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Úvod

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je dlouhodobý programový dokument vytyčující záměry obce
na období 7 let. Jde tedy o dokument, který se neomezuje pouze na jedno volební období zastupitelstva
obce. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celého území obce,
včetně komunity a jejího fungování. Vzniká na základě styku s veřejností, soukromou sférou, občany,
podnikateli, majiteli pozemků, odborníky, správou obce a státu.

PRO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je dosažitelné. Rovnováhy mezi
dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot. PRO je důležitým nástrojem k
upevnění pozice v regionu a posílení její konkurenceschopnosti. Je podkladem pro rozvojové aktivity a
územní plánování v obci, ale i v regionu. Přispívá k tomu, aby obec efektivně využívala finanční
prostředky jak z vlastního rozpočtu, tak i z vypsaných dotačních titulů. Dokument umožní představitelům
obce koncepční plánování rozvoje obce.

PRO umožní obci:
- naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
- rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
- koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
- prosazovat a chránit veřejný zájem
- stanovit priority obce, místních obyvatel, podnikatelských subjektů a následně investičního programu
- posílit sounáležitost mezi lidmi navzájem
- posílit odpovědnost místních obyvatel za další rozvoj obce tak, aby přicházeli s konkrétními návrhy a
  řešením daného problému

Program rozvoje obce musí vycházet ze sociálně ekonomické analýzy současného stavu, zhodnotit silné a
slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika. Program rozvoje obce
Benešov u Semil je zpracován dle metodiky garantované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kompletní
metodiky, včetně dalších nástrojů tvorby programů rozvoje obcí jsou k dispozici na www.obcepro.cz.

Dokumentem, bezprostředně navazujícím na tento program, by měl být operativní roční plán akcí,
určených k realizaci na základě aktuálních možností obce.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce
1. Území

Geografická poloha a území
Obec Benešov u Semil se nachází ve východní části Libereckého kraje - okrese Semily - správním obvodu
ORP Semily.

Obec se rozkládá na jižním svahu Benešovského vrchu (567 m. n. m.), z něhož je pěkný pohled na
hřebeny Krkonoš, Ještěd, Tábor, Kozákov a Kumburk. Malebná zákoutí vytváří Jizera, která tvoří
přirozenou jižní hranici obce a do níž se vlévá všech šest benešovských potoků. Ty protékají kouzelnými
roklinami a na své cestě vytvářejí i malé vodopády. Umožňuje jim to i výškový rozdíl obce, který činí na
necelých třech kilometrech 236 metrů.

Benešov je ideální výchozí místo pro turistiku a cykloturistiku. Obcí procházejí dvě značené cyklotrasy. V
létě je možnost přírodního koupání a rybaření. Na břehu Jizery se v blízkosti obce nachází golfové hřiště.
V zimě jsou zde dobré podmínky pro lyžařskou turistiku, z Benešova vede stopa směrem k Vysokému nad
Jizerou. Nad vrchem Strážník, na poli zvaném Na Kamenci, je naleziště chalcedonů, achátů, jaspisů, opálů
a křišťálů.

 

Tabulka č. 1, Vzdálenost obslužných středisek od Benešova u Semil – dostupnost po silničních tazích

Zdroj: ČSÚ, mapy.cz, vlastní zpracování

Tabulka č. 2, Hustota zalidnění ve srovnání s SO ORP Semily

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Území obce Benešov u Semil se rozkládá na ploše necelých 5,39 km2 s počtem 863 obyvatel k 1. 1.
2019. Hustota zalidnění 155,5 obyvatel na km2 a je lehce vyšší ve srovnání se správním obvodem ORP
Semily.



PROGRAM ROZVOJE OBCE BENEŠOV U SEMIL 3 / 42

 

Tabulka č. 3, Základní údaje

 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

 

Tabulka č. 4, Struktura půdy

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

 

Struktura půdy je ve srovnání s ORP podstatně rozdílná. Tento rozdíl je zapříčiněn charakteristikami
města Semily. Nicméně ve srovnání se SO ORP Semily je koeficient ekologické stability mírně vyšší
(Benešov u Semil 1,69, Semily 2,12, SO ORP Semily 1,51). Tento stav resp. samotný ukazatel vysvětluje,
jaký podíl vlastního území obce byl ovlivněn zamýšlenou činností člověka.
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2. Obyvatelstvo

V kapitole obyvatelstvo jsou sledovány základní charakteristiky, jako je například vývoj celkového počtu
obyvatelstva, přirozený přírůstek a úbytek, přírůstek stěhováním, věková a vzdělanostní struktura
obyvatelstva.

Tabulka č. 5, Vývoj celkového počtu obyvatel v absolutních hodnotách

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vývoj celkového počtu obyvatel má ve sledovaném období kolísavý trend a není zaznamenán žádný
výkyv.

Následující graf zachycuje Benešov u Semily ve srovnání se SO ORP Semily v meziročním vývoji počtu
obyvatel.

Z grafu je patrné, že vývoj počtu obyvatel kopíruje trend vývoje širšího území SO ORP Semily s menší
odchylkou nárůstu počtu obyvatel v obci v roce 2014.

Graf č. 1, Srovnání meziročního vývoje počtu obyvatel v %, 2009 - 2018

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V grafu je také zachycen vývoj celkového počtu obyvatel, který je počítán k výchozímu roku 2009.
Výchozí rok je znázorněn hodnotou 100% a v absolutním vyjádření v případě Benešova u Semil odpovídá
hodnotě 871 obyvatel. Celkový vývoj obyvatelstva ovlivňují dvě základní složky tohoto ukazatele. První se
týká mechanického pohybu obyvatel (vystěhovalí, přistěhovalí) a druhá přirozené změny obyvatel
(narození, zemřelí).
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Graf č. 2, Vývoj a struktura celkového přírůstku obyvatel v absolutních hodnotách, 2009 - 2018

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

 

U přirozeného přírůstku obyvatel se ve sledovaném období jedná o stabilní, vyrovnaný vývoj. Tento vývoj
přirozeného přírůstku má ve smyslu stability obyvatel pozitivní vliv na demografickou strukturu a věkové
složení obyvatel.
U vývoje mechanického pohybu obyvatel dochází k podstatným přírůstkům obyvatel. Počet
vystěhovalých obyvatel je převýšen počtem nově přistěhovalých a ve srovnání s přirozeným přírůstkem
se jedná o zásadní složku celkového přírůstku obyvatel Benešov u Semil.
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Tabulka č. 6, Přehled údajů za přirozený a mechanický pohyb obyvatel mezi roky 2009 – 2018
v absolutních hodnotách

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Přirozený přírůstek je výsledkem procesu rození a vymírání obyvatel. Z vývoje narozených je zřejmé
ustálení hodnot na průměrné hodnotě cca 10 obyvatel/rok. Z trendů v oblasti reprodukčního chování
obyvatel ČR nelze předpokládat již větší pozitivní výkyvy, spíše se bude jednat o mírný pokles. To stejné
již neplatí pro hodnoty zemřelých, u kterých lze očekávat negativními výkyvy zapříčiněné silnými
demografickými vlnami poválečných ročníků, které budou mít přímý vliv na záporné hodnoty přirozeného
přírůstku. Je nutné brát v úvahu negativní vývoj migračního přírůstku v posledních letech, který ve
výsledku určuje růst celkového počtu obyvatel. 

Z trendu vývoje počtu obyvatel je patrná potřeba posílení atraktivity území obce z hlediska rozvoje
bydlení (obytné funkce).

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura je sledována na základních věkových skupinách, které jsou svým rozložením
ekonomické povahy. Jedná se o složku tzv. předproduktivní 0 až 14 let, produktivní 15 až 64 let a
poproduktivní 65 let a více. Pro sledování vývoje jsou použity milníky roků 2011, 2015 a aktuálně rok
2018.

Tabulka č. 7, Územní srovnání vývoje hlavních věkových skupin v letech 2011, 2015, 2018 v % a
absolutně

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Ze srovnání území je patrné, že obec Benešov u Semil vykazuje konzistentní vývoj ve složení obyvatel
než je tomu v celém území SO ORP Semily. Věkové složení obyvatel ve věku 0-14 je dokonce nad
průměrem SO ORP Semily. Složení obyvatel v poproduktivním věku 65+ je naopak pod průměrem SO
ORP Semily.  Aktuální relativní hodnoty odpovídají roku 2011, přičemž poměr všech tří složek lze hodnotit
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velmi pozitivně.

 Graf č. 3, Vývoj základních věkových skupin v letech 2011, 2015, 2018

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Při bližším pohledu na vývoj věkové struktury obce Benešov u Semil lze konstatovat, že současné složení
základních věkových skupin je v ideálním poměru a celorepublikový trend stárnutí obyvatelstva a nároky
tím vyvolané nejsou v současné době pro Benešov u Semil aktuální problematikou. Pro rozvojové účely
obce je nezbytné analyzovat detailněji věkové skupiny, a to vzhledem k možnosti předvídat potřeby
obyvatelstva.
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Graf č. 4, Věková struktura obyvatel Benešova u Semil k 31. 12. 2018

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Ze zastoupených věkových skupin je patrné, že dominantní skupinou jsou obyvatelé v produktivním věku
(40 – 44 let a 45-49 let). Nejnižší věkové skupiny do 14 let jsou obsazeny relativně silně a v tomto ohledu
je možné předpokládat rozvojové aktivity obce.

 

Vzdělanostní struktura

Tabulka č. 8, Struktura obyvatel starších 15 let podle nejvyššího dokončeného stupně vzdělání v % v roce
2011

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, vlastní zpracování

Benešov u Semil dosahuje ve srovnání s širším územím ORP Semily ve vzdělanostní struktuře
obyvatelstva srovnatelných hodnot. Vzdělanostní struktura samotné obce Benešov u Semil je zachycena
v následujícím grafu, ze kterého lze vyčíst absolutní hodnoty reprezentující jednotlivé kategorie.
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Graf č. 5, Vzdělanostní struktura obyvatel Benešova u Semil starších 15 let  v roce 2011, absolutní
hodnoty

 Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, vlastní zpracování

Benešov u Semil vykazuje ve vzdělanostní charakteristice obyvatelstva srovnatelných hodnot s obcemi
stejné velikosti, což poukazuje na aktuální procesy a jevy ve vývoji – silná míra suburbanizace.

