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Poděkování patří všem občanům obce Benátky, kteří se zapojili do dotazníkového šetření nebo se
zúčastnili veřejného projednání, ale i těm, kteří se aktivně podílí na rozvojových aktivitách v obci.
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ÚVOD A POSTUP ZPRACOVÁNÍ
Rozvojový plán obce Benátky představuje koncepční dokument zabývající se komplexním
a udržitelným rozvojem malé obce. Příprava tohoto koncepčního dokumentu vycházela z obecně
uznávaných principů a metodik strategického plánování rozvoje obcí používaných v Evropské unii, dále
z vlastních zkušeností zpracovatele při pořizování strategických dokumentů a v neposlední řadě
z analytických a terénních zjištění v samotné obci. Do tvorby rozvojového plánu byli zapojeni
představitelé obce, zejména starosta a zastupitelé, a občané formou dotazníkového šetření. Rozvojový
plán obce byl tedy zpracován komunitně – expertní metodou.
Tvorba Rozvojového plánu obce Benátky byla zahájena v září 2014 a dokončena v lednu 2015.
Dokument představuje základní rozvojový plán pro koncepční rozvoj obce Benátky v horizontu 10 let.
V rámci tvorby rozvojového plánu proběhlo v září 2014 dotazníkové šetření mezi občany obce Benátky.
Toto šetření přineslo mnoho názorů a námětů nejen k budoucímu rozvoji obce, které jsou velmi
významné a nenahraditelné. Podtrhuje tak reálnost, potřebnost a systematičnost dalšího směru
rozvoje obce. Zapojení občanů do dotazníkového šetření bylo velmi široké i díky osobnímu přístupu
zastupitelů obce.
Dokument je založený na konsensu všech místních aktérů (občanů, zastupitelů, podnikatelů),
vystihující hlavní rozvojové směry obce v dalších letech. Společně s územním plánem bude důležitým
nástrojem pro vedení obce a při určování dalšího rozvoje obce Benátky a zároveň vedoucí k maximální
spokojenosti obyvatel zde žijících.
Harmonogram tvorby Rozvojového plánu obce Benátky
Září 2014
Říjen 2014
Listopad 2014

Prosinec 2014

Leden 2015

Úvodní jednání se zástupci obce
Zahájení dotazníkového šetření
Ukončení a vyhodnocení dotazníkového šetření
Zpracování analytické části
Dokončení analytické části
Provázání analytického zjištění a výsledků dotazníkového šetření –
stanovení kladných a záporných stránek rozvoje obce
Stanovení návrhové části – struktura priorit a cílů
Projednání dokumentu s představiteli obce
Připomínkování dokumentu
Veřejné projednání dokumentu s občany
Zapracování připomínek
Ukončení a finalizace dokumentu

Metodickým vedením a zpracováním dokumentu bylo na základě objednávky Obce Benátky pověřeno
Centrum investic, rozvoje a inovací, Hradec Králové.
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ANALYTICKÁ CHARAKTERISTIKA OBCE BENÁTKY
Benátky jsou malou obcí ležící cca 15 km severozápadně od krajského města Hradce Králové. Nacházejí
se v Královéhradeckém kraji přibližně 10 km západně od Smiřic a 10 km jihovýchodně od Hořic. Rozloha
obce činí 361 ha a průměrná nadmořská výška obce je 274 m n. m. Název obce je zřejmě odvozen od
Italských Benátek a to díky své poloze a přilehlé říčce Bystřici.

Zdroj: www.mapy.cz

Název
Statut
Rozloha k 1. 1. 2014
Počet obyvatel k 1. 1. 2014
Nadmořská výška
Části obce
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starosta
Počet zastupitelů obce
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
Dobrovolný svazek obcí (DSO)
Místní akční skupina (MAS)

Benátky
Obec
361 ha
109
274 m n. m.
Benátky
Benátky
Benátky 50, 503 03 Smiřice
Bouček Tomáš
5
Česká republika
Severovýchod
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Benátky
Hradec Králové
Hradec Králové
Mikroregion obcí památkové zóny 1866
Hradecký venkov, o.p.s.
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Obec Benátky se skládá z jedné sídelní jednotky, jednoho katastrálního území a jedné části obce o
celkové rozloze 361 ha. Katastrální území obce je pravidelného přibližně oválného tvaru. Hlavní
zástavba obce se rozkládá ve středu katastrálního území na křížení silnic III. třídy č. 32510 z Máslojed
do Cerekvice nad Bystřicí č. 32530 směrem na Hořiněves.
Obec Benátky se z hlediska administrativně-správní struktury na úrovni NUTS II zařazuje do oblasti
Severovýchod, na úrovni NUTS III do Královéhradeckého kraje a na úrovni NUTS IV do okresu Hradec
Králové. Obec spadá do správního území obce s rozšířenou působností (ORP) Hradec Králové,
příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) je město Hradec Králové. Obec Benátky je
v současné době členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Obcí památkové zóny 1866 a Místní
akční skupiny Hradecký venkov, o.p.s. V čele obce Benátky stojí neuvolněný starosta. Zastupitelstvo
obce má celkem pět členů. Území obce Benátky je rovněž součástí vymezené Hradecko – pardubické
sídelní aglomerace za účelem realizace integrovaného nástroje ITI pro čerpání fondů EU v období 2014
– 2020.
Obec Benátky získala svůj název pravděpodobně proto, že zdejší krajina byla obklopena vodstvem.
Tehdejší majitel jezdil často do Itálie, kde viděl město Benátky, které leželo na vodě. Dvůr majitele obce
"českých" Benátek byl obklopen vodou, a proto je pojmenoval Benátky.
Historicky přesné datum vzniku obce Benátky není přesně známo, ale první písemná zmínka o obci
Benátky je z roku 1241, kdy byly Benátky společně s dalšími okolními osadami majetkem pruských
křižovníků a později byly majetkem Opatovického kláštera. Území obce bylo dle historických pramenů
osídleno již mnohem dříve, o čemž svědčí archeologické nálezy již z dob prvních kočujících kmenů. Od
14. století do 16. století byly Benátky postupně v rukou hned
několika statkářských rodů a v roce 1547 je obec připojena ke
smiřickému panství Viléma Trčka z Lípy. V držení rodu Trčků bylo
panství až do roku 1636, kdy císař Ferdinand II. přenechal smiřické
panství Matyáši Gallasovi. V roce 1675 prodal jeho syn František
Ferdinand Benátky hraběti Janu Šporkovi. V majetku rodu Šporků
byla obec de facto až do roku 1866, kdy území zasáhla pruskorakouská válka. Hlavní bojiště této významné bitvy se nacházelo
nedaleko a obec Benátky v té době sloužila jako zázemí pro vojska
a část jejich obyvatel musela na čas uprchnout. O Benátky se strhla
šarvátka a několik rakouských i pruských vojáků bylo zabito. Hroby
a pomníky padlých vojáků jsou na území obce dodnes. V Benátkách
byl zřízen polní lazaret. Část obce byla během války zničena a
několik domů vyhořelo. Z následků války se obec vzpamatovával několik následujících let. V roce 1914
část mužů z obce odešla do války, část z nich se již nevrátila. Za 1. světové války byl venkov obecně
postižen chudobou a až události z roku 1918 a vnik nové Československé republiky znamenal zlepšení
situace.
Od roku 1850 se obec nacházela v okrese Dvůr Králové nad Labem. Od roku 1951 patřila obec pod
Hořiněves a okres Jaroměř. Od 1. ledna 1958 byly Benátky samostatné a staly se součástí okresu Hradec
Králové. Po roce 1975 patřily znovu k Hořiněvsi. Od roku 1990 jsou opět Benátky samostatné.
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V obci Benátky se nachází několik drobných historických památek.
Nejvýznamnější z nich jsou Boží muka na křižovatce silnic č. 32210
a č. 32530 uprostřed obce, která jsou zapsána v seznamu
nemovitých kulturních památek ČR. Dále se na území obce nachází
několik drobných památek regionálního významu především
v podobě válečných hrobů z prusko-rakouské války roku 1866,
pietní místa a pamětní desky, drobné pomníky a památníky. Za
nejvýznamnější lze považovat pomníky bitvy roku 1866 umístěné
v centru obce. Jižní část obce je součástí Krajinné památkové zóny
„Území bojiště u Hradce Králové“. Katastr obce patří rovněž mezi
významná archeologická naleziště.
K 1. 1. 2014 žilo v obci Benátky celkem 109 obyvatel. Průměrná
hustota obyvatel činí 30,2 obyv./km2, což je výrazně pod průměrnou hodnotou KHK (116,2 obyv./km2)
i ČR (132,3 obyv./km2). Obec tak zaujímá v počtu obyvatel v pořadí všech 448 obcí v Královéhradeckém
kraji celkové 419. místo.
Přestože se počet obyvatel obce Benátky v posledních cca 25 letech trvale zvyšuje, ze statistického
retro-lexikonu obcí je patrné, že celkový počet obyvatel obce v průběhu 20. století výrazně poklesl.
Maximálního počtu obyvatel obec dosáhla v roce 1890 – 293 obyvatel, minimum pak bylo sečteno při
SLDB v roce 1991 – pouhých 92 obyvatel. Výrazný pokles počtu obyvatel je patrný především v období
po 2. světové válce a pak v období 70.tých až 80.tých let, kdy probíhal proces výstavby velkých sídlišť
a obyvatelstvo z venkova se stěhovalo do nových bytů ve městech.
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci Benátky dle SLDB v období 1869 – 2011
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Zdroj dat: retrospektivní lexikon SLDB, ČSÚ (údaje k datu sčítání)
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Vývoj počtu obyvatel v obci Benátky v období 2002 – 2014
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Zdroj dat: ČSÚ (údaje k 1.1. daného roku)
Velmi rozkolísaná je v obci Benátky struktura obyvatelstva podle pohlaví. Podíl žen se téměř
periodicky zvyšuje a snižuje cca ve čtyřletých epizodách a trvale se pohybuje pod hranicí 50 %, přičemž
v ČR i KHK žije v průměru více žen než mužů. V roce 2010 podíl žen klesl dokonce jen na 41,4 %. V tom
roce žilo v obci 41 žen a 58 mužů. Podíl žen se zvýšil především v posledních čtyřech letech a maxima
zatím dosáhl v roce 2012 (48,2 % žen).
Podíl žen v obci Benátky v období 2002 – 2014
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Zdroj dat: ČSÚ (údaje k 1.1. daného roku)
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Vývoj počtu mužů a žen v obci Benátky v období 2002 – 2014
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Zdroj dat: ČSÚ (údaje k 1.1. daného roku)
Z hlediska věkové struktury patří obec Benátky mezi neutrálně hodnocené. Index stáří1 byl k 1.1.2014
rovných 100 (průměr KHK 120,5), což znamená, že v obci žije stejný počet seniorů nad 65 let věku a
mladých lidí do 14 let věku. Struktura obyvatel dle základních věkových skupin je znázorněna
v následujícím grafu. K 1. 1. 2014 žilo v obci Benátky 14,8 % obyvatel ve věku 0- 14 let (19,3 % muži,
9,8 % ženy), 70,4 % obyvatel ve věku 15 – 64 let (70,2 % muži, 70,6 % ženy) a 14,8 % obyvatel starších
65 let (10,8 % muži, 19,6 % ženy).
Věkové složení obyvatel obce Benátky k 1. 1. 2014
0-14

