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1. Úvod

Při zpracování Strategického plánu rozvoje obce Pulečný bylo vycházeno z běžně
dostupných metodik, které byly upraveny vzhledem k velikosti obce, tj. obce s méně
než 500 obyvateli. Podpůrným dokumentem pro zpracování Strategického plánu
rozvoje obce byl dokument Strategie rozvoje Libereckého kraje na léta 2006-2020
schválený zastupitelstvem Libereckého kraje 24. dubna 2006.
Strategický plán rozvoje obce je dokumentem zpracovávaným za účelem
dlouhodobého plánování ekonomického a sociálního rozvoje obce. V rámci
strategického plánování byly analyzovány současné problémy obce a navrhnuta
opatření k jejich řešení. Plán se týká různých oblastí života v obci, např. bydlení,
infrastruktury, dopravní obslužnosti, místní ekonomiky a podnikání, životního prostředí
a zemědělství, kulturního a společenského života v obci, podpory turismu a rekreace.

V květnu 2011 byli starostou obce, Bc. Václavem Choutkou, jmenováni členové
pracovního týmu v tomto složení:
Choutka Václav, starosta
Fuchs Pavel, svářeč
Fuchsová Hana, pedagog MŠ
Horáková Renata, student SŠ
Janda Petr, nástrojař
Papay Jaroslav, podnikatel
Zelinka Jiří, podnikatel
Zelinková Tereza, pedagog MŠ

Zpracovatelem plánu a poskytovatelem odborné pomoci při strategickém plánování
obce je Ing. Zdeňka Juklová, nezávislá konzultantka, IČ 128 07311, Smržovka 1224
Pro potřeby získání aktuálních informací o kvalitě života v Pulečném proběhlo v obci
v únoru 2011 mezi obyvateli dotazníkové šetření. Na základě vyhodnocení výsledků
dotazníkového šetření a ve spolupráci mezi starostou obce, členy pracovního týmu a
zpracovatelem plánu byla zhotovena sociálně ekonomická analýza obce, určeny
problémové okruhy, z nichž vyplynuly strategické cíle rozvoje obce a jednotlivé
rozvojové aktivity. Tyto aktivity sestavené do projektů budou v obci realizovány
v plánovacím období let 2011-2020 s určením priority pro volební období 2010- 2014.
Cílem zpracovatelského týmu bylo zapojit v co největší míře do procesu plánování obce
i občany a další subjekty působící v obci. Z těchto důvodů byla veřejnost průběžně
informována a očekáváno bylo i aktivní zapojení obyvatel do strategického plánování.
K tomu byly využity webové stránky obce, místní zpravodaj a veřejná zasedání
zastupitelstva. Připomínky a návrhy byly do dokumentu zapracovány.
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2. Analytická část – popis obce

2.1. Geografická poloha
Obec Pulečný leží v Libereckém kraji asi 5 km jižně od Jablonce nad Nisou v nadmořské
výšce 450 – 650 m. Součástí obce jsou osady Klíčnov a Kopanina. Celková rozloha obce
2
je přibližně 6 km . Souřadnice obecního úřadu jsou: 50° 40´ 35,29´´severní šířky a 15°
09´ 53,73´´východní délky.
Terén je středně členitý a svažuje se v údolí od jihovýchodu k severozápadu. Osady
Klíčnov a Kopanina sousedí s CHKO Český ráj a tvoří tak téměř severní vstupní bránu do
této oblasti přes údolí Frýdštejna. Východním směrem sousedí s obcí Dalešice,
západním směrem leží 1 km vzdálený Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Zdroj: www.mapy .cz.