3. Hospodářství

V této kapitole jsou analyzovány popisné a vývojové charakteristiky municipální ekonomiky Benešova u
Semil.
Jedná se o analýzu podnikatelských subjektů, zaměstnanosti resp. trhu práce, mobility pracovní síly.

 

Tabulka č. 9, Ekonomické subjekty se sídlem na území Benešova u Semil podle právní formy k 31. 1.
2017

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Tabulka zachycuje ekonomické subjekty (se zjištěnou aktivitou) se sídlem v obci, tzn., že zde nemusí
jednoznačně působit. Zároveň z dat není možné určit subjekty, které působí v Benešově u Semil a sídlo
mají v jiné obci. Převládající právní formou subjektů je živnostenské podnikání 81,9 % (177
subjektů). Nejvíce subjektů vykazuje aktivitu v oborech – stavebnictví, obchod, zemědělství a průmysl.

 

 

Podrobný rozpis fyzických osob dle předmětu činnosti je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 10, Podnikající fyzické osoby dle předmětu činnosti, Benešov u Semil k 31. 12. 2019

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Téměř všichni živnostníci podnikají bez zaměstnanců, nebo své zaměstnance neuvádějí.

V obci nepůsobí žádný zaměstnavatel, který by zaměstnával výrazně větší množství zaměstnanců s
bydlištěm v obci nebo blízkém okolí.
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Tabulka č. 11, Podnikající právnické osoby

Zdroj: Individuální výpis z Registru ekonomických subjektů, ČSÚ, vlastní zpracování

Vzhledem k polohovým a funkčním charakteristikám obce (dominantní obytná a mizící ekonomická
funkce) je rozvoj ekonomiky v obci přímo v obci vázán na spádová střediska se silnou pracovní funkcí.

Nezaměstnanost

Ukazatel nezaměstnanosti je možné v rámci analýzy hodnotit spíše tendenčně ve srovnání s vyšší územní
jednotkou. Samostatně za obec Benešov u Semil není možné provést dlouhodobější srovnání, jelikož do
roku 2014 využívalo MPSV jinou metodiku výpočtu nezaměstnanosti než ve srovnání s roky
následujícími. 

Tabulka č. 12, Územní srovnání vývoje nezaměstnanosti v %

Zdroj: ČSÚ, Integrovaný portál MPSV, vlastní zpracování

V tabulce je sledováno období sedmi let, pro které je charakteristický průběh ekonomického cyklu
(ekonomické krize a následného růstu). V období ekonomického růstu nezaměstnanost nepřekračuje
hranici 5 %. V období ekonomické krize došlo k nárůstu nezaměstnanosti ve srovnatelných poměrech
jako v celém území SO ORP Semily. Relativně malá základna nezaměstnaných v období ekonomického
růstu odpovídá frikční nezaměstnanosti (krátkodobá) bez strukturálních problémů. Při nárůstu
nezaměstnanosti se pak jedná o nezaměstnanost vázanou na ekonomický cyklus (cyklická
nezaměstnanost). V tomto hodnocení může být Benešov u Semil hodnocen jako ekonomicky (trh práce)
průměrně stabilní obcí.
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Vyjížďka za prací

Mobilita pracovní síly je hodnocena na datech ze SLDB 2011, což je jediný relevantní zdroj. Vzhledem k
možným změnám v oblasti mobility je k hodnocení přistoupeno spíše tendenčně. V roce 2011 bydlelo v
obci 352 zaměstnaných obyvatel (do hodnoty nejsou zahrnuti studenti). Z celkového počtu zaměstnaných
vyjížděla do zaměstnání za hranice obce necelá polovina obyvatel (155).

Tabulka č. 13, Struktura zaměstnaných osob vyjíždějící do zaměstnání, rok 2011

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, vlastní zpracování

 

Z obce vyjíždějí obyvatelé za prací třemi největšími směrovými proudy – Semily, Turnov, Praha, Jilemnice
a Liberec. Vyjíždějící obyvatelé vykonávají svou ekonomickou činnost v odvětví průmyslu, obchodu,
zdravotní a sociální péče a dopravy. Časová vzdálenost pro polovinu vyjíždějících nepřekračuje 30 min.,
přičemž pro druhou polovinu vyjíždějících se jedná o čas 30 minut a více.

 

4. Infrastruktura

V této kapitole jsou analyzovány základní infrastrukturální oblasti - technická a dopravní.

Technická infrastruktura

Tabulka č. 14, Vybavenost základní technickou infrastrukturou obydlených bytů

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, vlastní zpracování
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Jelikož je obec Benešov u Semil plynofikovaná, nějakým způsobem (topení, ohřev TUV, vaření,...) využívá
plyn necelá polovina obydlených bytů v obci. Obec je částečně odkanalizovaná, kdy odpadní vody jsou
přečišťovány v ČOV v majetku obce. Počet připojených obydlených bytů na kanalizační síť vychází ze
SLDB z roku 2011 a hodnoty z nejasných důvodů nereflektují skutečný stav. Skutečný stav
připojených domácností na kanalizační síť je 58. Kanalizační síť je v současné době v majetku obce.
Rozšíření, oprava a modernizace je jednou z největších priorit obce v následujícím období.

Ze statistiky také vyplývá, že k veřejnému vodovodu bylo v roce připojeno cca 1/4 obydlených bytů v
obci. Tento stav nereflektuje skutečnost. Skutečný stav domácností připojených na veřejný
vodovod je... Vzhledem k vyvíjející se klimatické změně s nárůstem suchých období bez dešťových
srážek je předpoklad ústupu obyvatel od primárního zdroje vody ze studny a přechod na veřejný
vodovod. Obec na tento fakt bude muset reagovat při plánování rozvoje vodovodní sítě. Vodovodní síť je
ve správě VHS Turnov, což je dobrovolný svazek obcí. Toto sdružení je vlastníkem vodárenské 
infrastruktury – vodovodů, na území obce.

 

Tabulka č. 15, Vybavenost obydlených bytů zdrojem energie k vytápění a způsob vytápění

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, vlastní zpracování

 

Převládajícím typem energie jsou tuhá paliva a ústřední topení, která jsou využívána většinou
domácností.
Zásobování elektrickou energií je v obci zajištěno dostatečně s kapacitou pro další rozvoj. U nové
zástavby jsou rozvody nízkého napětí vedeny v zemi, na ostatním území obce je většinou vrchní vedení.
Obec je centrálně plynofikována. 

Vodovod a kanalizace

Zásobování vodou je v obci zajištěno dostatečně s kapacitou pro další rozvoj.
Obec je častečné odkanalizovaná s následným přečištěním odpadních vod v ČOV v majetku obce. Obec
má částečně vybudovanou dešťovou kanalizační síť. 
Většina domů resp. bytů je napojena na samostatné odpadní systémy, které obsluhují 80% obyvatel.
Novostavby rodinných domů jsou převážně napojovány na domácí ČOV se zasakováním na pozemku.

V následujících letech se chce obec zaměřit na vytvoření funkčního projektu kanalizační sítě pro celé
území obce. Realizace odkanalizování obce je jednou z priorit obce, která bude vzhledem k rozlehlosti
obce značně finančně náročná.

Skutečný stav připojených domácností na kanalizační síť je 58. Skutečný stav domácností připojených na
veřejný vodovod je...
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Telekomunikace

Obec je z hlediska telekomunikací dobře pokryta signálem mobilních operátorů. Obec je zasíťována
rozvodem obecního vysílání. Nové stavby v obci jsou bez připojení na tento rozvod. 

Odpadové hospodářství

Svoz a likvidace komunálního odpadu jsou řešeny prostřednictvím společnosti Marius Pedersen a.s..
Směsný komunální odpad je odvážen na skládku v obci Košťálov. Prevence vzniku BRO byla řešena
prostřednictvím dotace na kompostéry (každý dům s č.p. disponuje kompostérem). Ve všech částech
obce jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Obec ve spolupráci se Severočeskými komunálními
službami s.r.o. pravidelně 2x ročně pořádá pro občany sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Další možností pro občany jak nakládat s odpady je jejich odevzdání ve sběrném dvoře v Semilech.
Náklady za takto odevzdaný odpad za občany hradí obec. Dále pak obec hradí náklady na vývoz
velkoobjemového odpadu na skládku, např. odpad z černých skládek v k.ú. obce, vývoz hřbitovního
odpadu. V roce 2018 byla celková částka vynaložená obcí na nakládání s odpady 158 500 Kč. Jelikož v
obci je ze strany občanů kladný přístup k třídění odpadů, tak bylo za rok od firmy EKO-KOM vráceno do
rozpočtu obce téměr 90 000 Kč.

Obec v dalším období plánuje rozšířit sběrná místa komunálního odpadu rovnoměrně po obci a dále se
chce zaměřit na rekonstrukci stávajících sběrných míst a jejich revitalizaci. Sběrné místo
velkoobjemových kontejnerů by mělo být vybudováno v části obce Hradišťata (dobrá napojitelnost na
silnici č. II/292.

Dopravní infrastruktura

Obcí Benešov u Semil přímo prochází pouze 1 nadmístní silniční komunikace – silnice č. II/292 (délka
komunikace v obci je 5,3 km), která spojuje obec směrem na západ s obcí Semily, kde dále pokračuje do
obce Železný Brod, kde se napojuje na silnici č. I/10 na trase Turnov → dálnice D10. Směrem na východ
silnice pokračuje směrem do obce Víchová nad Jizerou, kde se napojuje na silnici č. I/14, která vede
směrem do horských oblastí Krkonoš (Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Vrchlabí,...).