ŽENY

MUŽI

CELKEM

5

15-64

65+

36

10

11

40

16

76

Zdroj dat: ČSÚ

1

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let.
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Průměrný věk obyvatel obce Benátky se trvale zvyšuje. K 1. 1. 2014 byl průměrný věk 38,7 let, zatímco
např. v roce 2010 to bylo 37,3 let. Tento trend kopíruje trendy věkového vývoje v ČR.
Podrobnější informace o věkovém složení obyvatelstva ze SLDB 2011 podává následující graf, tzv.
strom života / věková pyramida. Zde je patrná velmi silná generace obyvatel narozených v 70.tých
letech tzv. Husákovy děti a následující pokles počtu mladší věkových kategorií narozených od konce
80.tých a v 90.tých letech. Po roce 2000 opět nastupují silnější ročníky.
Struktura obyvatelstva obce Benátky dle pohlaví a věku v roce 2011 (dle SLDB)
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Zdroj dat: SLDB 2011, ČSÚ
Bilance celkového počtu obyvatel se mění jednak přirozeným pohybem obyvatel (proces rození a
umírání) a jednak mechanicky (migrací obyvatel). Za posledních osm sledovaných let byl v obci Benátky
celkový přírůstek2 obyvatel v letech 2006 – 2010 kladný, v roce 2011 už nulový a od roku 2012 je v
záporných hodnotách. Tento vývoj je totožný s migračním přírůstkem resp. úbytkem. Počet
vystěhovalých obyvatel. Vyjma je od roku 2011 vyšší než počet obyvatel přistěhovalých. Přirozený
přírůstek obyvatel je rozkolísaný, což u obce s malým počtem obyvatel je standardní. Od roku 2010 se
přirozený přírůstek pohybuje v kladných resp. nulových hodnotách, což je z hlediska demografického
potenciálu pozitivní jev.

2

Celkový přírůstek/úbytek obyvatel (výpočet) = přirozený přírůstek/úbytek (počet narozených – počet zemřelých) +
migrační přírůstek/úbytek (počet přistěhovalých – počet vystěhovalých)
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Vývoj ukazatelů pohybu obyvatel v letech 2006 – 2013 přepočtený na 1 000 obyvatel v obci Benátky
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Zdroj dat: Bilance, ČSÚ
Z hlediska národnostního složení lze považovat Benátky za národnostně jednotnou obec. Při SLDB
2011 uvedlo 72 (66 3 % ze všech obyvatel, 96 % z obyvatel, kteří svoji národnost uvedli) ze 109 obyvatel
českou národnost, 1 obyvatel se přihlásil ke slovenské národnosti a 2 k ukrajinské národnosti. Nutno
poznamenat, že 34 obyvatel (31,2 %) svoji národnost neuvedlo.
Údaj o náboženské víře v obci Benátky přiznalo v rámci SLDB v roce 2011 pouze 48,6 % obyvatel. Podle
náboženské struktury patří obec Benátky s 23,8 % věřících ve srovnání s průměrem za Královéhradecký
kraj (16,5%) a za Českou republiku (20,8%) k více religiózním obcím. Jen 13,7 % věřících obyvatel se
hlásí ke konkrétní církvi, z toho 80 % k Církvi římskokatolické.
Dle výsledků SLDB 2011 v obci Benátky převládala ve vzdělanostní struktuře obyvatel starších 15 let
skupina se středním vzděláním včetně vyučených bez maturity (42 % Benátky, 35,5 % KHK, 33,0 ČR) a
skupina s úplným středním vzděláním s maturitou (31,8 % Benátky, 27,4 % KHK, 27,1 % ČR). Podíly
obou těchto skupin jsou v obci Benátky vyšší, než jsou průměry za KHK a ČR. Podíl vysokoškolsky
vzdělaných byl v roce 2011 v obci Benátky 13,6 %, což je rovněž nad průměrem KHK (10,1 %) i ČR (12,5
%). Srovnají-li se údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání získané při SLDB 2001 a 2011 je zřetelný posun
k vyššímu dosaženému vzdělání, což kopíruje všeobecné trendy ve vývoji vzdělanosti. Podprůměrný je
v obci Benátky podíl obyvatel se základním nebo neukončeným vzděláním (10,2 % Benátky, 17,6 % KHK
i ČR).
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Struktura obyvatel obce Benátky dle dosaženého nejvyššího stupně vzdělání v roce 2011 (dle SLDB)
základní včetně
neukončeného
10,2%

vysokoškolské
13,6%
vyšší odborné
vzdělání
2,3%

střední vč.
vyučení
(bez maturity)
42,0%

úplné střední
(s maturitou)
31,8%

Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011
Počet obyvatel obce Benátky dle pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2011 (dle SLDB)
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bez vzdělání

0

ženy

Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011
Podle údajů posledního SLDB (26. 3. 2011) bylo v obci Benátky celkem 47 domů, přičemž ve všech
případech se jedná o domy rodinné. Z celkového počtu domů je 30 (63,8 %) trvale obydlených. Téměř
všechny obydlené domy jsou soukromé a jejich vlastníci v nich také bydlí. Nejvíce (40 %), v současnosti
obydlených domů, bylo postaveno v letech 1920 – 1970, 20 % obydlených domů je postaveno před
rokem 1920. V období 2001 – 2014 bylo v obci postaveno 5 nových domů, ale jen 2 z nich jsou
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dokončené resp. zkolaudované. Z celkového počtu 33 obydlených bytů v obci je 14 bytů (42,4 %) s 5 a
více místnostmi. Pouze 4 byty (1 %) mají méně než 3 místnosti.
V retrospektivním vývoji počtu domů v obci Benátky je patrné, že počet domů v obci se trvale mírně
zvyšuje, i když počet obyvatel obce retrospektivně klesal. Tento nárůst ovšem není nijak výrazný a je
plně v souladu s přirozeným vývojem demografických a sociálních potřeb obyvatel. V roce 1869 bylo
v obci o 11 domů méně než v roce 2011.
Dlouhodobý vývoj počtu domů v obci Benátky dle SLDB v období 1869 – 2011
60
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40
30