2.2. Historie obce
První zmínka o osadě slovanského původu je z roku 1543, kdy se dostala do majetku
Jana z Vartenberka a patřila k panství Frýdštejn. V roce 1636 byla obec s Frýdštejnem
připojena k panství Český Dub a do roku 1850 patřila Rohanům. V roce 1850 se obec
osamostatnila a od roku 1855 náležela k soudnímu okresu Jablonec nad Nisou. V roce
1854 měl Pulečný 133 domů, 857 obyvatel, 1 mlýn. V roce 1854 patřila do
katastrálního území obce: část Dalešic, Rychnova a osada Kopanina. V roce 1888 byl
k Pulečnému připojen Klíčnov (odloučen od Dalešic). První zmínka o osadě je také
z roku 1543.
Pulečný byl původně zemědělskou obcí, obyvatelé se zabývali převážně zemědělstvím
– dobytkářstvím, výrobou mléka a pěstováním obilovin. V polovině 19. století byla
v obci zavedena výroba bižuterie, v místě bylo 9 mačkáren a téměř v každém domě se
brousilo. V roce 1939 bylo v obci 10 hospod a 29 zemědělských usedlostí, 20 výrobců
skla a mnoho domáckých dělníků. V obci se nacházel břidličný lom.
Vlastní školní budova byla postavena v roce 1892, v roce 1920 byla dvoutřídní obecná
škola německá a česká jednotřídka. V roce 1937 dokonce česká měšťanská škola, která
byla v roce 1938 přemístěna do Vranového. Koncem 50. let byla národní škola
v Pulečném zrušena a děti od té doby navštěvují základní školu v Rychnově.
5
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V Pulečném byl i čilý spolkový život, v roce 1874 byl založen hasičský spolek, vedle toho
existovala řada dalších německých spolků: veteráni, čtenářský spolek, pěvecký spolek,
zemědělský spolek, tělovýchovný spolek, spolek pro stavbu a údržbu kaple. Po roce
1945 byl obnoven hasičský sbor a založen Sokol.
V roce 1902 byl zřízen v obci hřbitov a v roce 1934 postavena kaple. Od roku 1914
existoval v obci poštovní úřad (zanikl po roce 1945) a byla dokončena stavba silnice do
Dalešic. Obcí vedla elektrická dráha Rychnov-Janov n. N., přeprava nákladů na
tramvajové trati byla zahájena 20.11.1902, v letech 1962-1963 proběhla rekonstrukce
kolejí a k 31.3.1965 došlo k úplnému zastavení provozu poslední historické tramvajové
trati mezi Rychnovem a Janovem.
V roce 1939 byl Pulečný obsazen německou armádou a připojen k říši. V tomto roce
měla obec 872 obyvatel (v roce 1930 to bylo 1023 obyvatel, z toho 860 Němců a 162
Čechů). Po osvobození v roce 1945 převzal správu v obci místní národní výbor, který
byl v té době 18ti členný. S osadou Klíčnov měla obec v roce 1948 207 domů, 438
Čechů a 32 Němců. V obci byla Kampelička, Horské pastevní družstvo, domácí výroba
skleněného zboží. V roce 1960 byla ukončena činnost Místního národního výboru
v Pulečném a obec se stala osadou města Rychnov u Jablonce nad Nisou.
K odloučení od Rychnova a osamostatnění obce došlo k 1.1.1992. Prvním starostou
samostatné obce byl zvolen pan Josef Vinš.
Kronika obce je z let 1955 – 1958, školní kronika z let 1937-1939 a 1945-1960, všechny
jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou. Informace o dění v obci
je zachycena pouze v zápisech MNV a zastupitelstva obce a v obecních zpravodajích
z let 1998-2001, od r. 2007 dosud. Kronika není od osamostatnění obce vedena.
Jméno obce je českého původu a je zřejmě odvozeno od ryby vranky obecné, zvané
někdy také „pulec“. Obcí protéká Pulečenský potok, v němž lze tyto vranky či „pulce“
pozorovat i dnes.

2.3. Charakteristika obce
Pulečný je venkovským sídlem, které vyniká klidným prostředím, pěknou přírodou a
roztroušenou rodinnou zástavbou. K 1.1. 2011 bylo hlášeno k trvalému pobytu 354
2
občanů. Průměrný počet obyvatel na 1 km je 59. Z pohledu charakteristiky obce je
tedy venkovským sídlem s počtem obyvatel do 500.

2.3.1. Demografické údaje
Dle dostupných údajů ČSÚ z roku 2009 žije v obci přibližně stejný počet žen a mužů.
Vývoj věkového složení obyvatel je zřejmý z následujícího grafu. V posledních letech je
vývoj oproti celorepublikovému trendu velmi příznivý. V obci žije vysoký podíl dětí a
mládeže do 24 let a osob v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel ČR je 40,5 roků
a Libereckého kraje je 40 let. Průměrný věk obyvatel obce Pulečný je pouhých 38,4 let.
V současné době je v obci velmi příznivé věkové rozložení obyvatelstva. Třetina
obyvatel je mladší než 25 let. V obci žije velmi nízký počet seniorů, a to celkem 44, což
činí přibližně 12% obyvatel obce.
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Rozložení počtu obyvatel dle věku
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Zdroj dat: www.csu.cz

Vývoj průměrného věku obyvatel Pulečného 1994 – 2004
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V posledních deseti letech klesá průměrný věk obyvatel Pulečného, což je způsobeno
zejména tím, že v obci žijí mladé rodiny a rodí se zde i poměrně dost dětí.

Vývoj počtu obyvatel Pulečného 1992 – 2009
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Zdroj dat: www.csu.cz
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Rovněž vývoj počtu obyvatelstva zaznamenal od vzniku obce v roce 1993 příznivý vývoj
a počet trvale hlášených osob v obci se zvýšil z 216 na 354, tj. došlo ke zvýšení počtu
obyvatel o 61%.

2.3.2. Bydlení
Většina obyvatel žije v rodinných domech, z nichž značná část je mladší 20 let. Starší
budovy postupně procházejí rekonstrukcemi, což se příznivě projevuje na vzhledu
obce.
Část nemovitostí v obci slouží jako rekreační objekty.
V majetku obce jsou 2 bytové domy se 4 bytovými jednotkami. Žije v nich 8 obyvatel,
což je 2,2 %. Jejich stav je neuspokojivý.