Dále obcí prochází 1 silnice třetí třídy:

Silnice č. III/2893 – Benešov u Semil (odbočka z II/292) – Podolí – hranice obce - napojení na silnici č.
II/289

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty intenzity dopravy tj. průjezdnost vozidel za 24h na silnici č.
II/292 od sjezdu ze silnice č. I/14 k připojení na silnici č. II/289. (rok 2016)

Tabulka č. 16, Intenzita dopravy na hlavní průjezdní komunikaci obce Benešov u Semil

Zdroj: ŘSD – sčítání dopravy 2016
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Napojenost obce na nadregionálně významnou silniční síť za kterou můžeme považovat  dálnici D 10
(Mladá Boleslav, Praha,  Liberec) je značně nevyhovující především z pohledu rozvoje průmyslu v blízkém
okolí obce. Avšak napojení na regionálně významné silniční koridory jakými jsou silnice č. I/10 (Turnov) a
I/14 (Jilemnice, Vrchlabí) lze považovat za uspokojivé. Dopravního napojení a dostupnost spádových
center je odpovídající venkovské lokalizaci obce a nedá se považovat za pozitivní rozvojový faktor.

Obec Benešov u Semil je vybavena místními komunikacemi o celkové délce téměř 5,5 km. Chodníky jsou
vystavěny v místech dopravně bezpečnostní potřeby především podél komunikace č. II/292 v
zastavěném území obce (cca 2 km). Podél komunikace č. II/292 v části Podolí chodník absentuje a spolu s
tím, že v této části obce není souběžně s komunikací č. II/292 zavedeno ani veřejné osvětlení, je pohyb v
této oblasti značně nebezpečný. Jednou z priorit obce je pokusit se doplnit toto místo o veřejné osvětlení
a chodník. Dalším chodníkem v obci je chodník před ZŠ a MŠ v délce cca 200m. 

Vzhledem k charakteru obce není v intravilánu obce zřízeno žádné veřejné parkoviště. Parkovací místa
souvisí přímo s konkrétními objekty. Obec nemá zpracovaný pasport místních komunikací ani chodníků.

Krajské silniční komunikace jsou v relativně dobrém technickém stavu. V roce 2020 by měla být započata
rekonstrukce komunikace č. II/292 (od křižovatky s komunikací č. III/2893 směr Jilemnice). Místní
komunikace jsou většinou v dobrém technickém stavu. V havarijním stavu je místní komunikace, (od
hřiště v Horním Benešově směr obec Příkrý) jejíž rekonstrukce by měla proběhnout v rámci komlexních
pozemkových úprav. Obec každý rok pravidelně vyčleňuje ze svého rozpočtu částku na opravu a údržbu
místních komunikací.

Z hlediska dopravní bezpečnosti nebyl zaznamenán žádný zásadní přetrvávající problém. Výjimkou by
mohlo být občasné zvýšení průjezdní dopravy např. při dopravně-technických komplikacích na hlavních
okolních tazích, tj. na silnici č. II/283, silnici č. II/289 nebo na silnici č. II/292. V těchto případech se
zvyšuje průjezd a intenzita dopravy po silnici II/292, respektive na silnici č. III/2893, což zvyšuje dopravní
riziko.

Výrazným problémem je bezpečnost cyklistů na silnici II/292, (vysoká rychlost projíždějících automobilů
včetně nákladních). Řešením by mohl být rozvoj cyklostezky Geenway Jizera, na kterém se obec podílí,
který by měl vytvořit bezpečnější průjezd cyklistů obcí. Navíc by tak bylo zajištěno bezpečné propojení
místních částí obce i obce Semily pro bezmotorovou dopravou.

Obcí prochází 2 cyklotrasy:
- cyklotrasa č. 4170 (17. Greenway Jizera Loukov, Benešov u Semil, Semily, Bítouchov, Příkrý, Železný
Brod, Koberovy, Líšný, Malá Skála) – délka 27,4 km.
- cyklotrasa č. 4174 (Lomnice nad Popelkou, Stružinec, Čikvásky, Bystrá nad Jizerou, Loukov, Benešov u
Semil, Příkrý, Bozkov, Jesenný, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, ) – délka 44,7 km.
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Dopravní obslužnost

V obci je dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou zajišťována autobusovými spoji, které bez
přestupů směřují do Semil, Liberce a Jilemnice. Všechna tato města jsou výchozími body pro cestování do
dalších center vyššího řádu. V obci Benešov u Semily jsou k dispozici územně rovnoměrně rozmístěné
zastávky odpovídající zástavbě:

1. a) Bystrá nad Jizerou
2. b) Benešov u Semil, Podolí
3. c) Benešov u Semil, škola
4. d) Benešov u Semil, u hřiště
5. e) Benešov u Semil, Podskalí
6. f) Benešov u Semil, Podmošna
7. g) Benešov u Semil, Hradišťata

Tabulka č. 17, Obslužnost autobusovou dopravou obce Benešov u Semil

Zdroj: www.idos.cz

 

Směrem z a do Benešova u Semil jezdí v pracovních dnech celkem 31 autobusových spojů. O víkendech
jedou tři spoje přes obec směrem Jilemnice a tři spoje směrem Semily. Ne všechny spoje obsluhují
všechny zastávky v obci. Vzhledem k uvedeným faktům, k prostorově výrazně odděleným částem obce a
celkové délce obce lze dopravní obslužnost autobusovou dopravou hodnotit jako základní. Osobní
automobilová doprava k výše zmíněnému hraje v dopravní obslužnosti obce významnou roli.

Obcí Benešov u Semil neprochází železniční trať. Nejbližší železniční zastávka je vlaková stanice Semily
na trati
č. 030+031 Pardubice – Liberec. Přímá spojení – vlaková stanice Semily:
směr stanice Liberec – 21 spojů (v obou směrech ve všední den), 21 spojů (v obou směrech o víkendu)
směr stanice Pardubice – 9 spojů (v obou směrech ve všední den), 9 spojů (v obou směrech o víkendu)

Pěší dostupnost vlakové stanice Semily je prakticky nereálná. Vzdálenost ze středu obce je cca 5 km. Z
nevzdálenější části obce dokonce cca 7 km. Dosažitelnost vlakové dopravy je reálné pouze za využití
autobusové dopravy nebo osobní atomobilové dopravy. 
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5. Vybavenost obce

Bydlení

V této podkapitole jsou analyzovány charakteristiky domovního a bytového fondu obce. Převládajícím
typem bydlení je bydlení v rodinných domech s počtem 257 domů (92,4%).
Bytových domů je v obci celkem 21 (7,6%). Ve vlastnictví obce je celkem 8 bytových domů jejichž užívání
je nájemní. V těchto bytových domech je 56 bytů. 2 bytové domy jsou ve vlastnictví bytového družstva.

Tabulka č. 18, Struktura domovního fondu

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, vlastní zpracování

Trvale obydlených domů je v obci 212, přičemž v rámci neobydlených domů (45) jich je 32 využíváno
k rekreaci. Podíl rekreačních domů není zanedbatelný a poukazuje na rekreační funkci obce – individuální
rekreace.

Obydlené byty jsou nejčastěji obsazeny jednou nebo dvěma osobami (424 bytů). Počet osob v bytě: 1-89
(bytů), 2-84 (bytů), 3-50 (bytů), 4-60 (bytů), 5-20 (bytů).

 

Tabulka č. 19, Stáří domovního fondu – období výstavby nebo rekonstrukce

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, vlastní zpracování

Výstavba v obci probíhala intenzivně do konce tisíciletí. V období deseti let (2001 – 2011) je zřejmý ústup
výstavby či rekonstrukce domů.

 Tabulka č. 20, dokončené byty v rodinných a bytových domech absolutně, 2008 - 2018

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze

 

Průměrné stáří všech obydlených domů je 58 let a samostatně u rodinných domů 60 let. Stáří domů
odpovídá vývoji výstavby v čase. V posledních deseti letech je výstavba či rekonstrukce orientována do
období let 2008 - 2011. Od roku 2012 je výstavba v obci značně utlumena. Záměrem obce v rámci svého
dalšího rozvoje by měla být analýza tohoto jevu.
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Výstavba nových rodinných domů je realizována zcela nahodile. Avšak v souladu s příslušnými regulativy
platného územního plánu obce Benešov u Semil a navazuje na zastavěná území.

Původní, nejstarší zástavba je lokalizována v centrálních částech obce. Vzhled a funkční pojetí zástavby je
ovlivněno původní podkrkonošskou architekturou (roubenné chalupy). Technický stav některých objektů
a jejich celkový stav může dle určitého pohledu narušovat vzhled obce. Vysoké náklady rekonstrukcí a
přestaveb těchto objektů jsou v současné době příčinou tohoto stavu.

 

Komerční služby

V současné době není v obci k dispozici žádný obchod se smíšeným zbožím. V obci je v současné době
funkční jedno restaurační zařízení v části obce Podmošna (provoz pátek až neděle). V části obce
Podmošna je obchod Outdoor Distribution s. r. o se sportovními pomůckami, oblečením a půjčovnou
skialpinistického vybavení. V horním Benešově obchod s obuví SvatoShoes. Pošta v mísítní části
Podmošna (v současné době provozována obcí v rámci projektu Pošta partner, s tím spojená příznivější
otevírací doba)

V rámci dotazníkového šetření, které bylo prováděno za účelem vytovoření tohoto dokumentu, vyplynulo
z četných odpovědí občanů, že v obci schází služba typu obchodu s potravinami. Obec se chce řídit
přáními občanů a proto ve svém dalším rozvoji bude tento požadavek akceptovat. K zajištění této služby
by mělo dojít v rámci revitalizace návsi.

Vzhled obce

Benešov u Semil působí jako upravená čistá obec s péčí o veřejná prostranství a zeleň. Značná péče je
patrná i na soukromých pozemcích u rodinných domů. Obec se snaží dbát na úpravu nemovitého majetku
ve svém vlastnictví. Značná část péče je věnována drobným sakrálním stavbám v obci a hřbitovu. Vzhled
a čistota obce byla v poslední době zlepšena vytvořením několika sběrných míst tříděného odpadu, která
jsou pravidelně rozmístěna po celém území obce. Jejich rozšíření je dále plánováno. Dále byly v obci
rozmístěny koše na psí exkrementy, které značně pomohly k vytvoření čistšího vzhledu obce. 