47

46

48

47

43
36

36

36

37

38

40

20
10
0
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Zdroj dat: retrospektivní lexikon SLDB, ČSÚ (údaje k datu sčítání)
Struktura domovního fondu v obci Benátky dle SLDB 2011
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Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011
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Obydlené byty v obci Benátky podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností dle
SLDB 2011
rodinné
bytové
ostatní
Celkem
domy
domy
budovy
Obydlené byty celkem
33
33
ve vlastním domě
z toho právní důvod užívání bytu

z toho s počtem obytných
místností

v osobním
vlastnictví
nájemní
družstevní
1
2
3
4
5 a více

26

26

-

-

-

-

-

-

3
4
8
7
14

3
4
8
7
14

-

-

Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011
Obec Benátky má ve svém územním plánu zanesené lokality pro novou bytovou výstavbu. Jedná se
spíše o jednotlivé parcely, které jsou lokalizovány výhradně v návaznosti na stávající výstavbu. Obec
Benátky nepočítá v nejbližší době s žádnou rozvojovou lokalitou pro „masovou“ výstavbu rodinných
domů. Teoreticky je dle územního plánu obce z roku 2014 vymezeno celkem 6 lokalit pro případnou
výstavbu nových RD. Celkem se jedná o potenciál až pro 15 RD. Největší uvažovanou lokalitou
k zástavbě je lokalita na jihu obce u komunikace III/32510 až pro 8 RD.
Porovná-li se struktura obyvatelstva z hlediska ekonomické aktivity3 v obci Benátky se strukturou za
vyšší územní celky, podíl ekonomicky aktivních obyvatel i míra ekonomické aktivity je v obci vyšší než
v KHK a ČR. Podle SLDB 2011 bylo v obci Benátky celkem 54 ekonomicky aktivních obyvatel (59,3 %),
což je o 3,4 % více než průměr za KHK a o 2,3 % více než průměr ČR.
Ekonomická aktivita u žen je výrazně nižší než u mužů. V obci Benátky bylo dle SLDB 2011 ekonomicky
aktivních 51,1 % žen a 68,2 % mužů. 94,4 % ekonomicky aktivních jsou zaměstnaní. 76,5 % z nich jsou
zaměstnanci, 19,6 % jsou OSVČ a 1 obyvatel je v pozici zaměstnavatele. U ekonomicky neaktivních
obyvatel je cca 40 % nepracujících důchodců a 40 % žáků a studentů, ostatních 20 % představují další
skupiny ekonomicky neaktivních. Podle pohlaví je patrné, že ženy jsou častěji v zaměstnaneckém
poměru, zatímco u mužů výrazně převládá práce na vlastní účet (OSVČ).

3

Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby starší 15 let bez rozdílu pohlaví, které si vydělávají prací anebo aktivně práci hledají,

tj. splňují požadavky na zařazení mezi zaměstnané a nezaměstnané. Do této skupiny tedy nepatří osoby, které z objektivních
nebo subjektivních důvodů nepracují pro výdělek. Skupina ekonomicky neaktivních zahrnuje všechny děti ve věku do 15 let,
dále žáky a studenty navštěvující vzdělávací a studijní instituce, starobní důchodce, nemocné a invalidní občany, ženy
v domácnosti, nebo takové, kteří žijí z renty či úspor.
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Obyvatelstvo obce Benátky podle ekonomické aktivity dle SLDB 2011

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
z toho podle postavení v zaměstnání

zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na vlastní účet

v tom:

Celkem muži ženy
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30
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1
1
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9

1

pracující důchodci

2

-

2
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2

-

2

3
52
20
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5

2
25
7
10
2

1
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13
9
3

8
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2

3

2

1

ze zaměstnaných

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
žáci, studenti, učni
z toho ostatní s vlastním zdrojem obživy
osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011
Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva obce Benátky dle odvětví v roce 2011
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Zdroj dat: ČSÚ, SLDB 2011
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Podle sektoru působnosti ekonomické aktivity nejvíce obyvatel obce Benátky působí v sektoru
zemědělství, lesnictví a rybářství (19,1 %), následuje sektor zdravotní a sociální péče a průmyslu (oba
12,8 %). Kompletní struktura ekonomicky aktivních obyvatel v obci podle odvětví je znázorněna ve výše
uvedeném grafu.
Jednou z významných charakteristik prostorových vazeb sídla je vyjížďka za prací a do škol. Z obce
Benátky dle výsledků SLDB 2011 vyjíždělo celkem 52 obyvatel, z toho 33 za prací (63,5 % vyjíždějících)
a 19 (36,5 %) do škol. Tyto ukazatele jsou vyšší než krajský či celostátní průměr. 78,8 % vyjíždějících do
zaměstnání vyjíždí do jiné obce v rámci okresu, 15 % vyjíždí do jiného okresu či kraje. Doba trvání cesty
do zaměstnání nebo do škol se u vyjíždějících pohybuje nejčastěji v rozmezí 15 – 29 minut a
nejčastějším cílem vyjížďky do zaměstnání je krajské město Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že v obci
není žádná škola, tak do škol vyjíždí 100 % žáků a studentů mimo obec. V opačném směru – tedy do
obce Benátky – dojíždí za prací jen několik lidí. Počet pracovních příležitostí v obci je velmi omezený.
Míra nezaměstnanosti v obci Benátky byla ke konci roku 2013 5,4 % (5,3 % muži a 5,6 % ženy) což ve
srovnání s průměrnou hodnotou KHK 7,3 % a ČR 8,2 % je výrazně nižší. Míra nezaměstnanosti v obci
Benátky se pod regionálními průměry drží dlouhodobě a má spíše klesající vývoj. Např. v roce 2008
byla míra nezaměstnanost v obci 6 %. Zvyšuje se ale průměrný věk uchazečů o práci. V roce 2008 byl
36,8 let a v roce 2013 43,8 let. Pozitivní je, že žádný z uchazečů o práci ke konci roku 2013 nebyl
nezaměstnaný dlouhodobě, tzn., nad 24 měsíců a žádný z uchazečů nepatřil mezi absolventy škol.
Podle Registru ekonomických subjektů (RES) vedeného u ČSÚ bylo v roce 2013 v obci Benátky
registrováno celkem 16 aktivních ekonomických subjektů (celkový počet evidovaných ekonomických
subjektů je 25). Podle odvětvové struktury (CZ-NACE) bylo z aktivních 5 subjektů zařazeno do kategorie
A Zemědělství, lesnictví, rybářství, po 3 subjektech v kategorii C Zpracovatelský průmysl a F
Stavebnictví, 2 subjekty v kategorii I Ubytování, stravování a pohostinství a po 1 subjektu v kategoriích
M Profesní, vědecké a technické činnosti, O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení a 1
subjekt nebyl oborově zařazen.
Největším zaměstnavatelem v obci je firma RCHP
Benátky s.r.o., kde pracuje i několik lidí z obce Benátky
a další sem za prací dojíždějí. Dalšími zaměstnavateli, je
Obec Benátky a zemědělský podnikatel Tomáš Bouček.
Ostatní registrované ekonomické subjekty jsou
živnostníci bez zaměstnanců. Z hlediska intenzity
podnikatelské aktivity (počet podnikajících fyzických
osob na 100 obyvatel) je obec Benátky s hodnotou 22,1
mírně pod průměrem Královéhradeckého kraje (24,5) i
České republiky (25,9).
Obec Benátky je malou obcí rezidenčně-zemědělského
charakteru v zázemí velkého/krajského města. Vlastní
občanské služby jsou v obci omezené. V obci se nachází
obecní hostinec, který je pronajímán. Součástí hostince
je i sál, kde se konají různorodé společensko-kulturní
akce (např. plesy, maškarní pro děti aj.). V současné
době dochází ke změně provozovatele a k rekonstrukci
15
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vnitřních prostor objektu hostince. Obchod v obci již není. V dřívějším objektu prodejny dnes sídlí
obecní úřad. Do obce třikrát týdně zajíždí pojízdná prodejna, kde si občané mohou nakoupit základní
potraviny. S kvalitou nabídky prodejny jsou občané vcelku spokojeni, problém vidí především
v nepravidelnosti časů dojezdu prodejny. V obci funguje místní knihovna. Místně příslušnou poštou
jsou Smiřice vzdálené cca 10 km od obce. Za ostatními službami musejí obyvatelé obce dojíždět buďto
do větších obcí v okolí, případně do krajského města. Nejbližší všeobecný lékař pro dospělé má ordinaci
v obci Hořiněves vzdálené cca 3 km nebo ve Smiřicích. Za ostatními specializovanými zdravotnickými
službami obyvatelé dojíždějí nejčastěji do Hradce Králové. Nejbližší mateřská škola je rovněž
v Hořiněvsi a na základní školu děti dojíždějí často do sousední Cerekvice nad Bystřicí. Pro děti je v obci
vybudované dětské hřiště, které obec plánuje ještě rozšířit o další herní prvky.
Na malou obec je spolková činnost v obci poměrně
pestrá. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, spolek
myslivců a v provozu je i místní knihovna, která má
otevřeno pravidelně jednou týdně. Zajímavou aktivitou
v obci je klub RC modelů aut, který zde má i svoji dráhu,
na které pořádá několikrát do roka závody pod seriálem
Safari cupu spojené s doprovodným programem.
V obci Benátky se během celého roku koná množství
společensko-kulturních či sportovních akcí, některé
z nich se dokonce již staly tradiční záležitostí. Jedná se
např. o:






Čarodějnice
Dětský den
Hasičský ples
Vítání občánků
zdobení a rozsvícení vánočního stromečku

a mnoho dalších akcí…
Technická infrastruktura není v obci příliš rozvinutá. Zásobování pitnou vodou je řešeno individuálně
z vlastních zdrojů resp. z domovních studní. Informace o množství a jakosti jímané vody nejsou známé.
Veřejný vodovod zatím v obci není. Obec má zpracovaný návrh resp. projektovou dokumentaci na
vybudování veřejného vodovodu s napojením na stávající vodovod v Máslojedech. Obec nemá ani
veřejnou kanalizaci. Je zde pouze povrchová kanalizace, která odvádí povrchovou dešťovou vodu a je
zaústěna do Mlakovské svodnice. Většina domů je vybavena septiky, žumpami nebo domovními ČOV,
ale část splašků rovněž odtéká přímo do Mlakovské svodnice. Do dešťové kanalizace jsou zaústěny
částečně i předčištěné vody ze septiků a žump. V případě výstavby veřejné kanalizace je v obci
vymezená rezervní plocha pro umístění obecní ČOV.
Zásobování elektrickou energií je v obci řešeno nadzemním vedením VN 370 z transformovny Všestary
a z něho vycházejícím rozvodným systémem a odbočkami s napětím 35 kV. Zásobování elektrickou
energií je v obci Benátky dostatečné vůči nárokům a je zajišťováno dvěma transformačními stanicemi.
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Vyjma zemědělského areálu je obec Benátky plynofikována. Rozvod zemního plynu byl v obci
proveden v roce 1998. Plynovodní rozvod je zaveden i do lokalit pro plánovanou výstavbu rodinných
domů. Plyn v obci Benátky využívá celkem 13 domů.
V obci Benátky funguje místní rozhlas vysílaný z Chlumu. Obec je plně kabelizována telefonní sítí a je
pokryta i signálem GSM.
Dopravní poloha obce je soustředěna především podél křížení silnice III. třídy č. 32510 (Máslojedy –
Benátky – Cerekvice nad Bystřicí) a silnice III. třídy č. 32530 (Hořiněves – Benátky). Další komunikace
v katastru obce jsou místní, resp. účelové. Místní komunikace mají charakter zpevněných nebo
částečně zpevněných cest, bez chodníků. Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i
současných zemědělských cest. Dopravním problémem je napojení některých místních a účelových
komunikací na komunikaci III. třídy převážně špatnou viditelností díky stávajícím objektům. Špatná
rozhledovost je řešena instalací silničních bezpečnostních zrcadel. Katastrem obce neprochází žádná
silnice vyšší třídy. Nejbližší silnicí II. třídy je č. 325 vedoucí z Chlumu přes Máslojedy a Hořiněves do
Lanžova. Obě silnice III. třídy z Benátek ústí na tuto silnici vyšší třídy. Kvalita silnic III. třídy vedoucí do
obce Benátky není dobrá. Silnice jsou úzké a asfaltový povrch je značně poškozen a rozrušen.
Vzhledem k silniční poloze obce není intenzita silničního provozu v obci vysoká. Dopravní sčítání
prováděno nebylo, ale silnice využívají především rezidenti a drobní podnikatelé o obci. V rámci
průzkumu si obyvatelé stěžovali na zvýšený hluk převážně ze zemědělských strojů. Chodníky ani
přechody pro chodce v obci nejsou. Provoz chodců je výhradně po sídelních komunikacích. Chodníky
jsou navrženy podél silnic III. třídy v návaznosti na autobusové zastávky. Doprava v klidu (parkování) je
uskutečňována především na soukromých parkovištích a podél komunikací. V obci není žádné větší či
centrální parkoviště a ani potřeba ho zřídit není identifikována. Obcí Benátky prochází jedna značená
cyklotrasa č. 4140 vedoucí z Máslojed do Hořic.
Železniční obslužnost je zajišťována regionální tratí č. 041
z Hradce Králové přes Ostroměř do Jičína. Vlastní vlakovou
zastávku obec nemá a nejbližší vlakovou zastávkou je
Hněvčeves. Vlaková zastávka je z obce vzdálena cca 1 až 1,5
km. Obyvatelé obce si v průzkumu často stěžovali na špatnou
kvalitu přístupové cesty k vlaku. Katastrem obce prochází
železniční trať č. 046 spojující Hněvčeves a Smiřice. Zastávka
přímo v obci Benátky na této trati není a nebyla. Tato trať je od
roku 2004 mimo provoz a v rámci mikroregionu se uvažuje o
jejím využití pro rekreační a zážitkové cesty případně doplněné muzejní expozicí v jednotlivých
nádražních objektech. Severní část katastru obce ještě protíná železniční vlečka vedoucí do společnosti
Čepro, která je rovněž napojena u železniční stanice Hněvčeves.
Hromadná doprava osob je v obci Benátky zajišťována převážně autobusovou dopravou. V obci se
nacházejí dvě autobusové zastávky v centru obce. Obec je zahrnuta do systému integrované dopravy
IREDO, což pomohlo částečně sladit navazující spoje. V plánu je rekonstrukce zastávky a vybudování
nástupiště s navazujícím chodníkem. Autobusoví dopravci provozují přes obec několik přímých a
přestupových spojů do Hradce Králové, kam obyvatelé nejčastěji dojíždějí za prací a do škol. V ranní a
odpolední špičce je počet spojů dostačují, mimo špičku je spojů méně. Víkendový provoz je omezen a
např. pracující dojíždějící o víkendu do práce mají problém s dostupností.
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Území obce Benátky leží v charakteristické krajině ploché pahorkatiny. Geomorfologicky patří do
provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Východolabská
tabule, podcelku Cidlinská tabule, okrsku Nechanická tabule. Geologické podloží je tvořeno především
svrchnokřídovými sedimenty – vápnité jílovce, prachovité slínovce – jizerského a bělohorského
souvrství, které jsou překryty kvartérní vrstvou spraší a sprašových hlín. Převládajícím půdním typem
jsou úrodné černozemě a hnědozemě. V katastru obce Benátky se nenachází žádné ložisko nerostných
surovin.
Klimaticky obec Benátky náleží do teplé oblasti s charakteristickým dlouhým, teplým a suchým létem.
Zima je typicky krátká, mírně teplá a suchá. Sněhová pokrývka bývá jen krátkodobá. Průměrný roční
úhrn srážek činí 600 mm/rok a nejvyšší úhrny jsou dosahovány ve vydatných deštích v letním období.
Území obce Benátky spadá do dílčího povodí Cidliny resp. povodí Labe. Západní hranicí katastru obce
Benátky protéká říčka Bystřice, která pramení jihovýchodně od obce Pecka a vlévá se jako
pravostranný přítok do Cidliny u Chlumce nad Cidlinou. Obcí protéká rovněž Mlakovská svodnice, která
se vlévá do Bystřice na západní hranici katastru obce. V zastavěném území – v centru obce Benátky se
nachází požární nádrž. V okolí této nádrže se plánuje úprava veřejného prostranství tak, aby zde vznikla
další klidová zóna obce. Již v minulých letech v místní části Dubina vzniknul revitalizací území rybník a
v okolí proběhla výsadba zeleně. Tato část obce se stala vyhledávanou a oblíbenou oddychovou zónou
obce.
Kvalita ovzduší v obci Benátky je nejvíce ovlivňována lokálními topeništi a kvalitou spalovaného
materiálu. Řešením je ekologizace domácích kotlů nebo přechod na jiný způsob vytápění (plyn,
elektrika). V obci není lokalizován žádný větší stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Jediným
registrovaným znečišťovatelem (dle Integrovaného registru znečišťování, www.irz.cz ) je zemědělská
společnost zabývající se chovem prasat RCHP Benátky, s.r.o. se zatížením ovzduší únikem amoniaku.
Díky novým technologiím se celkové úniky amoniaku u této společnosti snižují. Zatížení kvality ovzduší
mobilními zdroji/dopravou není významné. Nejbližší monitorovací stanice kvality ovzduší je v Josefově
a Hradci Králové.
Odstraňování odpadů v obci Benátky probíhá pravidelným svozem a převážně skládkováním. V obci
jsou instalovány sběrné nádoby na základní typy separovaného odpadu (papír, sklo, plasty, kovy,
nebezpečný odpad).
V obci není žádný významnější zdroj hluku. Největší hluk je z místní dopravy a dopravy převážně
nákladních a zemědělských vozidel.
Podél vodního toku Bystřice na západním okraji katastru obce Benátky je vymezená Evropsky
významná lokalita s názvem Bystřice, která patří do soustavy Natura 2000. Celková rozloha této EVL
je 51,7 ha a táhne se podél toku od Svatogothardské Lhoty
u Hořic přes Benátky, Mokrovousy, Nechanice až do
Boharyně. V užším pruhu je vymezené podél toku Bystřice
rovněž maloplošné zvláště chráněné území – přírodní
památka Bystřice o celkové rozloze 27,91 ha. Hlavním
předmětem ochrany přírodní památky Bystřice je velevrub
tupý (Unio crassus). Cílem ochrany je podpora a stabilizace
populace tohoto evropsky významného a silně ohroženého
Lastura velevruba tupého