2.3.3. Technická infrastruktura a telekomunikace
Plyn
V obci není zaveden plyn.

Kanalizace
Pulečný nemá v současnosti vybudovaný ucelený systém veřejné kanalizace. Odpadní
vody jsou likvidovány v septicích s odtoky do vodoteče (13 % obyvatel). Většina
rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky (87%) s následným vyvážením na
ČOV Železný Brod.
V r. 2002 byla vybudována kanalizace v délce 1 km, napojená na kanalizační síť
Rychnova u Jablonce n. N. Na kanalizaci je v současnosti připojeno 10 % obyvatel obce.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče. Splašková stoka
je vybudována tak, aby obsloužila obě strany údolí. Je vedena na dně údolí, výškově je
umístěna pode dnem souběžně tekoucího Pulečenského potoka. Pro přípravu stavby
kanalizačních přípojek byl využit projekt stavby „ Kanalizace Pulečný“, HUDEC-IPČS, č.
zak. 4799 z 05.2002. Vlastní přípojky jsou vedeny tak, aby byly pokud možno co
nejkratší a nejpřímější. Provozovatelem veřejných částí kanalizace je SčVK Vratislavice
a provozovatelem soukromých částí přípojek jsou vlastníci jednotlivých připojených
objektů. Uživatelem stavby jsou vlastníci jednotlivých připojených objektů.
V části obce Klíčnov není systém veřejné kanalizace vybudován. Rovněž část obce
Kopanina nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Jednotlivé domy
mají vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Železný Brod.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

Vodovod
V Obci Pulečný je vodovod napojen na skupinový vodovod Rychnova u Jablonce nad
Nisou. Pouze 28 % obyvatelstva je napojeno na tento vodovod.
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Obec je zásobena zdroji Rychnova: prameništěm Rádelský Les a vydatností 0,50 l/s
3
z vodojemu U Hřbitova 250 m a zářezy Košovy s vydatností 0,80 l/s z vodojemu Košovy
3
35 m .
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Ve vodovodním řadu je nízký tlak a u některých odběratelů tato
skutečnost komplikuje odběr vody.
V části obce Klíčnov není vybudovaná veřejná vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou
je individuální převážně domovními studněmi a soukromými vodovody. V obci byl
proveden zkušební hydrologický vrt. Tento zdroj vykazuje nestabilní vydatnost, ani
kvalita není zcela vyhovující.
V části obce Kopanina není vybudovaná veřejná vodovodní síť. Zásobování pitnou
vodou je individuální převážně domovními studněmi a soukromými vodovody.
V letních měsících, v sušších obdobích se objevuje problém s nedostatkem vody
z vlastních studní.

Internet
Dostupnost internetového připojení telefonní linkou či bezdrátově je zajištěna ve
střední části obce. Vzhledem k údolnímu charakteru polohy obce (zejména ve východní
části) je internetové připojení v některých částech obce nedostatečné.

Telefonní přípojky
Telefonní přípojky jsou zřízeny pouze v centrální části obce. Pokrytí signálem mobilních
operátorů je na celém území obce.

Budovy
Obecní úřad je umístěn v budově č. p. 26, kde se rovněž nachází místní knihovna.
V obci není škola, zdravotní středisko ani obchod. Většina dětí chodí do školy a do
mateřské školy v Rychnově, popřípadě v Jablonci nad Nisou. Nejbližší zdravotní
středisko je rovněž v Rychnově.
V obci jsou dvě restaurace. Kromě restaurace Myslivecká chata, která je známým
výletním místem, je v obci hostinec U dubu, jehož sál je využíván k pravidelnému
cvičení, k výstavám, tanečním zábavám a jiným účelům. Myslivecká chata je
soukromým objektem, hostinec U dubu se nachází v budově, která je v majetku obce a
provozovatel ji má v nájmu. Stav budovy není v dobrém stavu.
Dále je v obci budova hasičské zbrojnice, nyní v zanedbaném stavu, vyžaduje
rekonstrukci. V současné době nepůsobí v obci sbor dobrovolných hasičů. Budova je
využívána jen v letních měsících, a to pro jednorázové akce.
Na území obce se nachází také kaple z roku 1934. V současné době probíhají jednání o
převodu této nemovitosti do majetku obce. V kapli se konají poutní mše a adventní
slavnosti. Budova kaple je ve zchátralém stavu a vyžaduje opravu. V její blízkosti se
nachází místní hřbitov s márnicí. Hřbitovní zdi jsou v havarijním stavu, budova márnice
není nijak využívána.

9
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Kulturní památky

V katastru obce se nacházejí 3 kulturní
památky, a to:
 kříž před budovou čp. 46, číslo rejstříku
ÚRKP 20151/5 – 4804
 kříž před budovou čp. 23, číslo rejstříku
ÚRKP 45805/5 - 99
 sousoší Piety, Na konci vsi, číslo
rejstříku ÚRKP 36245/5 – 100

Všechny zmiňované kulturní památky nebyly
v posledním období udržovány a jejich stav
vyžaduje opravy a úpravy okolí.