Hřbitov

- ve středu obce se nachází hřbitov o rozloze 2053 m2 . Obec se snaží udržovat jeho vzhed tak, aby byl
reprezentativní a bezpečný svým návštěvníkům. V nadcházejících letech bude muset dojít k rekonstrukci
hřbitovní zdi.

Zvonice

- součástí areálu hřbitova je i zvonice

Benešov míval kdysi jen prostou dřevěnou zvoničku, která stávala na návrší poblíž vozové cesty vedoucí
k Vysokému. Na konci 19. století, kdy obec zažívala období nebývalého rozmachu, už to ale místním
nestačilo. Chybělo jim místo pro setkání s Bohem, pro rozjímání i sebezpytování, chyběla jim kaple, jejíž
součástí měla být i zvonice. Nechali zhotovit plány, ke stavbě ale kvůli nepřízni úřadů i nedostatku peněz
nedošlo. Provizorně tedy nechali na střechu domku, který byl přebudován na márnici a chudobinec,
umístit zvoničku, jež tvarem připomínala věžičku oné nerealizované kaple. A i když jí o zvon dvakrát
připravila válka, sloužila až do roku 1967, kdy byl dům zbořen a na jeho místě po mnoha peripetiích
vyrostl objekt, který byl především garáží a skladištěm a kterému název zvonice vlastně vůbec
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nepřináležel. Ale jen nemnohé to trápilo. V nejbližších letech by mělo být záměrem obce tento stav
změnit a dát názvu zvonice opět svůj význam1. V následujícím období by mělo dojít k rekonstrukci
stávajícího objektu, který by se po opravě měl stát důstojným místem setkávání občanů. Vizualizace
rekonstrukce je přílohou tohoto dokumentu.

Lipová alej u hřbitova s chodníkem

- součástí bezprostředního okolí hřbitova a přístupové cesty k němu je i lipová alej s chodníkem. Obec dle
potřeb investuje do arboristických úprav vzrostlých lip, tak aby plnily svou funkci a nebyly nebezpečné
pro návštěvníky hřbitova. Přístup k hřbitovu je zajištěn asfaltovým chodníkem, který je v současné době
poškozen kořeny lip a v tomto stavu není reprezentativní ani bezpečný pro návštěvníky hřbitova.
Záměrem obce by měla být v následujícím období revitalizace nebo nová výsadba lipové aleje a v rámci
této akce by mělo dojít k opravě přístupového chodníku k hřbitovu.

Sakrální stavby v obci

V obci je několik sakrálních staveb, které jsou rovnoměrně rozmístěné po celé obci. Obec pravidelně
investuje do oprav a rekonstrukcí těchto památek s péčí řádného hospodáře. V obci jsou tyto sakrální
stavby:

- Pomník padlým 1. světové války (u hřbitova)

- Boží muka (Podolí)

- Kapličky (Náves a u hřiště)

- Pomník M.J. Husa (u Zvonice)

- Pomník padlého vojáka (Hradišťata)

 

Školství a vzdělávání

V rámci vzdělávání je v Benešově u Semil zajištěné předškolní vzdělávání. Mateřská škola Benešov u
Semil disponuje maximální kapacitou 20 dětí. Tato kapacita odpovídá velikosti obce a případná
optimalizace by měla být v souladu s předpokládaným vývojem demografických struktur zejména s
ohledem na migraci (viz. kapitola obyvatelstvo).

Základní vzdělávání v obci zajišťuje Základní škola Benešov u Semil. Ve škole se vyučuje ve dvou třídách

I. třída - 4. a 5. ročník

II. třída - 1., 2. a 3. ročník

Součástí školy je školní družina a učebna informatiky připojená k internetu.

 

 

 1       Benešovské noviny. Benešov u Semil, Bude mít Benešov skutečnou zvonici?,2019, č. 62, str. 3

 



PROGRAM ROZVOJE OBCE BENEŠOV U SEMIL 20 / 42

 

V současné době Základní školu navštěvuje 46 dětí. Školu navštěvují jak děti z obce, tak děti ze širšího
okolí.

Nejbližší zájmové vzdělávání je dětem z Benešova u Semil k dispozici v Semilech – Základní umělecká
škola Semily (Hudební obory, sborový zpěv, literárně dramatický obor, taneční obor, výtvarný obor)

Středoškolské vzdělávání je pro studenty z Benešova u Semil dostupné v Semilech (aktuálně 1
gymnázium a 2 další střední školy – integrovaná střední škola, Waldorfské lyceum), Vysoké nad Jizerou
(aktuálně 1 integorvaná střední škola s učebními a studijními obory v automobilovém odvětví a logistice),
Jilemnice (aktuálně 2 gymnázia a 2 střední školy - zdravotnická a odborná).

V rámci zefektivnění nákladů na provoz ZŠ a MŠ je nutné v nejbližším období provést rekonstrukci
elektroinstalace a s ní spojenou změnu zdroje pro vytápění (v současné době el. přímotopy). 

 

Zdravotnictví a sociální péče

V obci Benešov u Semil je registrované jediné zdravotnické zařízení (Fyzioterapeut - Mgr. Zuzana
Polanecká). Do obce v současné době nedojíždí žádný praktický ani jiný lékař pro dospělé, zubař, atd..
Obyvatelé obce navštěvují ambulance zdravotnických zařízení v přilehlých obcích v  Semilech (3x
praktický lékař pro děti, 4x praktický lékař pro dospělé, 3x stomatolog, 3x lékárna, 1x rehabilitace a
fyzioterapie), popř. v Jilemnici (4x praktický lékař pro děti, 2x praktický lékař pro dospělé, 2x stomatolog,
2x lékárna, 1xrehabilitace a fyzioterapie) . Údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení
(www.uzis.cz).

Nejbližší ordinace specialistů, lůžková zdravotnická zařízení a akutní či pohotovostní služby jsou
obyvatelům Benešova u Semil k dispozici v Semilech a v Jilemnici.

V obci působí služby sociální péče TEREZA. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je
Liberecký kraj. Služby sociální péče jsou poskytovány nesoběstačným klientům s nutností soustavné
péče. Služby jsou poskytovány jako denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací služby. Služby jsou
poskytovány v budovách č.p. 180 a č.p. 143. v místní části obce Podmošna. Sociální služby se snaží
začleňovat své klienty do společnosti a obec Benešov u Semil se snaží být v této činnosti nápomocná. V
následujících letech by obec chtěla v této činnosti vyvinout větší aktivitu.

Obec nemá zřízenou žádnou pečovatelskou službu, která by jakýmkoliv způsobem fungovala na území
obce. Ovšem obec ze svého rozpočtu pravidelně podporuje sdružení v oblasti sociálních služeb a péče,
která nějakým způsobem pomáhají občanům na území obce Benešov u Semil. (Fokus Semily, z.s. - služby
terénní sociální rehabilitace, Centrum LIRA,z.ú. - služby rané péče a sociálně akviziční služby). Oba spolky
každoročně vypracují zprávu o hospodaření s poskytnutými finančními prostředky. 
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Sport, kultura a volnočasové aktivity

Sport a sportovní infrastruktura

V obci Benešov u Semil na poli sportovních organizací aktivně působí hned tři organizace, kterými jsou: TJ
Benešov u Semil, Sokol Benešov u Semil a SDH Benešov u Semil.

Jednotlivá uskupení se zabývají pořádáním sportovních akcí v rámci svých zaměření:

TJ Benešov u Semil - pořádání sportovních akcí pro děti a dospělé (Benešovská "8", Benešovský maratón
a půlmaratón Pojizeřím, Běh na Zlaté návrší, Benešovská 15, úprava lyžařských stop).

Sokol Benešov u Semil - pořádání Vánočního turnaje v šachu a dámě, Pouťový turnaj v malé kopané,
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu.

SDH Benešov u Semil - účast družstev mužů a žen v soutěžích v požárním útoku v rámci Libereckého
kraje a celé ČR, pořádání soutěže v požárním útoku v rámci Jizerské ligy.

 

Sportovní infrastrukturu tvoří:

● Sportovní areál (Horní Benešov)

– umělá plocha (umělá tráva zasypaná pískem) s atletickou dráhou, sprinterskou rovinkou a doskočištěm.
Hřiště je připraveno pro volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, které je možné hrát i při umělém osvětlení.
Zázemí tvoří šatny se záchody a sprchami.

● hřiště na malou kopanou (Horní Benešov)

– travnatá hrací plocha se základním vybavením - lze využít zázemí sportovního areálu

● Hasičský areál (Podolí)

– travnatá plocha pro požární sport, travnaté volejbalové hřiště, zázemí tvoří záchody a sprchy v budově
SDH Benešov u Semil

● Zimní lyžařské tratě v Benešově u Semil a okolí

– za příznivých sněhových podmínek jsou pomocí sněžného skůtru  uravovány lyžařské stopy v délce cca
7 km, (směr Nouzov, Příkrý a Vysoké nad Jizerou) lze využít zázemí sportovního areálu.

 

Sportování ve vnitřních prostorách je možné v tělocvičně ZŠ a MŠ Benešov u Semil (florbal, sálový fotbal,
aerobik, gymnastika, jóga, volejbal, basketbal,...) nebo na sále restaurace Slunce č.p. 285 (stolní tenis,
kulečník). Po rekonstrukci domu č.p. 33 by měl být sál tohoto objektu využíván k vnitřímu sportování.
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Kultura

V obci je každoročně pravidelně pořádáno hned několik kulturních akcí. Pořadatelem některých akcí je
přímo obecní úřad Benešov u Semil ve spolupráci s kulturní komisí. Ovšem pořadatelem většiny
kulturních akcí v obci jsou jednotlivé spolky. Kulturní akce v obci se průběžně prolínají celým kalendářním
rokem. Během celého roku jich je až nepočítaně, a proto jsou zde zmíněny jen některé. Za první kulturní
akci v roce můžeme považovat dětský Maškarní bál a Tábornický ples. V měsící dubnu probíhá tradiční
turisticko - vědomostní soutěž "Benešovský bloudil". Konec dubna patří Pálení čarodejnic v hasičském
areálu v Podolí. Tato akce je pravidelně spojena s kulturním představením dětí ze ZŠ a některých
zástupců jednotlivých spolků. Konec května patří Dětskému dni, v jehož pořádání se každoročně střídají
všechny spolky a sdružení v obci. 5. červenec patří pouťovým oslavám u pomníku Mistra Jana Husa.
Prvních čtrnáct dní o prázdninách patří dětem, pro které obec ve spolupráci s TJ pořádá letní stanový
tábor v Krčkovicích. Naopak konec prázdnin je ve znamení souboje dospělých, kteří soutěží ve Vaření v
kotlíku. Podzim v Benešově patří tradičně běžeckým disciplínám. Benešovská osmička, maratón a
půlmaratón je výzvou pro děti i dospělé z blízkého i širokého okolí. Předvánoční čas začíná v obci
Rozsvícením vánočního stromu. Tato akce je spojená s adventní prodejní výstavou na OÚ a dalším
kulturním programem. V čase mezi vánočními svátky je pro občany obce pořádán zájezd do divadla ve
Vysokém nad Jizerou. Ve stejný den se rovněž koná tradiční turistická akce s názvem Na Štěpána na
Štěpánku. Kdy cílem je známá jizerskohorská rozhledna Štěpánka. 