18

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE BENÁTKY 2015 – 2025

PRACOVNÍ NÁVRH!

živočišného druhu včetně aktivní ochrany jeho biotopu; vhodnými formami ochrany vodního toku
zajistit stabilitu biotopu a podpořit jeho další šíření na lokalitě. Tok Bystřice je ekologicky nejstabilnější
lokalitou katastru obce Benátky a je rovněž zahrnut do územního systému ekologické stability (ÚSES).
Kromě regionálního biocentra Svíb a regionálního biokoridoru Bystřice je do ÚSES v katastru obce
Benátky zahrnuto několik dalších lokálních biokoridorů a biocenter např. lokální biocentrum Pavlánka
nebo Dubina, lokální biocentrum Mlakovská svodnice, Na Mlakách, Pod Skalkou a další.
Obec Benátky má zpracovaný Územní plán z roku 2014, který zpracovává potřeby rozvoje obce a je
součástí územně plánovací dokumentace.
V okolí obce Benátky se rozkládá především zemědělská půda, která je intenzívně obdělávána.
Zemědělská půda tvoří 83,4 % rozlohy obce. Orná půda tvoří celkem 76,7 % rozlohy katastru obce.
Zastavěná plocha zaujímá jen necelá 2 % rozlohy území obce. V okolí lesního komplexu Dubina a Svíb
je především lesozemědělské využití půdy. Krajina v okolí obce Benátky je tvořena plochami různé
ekologické stability. Ekologicky nejstabilnější je bezprostřední okolí vodní toku Bystřice, ekologicky
stabilní jsou i lesní porosty Dubina a Svíb, zatímco ekologicky nestabilní jsou především rozsáhlé plochy
orné půdy. Ornou půdu v okolí obce je potřeba chránit proti důsledkům vodní a větrné eroze především
vhodnými protierozními opatřeními především přírodního charakteru. Je potřeba dbát na dostatečné
zastoupení přírodní složky krajiny – např. remízky a další doprovodná zeleň podél cest, zatravnění,
zpevnění břehů vodotečí, čistota vodních koryt).
V obci proběhly komplexní pozemkové úpravy včetně mimosídelních komunikací. Jsou navrženy plochy
změn v krajině: navržení dvou vodních ploch a zalesnění u lesu Svíb v jižní části katastru obce.
Druhy pozemků v obci Benátky
Celková výměra pozemku
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé trávní porosty
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Nezemědělská půda

ha
277
0
0
5
0
19
301
18
3
7
32
60

Celkem

361

Nezemědělská
půda
16,62%

Zemědělská
půda (ha)
83,38%

Lesní
půda
5,90%

Vodní
plochy
0,98%

Zahrady
(ha)
2,30%

Zdroj dat: ČSÚ, ČUZK, 2013
Orná
půda
(ha)
90,82%
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Nástrojem finančního hospodaření obce je rozpočet. Obec Benátky vypracovává každoročně svůj roční
rozpočet v návaznosti na rozpočtový výhled a rozpočet zveřejňuje na úřední desce a na webových
stránkách obce. Rozpočtové hospodaření podává obraz o příjmech a výdajích obce v daném roce. Z
rozpočtu je možné vysledovat možnosti obce v oblasti výše příjmů, které jsou z hlediska výše a druhu
dány zejména legislativou, ale i možnostmi obce při zajišťování dodatečných vlastních příjmů
efektivním využíváním vlastního majetku. Výdaje mimo jiné odrážejí priority zastupitelstva v různých
zájmových oblastech obce. Výsledný stav hospodaření (saldo = příjmy – výdaje) za předchozí rok
podává obraz o plnění rozpočtu a tím jeho úspěšnosti z hlediska naplnění zastupitelstvem stanovených
cílů.
Z uvedených údajů je patrné, že celkové hospodaření obce ve sledovaném období 2000 – 2013 se
dostalo do záporných hodnot v letech 2004 – 2006 a v roce 2008. Od roku 2009 je rozpočet obce trvale
přebytkový. Obec se snaží naspořit kapitál na případné spolufinancování větších investičních akcí,
kterými by mohla být např. výstavba vodovodu. Celkové příjmy obce se v posledních 13 letech téměř
kontinuálně zvyšují. V roce 2000 byly celkové příjmy obce Benátky 728 750 Kč a v roce 2013 už 2,28
mil. Kč. V této souvislosti je nutné připomenout změnu rozpočtového určení daní, která právě malým
obcím částečně pomohla zvýšit příjmy. Celkové výdaje obce Benátky se v letech 2000 – 2006 zvyšovali
a dosáhly maxima ve výši 1,63 mil. Kč v roce 2006. V roce 2007 byly naopak velmi nízké pouze 387 740
Kč. Obec Benátky se dlouhodobě snaží výdaje minimalizovat a jejich výše má v posledních letech mírně
klesající tendenci. Obec Benátky není zatížena žádnými úvěry.
Příjmy a výdaje obce Benátky včetně salda v letech 2000 – 2013 (v Kč)

Zdroj dat: www.rozpocetobce.cz
Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější položku na straně rozpočtových příjmů obce, ve sledovaném
období tendenčně rostou s malými meziročními výkyvy. V roce 2000 byly daňové příjmy obce 628 tis.
Kč a v roce 2013 již 1,55 mil. Kč. K výraznějšímu nárůstu došlo především mezi lety 2007 a 2008.
Daňové příjmy tvoří zejména výnosy z daně z přidané hodnoty, dále daň z příjmů právnických osob,
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti, daň z příjmů právnických osob za obce a daň z nemovitostí, z níž obec inkasuje v souladu se
zákonem o rozpočtovém určená daní 100% výnosu. Do daňových příjmů rovněž patří i další, z hlediska
příjmů méně významné položky, a to místní poplatky a správní poplatky.
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Významným příjmem rozpočtu obce hned po příjmech daňových byly v letech 2007, 2012 a 2013
přijaté dotace. V roce 2007 obec obdržela dotaci 406 960 Kč, v roce 2012 to bylo 342 100 Kč a v roce
dokonce 464 839 Kč. V ostatních sledovaných letech se roční příjem dotací pohyboval převážně
v několika desítkách tisíc.
Největší část výdajů tvoří výdaje na veřejnou správu (místní správa, zastupitelstvo, volby ad.), které
byly maximální v roce 2006 a 2008, kdy dosahovaly výše 1,4 resp. 1,3 mil. Kč. V letech 2009 až 2013
mají sestupnou tendenci. Druhé v pořadí jsou výdaje na průmyslová odvětví hospodářství (silnice,
chodníky, odpadní vody ad.). Ty jsou meziročně velmi rozdílné. Od de facto nulových položek až po
maximum v roce 2004 - 557 890 Kč. V roce 2013 tvořily výdaje na průmysl ve výši 376 773 Kč celkem
37 % výdajů obce v tomto roce. Třetí významnou výdajovou položkou obce jsou výdaje na životní
prostředí (nakládání s odpady, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň), které v roce 2013 tvořily více než
15 % ze všech výdajů a dosáhly částky 160 348 Kč.
Struktura příjmů a výdajů obce Benátky v roce 2013