Foto: Václav Choutka

Dopravní obslužnost
Obec má velmi dobrou dopravní obslužnost. Spojení s městem s rozšířenou působností
Jabloncem nad Nisou je zajištěno spoji MHD č. 1 až do Janova a Bedřichova, tj. do
známých středisek Jizerských hor. Ve vzdálenosti 2 km je napojení na dálnici Liberec –
Praha.
Z místního šetření vyplynulo, že obyvatelé aktivního věku používají pro cestu do
zaměstnání především osobní auta. Místní komunikace v obci jsou ve špatném stavu,

10
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což je chápáno občany jako vážný problém. Nezanedbatelné procento obyvatel využívá
MHD a autobusové spojení.
80%
60%
40%
20%
0%
autem

autobusem

pěšky

na kole

2.4. Místní podnikatelský sektor
Soukromí podnikatelé se zde zabývají výrobou svítidel a lustrů, odznaků a medailí,
uměleckým kovářstvím a výrobou foukaných skleněných ozdob. Dle informací
z živnostenského rejstříku je registrováno více než 50 živností s místem podnikání nebo
provozovnou na území obce Pulečný.
2.5. Životní prostředí, zemědělství, lesnictví
V oblasti životního prostředí se v současné době přijala nová opatření, a to obecně
závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Pulečný, která mimo jiné upravuje třídění komunálního
odpadu na


tříděný odpad, a to papír, nápojové kartony, lahvové sklo, plast včetně PET
lahví a obaly z plechu,



objemný odpad,



nebezpečné složky komunálního odpadu,

 směsný odpad.
Na několika ha půdy tu hospodaří ZD, které se v současnosti zabývá hlavně
pastevectvím. Pozemky, na kterých ZD hospodaří, jsou z části v majetku obce, která je
dlouhodobě pronajímá.
Na 100 ha se rozprostírá lesní porost obhospodařovaný obcí. V současné době se
zpracovává aktualizovaný Lesní hospodářský plán, na který se tento dokument v oblasti
rozvoje bude odvolávat.

2.6. Rekreace a cestovní ruch
Osady Klíčnov a Kopanina sousedí s CHKO Český ráj a tvoří tak téměř severní vstupní
bránu do této oblasti přes údolí Frýdštejna.
Na sever od obce leží Jizerské hory. MHD je spojena obec se střediskem Bedřichov.
Obcí prochází značená turistická stezka, která vede kolem nejvýše položeného bodu
obce v osadě Kopanina nedaleko restaurace Myslivecká chata a Kopaninské rozhledny
– 675 m n. m., umístěné těsně za hranicí obce. Z tohoto bodu je vidět daleko do okolí
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krajiny. Lze vidět panorama Krkonoš, Českého ráje, Trosky a na západě pak v krajině
dominující Ještěd.

http://www.interregion.cz/turistika/vyhl

Značené cyklotrasy vedou v okolí obce. Trasa 3047 z Rychnova směrem na zámek
Sychrov a na druhé straně obce trasa 4007 z Turnova přes Frýdštejn směrem na
Jablonec nad Nisou. Obě trasy spojuje obecní komunikace.
V obci je řada rekreačních objektů, které jsou využívány svými majiteli k rodinné
rekreaci. Většina rekreantů má zájem o dění v obci a sami se na zlepšení vzhledu obce
podílejí a účastní různých komunitních akcí.

2.7. Kulturní a společenský život v obci
Společenský život v obci stojí
zejména na aktivním přístupu
občanů. Pořádají se pravidelné
akce pro děti i dospělé, jako
jsou karnevaly, přednášky,
výstavy, koncerty, sportovní
akce.
Přestože se jedná o typicky
venkovskou obec, kde většinu
svého volného času lidé věnují
pracím okolo svého domu, je
citelný i zájem o sport a kulturu. V grafu jsou zpracovány údaje z dotazníkového šetření
z února 2011. (foto: Václav Choutka)
Oblasti, ve kterých dospělí obyvatelé tráví volný čas
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
sportovní
činnost

zájmová
činnost

kultura

sledování TV

práce okolo
domu
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U dospělých obyvatel je zřetelný velký zájem o sportovní činnost a také kulturu. Mezi
preferovanými druhy sportů převažují sporty praktikované v přírodě, a to cyklistika,
lyžování a turistika, což má jistě souvislost s polohou obce a složením obyvatelstva.
Preference sportovních odvětví obyvatel Pulečného
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kromě výše uvedených sportů se objevila i další odvětví, např. bojová umění,
posilování, nohejbal, volejbal, aerobik a další. Mezi respondenty se neobjevil jako
preferovaný sport fotbal ani hokej, přesto zazněla kladná hodnocení na provozování
kluziště na místním hřišti. Lze tedy usuzovat, že se jedná spíše o druh zábavy a vyžití
dětí.

Preference oblastí kulturního vyžití občanů Pulečného
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Divadlo

Kino

Koncerty

Výstavy

Tanec

Z dotazníkového šetření vyplynula inklinace obyvatel Pulečného k různým typům
kultury, jak vyplývá z výše uvedeného grafu.
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2.8. Informovanost občanů obce
Obecní zastupitelstvo a obecní úřad používá k informování obyvatel několik forem, a
to:


úřední desku, obecní vývěsku,



webové stránky obce,



místní zpravodaj,



veřejná zasedání zastupitelstva, setkání s obyvateli obce.