Během roku je dále v obci pořádáno několik hudebních akcí zaměřených nahudební styl Blues a Country.
Za divadlem se v obci jen nejezdí, ale několikrát do roka je divadelní představení uspořádáno přímo v
obci. Obec také disponuje v budově OÚ netradičním kulturním zážitkem, kterým je loutkové divadlo. Při
vhodných příležitostech je pro děti pořádáno loutkové představení.

V současné době je pro kulturní akce konané ve vnitřních prostorách využíván sál v soukromé restauraci
Slunce (č.p. 285). V roce 2019 obec realizovala nákup nemovitosti č.p. 33 (bývalý hostinec se sálem). Po
celkové rekonstrukci objektu, který byl poslední roky využíván jako sklad soukromé firmy, by měl být
využíván pro pořádání kulturních akcí a dalších společenských setkání občanů.

Venkovní kulturně-společenské aktivity jsou realizovány napříkad v hasičském areálu v Podolí nebo přímo
na návsi. I z tohoto důvodu by mělo plánovanou revitalizací návsí dojít ke zlepšení podmínek pro budoucí
pořádání kulturních akcí.

Volnočasové aktivity

V obci se nachází 3 dětská hřiště s herními prvky:

● Podolí – Hasičský areál Podolí

● Horní Benešov – areál mateřské školy (hřiště není veřejně přístupné)

● Horní Benešov – sportovní areál

Zájmem obce je vybudování dětského hřiště s herními prvky v části obce Podmošna. V rámci
rekonstrukce návsi by mělo dojít v centru obce (blízkost ZŠ a MŠ) k vytvoření prostoru pro umístění prvků
pro tělesný rozvoj obyvatel obce celého věkového spektra.
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V obci Benešov u Semil působí 7 zájmových organizací:

 

Tabulka č. 21, Zájmové organizace v obci

Zdroj: Registr ekonomických subjektů k 31. 1. 2020, vlastní zpracování

6. Životní prostředí

7. Správa obce

Hospodaření obce

Obec hospodaří s vyrovnaným, resp. mírně přebytkovým rozpočtem. Podíl běžných výdajů přesahuje
každoročně 70%, spíše se však pohybuje nad úrovní 80%, což snižuje podíl tzv. rozvojových výdajů.

K výrazné investici do kapitálu vysoce nad rámec obecního rozpočtu došlo v roce 2018 (pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky SCANIA pro JSDHO Benešov u Semil). V roce 2019 došlo k další vyšší
investici do koupi nemovitosti č.p. 33 (bývalý hostinec se sálem). Tato nemovitost by po rekonstrukci
měla sloužit jako kulturní stánek pro obyvatele obce. V přímé souvislosti s nutnou rekonstrukcí objektu
budou nutné i další investiční výdaje z rozpočtu obce. Tyto investice z rozpočtu obce by měly být
doplněny příjmem investičních transferů z příslušných dotačních titulů. I vlivem těchto investic se
rozpočet nestal shodkovým.

Podíl běžných výdajů vykazuje ve sledovaném období kolísavou tendenci, což nemusí být pro vývoj
hospodaření obce negativní a dává to prostor k investiční aktivitě obce. Tato aktivita byla v minulých
letech značně utlumena (2% - 7% výdajů obecního rozpočtu). V roce 2019 se tento ukazatel značně
zvýšil, (38% výdajů obecního rozpočtu) což bylo zapříčiněno již výš zmíněnými investicemi. Obec byla do
současné doby málo aktivní v čerpání dotačních prostředků, zejména investičních, což se odráží v
zanedbatelné investiční aktivitě obce.
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Rozdíl mezi přijatými investičními transfery (dotace) a kapitálovými výdaji indikuje přibližnou výši
rozvojových prostředků obce, která se ve sledovaných rozpočtových letech pohybuje v průměrné výši 1,2
mil. Kč / rok. Pokud bychom nezapočítávali poslední fiskální období roku 2019, tak se průměrná výše
rozvojových prostředků obce pohybovala na hodnotě cca 650 tis. Kč / rok.

Hospodaření obce lze z výše uvedených ukazatelů hodnotit pozitivně. Avšak za značné investiční
nečinnosti obce.

 

Tabulka č. 22, Vývoj rozpočtového hospodaření obce Benešov u Semil v letech 2016 - 2019 (v tis. Kč)

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

 

Investiční aktivita obce byla do současné doby do značné míry závislá na obecním rozpočtu (mnohdy
výhradně). V následujícím období by investiční aktivity obce měly být určovány především existencí
dotační zdrojů, resp. dotační politikou ČR.

 

Organizace obce

Obecní úřad Benešov u Semil je složen ze starostky obce, 2 administrativních pracovníků a 2 technických
pracovníků. Obec Benešov u Semil je zřizovatelem Základní a Mateřské školy. Obec provozuje knihovnu.
Obec je také zřizovatelem JSDHO Benešov u Semil. V současné době je obec provozovatelem služeb
České pošty v rámci projektu Pošta partner (zaměstnanec vykonávající poštovní služby je zároveň
zaměstananec obce). Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří. Obec je členem
svazku města a obcí (členové Semily, Benešov u Semil, Chuchelna).
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

 

V rámci zpracování Programu rozvoje obce Benešov u Semil na období 2020 – 2027 bylo realizováno
dotazníkové šetření, které bylo určeno všem obyvatelům (chalupářům a příznivcům) obce od věku cca 15
let. Dotazníkové šetření bylo obyvatelům k dispozici v papírové i elektronické formě. Právě tyto možnosti
byly příčinou, že do vyplnění dotazníku se zapojil nadočekávaný počet respondentů. V tomto věkovém
rozpětí je v obci cca 719 obyvatel a k vyhodnocení bylo k dispozici 163 vyplněných dotazníků. Což
znamená že průzkumu se zúčastnilo 22,7% obyvatel v dané cílové skupině.

Respondenti odpovídali celkem na 15 otázek, a to jak formou výběru stanovených odpovědí, tak možností
otevřené odpovědi, kdy respondenti mohli přesněji vyjádřit svou myšlenku nebo názor.

Následně budou představeny jednotlivé otázky z dotazníku se zestručněnými výsledky.

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
Žena 87 53,37 % 53,37 %    
Muž 76 46,63 % 46,63 %    

Bylo zjištěno, že dotazníkového šetření se zúčastnilo 87 žen (53,37%) a 76 mužů (46,63%)

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
30–49 let 66 40,49 % 40,49 %    

65 a více let 36 22,09 % 22,09 %    
50–64 let 34 20,86 % 20,86 %    
15–29 let 27 16,56 % 16,56 %    

Důležité zjištění z této otázky je především to, že všechny věkové skupiny respondentů se dotazníkového
šetření zúčastnily rovnoměrně. Potěšující zjištění bylo zapojení respondentů v nejnižší věkové skupině
pod 30 let. Což znamená že život v obci jim není lhostejný.
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3. V obci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
žiji od narození 64 39,26 % 39,26 %    

přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety 60 36,81 % 36,81 %    
přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 15 9,2 % 9,2 %    

přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti
letech 12 7,36 % 7,36 %    

jsem chatř/ka, chalupář/ka 12 7,36 % 7,36 %    

 

4. Bydlím v části obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
Horní Benešov 66 40,49 % 40,49 %    
Pod Mošnou 30 18,4 % 18,4 %    

Převráť 23 14,11 % 14,11 %    
Podolí 16 9,82 % 9,82 %    

Hradišťata 13 7,98 % 7,98 %    
Podskalí 11 6,75 % 6,75 %    
Muchov 4 2,45 % 2,45 %    

Důležité zjištění, že dotazníkového šetření se zůčastnili občané ze všech částí obce. Jejich početní
zastoupení odpovídá poměrnému počtu obyvatel bydlících v těchto částech.

 

5. Jak se Vám v obci žije?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
spíše dobře 76 46,63 % 46,63 %    
velmi dobře 66 40,49 % 40,49 %    

ani dobře ani špatně 18 11,04 % 11,04 %    
spíše špatně 3 1,84 % 1,84 %    

 Důležité zjištění, že lidé jsou v obci převážně spokojeni. Nicméně v následujících otázkách a odpovědích
jsou zřejmé nedostatky, které obyvatele v obci trápí.
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6. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (Označte maximálně 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou
vlastní.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
blízkost přírody 131 80,37 % 80,37 %    

klidný život 106 65,03 % 65,03 %    
příznivé životní prostředí 55 33,74 % 33,74 %    
Základní a Mateřská škola 38 23,31 % 23,31 %    
dobré mezilidské vztahy 24 14,72 % 14,72 %    

dobrá dopravní dostupnost 21 12,88 % 12,88 %    
vzhled veřejného prostoru v obci (náměstí, dětská

hřiště, hřbitov,...) 15 9,2 % 9,2 %    

kulturní a společenský život 13 7,98 % 7,98 %    
sportovní vyžití 9 5,52 % 5,52 %    

 Respondenti mohli vybrat maximálně tři možnosti. Nejčetnější odpovědi se týkaly klidného života a
blízkosti přírody. Pro rozvoj obce je v následujícím období důležité udržet tyto oblasti, popřípadě je dále
rozvíjet. Nesmí se ovšem zapomínat na ostatní oblasti, které nebyly respondenty hodnoceny pozitivně a
měly by se dostat do popředí oblíbenosti u občanů obce.

