadového hospodářství”

2021 - 2026

15000

Vlastní +
externí

„Likvidace brownfieldů na území obce”

2023 - 2025

2000

Vlastní +
externí

„Zabezpečit nákup vybavení pro lesní hospodářství”

2022 - 2026

1000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „2.2. Podpora zaměstnanosti”
Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu
práce (aktivní zaměstnanecká politika, zvyšování kvality vzdělávací soustavy, sociální
problematika se zaměstnáváním handicapovaných obyvatel).

Od - do

Odpovědnost

„Zkvalitnění výuky ve vzdělávacích zařízeních”

2022 - 2025

3000

Vlastní +
externí

„Spolupráce s ÚP na podpoře podnikání”

2022 - 2027

500

Vlastní +
externí
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„Vybudování sociálního podniku”

2021 - 2026

2000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce mateřské školky + vybavení”

2021 - 2024

5000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „2.3. Podpora cestovního ruchu”
Rozšíření doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zajištění informačních služeb pro
návštěvníky obce, oprava a obnova kulturních a historických památek.

Od - do

Odpovědnost

„Cyklostezky a turistické stezky”

2022 - 2026

20000

Vlastní +
externí

„Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu”

2022 - 2024

1500

Vlastní +
externí

„Revitalizace kulturních a sakrálních památek v obci”

2021 - 2026

2500

Vlastní +
externí

„Vybudování naučné stezky po kamenných památkách”

2022 - 2025

3000

Vlastní +
externí

„Propojení význačných cílů v obci značenou cestou”

2021 - 2024

2500

Vlastní +
externí

Cíl: „Kvalitní život v obci”
Kvalita života v obci je dána především podmínkami pro bydlení, dostupností kvalitních veřejných služeb
kulturní nabídkou, možnostmi realizace volnočasových aktivit a příznivým životním prostředím. Opatření
zabezpečující chytré využívání zdrojů k šetrné ochraně životního prostředí. Vzhledem k tomu, že obec je již
dnes střediskem cestovního ruchu je jeho zaměření směřováno do zajištění veřejných aktivit a zajištění služeb
pro občany a návštěvníky, včetně odstranění případných bariér. Rozvoj společenského života a tradic neslouží
jen ke zvyšování nabídky volnočasového využití obyvatel obce, ale je dynamicky se rozvíjejícím místem pro
všechny přijíždějící osoby. To patří také mezi nezbytné podmínky vzniku a posilování územní identity a sepjetí
lidí s místem, kde žijí, které navštíví. Kulturní nabídka však stále nepokrývá požadavky všech zájmových
skupin obyvatelstva. Součástí kvalitního života je i ochrana obyvatel, proto je kladen důraz na vybavení
jednotek sboru dobrovolných hasičů.
Opatření: „3.1 Zlepšení nabídky kulturních aktivit v obci”
Podpora lokálních kulturních tradic, občanská sounáležitost mezi obcí a spolky, podpora
spolkové činnosti.

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Rekonstrukce veřejného sálu”

2022 - 2025

1000

Vlastní +
externí

„Výstavba multifunkční haly”

2021 - 2026

30000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „3.2. Rozvoj volnočasových aktivit a podpora jejich
zázemí”
Modernizace a budování prostor a zařízení pro trávení volného času či rekreace na
území obce, široká nabídka volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé.

Od - do

Odpovědnost

„Rozšíření a vybudování nových work-out center”

2021 - 2024

300

Vlastní +
externí

„Údržba a rekonstrukce sportovního areálu v Brtníkách”

2022 - 2024

4000

Vlastní +
externí

„Výstavba venkovních sportovišť pro veřejnost”

2022 - 2024

1000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „3.3. Ochrana přírody a krajiny”
Projekty zabývající se extravilánem obce s dopadem do šetrného cestovního ruchu,
revitalizace sadů a parků, zeleň v intravilánu obce.

„Úprava zeleně, zřízení parčíků a klidových koutů v obci”

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2024

Opatření: „3.4. Kvalitní a dostupné zdravotní a sociální služby”
Zlepšení kvality dostupně sociální a zdravotní služby, podpora terénních a ambulantních
služeb, nízkoprahové centra.
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„Podpora sociálních služeb v obci”

500

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

80000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2023 - 2026

5000

Vlastní +
externí

2022 - 2024

500

Vlastní +
externí

2022 - 2025

10 000

2022 - 2025

Opatření: „3.5. Vytváření kvalitních podmínek pro bydlení v obci”
Rozšíření nabídky dostupného a kvalitního bydlení, revitalizace současného bytového
fondu, sociální bydlení.

„Rekonstrukce bytových domů v majetku obce”
Opatření: „3.6. Ochrana osob”
Jedná se o složky IZS, které zabezpečují ochranu osob v obci.

„Vybavení JSDH novou technikou”
„Prevence kriminality - Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a
zvyšování pocitu bezpečí občanů pomocí primární a situační prevence”

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2026

Od - do

Odpovědnost

Zásobník aktivit
„Rekonstrukce propustků a mostků”
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B.3 Podpora realizace programu
AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
V průběhu stanoveného časového období 2021-2027 může vzniknout potřeba další
aktualizace Strategického rozvojového plánu obce. Podmětem k aktualizaci mohou být změny ve
státní hospodářské politice, v zákonech, v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do
oblasti apod. Podnětem k aktualizaci by však neměla být změna politické reprezentace, dokument má
apolitický charakter.
Implementace Strategického plánu by měla maximálně využít existující organizační struktury
a institucionální rámce. Za tímto účelem byla ustanovena tzv. „Strategická komise“. Její členové
budou zastávat úlohu řídící jednotky. Složení strategické komise by mělo reflektovat jak veřejnou, tak i
odbornou složku (zástupci obecního úřadu + manažer projektů), aby byla zajištěna návaznost plánu bez
ohledu na politickou situaci ve městě. Minimální počet členů jsou tři.
Takto zvolená strategická komise bude mít klíčové kompetence při rozhodování. Bude dohlížet
nad realizací a aktualizací Strategického plánu rozvoje obce.
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