V dotazníkovém šetření se zjišťovala míra sledovanosti jednotlivých forem toku
informací.

2.8.1. Webové stránky
Webové stránky z dotazovaných 61 občanů sleduje 35, tj. 57%. Četnost návštěv je
zřejmá z následujícího grafu.

Pravidelně sleduji
webové stránky

9
13

1x týdně web
1x měsíčně web
4
méně než 1x měsíčně
9

2.8.2. Obecní zpravodaj
Obecní zpravodaj dle dotazníkového šetření pravidelně čte 95% občanů. Je tedy pro
informování obyvatel nejvhodnějším mediem.

3

Čtu pravidelně zpravodaj
Nečtu zpravodaj

58
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2.8.3. Setkávání občanů s představiteli obce
Z dotazníkového šetření je zřejmá poptávka obyvatel o pravidelná setkávání, a to
v kulturním a nekuřáckém prostředí. V současné době je k setkávání zastupitelů obce
s občany využíván sál v čp. 23 restaurace U dubu, který je jediným prostorem
s požadovanou kapacitou. Technický stav nemovitosti není v dobrém stavu, ani
prostředí plně nevyhovuje požadavkům k pořádání komunitních nebo kulturních akcí.
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3. Analýza z pohledu hlavních stakeholders

Pojem stakeholders je definován jako výraz pro „jakoukoli skupinu či jedince, který
může ovlivnit a je současně ovlivněn realizací cílů organizace (instituce)“. Jedná se o
skupiny, které mají z činnosti obce prospěch nebo jí jsou nějakým způsobem zasaženi,
tj. ti, jejichž práva jsou buď poškozována, nebo respektována.

3.1. Zainteresovaní stakeholders

3.1.1. Liberecký kraj
Obec Pulečný je součástí Libereckého kraje, ve svých strategických plánech by měla
respektovat směřování celého kraje, neboť jedině tak může od kraje očekávat
podporu.

3.1.2. Sousední malé obce
Pulečný leží v sousedství několika dalších menších obcí, např. Dalešice, Maršovice,
Malá Skála, Frýdštejn, Skuhrov, Líšný. V určitých oblastech je tedy nutné předpokládat
součinnost, a to zejména v oblasti veřejných komunikací, turistického ruchu.

3.1.3. Rychnov
Rychnov je sousedním městem, na který má Pulečný přímou vazbu. V obci není pošta,
škola ani zdravotní středisko. Většina obyvatel využívá těchto služeb právě v Rychnově.
Rychnov je s obcí spojen HMD, která pokračuje dále přes Jablonec nad Nisou až do
Janova, popř. do Bedřichova. Přes Rychnov je také spojení na dálniční spoj Praha –
Liberec.
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3.1.4. Občané obce
Jak bylo již konstatováno a vyplývá ze statistických údajů, je věkové složení občanů
příznivé. Většině obyvatel na chodu obce záleží a očekávají její rozvoj se zachováním
venkovského a klidného rázu. Na druhé straně očekávají i rozvoj komunitního života
v obci se zaměřením na sport, kulturu a na aktivity pro rodiny s dětmi. Vzhledem
k tomu, že 20% obyvatelstva tvoří děti do 15 let, je třeba pamatovat na věkovou
skupinu dětí a mládeže. Přes relativně malou skupinu obyvatel starších 65 let, která
tvoří necelých 13%, se v dotazníku objevila potřeba sociálních služeb. Z 61 vyplněných
dotazníků 21 občanů poptávalo sociální služby. Typ služby upřesnilo pouze 6 osob, 1
poptával poradenství a 5 respondentů služby pro seniory. Poptávka byla zejména po
péči o seniory, donášku nákupů a zajištění rozvozu obědů.

3.1.5. Podnikatelé v obci
Dle údajů z živnostenského a obchodního rejstříku má v obci sídlo řada
podnikatelských subjektů. Část podnikatelů spolupracuje s obcí a může hrát důležitou
roli v oblasti spolupráce s obcí zejména při řešení krizových situací, v případě potřeby
nasazení techniky a další pomoci. Obec může při realizaci svých cílů podpořit
zaměstnanost a podporovat partnerství mezi podnikateli a veřejnou správou.

3.1.6. Stálí rekreanti
V obci je 50 objektů, které jsou využívány k rodinné rekreaci. Postoj a zájem rekreantů
je podobný jako u obyvatel obce. Většina z nich se do života obce aktivně zapojuje.
Vzhledem k tomu, že podíl nemovitostí využívaných k rekreaci je relativně velký, je
skupina osob, která v obci nemá trvalý pobyt, přesto v obci tráví svůj čas,
nezanedbatelným stakeholders.