 

7. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (Označte maximálně 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou
vlastní.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 72 44,17 % 44,17 %    

nekvalitní veřejná infrastruktura (silnice, kanalizace,
vodovod, el. síť,...) 53 32,52 % 32,52 %    

nedostatek pracovních příležitostí 49 30,06 % 30,06 %    
nezájem lidí o obec 39 23,93 % 23,93 %    

špatné vztahy mezi lidmi 24 14,72 % 14,72 %    
nedostatečný kulturní a společenský život 21 12,88 % 12,88 %    

špatná dostupnost lékaře 15 9,2 % 9,2 %    
nedostatečná bytová výstavba 6 3,68 % 3,68 %    

nepořádek v obci 5 3,07 % 3,07 %    
špatné podmínky pro podnikání 3 1,84 % 1,84 %    
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Jelikož si mohli občané v této otázce vybrat z více možností a zároveň mohli doplnit i nějakou svojí, byly
do přehledu vybrány jen odpovědi s více jak dvěma hlasy. Nejvíce jsou lidé nespokojeni se špatnou
dostupností obchodů a služeb v obci. Jako další problém vidí občané v nekvalitní infrastruktuře, což je v
podmínkách obce především špatné nebo úplně chybějící odkanalizování obce, nedostatečné veřejné
osvětlení, atd. 

Odpovědi, které zde nejsou zaznamenány, jsou ovšem obcí brány na vědomí a podle možností řešeny.

 

8. Co Vám v obci nejvíce chybí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jelikož výběr odpovědí byl zcela na repondentech, jsou zde vypsány jen ty, které se opakovaly nejčastěji.

- kanalizace

- obchod s potravinami

- veřejné osvětlení

- místo pro pořádání kulturních akcí (pozn. dotazník vyplňován před koupí nemovitosti č.p. 33 - bývalý
hostinec se sálem)

- bezpečný pohyb cyklistů a chodců na trase silnice č. II/292 (směr Semily)

- Vyžití pro starší děti

 

9. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
spíše ano 78 47,85 % 47,85 %    

nedovedu posoudit 38 23,31 % 23,31 %    
spíše ne 26 15,95 % 15,95 %    

rozhodně ano 19 11,66 % 11,66 %    
rozhodně ne 2 1,23 % 1,23 %    
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10. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek: (Ohodnoťte
jako ve škole : 1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 - nevím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”,
„4” a „5”.

Podotázka Průměr Rozptyl
Bydlení 1.767 0.915
Školství 1.509 1.379

Veřejný prostor 1.988 0.883
Veřejná doprava 2.104 1.382

Kultura a společenský život 1.969 1.22
Sportovní vyžití 1.595 1.137
Životní prostředí 1.528 0.998

Péče obce o svůj majetek 1.804 1.36
Veřejná infrastruktura (silnice, kanalizace, vodovod,...) 2.27 1.35

Rozvoj obce 2.153 1.062
Informovanost o dění v obci 1.687 0.976

 

11. Na kterém informačním kanále sledujete informace o dění v obci? (Může být
i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
Benešovské noviny 98 60,12 % 60,12 %    

internetové stránky obce 65 39,88 % 39,88 %    
facebook 61 37,42 % 37,42 %    

obecní vysílání 55 33,74 % 33,74 %    
SMS infokanál obce 50 30,67 % 30,67 %    

Důležité je, že občané mají dostatečně diverzifikované možnosti jak dostávat informace o dění v obci a
dle výsledku této otázky také víme, že občané využívají rovnoměrně všechny informační kanály, přičemž
nejvíce využívané jsou Benešovské noviny.
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12. Jste spokojeni s volnočasovými aktivitami a zájmovými kroužky pořádanými
pro děti v obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
nedovedu posoudit 88 53,99 % 53,99 %    

spíše ano 39 23,93 % 23,93 %    
spíše ne 16 9,82 % 9,82 %    

rozhodně ano 15 9,2 % 9,2 %    
rozhodně ne 5 3,07 % 3,07 %    

Přestože jsou občané převážně spokojeni s volnočasovými aktivitami pro děti v obci, tak v současné době
mimo školních kroužků a provozu knihovny, v obci neexistují žádné kroužky, které by byly pro děti
pravidelně pořádány.

 

13. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (Označte maximálně 3
možnosti)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
zřízení obchodu a služeb v obci 82 50,62 % 50,31 %    

rekonstrukce místních komunikací 77 47,53 % 47,24 %    
podpora kulturních, společenských a sportovních

aktivit 55 33,95 % 33,74 %    

péče o veřejný prostor a prostředí v obci 48 29,63 % 29,45 %    
investice do kanalizační infrastruktury 45 27,78 % 27,61 %    

investice do oprav obecních bytů 30 18,52 % 18,4 %    
častější spoje veřejné dopravy 27 16,67 % 16,56 %    

zlepšení podmínek pro podnikání 8 4,94 % 4,91 %    
cesta do Příkrého 2 1,23 % 1,23 %    

Na základě této otázky by obyvatelé prostředky z obecního rozpočtu přednostně použili na zřízení
obchodu a služeb v obci, což koresponduje s předchozí otázkou, co občanům v obci nejvíce chybí. Další v
pořadí priorit podle občanů by byly investice do oprav místních komunikací. Další odpovědi jsou vidět ve
výše uvedené tabulce. V ní jsou uvedeny pouze varianty, pro které bylo hlasováno více jak 2krát. Ostatní
varianty zde interpretovány nejsou, ale obci jsou k dispozici a v jejím dalším rozvoji na ně bude brán
ohled. 
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14. V rámci bezpečnosti v obci bych chtěl/a. (Může být i více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce
zlepšit parkování a bezpečnost dětí před ZŠ, MŠ a OÚ 58 40,85 % 35,58 %    

omezit rychlost vozidel v místě... 39 27,46 % 23,93 %    
vyřešit vandalismus v obci 38 26,76 % 23,31 %    

zavést veřejné osvětlení do místa... 29 20,42 % 17,79 %    
chodník v místě... 25 17,61 % 15,34 %    

přechod pro chodce v místě... 17 11,97 % 10,43 %    
bezbariérový přístup na OÚ 16 11,27 % 9,82 %    
přechod pro chodce u školy 4 2,82 % 2,45 %    

Jako nejdůležitější pro občany z hlediska bezpečnosti vyplynulo vyřešení parkování a přechodu pro
chodce před MŠ a ZŠ. Tyto dva problémy by měly být vyřešeny plánovanou revitalizací návsi, v které by
bylo zahrnuto zlepšení parkovacích možností i bezpečnost dětí před ZŠ a MŠ (vybudování chodníku u
vstupu do školy).

Dalším problémem týkajícím se bezpečnosti je především rychlost vozidel, která projíždějí obcí. Jedná se
zejména o nedodržování rychlosti jizdy při průjezdu obcí po silnici č. II/292. Řešením problému je větší
spolupráce s MP Semily, která v daných úsecích musí provádět  častější měření rychlosti.

Dalším problémem v rámci bezpečnosti občanů v obci je v některých částech chybějící chodníky a
veřejné osvětlení. Obec o těchto lokalitách dlouhodobě ví a v budoucích letech je prioritou tyto
problematické úseky vyřešit.

 

15. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. ( zde jsou některé vybrané)

- 1. Velmi vítám a děkuji za tuto iniciativu zapojit občany do dění v obci - jedna z věcí, která mi v
Benešově chybí 2. komunikace spolků mezi sebou a pořádání společných aktivit a akcí, nikoli přičítání
bodů, který spolek co udělal a jiný nikoli (tak jak jsme to mohli zaznamenat v poslední době) - tedy
kopírování republikové politické scény a hraní si na partaje. Jsme sousedé a podle toho bychom se k sobě
měli chovat

- Častější návštěvu dopravní policie a měření rychlosti na inkriminovaných místech.

- Děkuji budu se těšit na další dotazník.

- Děkuji za možnost vyjádřit se k takto důležitému dokumentu. Uvítala bych ještě více zapojení občanů do
fungování obce např. formou participativního rozpočtu.

- generace stárne - řešit možnost výstavby domova pro seniory s dostupnou lékařskou službou

- hodnocení se týká aktuálního stavu
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- Lávka přes Jizeru není udržovaná, ničí jí motorkáři Vytékání odpadní vody z rodinných domů do kanálu
podél boudovačky

- lidé ať si uklízí po psech

- Mám pouze k dopravě - oprava silnice na Příkrý, kdyby se dalo vyřešit.

- neexistence kanalizace v Hornim Benesove me zarazi, mel jsem za to, ze z fondu EU je mozne cerpat
podporu prave na tyto projekty a ze je CR zavazana kazdou obec mit na COV.

- nechat zpracovat řádný projekt na kanalizaci (splaškovou) a podchytit co největší část obce. Jizera patří
mezi významné zdroje vody (Káranné) má velkou budoucnost

- Nelíbí se mi nárůst automobilů překračující rychlost přes Podmošnu

- neomezovat dopravu před ZŠ, MŠ a OÚ. lidi by si měli zvyknout parkovat na návsi a neparkovat podél
školy a OÚ, kde často překáží a omezují projíždějící auta

- On-line vysílání benesovskych zasedání, nebo aspoň videozáznam +. Možnost reakce občanů
(telefonicky vstup )

- opravit cestu na Příkrý

- Potřeba zřídit veřejné osvětlení u restaurace v Podmosne

- Přeji hodně sil při realizaci nových projektů, konečně se do toho někdo pustil

- psí výkaly

- Skládka stavební suti a hlíny na Hradišťatech. Pokud se bude stále jen navážet materiál, bude brzy
padat do Jizery.

- svícení i přes letní období (veřejné osvětlení)

- Údržba obecních cest v zimě.