Zdroj dat: www.rozpocetobce.cz

Rozvojový potenciál v obci
Územní plán obce Benátky z roku 2014 prostorově stabilizuje zastavěné území obce. V návaznosti na
stávající zástavbu obce je navrženo několik nových ploch k přestavbě. Všechny návrhové lokality mají
stanovené funkční využití jako plochy smíšené obytné zástavby venkovského typu, což znamená, že
tyto plochy je v budoucnu možné využít nejen pro výstavbu objektů pro bydlení (rodinných domů), ale
i pro smíšenou zástavbu služeb např. zemědělského či jiného charakteru. V centru obce je rezervní
plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury rezervována pro případnou výstavbu ČOV.
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V rámci obce je vymezeno celkem 6 nových zastavitelných ploch s možností výstavby až 15 RD či pro
jinou výstavbu v souladu s daným regulativem ploch. Převážná část vymezených zastavitelných ploch
se nachází v jižní části obce a jejich souhrnná plocha je 2,04 ha, přičemž největší z nich (označená jako
Z3) je o velikosti 1,53 ha a je určena pro výstavbu až 8 RD. Jedna rozvojová lokalita o velikosti 0,24 ha
je vymezena ve východní části obce a jedna lokalita o velikosti 0,75 ha je vymezena na severu obce.
Obec v současné době neuvažuje o významnější výstavbě RD.
V oblasti dopravních ploch územní plán nenavrhuje nové dopravní plochy a respektuje stávající
cyklotrasy.
O rozšíření rekreačních ploch rovněž není uvažováno.
V katastru obce Benátky se nenacházejí žádné nevyužívané výrobní ani skladové areály či jiné plochy
tzv. brownfields.
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NÁZOROVÝ PRŮZKUM VEŘEJNOSTI
Dotazníkové šetření zaměřené na zjištění názorů a spokojenosti občanů obce starších 15-ti let, bylo
realizováno v září 2014 v rámci procesu tvorby Rozvojového plánu obce Benátky. Dotazníky obdrželi
z rukou zastupitelů všichni občané starší 15-ti let. Celkem bylo zastupiteli obce rozdáno 94 dotazníků.
Navráceno bylo celkem 56 vyplněných dotazníků (návratnost 59,6%), což je možné považovat za
velmi dobře reprezentativní vzorek. Všichni respondenti poskytli velmi cenné odpovědi pro vedení
obce a pro nastavení správných rozvojových směrů v obci. Šetření probíhalo dobrovolně a
anonymně.
Dotazník měl celkem pět věcných otázek a jednu otázku zaměřenou na zjištění základní struktury
respondentů.
Výsledky dotazníkového šetření byly prezentovány občanům na veřejném zasedání zastupitelstva obce
v lednu 2015 v místním hostinci.
Struktura respondentů
V rámci dotazníkového šetření byly zjišťovány základní identifikační údaje respondentů podle pohlaví,
věkové kategorie, nejvyššího dokončeného vzdělání a délky života v obci. Vyplnění těchto údajů bylo
dobrovolné a naprostá většina respondentů své údaje uvedla.
Podle pohlaví se respondenti rozdělili v podstatě na polovinu. Odpovědělo 27 mužů a 28 žen. Pouze 1
respondent své pohlaví neuvedl.
Největší podíl odpovědí pocházel z řad občanů ve
věku 40 - 59 let (20 respondentů) a ve věku 25 –
39 let (16 respondentů). Ve věku 60 a více let
odpovědělo na otázky 12 respondentů a 7
respondentů bylo ve věku 15 – 24 let. Pouze 1
respondent svoji věkovou kategorii neuvedl.

Respondenti podle pohlaví
bez
odpovědi
1,8%

žena
50,0%

Respondenti podle věku

muž
48,2%

60 a více
let
21,4%

bez
odpovědi
1,8%

15 - 24
let
12,5%

25 - 39
let
28,6%

Více než dvě pětiny respondentů (24), kteří
odpověděli, mají středoškolské vzdělání
s maturitou, téměř každý třetí respondent (17) je
vyučen. Vysokoškolsky vzdělaných respondentů
odpovědělo celkem 8, což je 14 % respondentů.

40 - 59
let
35,7%
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Struktura respondentů dotazníkového šetření do
značné míry odráží demografickou strukturu
obyvatel obce. Více viz analytická část
dokumentu.

Respondenti podle vzdělání

vysokošk
olské
14,3%

bez
odpovědi
3,6%

základní
8,9%

Více než 37 % respondentů odpovědělo, že v obci
žijí déle než 25 let. Lze je tedy považovat za
starousedlíky. Více než 10 let v obci žije celkem
65 % respondentů. Pouze 5 respondentů (9 %)
jsou do obce nově přistěhovalí a žijí zde méně než
4 roky.

vyučen,
střední
bez
maturity
30,4%

střední s
maturito
u a vyšší
odborné
42,9%

Respondenti podle délky života v obci
0

5

méně než 4 roky

10

20

25

5

5 - 9 let

14

10 - 24 let

15

25 let a více
bez odpovědi

15

21
1

Vyhodnocení odpovědí
1. otázka: Jak jste celkově spokojení s bydlením a kvalitou života v naší obci?
Jednalo se o uzavřenou otázku. Respondenti mohli zaškrtnout jednu ze čtyř odpovědí: velmi
spokojen/a, spíše spokojen/a, spíše nespokojen/a, velmi nespokojen/a.
Více než 90 % respondentů uvedlo v průzkumu, že je se životem v obci spokojeno, z toho je 16
respondentů (28,6 %) velmi spokojeno a 35 respondentů uvedlo, že je spíše spokojeno. Jedná se o
velmi vysoký podíl vyjádřené spokojenosti se životem v obci Benátky!
Spíše nespokojeno se cítí necelých jen 7 % občanů a možnost „velmi nespokojen“ označil pouze 1
respondent.




Velmi spokojeni jsou o něco více muži než ženy, občané se středoškolským vzděláním a
starousedlíci žijící více než 25 let v obci.
Spíše spokojeni jsou naopak více ženy než muži, převážně občané ve věku 40 – 59 let,
středoškolsky vzdělaní či vyučení a žijící v obci 25 a více let nebo 5 – 9 let.
Nespokojení jsou nejčastěji občané starší 60 let e žijící v obci 10 – 24 let nebo 25 let a více.
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Celková spokojenost obyvatel obce Benátky
s bydlením a kvalitou života

spíše
nespokojen
7,1%

velmi
nespokojen
1,8%
velmi
spokojen
28,6%

spíše
spokojen
62,5%

Zdroj dat: dotazníkové šetření v obci

2. otázka: S čím jste v naší obci nejvíce spokojeni? Co se vám nejvíce líbí?
Jednalo se o otevřenou otázku. Respondenti mohli napsat jakýkoliv svůj názor.
Pro účely vyhodnocení názorového průzkumu byli volné odpovědi respondentů seskupeny do
větších tematických celků – kategorií odpovědí.
Nejčastěji jsou občané spokojeni s klidným a příjemným prostředím v obci a se zelení. Chválí si
především pěknou přírodu v obci a klidovou zónu u rybníku/jezera včetně vysázené zeleně. Tuto
přednost obce uvedlo více než 40 % respondentů.
V kategorii kulturně-společenského života v obci respondenti nejčastěji mezi přednosti obce uvedli
akce pro děti – Mikuláš, rozsvícení stromečku, dětský den, maškarní, vítání občánků aj. i akce pro
dospělé (opékání prasete, RC hřiště).
Respondenti poměrně často také vyjádřili svoji spokojenost s vedením obce. Líbí se jim práce starosty
i zastupitelstva. Kladně hodnotí hospodaření obce a plnění volebních předsevzetí.
V dalších odpovědích se respondenti pozitivně vyjádřili k dětskému hřišti a knihovně a rovněž jsou
spokojeni s čistotou a pořádkem v obci a péčí o drobné kulturní památky.
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Největší přednosti v obci Benátky
0

5

10

15

klidné a příjemné prostředí, zeleň

20

25

23

kulturně-společenský život

11

veřejná správa - vedení obce

9

dětské hřiště

6

jiné (péče o památky, péče o seniory…)

4

čistota obce - úklid

3

knihovna

3

Zdroj dat: dotazníkové šetření v obci

3. otázka: S čím nejste v naší obci spokojeni? Jaké vnímáte největší nedostatky v naší obci?
Jednalo se o otevřenou otázku. Respondenti mohli napsat jakýkoliv svůj názor.
Pro účely vyhodnocení názorového průzkumu byli volné odpovědi respondentů seskupeny do
větších tematických celků – kategorií odpovědí.
Více než polovina respondentů uvedla mezi největší nedostatky v obci stav dopravní infrastruktury.
Občanům chybí chodníky a za špatný až katastrofální vnímají stav silnice vedoucí přes obec. Stěžují si
rovněž na hluk z dopravy. Zcela specifickým problémem se ukázala špatná přístupová cesta k vlaku,
kterou explicitně uvedlo 8 respondentů.
Respondenti mezi největšími nedostatky v obci rovněž často uvedli nespokojenost s občanskými
službami. Chybí jim obchod a nespokojenost vyjádřili s nepravidelným časovým příjedzdem pojízdné
prodejny ve stanovené dny. Několik respondentů uvedlo rovněž špatnou slyšitelnost místního
rozhlasu.
Šest respondentů vyjádřilo svoji nespokojenost s péčí o veřejná prostranství. Vadí jim např.
nedostatečná péče o travní plochy podél cest a neořezané stromy směrem na Máslojedy. Dále si stěžují
na vyhazování odpadků a nepořádek u kontejnerů.
V oblasti kulturního a společenského vyžití vnímají respondenti nedostatečný počet kulturních akcí pro
dospělé a pro „zviditelnění“ obce.
Chybějící kanalizaci a vodovod uvedlo mezi nedostatky obce ve volné otázce přibližně 10 %
respondentů.
Respondenti mezi nedostatky v obci uvedli rovněž špatnou dopravní dostupnost veřejnou dopravou,
především o víkendech a nespokojenost se zastávkou autobusu na Máslojedy.
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Největší nedostatky v obci Benátky
0

5

10

15

dopravní infrastruktura (silnice, chodníky hluk z…

20

25

23

občanské služby (prodejna, hospoda, rozhlas….)