3.1.7. Návštěvníci obce
Turisté a cykloturisté
Obcí prochází značené turistické trasy, které spojují Jablonec nad Nisou
s Maloskalskem přes vyhlídku Kopanina a hrad Frýdštejn.
Ostatní návštěvníci
Výhodná poloha obce dává příležitost k pořádání regionálních akcí, např. burzy,
kulturní akce, sportovní akce pro děti, mládež, handicapované a ostatní. Tyto akce
mohou zvýšit prestiž obce a zároveň mohou přinést zdroje financí.
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4. SWOT analýza
4.1. Výchozí situace pro analýzu
Na základě dotazníkového šetření a rozboru situace v pracovní skupině byly stanoveny
hlavní klady a zápory, které mají na život v obci vliv.
Zároveň byly definovány příležitosti pro rozvoj obce a hrozby, které by mohly při
realizaci plánů nastat. SWOT analýza posloužila k definování hlavních oblastí, na které
by se obec měla v blízké době, ale i v delším horizontu, soustředit.
Preference občanů v oblasti investic
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Ano
Ne
Nezajímá mě

5
0

Většinovou podporu mají tyto oblasti:


Oprava a údržba kulturních památek



Oprava hřbitovní zdi



Oprava místní kaple a její využití jak pro církevní tak také kulturní účely



Oprava a další využití hasičské zbrojnice



Využití a dobudování hřiště

Stanovení hlavních silných a slabých stránek, stanovení hlavních příležitostí a hrozeb
vychází z již zmiňovaného dotazníkového šetření, dostupných statistických údajů,
odborných znalostí členů pracovní skupiny a je výchozím podkladem pro stanovení
priorit Strategického plánu rozvoje obce Pulečný.
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4.2. Definování SWOT analýzy

Silné stránky


Poloha obce



Příjemné okolí - příroda



Slabé stránky


Rozdílné zájmové skupiny
obyvatel

Dobrá dopravní obslužnost



Nedostatek financí



Ochota obyvatel spolupracovat
na rozvoji obce



Nepřipravené projekty



Hřbitovní zeď v havarijním stavu



Obyvatelé, kterým záleží na
dobrých podmínkách k životu v
obci



Nevyužívaná hasičská zbrojnice



Budova restaurace U dubu v
nevyhovujícím stavu



Pravidelné sportovní a kulturní
akce



Nedostatečně tříděný odpad





Existence hřiště

Místní komunikace ve špatném
stavu



Problémy s parkováním kamionů



Nevyhovující zázemí na hřišti



Nedostatečné pokrytí obce
vodovodem a kanalizací

Příležitosti

Hrozby



Motivovat obyvatele, podnikatele
a spolky pro udržitelný rozvoj
obce



Změny v dotační politice
kraje, státu, EU



Nedostatek finančních zdrojů



Dobudovat vodovod v obci





Vyřešit kanalizaci v obci

Nízké osobní zapojení občanů
do komunitních akcí



Opravit budovy v majetku obce





Využít budovy kaple, hasičské
zbrojnice a další stávající stavby
pro kulturní a kom. život v obci

Rozpory mezi občany
v prioritách směřování obce



Nedostatek odborníků
v realizační fázi projektů



Nepřipravenost projektů



Modernizovat hřiště a jeho
zázemí



Zefektivnit lesní hospodářství



Vybudovat náves



Využít finanční zdroje z krajského,
státního rozpočtu, dotace EU
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5. Strategická část

5.1. Výchozí podmínky strategie
Strategický plán rozvoje obce Pulečný je primárním koncepčním dokumentem rozvoje
obce v letech 2011 - 2020. Dokument jako takový vychází z obecně platných a
uznávaných metodik tvorby strategických plánů regionů a obcí a je s nimi v souladu. Na
tvorbě strategického plánu obce Pulečný se podíleli občané obce a obecní
zastupitelstvo, dále zástupci podnikatelského i neziskového sektoru.
Strategie je založená na uspokojování potřeb občanů obce. Cílem je vyvážený a trvale
udržitelný rozvoj na poli ekonomickém, sociálním a environmentálním.

5.2. Tvorba strategie
Strategický plán obce Pulečný se skládá ze dvou částí. První je analytická, mapující
výchozí podmínky a současný stav obce z hlediska demografického,
environmentálního, ekonomického, atd. Analytická část vychází z dotazníkového
šetření a dostupných statistických údajů o obci. V dotazníkovém šetření byli osloveni
všichni obyvatelé obce starší 18 let. Vyplněné dotazníky vrátilo 61 občanů. Součástí
první části je zhodnocení stávající situace, a to pomocí metodiky dotčených
stakeholders, SWOT a SLEPT analýzy. Průběžné výsledky byly zveřejňovány a
připomínkovány občany na veřejných zasedáních zastupitelstva a webových stránkách.
Proces strategického plánování není krátkodobou záležitostí, ale je neustále se
rozvíjející, otevřený a flexibilní. Přílohou dokumentu je databáze projektů, která je
živým materiálem a bude průběžně aktualizována.