- Uvítala bych sekání trávy na hřbitově včetně cestiček mezi hroby. Kontejner na tříděný odpad na
Hradištˇatech, asponˇ na sko a plast.

- v části Podmošna nejsou žádné odpadkové koše. Odpadky se válí všude - ostuda

- veřejné osvětlení je zastaralé, naprosto NEVYHOVUJÍCÍ

- vyřešit bezpečnost cyklistů na trase Semily - Jilemnice

- Vzhledem k počtů pejsků v obci apelovat na majitele, že úklid psích exkrementů ve veřejném prostoru
je povinnost, minimálně slušnost a pokud budou argumentovat tím, že nemají pytlíky, tak jim je při
placení poplatku nabídnout na obci ...asi by nebyl problém pytlíky zajistit.
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 A.2 Východiska pro návrhovou část
 

Z klíčových výstupů analytické části vyplývá, že Benešov u Semil je obcí zaměřenou na bydlení se
zajištěnou základní občanskou vybaveností. Zásadní rozvojové trendy Benešova u Semil jsou především v
oblastech podporujících rozvoj a rekonstrukci infrastruktury v obci. S těmito aktivitami úzce souvisí rozvoj
kvality života v obci pro současné obyvatele. V návaznosti na zlepšení infrastruktury v obci by mělo dojít
v dlouhodobějším výhledu k rozvoji příležitostí k novému bydlení pro případné nové obyvatele obce. To
vše při respektování udržení dostupné občanské vybavenosti.

Jednou z nejdůležitějších problematik, se kterou se obec již dlouhodobě potýká je otázka
decentralizovaného čištění odpadních vod, případně odkanalizování obce. Vzhledem ke geografickým
podmíkám a rozlehlosti obce se dá lehce predikovat, že náklady na případnou realizaci odkanalizování
obce budou značně nad možnosti obce a pokrytí této investice bude muset obec řešit zapojením
externích zdrojů. V současné době má obec zpracovanou projektovou dokumentaci na odkanalizování
celé obce. Projekt ovšem nebyl doposud realizován.

Obec je dlouhodobě velice kulturně aktivní a pro udržení stavu obyvatelstva je nutné nadále rozvíjet
kulturní a volnočasové aktivity a vytvářet zázemí pro široké věkové spektrum obyvatel včetně udržení
provozu, kvality a kapacit Základní a mateřské školy a posilovat odkaz místních tradic s vazbou na
současné možnosti ekonomizace tohoto potenciálu.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza

Silné stránky

dlouhodobě kladné migrační saldo●

konzistentní vývoj ve složení obyvatel●

silné obsazení věkové skupiny do 14 let●

úroveň vzdělanosti obyvatel●

rozvinuté živnostenské podnikání●

podnikání v oboru stavebnictví●

dlouhodobě stabilní míra nezaměstnanosti●

mobilita (vyjížďka) ekonomicky aktivního obyvatelstva●

obec je plynofikována (skoro 50% domů je připojeno)●

obec je zasíťována vodovodem (připojena cca 1/4 obydlených bytů)●

způsob vytápění objektů tuhými palivy je na úměrné výši vůči ostatním zdrojům vytápění●

zásobování vodou je v obci zajištěno dostatečně s kapacitou pro další rozvoj●

kladný přístup občanů k třídění odpadů●

napojení obce na regionálně významné silniční koridory●

místní a krajské komunikace na území obce většinou v dobrém technickém stavu (obec●

každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu prostředky na úpravu a opravu místních
komunikací)
dobrá dopravní obslužnost obce autobusovou dopravou●

působí jako upravená čistá obec s péčí o veřejná prostranství a zeleň●

Základní (první stupeň) a mateřská škola v obci●

četnost a kvalita kulturních akcí v obci●

působnost několika zájmových organizací v obci●

hospodaření obce s vyrovnaným, resp. mírně přebytkovým rozpočtem●

knihovna●

kvalita zázemí pro venkovní sportovní aktivity (povrchy, vybavení, bezpečnost)●

Bytové domy ve vlastnictví obce●

Slabé stránky

stagnace až záporný vývoj počtu obyvatel●

nízký počet ekonomických subjektů v obci●

nízký podíl zaměstnavatelů v obci ve vztahu k celkovému počtu ekonomických subjektů●

v obci nepůsobí žádný velký zaměstnavatel●

rozvoj ekonomiky přímo v obci vázán na spádová střediska se silnou pracovní funkcí●

doba strávená na cestě při vyjížďce za prací●

neexistence odpadové kanalizace pro celé území obce●

stávající odpadová kanalizace ve špatném technickém stavu●

většina domů resp. bytů je napojena na samostatné odpadní systémy, které obsluhují 80%●

obyvatel
nenapojenost obce na nadregionálně významnou silniční síť●

dopravního napojení a dostupnost spádových center●

absence chodníku a veřejného osvětlení podél komunikace č. II/292 v části Podolí●

veřejné osvětlení v obci zastaralé (nevyhovující), v některých částech obce chybí úplně●

v intravilánu obce není zřízeno žádné veřejné parkoviště (pouze v souvislosti s konkrétními●
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objekty)
obec nemá zpracovaný pasport místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení●

havarijní stav místní komunikace, (od Hřiště směr obec Příkrý)●

ústup výstavby či rekonstrukce domů.●

v obci žádný obchod se smíšeným zbožím či jemu podobný●

neexistence zájmového vzdělávání pro děti v obci●

malá dotační aktivita obce●

nedostatečné kapacitní zázemí pro kulturní aktivity (vnitřní)●

technický stav bytových domů ve vlastnictví obce (neekonomický provoz, tepelné ztráty,...)●

Příležitosti

změny preferencí v oblasti bydlení (suburbanizace - osídlování venkova)●

posílení a zajištění obytné funkce obce z důvodu probíhajících suburbanizačních procesů●

decentrální čištění odpadních vod a odkanalizování celého území obce●

vybudování cyklostezky Greenway Jizera podél silnice č. II/292 Semily – Benešov u Semil,●

Podolí
vytváření podmínek pro rozvoj bydlení nových obyvatel●

posilování funkce bydlení●

zvýšené zaměření na neinvestiční činnosti obce●

zaměření obce na rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení s ohledem na demografický●

vývoj obyvatelstva
revitalizace stávajících nemovitostí v majetku obce●

revitalizace objektu č.p. 33 k funkci kulturního a komunitního střediska obce●

Hrozby

pokračující nepříznivý demografický trend●

snížení celkové identity obyvatelstva s územím obce vlivem probíhající suburbanizace.●

(nezájem obyvatel o dění v obci)
zánik Základní a Mateřské školy●

nedostatečná nabídka volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež●

nedostatečné zajištění dynamiky rozvoje obce vzhledem k požadavkům vyvolaných●

dynamikou populačního rozvoje
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Územně a společensky soudržná obec s funkčním historickým odkazem, s rozvinutou funkcí
bydlení, se zajištěnými základními službami občanské vybavenosti, kvalitní veřejnou
infrastrukturou a s vytvořeným kvalitním vnějším i vnitřním zázemím pro volnočasové
aktivity.

Pro naplnění této vize je nutno sledovat společenské trendy a vytvářet podmínky pro splnění nároků
obyvatel. Předpokladem pro splnění těchto oprávněných nároků je:

 

● infrastrukturně zajištěné klidné a kvalitní bydlení,

● udržení předškolního a školního vzdělání v obci,

● rozvinutá mimoškolní zájmová činnost dětí v obci,

● rozvoj sociálních služeb a vybudování sociálního bydlení v obci a dostupnost základních zdravotnických
služeb minimálně ve stávajícím rozsahu,

● rozvinutá sociální soudržnost obce,

● vytváření podmínek pro dostupnost sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro všechny
věkové kategorie v obci (v celé obci i místních částech),

● vytváření podmínek pro obnovu, revitalizaci a ekonomizaci tradic a historického odkazu obce,

● opravené nemovitosti v majetku obce

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl: „1. Kvalitní bydlení – doplnění občanské vybavenosti a technické
infrastruktury”

Opatření: „1.5. Snižování energetické náročnosti budov ve
vlastnictví obce” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „1.5.1. Výměna zdroje vytápění ZŠ a MŠ” - zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Výměna elektroinstalace v budově ZŠ a MŠ spojená se změnou způsobu vytápění za méně energeticky náročný zdroj.

 „1.5.2. Rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví obce” - zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Snížení nákladů na provoz a údržbu bytových domů zlepšením jejich izolačních vlastností (zateplení obvodových stěn,
střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří)
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Opatření: „1.1. Zajištění, doplnění, revitalizace občanské
vybavenosti” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „1.1.8. Oprava hřbitovní zdi” - zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
zajištění bezpečnosti návštěvníkům hřbitova a reprezentativnost hřbitova jako památky v centru obce

 „1.1.9. Vytvoření parkovacích ploch v prostoru hřbitova” - zastupitelstvo
obce - Vlastní

zajištění bezpečnosti návštěvníkům hřbitova a jejich snadnější přístupu k němu

 „1.1.5. Zprovoznění obchodu/kavárny v prostoru náměstí” 2020 - 2023 zastupitelstvo
obce 500 Vlastní +

externí
vyhovění četným požadavkům občanů na zřízení této služby (požadavky vzneseny v rámci dotazníkového šetření)

„1.1.1. Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v obci” - -
„1.1.2. Zajištění dostupnosti základního vzdělávání v obci” - -

 „1.1.3. Vybudování kulturního a komunitního zázemí v obci” 2020 - 2025 zastupitelstvo
obce 10000 Vlastní +

externí
rekonstrukce objektu č.p. 33, který dříve sloužil jako kulturní sál s hospodou. Po rekonstrukci by měl plnit funkci kulturního
centra obce pro setkávání obyvatel.

„1.1.4. Revitalizace návsi, prostoru před OÚ a ZŠ a MŠ” 2020 - 2027 zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí

 „1.1.7. Rekonstrukce a znovuobnovení funkce Zvonice u hřbitova” 2020 - 2027 zastupitelstvo
obce 1500 Vlastní +

externí
Po rekonstrukci stávajícího objektu, který dosud neplnil svojí funkci by se měl stát důstojným místem setkávání občanů.