9

přístupová cesta k vlaku

8

jiné

7

veřejná prostranství a čistota obce

6

společenské a kulturní vyžití

6

kanalizace, vodovod

6

veřejná doprava (dostupnost, jízdní řády, zastávka)

5

Zdroj dat: dotazníkové šetření v obci

4. otázka: Z následujících oblastí, které se obec snaží řešit, vyberte zaškrtnutím ty, které
vnímáte za nejdůležitější k okamžitému řešení.
Jednalo se o polootevřenou otázku. Respondenti mohli označit maximálně 3 možnosti z 6
vybraných problémů v obci, případně mohli uvést další problém. Respondenti vybírali z těchto
možností: Výstavba veřejného vodovodu v obci; rekonstrukce požární nádrže a požární
zbrojnice; rekonstrukce a výstavba chodníků; výstavba zastávky na Máslojedy; péče o veřejná
prostranství a zeleň, úprava dětského hřiště; výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.
Vybráním z nabízených možností v dotazníku občané stanovili priority nutné k okamžitému řešení.
Více jak 50% respondentů chce vybudovat veřejný vodovod v obci.
Necelá polovina respondentů uvedla za prioritní rekonstrukci a výstavbu chodníku.
S menším odstupem respondenti uvedli nutnost výstavby kanalizace a ČOV (37 % respondentů).
Čtvrtina respondentů označila za prioritu obce výstavbu autobusové zastávky na Máslojedy, péči o
veřejná prostranství a zeleň včetně úpravy dětského hřiště a rekonstrukci požární nádrže a požární
zbrojnice.
Mezi jiné oblasti k řešení 5 respondentů uvedlo problematickou přístupovou cestu k vlaku. Chtějí její
rozšíření, vylepšení a udržování. Dále uvedli úpravu prostranství kolem OÚ a špatný stav komunikace.
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Nejdůležitější oblasti k řešení v obci Benátky
0

5

10

15

20

25

30

výstavba veřejného vodovodu v obci

35

29

rekonstrukce a výstavba chodníků v obci

27

výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

21

výstavba zastávky autobusu na Máslojedy

16

péče o veřejná prostranství a zeleň, úprava
dětského hřiště

15

rekonstrukce požární nádrže a požární zbrojnice

14

jiné

9

Zdroj dat: dotazníkové šetření v obci

5. otázka: Chcete na závěr něco dodat?
Jednalo se o otevřenou otázku. Respondenti mohli napsat jakýkoliv svůj názor.
Tato doplňková otevřená otázka umožnila respondentů uvést na závěr jakýkoliv názor. Většinou se zde
opakovali již v předchozích otázkách identifikované odpovědi např. ohledně dopravy a cesty k vlaku,
chodníky, rozhlas, obchod, dovybavení dětského hřiště, více kulturních akcí a zábavy.
Mezi jedinečnými názory se objevili např.:
 velmi kladně hodnotím Váš zájem o obec ( viz. tento dotazník)
 obce vedou k zániku pro nemobilní lidi - zrušení společenských organizací (stmelení obce) na veřejné není přehled o dění a nákladech obce
 na podzim (1xročně) kontejner na zelený odpad (listí, tráva) na dvou místech- náves, druhé
místo lokalita "u kaštanů"
 neutrácet za zbytečné projekty stylu "zastávka Máslojedy" a šetřit na vodovod a kanalizaci
 všechno nejde udělat naráz a hned, ale občané obce by měli přispět pro lepší bydlení a ne jen
brát od obce
 zajištění protipovodňové zábrany u č.p.10
 více využívat webové stránky, ve smyslu lepší optimalizace a přehlednosti; všiml jsem si, že
tvar poštovní adresy, kterou prezentuje obec, se neshoduje s tvarem, který prezentuje česká
pošta…. asi není problém, jen upozornění na nekonzistenci
 zatravněná nebo zpevněná cesta pro houbaře nebo turisty od asfalt. cesty u "Červinků" k lesu
 když obec dělá pro občany, měl by se každý občan nad sebou zamyslet a něčím přispět pro
svoji obec
 vybudování kaple
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HLAVNÍ KLADY A ZÁPORY OBCE
Hlavní klady obce Benátky
Klidné venkovské prostředí s dostatkem zeleně
Blízkost a dobrá dostupnost krajského města
Stabilní sociodemografická situace v obci
Nízká nezaměstnanost
Bohatý kulturně - společenský a spolkový život
Poloha mimo hlavní silniční tahy bez nadměrného zatížení dopravou
Vymezení a úprava klidových zón v obci (Svíb a Dubina)
Ochrana přírodních biotopů převážně podél řeky Bystřice
Pravidelný svoz a separace odpadů
Komplexní pozemkové úpravy
Dlouhodobě přebytkový rozpočet bez zadluženosti obce
Aktivní práce zastupitelstva, příjmy z dotací, spolupráce s DSO a MAS
Spokojenost místních obyvatel (dle průzkumu)

Hlavní zápory obce Benátky
Špatná kvalita silnic, nepřehledné křižovatky
Chybějící chodníky a přechody
Špatný stav přístupové cesty k vlaku
Absence veřejného vodovodu a kanalizace, napojení na ČOV
Nedostatek pracovních příležitostí v obci, vysoká vyjížďka za prací
Omezené služby občanské vybavenosti – absence obchodu
Nepravidelnost časových příjezdů pojízdné prodejny ve stanovené dny
Špatná slyšitelnost místního rozhlasu v některých místech obce
Nevyužitá železniční trať č. 046
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ROZVOJOVÉ SMĚRY OBCE
Rozvojové směry obce Benátky vychází z obecných východisek platných pro rozvojové dokumenty, ale
zejména ze skutečných a reálných potřeb území a toho, aby byla obec schopná dosáhnout udržitelného
rozvoje. Základním vnitřním východiskem volby rozvojových směrů jsou předcházející výstupy, tj.
názorový průzkum veřejnosti a charakteristika obce identifikující klady a zápory obce.
Základním vnějším východiskem pro formulaci rozvojových směrů obce jsou priority nadřazených
programových dokumentů na regionální (Královéhradecký kraj) i národní (ČR) úrovni. Na úrovni
regionu je to především Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a na národní úrovni
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.
Hlavní směry rozvoje obce Benátky jsou postaveny na posilování nejvýznamnějších předností obce
(klady) a na eliminaci největších nedostatků (zápory), které do značné míry spoluurčují potenciál obce.
Pro další rozvoj obce Benátky byly stanoveny tři hlavní rozvojové oblasti. Každá tato oblast má
stanoveno několik rozvojových směrů s rozvojovým cílem a ty jsou naplňovány rozvojovými aktivitami.
Obec Benátky má stanoveno několik projektových záměrů, které by v nadcházejících letech chtěla řešit.
Jejich realizace závisí především na dostupnosti dotace a dalších finančních i lidských zdrojů. Možnosti
pro realizaci těchto projektových záměrů shrnuje Akční plán – indikativní seznam projektů, který byl
stanoven s krátkodobým horizontem let 2015 – 2018. Toto období je v souladu s volebním obdobím
představitelů obce. Tento Akční plán je možné kdykoliv aktualizovat či doplňovat. Měl by sloužit jako
realizační nástroj vlastního strategického dokumentu.