5.3. Vize
Vize dává základní představu o budoucnosti obce. Zohledňuje ideální cíle, ke kterým by
měly směřovat plánované projekty, úsilí a finanční prostředky.
Pulečný je obec, která ve zdravém, příjemném a klidném prostředí umožňuje lidem
spokojený život. Zachovává si ráz venkovského sídla s dostatečnou nabídkou
volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. K zajištění těchto cílů jsou
využívány zrekonstruované místní stavby, jako je hasičská zbrojnice, budova
restaurace, místní kaple, hřiště a další. V obci je funkční vodovod, kanalizace a dobré
pokrytí telekomunikačními sítěmi. Obyvatelé, místní podnikatelé a spolky jsou
aktivní součástí obce a podílejí se na jejím životě v souladu s principy ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje.

5.4. Stanovení priorit
Priority chápeme jako významově časové nebo věcné přednosti jistých úkolů a činností
před ostatními. Součástí strategického dokumentu obce je stanovení základních priorit,
které se průběžně rozpracovávají do dílčích specifických cílů. Priority jsou v souladu se
Strategickým plánem Libereckého kraje a jsou stanoveny v těchto oblastech:
A.
B.
C.

Udržitelný rozvoj obce
Občanská společnost
Zdravé životní prostředí
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Rozpracování jednotlivých priorit je uvedeno v sledující tabulce:

Priority rozpracované do specifických cílů
A.
Udržitelný rozvoj obce

B.
Občanská společnost

C.
Zdravé životní prostředí

A1.
péče a údržba komunikací a
inženýrských sítí

B1.
vytváření podmínek pro
zapojovaní občanů do
rozhodovacího procesu v obci

C1.
snižování škodlivých vlivů na
životní prostředí

A2.
lesní hospodářství

B2.
zapojování občanů a
neziskového sektoru do aktivit
v obci

C2.
péče o krajinu a šetrné
využívání krajinného a
přírodního potenciálu

A3.
rozvoj občanské vybavenosti využití stávajících budov

B3.
zkvalitňování veřejné správy

C3.
posilování ekologického
povědomí obyvatel

A4.
vodovod a kanalizace

A5.
péče o kulturní a kulturně
historické dědictví
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5.5. Definování specifický cílů
Specifické cíle vedou ke konkrétnímu zajištění rozvoje obce. Jsou definovány ve věcné
a časové rovině. Z pohledu času jsou cíle definovány na období 2011 – 2020. Finanční
náklady budou specifikovány v rámci jednotlivých projektů.
Tato část strategického dokumentu vytváří podmínky pro operativní řízení obce a
hledání zdrojů k naplňování stanovených cílů.

5.5.1. Specifické cíle priority „A“ - Udržitelný rozvoj obce

A1

Péče a údržba komunikací a inženýrských sítí


Opravy místních komunikací v celém katastru obce včetně okrajových oblastí



Kvalitní a včasná zimní údržba komunikací včetně chodníků



Oprava a údržba chodníku v obci



Optimalizace veřejného osvětlení s cílem zajištění minimálního osvětlení
v průběhu noci a celkové úspory energie



Vyřešení majetkových vztahů k pozemkům, po kterých vedou místní
komunikace



Zajištění dostupnosti telekomunikačních sítí (telefon, internet)

A2

Lesní hospodářství



Přeměna smrkových monokultur na les smíšený s minimálním zastoupením
melioračních a zpevňujících dřevin 25 %




Na vhodných stanovištích preferovat výsadbu jedle bělokoré

A3

Postupný přechod od holosečného způsobu hospodaření na výběrný
Rozvoj občanské vybavenosti – využití stávajících budov



Oprava hřbitovní zdi, údržba hřbitova včetně zeleně



Vybudování návsi v prostoru před bývalou školou formou mini parku



Rekonstrukce a vybavení hasičské zbrojnice ve prospěch komunitních aktivit
občanů – multifunkční prostor pro setkávání, přednášky, spolkovou činnost a
zároveň centrum pro krizový štáb včetně materiálního zázemí



Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí pro sportovní aktivity občanů včetně
vyřešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům



Vybudování dětského koutku jako součást areálu hřiště



Rekonstrukce budovy čp. 22 při zachování společenského sálu pro kulturní,
popř. sportovní akce občanů



Využití vodních ploch pro vybudování veřejného koupaliště

A4

Vodovod a kanalizace


Rozšíření vodovodního řadu do dalších částí obce



Dobudování kanalizace s cílem napojení větší části obyvatel
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A5

Péče o kulturní a historické dědictví obce


Převedení vlastnictví kaple na obec, její oprava a využití pro kulturní aktivity
v obci



Údržba kulturních památek (sousoší piety, křížů)



Zmapování a péče o drobné sakrální stavby (křížky, sochy, které nejsou
kulturní památkou)



Úprava okolí pomníku padlých z 1. světové války



Vyhledání vhodného prostoru a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého,
úprava jejího okolí



Vyhledat důstojné využití pro budovu márnice na obecním hřbitově, např. pro
dokumentaci historie obce



Obnova a údržba okolí sochy sv. Anny

5.5.2. Specifické cíle priority „B“ - Občanská společnost

B1

Vytváření podmínek pro zapojování občanů do rozhodovacích procesů v obci


Organizování pravidelných setkání s občany



Provoz interaktivních webových stránek obce s možností komunikace občanů
se zastupiteli obce