„1.1.6. Vytvoření dětských hřišť s herními prvky” 2020 - 2022 zastupitelstvo
obce 200 Vlastní

Vytvoření dětského hřiště v místní části Podmošna (v současné době v této části žádné dětské hřiště není) a vytvoření hřiště
s prvky pro cvičení v prostoru návsi, kde by mělo být hřiště součástí komplexní revitalizace návsi.

Opatření: „1.2. Doplnění infrastruktury pro obytnou funkci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„1.2.1. Rekonstrukce místních komunikací” 2020 - 2027 zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Vytvoření pasportizace místních komunikací. Průběžná oprava a údržba místních komunikací dle potřeb.

 „1.2.2. Údržba veřejného osvětlení, modernizace a výstavba” 2020 - 2027 zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Vytvoření pasportizace veřejného osvětlení. Udržení jeho stávajícího stavu, následná modernizace a doplnění dle
současných standardů . V místech, kde veřejné osvětlení dosud chybí, dojde k jeho výstavbě (část obce Podolí, Hradišťata).

 „1.2.3. Odkanalizování obce” 2020 - 2027 zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Vytvoření realizovatelného projektu kanalizace pro celé území obce. Vytvoření decentralizovaného systému nakládání s
odpadními vodami na území obce.

Opatření: „1.3. Podpora rozvoje kulturního prostředí obce” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „1.3.1. Podpora spolků a organizací podílejících se na kulturním životě
v obci”

- zastupitelstvo
obce - Vlastní

Materiální a metodická pomoc

 „1.3.2. Podpora kulturních akcí v obci” - zastupitelstvo
obce - Vlastní

propagace a poskytnutí technické podpory kulturním akcím v obci

 „1.3.3. Vytvoření zázemí pro pořádání indoorových kulturních akcí” 2020 - 2025 zastupitelstvo
obce 10000 Vlastní +

externí
rekonstrukce objektu č.p. 33, který dříve sloužil jako kulturní sál s hospodou. Po rekonstrukci by měl plnit funkci kulturního
centra obce pro setkávání obyvatel

 „1.3.4. Oprava drobných sakrálních památek na území obce” - zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí

Opatření: „1.4. Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura,
bezbariérovost” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „1.4.1. Úprava prostoru před OÚ, MŠ a ZŠ a v prostoru návsi (zvýšení
bezpečnosti)”

2020 - 2027 zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Realizace v rámci komplexní revitalizace návsi a prostoru před ZŠ a MŠ
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 „1.4.2. Vytvoření dostatečných kapacit parkovacích míst ve vybraných
částech obce”

2020 - 2027 zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Parkovací plochy v prostoru návsi vytvořeny v rámci komplexní revitalizace návsi. Další parkovací plochy v blízkosti hřbitova
v rámci zvýšení bezpečnosti návštěvníků hřbitova.

 „1.4.3. Vybudování cyklotrasy Greenway Jizera podél silnice č. II/292 v
úseku Podmošna - Podolí”

- zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Vybudování cyklostezky Greenway Jizera podél silnice č. II/292 v úseku Semily – Benešov u Semil, Podolí (primárně aktivita k
bezpečné bezmotorové dopravě za prací, do škol a za službami). V současnosti zpracovaná projektová dokumentace ve
spolupráci s městem Semily.

Cíl: „2. Kvalitní životní prostředí v obci”

Opatření: „2.2. Nakládání s odpady” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „2.2.1. Výstavba sběrných míst komunálního a tříděného odpadu” 2020 - 2022 zastupitelstvo
obce 798 Vlastní +

externí
Vybudování a úprava sběrných míst. Na základě 126. výzvy SFŽP - žádost podána

Opatření: „2.1. Péče o zeleň a dřeviny” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„2.1.1. Údržba a nová výsadba zeleně v obci, uvážlivost při kácení a
výsadbě dřevin” 2020 -

komise
životního
prostředí

- Vlastní

Dohoda o uvážlivosti při kácení, prořezu dřevin a potřebě dendrologických ošetření dřevin na území obce v návaznosti na
potřebu zadržování vody v krajině. Vhodná výsadba.

„2.1.2. Revitalizace lipové aleje před hřbitovem” 2020 - 2025
komise

životního
prostředí

200 Vlastní +
externí

Zajištění reprezentativního vzhledu centra obce a bezpečnosti návštěvníků hřbitova.

Cíl: „3. Stabilizace růstového trendu obyvatelstva”

Opatření: „3.1. Posilování sociální soudružnosti obce” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „3.1.1. Podpora koncepční a pravidelné činnosti s mládeží” - zastupitelstvo
obce/spolky - Vlastní +

externí
Vytvoření pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v obci

 „3.1.2. Podpora přednáškových a vzdělávacích aktivit pro občany” -
zastupitelstvo
obce/zájmové

sdružení
- Vlastní

Cíl: „4. Využití historie, tradice a polohy obce v jejím rozvoji”

Opatření: „4.1. Podpora rozvoje turistického ruchu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „4.1.1. Propojenost okolních obcí bezmotorovou dopravou” - zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Vybudování cyklostezky Greenway Jizera podél silnice č. II/292 v úseku Semily – Benešov u Semil, Podolí (primárně aktivita k
bezpečné bezmotorové dopravě za prací, do škol a za službami). V současnosti zpracovaná projektová dokumentace ve
spolupráci s městem Semily.

 „4.1.2. Tvorba produktů cestovního ruchu” 2020 - 2027 zastupitelstvo
obce - Vlastní +

externí
Vytvoření naučné stezky obcí Benešov u Semily s důrazem na její významné součásti a historii. Vybudování ferraty v části
obce Podskalí jako součásti naučné stezky.
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B.3 Podpora realizace programu

Program rozvoje obce Benešov u Semil ukazuje základní směr rozvoje obce v období let 2020 - 2027.
Dokument obsahuje opatření, potažmo aktivity, pomocí jejichž realizace bude tohoto směru, resp.
strategické vize obce, dosaženo. Zpracovaný dokument bude sloužit k rozvoji obce, případně pomáhat
obci při čerpání dotací.

 

Způsob realizace PRO

Zpracováním a schválením dokumentu plánovací a rozvojové aktivity obce nekončí, nýbrž začínají. V této
fázi je nutné stanovit postup realizace, sledování a aktualizace dokumentu, resp. celého rozvoje obce.
Realizace dokumentu bude uskutečňována pomocí konkrétních projektů, které budou naplňovat
jednotlivé aktivity, potažmo opatření. Tím bude dosaženo naplnění stanovených programových cílů a v
konečném důsledku také strategické vize, která ovšem časově převažuje do roku 2037. Osobou
zodpovědnou za realizaci aktivit je starosta/ka obce. Ta/Ten bude, ve spolupráci se zastupitelstvem obce,
především:

● iniciovat realizaci opatření a aktivit,

● vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit programu rozvoje,

● projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit,

● předkládat ke schválení zastupitelstvu obce zprávy o realizaci PRO,

● předkládat k projednání změny a aktualizace PRO,

● delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby.

 

Monitoring realizace PRO Starosta/ka obce je zodpovědný/á také za monitoring a vyhodnocování
naplňování programu rozvoje obce. Mezi povinnosti patří zejména:

● shromažďování informací o průběhu realizace projektů, aktivit a opatření,

● upřesňování informací o odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit,

● každoroční zpracování přehledu realizovaných aktivit,

● 1x ročně sestavování Monitorovací zprávy o průběhu realizace PRO – jako podklad pro sestavení
ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce,

Monitorovací zpráva bude obsahovat informace o realizaci dílčích aktivit a projektů, které se podařilo v
daném roce zrealizovat, zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace a návrh na změny či
revize v PRO. Monitorovací zprávy o průběhu realizace PRO budou po projednání zastupitelstvem obce
zveřejněny na webu obce.
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Způsob aktualizace PRO

Program rozvoje obce je živým dokumentem, mění se jak prostředí v obci, tak vnější podmínky mimo
obec. Dokument je nutné revidovat, případně měnit, již v průběhu jeho realizace, a to jako reakci na
závažnou změnu vnějších podmínek, naplnění části PRO, potřebu stanovení nových cílů, apod.

Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2023. Dle potřeby je samozřejmě možné
provést dílčí revizi dokumentu dříve, většinou pak ke konci kalendářního roku ve vazbě na zpracování
rozpočtu obce na další rok. V případě realizace dílčí revize bude podkladem přehled o realizovaných
aktivitách, resp. Monitorovací zpráva o průběhu realizace PRO, jež připraví starosta/ka obce a členům
zastupitelstva obce jej předá v dostatečném předstihu před jednáním zastupitelstva obce. Změny budou
provedeny přímo v dokumentu a budou v textu označeny spolu s datem, ke kterému byly provedeny.
Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce spolu se schvalováním rozpočtu a
rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný PRO bude též zveřejněn na internetových stránkách obce.

 

Způsob financování PRO

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. V případě možnosti budou
využity také prostředky z veřejných rozpočtů (kraj, ČR, fondy EU, OP 2021-2027). Obec bude usilovat o
zapojení také soukromého a neziskového sektoru. Informace o možnostech finančních zdrojů budou
upřesňovány v průběhu realizace PRO. Aktivity PRO budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce,
přednostně by měly být realizovány akce, které se podílí na naplňování stanovených cílů PRO.
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                                     SEZNAM ZKRATEK
 

 

PRO – Program rozvoje obce

ČR – Česká republika

ORP – Obec s rozšířenou působností

ČSÚ – Český statistický úřad

SO – Správní obvod

SLDB – Sčítání lidí domů a bytů

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

TUV – Teplá užitková voda

ČOV – Čistírna odpadních vod

VHS – Vodohospodářské sdružení

BRO – Biologicky rozložitelný odpad

ZŠ a MŠ – Základní škola a Mateřská škola

TJ – Tělovýchovná jednota

SDH – Sbor dobrovolných hasičů

SH ČMS – Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska

MS – Myslivecký spolek

JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

EU – Evropská unie

OP – Operační program

SFŽP - Státní fond životního prostředí
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