Struktura strategie
VIZE
ROZVOJOVÁ OBLAST
-

ROZVOJOVÝ SMĚR
ROZVOJOVÝ CÍL
ROZVOJOVÉ AKTIVITY
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Akční plán 2015 - 2018
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OBEC BENÁTKY
ROZVOJOVÉ SMĚRY OBCE 2015 - 2025

VIZE
Benátky jsou pěknou a klidnou venkovskou obcí
s kvalitními infrastrukturou a spokojenými občany.

1. Rozvojová oblast
INFRASTRUKTURA

2. Rozvojová oblast

3. Rozvojová oblast

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOT V OBCI

• 1. 1 Zkvalitnění
dopravní
infrastruktury

• 2. 1 Ochrana
životního prostředí a
péče o krajinu

• 3. 1 Kulturně společenský a
spolkový život

• 1. 2 Dostupnost
hromadnou
dopravou

• 2. 2 Péče o veřejná
prostranství

• 3. 2 Služby a
občanské vybavení
• 3. 3 Rozvojový
potenciál

• 1. 3 Rozvoj
technické
infrastruktury
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Rozvojová oblast 1 INFRASTRUKTURA

Rozvojový směr 1. 1 ZKVALITNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Rozvojový cíl:
Zkvalitnit povrch silnic a místních a účelových komunikací a zvýšit bezpečnost silničního provozu
pro chodce a cyklisty.
Rozvojové aktivity:
1. 1. 1 Rekonstrukce průjezdních komunikací III. třídy
1. 1. 2 Oprava a rekonstrukce místních a účelových komunikací
1. 1. 3 Zkvalitnění rozhledovosti na křižovatkách, instalace zrcadel
1. 1. 4 Vybudování chodníků pro zvýšení bezpečnosti obce
1. 1. 5 Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek

Rozvojový směr 1. 2 DOSTUPNOST HROMADNOU DOPRAVOU
Rozvojový cíl:
Zajistit obyvatelům obce dostatečné spojení s okolím hromadnou dopravou za účelem dojížďky do
zaměstnání a škol, za lékařskou péčí, kulturou a dalšími službami.
Rozvojové aktivity:
1. 2. 1 Podpora kvalitního spojení hromadnou dopravou
1. 2. 2 Zkvalitnění přístupu k vlaku – zastávka Hněvčeves
1. 2. 3 Podpora využití železniční tratě č. 046

Rozvojový směr 1. 3 ROZVOJ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Rozvojový cíl:
Vybudovat v obci chybějící veřejnou technickou infrastrukturu, podpořit napojení rodinných domů
na plyn, vodovod a kanalizaci.
Rozvojové aktivity:
1. 3. 1 Vybudování veřejného vodovodu
1. 3. 2 Vybudování veřejné kanalizace a ČOV
1. 3. 3 Podpora napojení rodinných domů na plyn, vodovod a kanalizaci
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Rozvojová oblast 2 PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

Rozvojový směr 2. 1 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PÉČE O KRAJINU
Rozvojový cíl:
Eliminovat negativní dopady na složky životního prostředí a zachovávat přírodní bohatství.
Rozvojové aktivity:
2. 1. 1 Podpora ochrany přírodních biotopů a ekosystémů (Bystřice, Dubina, Svíb …)
2. 1. 2 Podpora separace odpadů
2. 1. 3 Protierozní opatření na zemědělské půdě
2. 1. 4 Snížení znečištění ovzduší - ekologizace lokálních topenišť
2. 1. 5 Péče o krajinu ve vazbě na komplexní pozemkové úpravy

Rozvojový směr 2. 2 PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Rozvojový cíl:
Budovat, obnovovat a udržovat kvalitní a čistá veřejná prostranství a veřejnou zeleň v obci.
Rozvojové aktivity:
2. 2. 1 Údržba veřejných prostranství v obci
2. 2. 2 Zkvalitnění veřejných prostranství, výsadba zeleně
2. 2. 3 Zkvalitnění rekreačních a oddychových zón v obci
2. 2. 4 Rekonstrukce požární nádrže
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Rozvojová oblast 3 ŽIVOT V OBCI

Rozvojový směr 3. 1 KULTURNĚ – SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT
Rozvojový cíl:
Obohacovat život v obci různorodými kulturně - společenskými aktivitami a podporovat setkávání
místních občanů ve spolcích, klubech i při jiných příležitostech.
Rozvojové aktivity:
3. 1. 1 Podpora spolkové činnosti (SDH, RC klub, myslivci, knihovna…)
3. 1. 2 Podpora konání různorodých kulturně – společenských aktivit pro děti a dospělé

Rozvojový směr 3. 2 SLUŽBY A OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Rozvojový cíl:
Podporovat stávající občanské služby v obci pro zkvalitnění života místních obyvatel.
Rozvojové aktivity:
3. 2. 1 Rozvoj dětského hřiště
3. 2. 2 Rekonstrukce a provoz obecní hospody
3. 2. 3 Podpora obslužnosti pojízdnou prodejnou a obchodních internetových služeb pro občany

Rozvojový směr 3. 3 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL
Rozvojový cíl:
V návaznosti na územní plán podporovat rozvojový potenciál obce a aktivně spolupracovat
s vyššími subjekty při zajištění rozvoje celého regionu.
Rozvojové aktivity:
3. 3. 1 Podpora místní samosprávy a aktivní spolupráce při rozvoji obce s DSO, MAS a dalšími
3. 3. 2 Podpora individuální bytové výstavby
3. 3. 3 Podpora podnikatelských aktivit v obci
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1. 1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury

XXX

X

1. 2 Dostupnost hromadnou dopravou

XXX

X

1. 3 Rozvoj technické infrastruktury

X

5. Vyvážený
rozvoj a správa
regionu

4.
Environmentální
prostředí a sítě

3 . Veřejné služby
a občanská
společnost

Strategické oblasti
Strategie rozvoje
KHK 2014 – 2020

2 . Dopravní
dostupnost a
mobilita

Rozvojové směry
obce Benátky

1. Konkurenceschopnost a
inovace

Vazba rozvojových směrů obce Benátky na strategické oblasti Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020

XXX

2. 1 Ochrana životního prostředí a péče o
krajinu

XXX

2. 2 Péče o veřejná prostranství

X

3. 1 Kulturně – společenský a spolkový
život

XXX

XXX

3. 2 Služby a občanské vybavení

X

XXX

3. 3 Rozvojový potenciál

XX

X

X

XX

Vazba: x – slabá, xx – střední, xxx - silná

1. 1 Zkvalitnění dopravní
infrastruktury

X

1. 2 Dostupnost hromadnou
dopravou

X

1. 3 Rozvoj technické
infrastruktury

X

X

XX
XX

X

XX

XXX

2. 2 Péče o veřejná
prostranství

3. 2 Služby a občanské
vybavení

P. 9 Podpora spolupráce
na místní a regionální
úrovni

X

2. 1 Ochrana životního
prostředí a péče o krajinu

3. 1 Kulturně – společenský
a spolkový život

P. 7 Ochrana přírody a
krajiny, kvalitní a
bezpečné prostředí pro
život
P. 8 Zkvalitnění
institucionálního rámce
pro rozvoj regionů

P. 6 Ochrana a
udržitelné
využívání zdrojů v
regionech

P. 5 Oživení periferních
území

P. 4 Vyvážený rozvoj
stabilizovaných území

P. 3 Zkvalitnění
sociálního
prostředí rozvojových
území

Priority
Strategie
regionálního
rozvoje ČR
2014 – 2020

P. 2 Rozvoj klíčové
infrastruktury
nadregionálního
významu

Rozvojové
směry
obce
Benátky

P. 1 Využití potenciálu
rozvojových území

Vazba rozvojových směrů obce Benátky na priority Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020

XX
XX

X

X

XX

X
XX

3. 3 Rozvojový potenciál

XXX

Vazba: x – slabá, xx – střední, xxx – silná
35

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE BENÁTKY 2015 – 2025

PRACOVNÍ NÁVRH!

SEZNAM ZKRATEK
ČR
ČOV
ČSÚ
EU
EVL
ITI
KHK
NUTS
o.p.s.
ORP
OSVČ
POÚ
PP
RD
SDH
SLDB

Česká republika
Čistírna odpadních vod
Český statistický úřad
Evropská unie
Evropsky významná lokalita
z angl. integrovaná územní investice
Královéhradecký kraj
územní statistická jednotka
obecně prospěšná společnost
obec s rozšířenou působností
osoba samostatně výdělečně činná
obec s pověřeným obecním úřadem
přírodní památka
rodinný dům
sbor dobrovolných hasičů
Sčítání lidu, domů a bytů
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PŘÍLOHY

Příloha 1
Akční plán – Indikativní seznam projektů 2015 - 2018

Příloha 2
Dotazník pro občany obce Benátky

Příloha 3
Databáze odpovědí z dotazníkového šetření mezi občany obce Benátky
samostatná příloha v elektronické podobě na CD
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