Využívání dotazníkového šetření při zjišťování potřeb občanů



Vytvářet podmínky pro aktivity občanů vedoucí k rozvoji obce

B2

Zapojování občanů a neziskových organizací do aktivit v obci


Podpora dobrovolnictví občanů při realizaci akcí ve prospěch obce



Podpora aktivit neziskových organizací ve prospěch obce a jejich občanů



Podpora dobrovolnictví v oblasti sociální péče formou sousedské výpomoci



Vytváření podmínek pro organizace poskytující sociální služby pro občany
obce



Pořádání kulturních, sportovních a informačních akcí pro občany obce

B3

Zkvalitňování veřejné správy


Vytvoření podmínek pro partnerskou spolupráci s podobnými obcemi v rámci
Euroregionu Nisa, tj. na území Německa a Polska



Podpora vzdělávání v oblasti veřejné správy pro členy zastupitelstva



Vytváření podmínek pro efektivní komunikaci mezi občany a orgány obce
s využitím čtvrtletníku „Pulečenský zpravodaj“, webových stránek a obecního
rozhlasu



Zapojení obce do soutěže Vesnice roku



Formou grantových žádostí hledat zdroje pro financování projektů k dosažení
stanovených cílů



Vytvářet podmínky pro spolupráci se všemi stakeholders, zejména sousedními
obcemi, Libereckým krajem, místními podnikateli, vedoucí k rozvoji obce
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5.5.3. Specifické cíle priority „C“ -Životní prostředí
C1

Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí


Vytvoření podmínek pro třídění komunálního odpadu v celé obci



Vybudováním kanalizace snížit znečištění Pulečenského potoka



Zajišťovat pravidelné úklidové akce v obci



Zateplením budov v majetku obce a změnou způsobu vytápění zajistit snížení
spotřeby energií a emisní zátěže

C2

Péče o krajinu a šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu


Při zpracování Územního plánu obce vycházet ze stanovené vize s cílem
zachování klidného vesnického sídla s respektováním krajinného rázu



Vytipovat území vhodná k zalesnění a při vypracování Lesního hospodářského
plánu respektovat krajinný a přírodní potenciál



Vhodnou výsadbou a údržbou zeleně podpořit vzhled obce v souladu
s principy zachování přirozeného přírodního prostředí



Vybudování chráněných míst pro umístění kontejnerů na tříděný odpad a
zajistit jejich úpravu tak, aby nenarušovala vzhled okolí



Podporovat využívání půdy v souladu s principy ekologického zemědělství



Vybudování, popř. údržba lesních cest pro využití v oblasti turismu a rekreace

C3

Posilování ekologického povědomí obyvatel


Pořádání informačních akcí v oblasti nakládání s odpady, ekologicky šetrného
bydlení a dalších oblastí ekologického chování pro občany všech věkových
kategorií



K informování obyvatel v oblasti ekologického chování pravidelně využívat
webové stránky, zpravodaj obce a odborné přednášky

6. Využití Strategického plánu obce Pulečný
Strategický plán rozvoje obce Pulečný byl projednán a schválen zastupitelstvem obce.
Dokument je zpracován na období 2011 – 2020 a je provázán se strategickými
dokumenty, kterými jsou Územní plán obce a Lesní hospodářský plán.
Strategický plán rozvoje obce je výchozím materiálem pro konkrétní plánovací činnosti
obce, tj. pro plán a realizaci jednotlivých projektů obce. Jednotlivé projekty budou
evidovány v databázi projektů, která je přílohou tohoto dokumentu. Aktualizace
projektů bude prováděna průběžně, a to vždy po projednání a schválení
zastupitelstvem obce. Na webových stránkách obce bude k dispozici vždy aktuální
verze Strategického plánu a bude sloužit jako informační zdroj o projektových
záměrech a směrech rozvoje obce Pulečný pro všechny definované stakeholders.
Velký význam má využití tohoto dokumentu při zpracování žádostí o dotace a podpory
na jednotlivé projekty.
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7. Monitoring a hodnocení realizace strategického plánu
Kontrola a hodnocení realizace plnění Strategického plánu rozvoje obce Pulečný budou
uskutečňovány zejména:


porovnáváním navrhovaných projektů a zásadních rozhodnutí orgánů obce se
strategickým plánem rozvoje obce;



ročním zhodnocením naplňování strategie koncepce, včetně upozornění na
zaostávání oproti původním záměrům;



tvorba aktualizace dle potřeb obce.

Monitoring bude prováděn průběžně, hodnocení a aktualizace jednou ročně.
Veškeré změny tohoto dokumentu podléhají projednání a schválení zastupitelstvem
obce Pulečný. Totéž platí i pro přílohu č.1 tohoto dokumentu „Databáze projektů
k naplnění stanovených cílů“.

Dokument byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne………………………………
Bc. Václav Choutka, starosta obce…………………………………………………………………………..
Eva Dudková, místostarostka obce………………………………………………………………………….
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