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ÚVOD
Rozvojový strategický dokument městyse Častolovice pro období let 2019 – 2025 je
komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity,
jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem
na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. Musí také
respektovat a navázat na strategický dokument rozvoje Královéhradeckého kraje.
Strategický dokument je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na
období minimálně pěti let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období
zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. V podstatě představuje jistou
formu dohody o tom, čeho chce obec v nebližším pětiletí dosáhnout a jak přitom hodlá
postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně
porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický dokument usiluje o dosažení
rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším
rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot.
Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na
základě analýz definuje cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak
lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními prostředky rozpočtu obce, včetně
účelného čerpání prostředků nejen s fondů EU.
Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování
rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by
měly vycházet ze strategického dokumentu jako jistým způsobem nadřazeného
dokumentu.
Strategický dokument umožní obci zejména:
▪ Naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
▪ Rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
▪ Koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
▪ Lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
▪ Kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
▪ Stanovit priority investičního programu
Strategický dokument musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a
slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.
Podkladem pro vznik strategického rozvojového dokumentu obce byl územní plán
obce (včetně změny územního plánu č. 1) a dokument Královéhradeckého kraje
„Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad
Kněžnou“. Územní plán řeší zásady uspořádání území a stanovuje urbanistickou
koncepci, řeší přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné funkční využití ploch,
jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného
území obce. Současně byly brány v potaz potřeby obce a výhledové náměty, kterými se
obec bude postupně zabývat a dle možností řešit.
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1. CHARAKTERISTIKA OBCE
1.1 POLOHA
Malebné městečko Častolovice s přibližně 1650 obyvateli se nachází nedaleko
soutoku řeky Bělé a Divoké Orlice. Rozprostírá se na nízké terase u severního okraje
říční nivy, na hlavním silničním tahu z východních Čech na severní Moravu,
v nadmořské výšce 268 m.n.m., přibližně 10 km jihozápadně od Rychnova nad
Kněžnou, 30 km východně od Hradce Králové, 35 km severovýchodně od Pardubic.
Severovýchodní část městečka včetně kostela sv. Víta a kaple sv. Máří Magdalény
zaujímá vyšší polohu, která je na východě ohraničena zářezem řeky Bělé a od západu
údolím potoka Konopáče.

Obrázek č. 1: Poloha obce (zdroj-www.mapy.cz)

Celková katastrální plocha obce je 562 ha. Výměra zemědělské půdy: 399 ha, z toho
orná půda představuje 204 ha. Výměra lesní půdy je 42 ha a vodní ploch 19 ha.
Z turistického a geografického hlediska patří obec do širší oblasti Orlických hor a
městys Častolovice leží na zelené turistické trase.
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1.2 STRUČNÁ HISTORIE OBCE
První písemná zmínka o Častolovicích pochází z roku 1342, kdy český král Jan
Lucemburský na žádost Půty z Častolovic povyšuje zdejší dvorec na městys, jemuž
uděluje některé výsady a výroční trhy. Název městečka je pravděpodobně odvozen od
staročeského křestního jména jednoho z první osadníků – Čeňka (Časty, Častolova).
Osada byla založena nedaleko říčního brodu, ke své ochraně využívala četná návrší a
vodní tvrz, která byla později přestavěna na zámek. Obživu zdejším lidem přinášelo
zemědělství, rybníkářství, kramářství a některá řemesla. Od roku 1454 městečko užívá
znak v podobě kosmo položené zlaté ryby na modrém štítu, orientované hlavou vzhůru
a doprava, prostřelné napříč šikmo položeným stříbrným šípem, který obdrželo od
Jiřího z Poděbrad.
Z význačných držitelů městyse můžeme zmínit pány z Častolovic, Krušiny
z Lichtenburka, pány z Pernštejna, Jindřicha z Regeru, pány z Oppersdorfu a pány
ze Šternberka.

1.3 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Počet obyvatel
Obec má dle aktuálních statistik 1645 obyvatel z toho 880 mužů a 765 žen.
Průměrný věk obyvatel městyse Častolovice dosahuje téměř 43 let.

Tabulka č. 1: Počet obyvatel k 1. 1. 2018 (zdroj – www.czso.cz)

Od roku 2008 do současnosti počet obyvatel obce nikterak výrazně nekolísá,
v průměru je počet obyvatel ve sledovaném období roven 1682.

Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel k 1. 1. (zdroj – www.czso.cz)

Podrobněji je vývoj počtu obyvatel (narození, zemřelí, přistěhovalí, vystěhovalí, atd.)
zachycen v tabulce uvedení níže.
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Tabulka č. 3: Demografické údaje k 1. 1. 2018 (zdroj – www.czso.cz)

Nezaměstnanost
Z níže uvedené tabulky je patrné, že míra registrované nezaměstnanosti je
dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem jednak v obci a jednak v celém okrese
Rychnov nad Kněžnou z důvodu rychle se rozšiřující průmyslové zóně Solnice – Kvasiny
– Rychnov nad Kněžnou.

Tabulka č. 4: Míra nezaměstnanosti (zdroj – www.czso.cz)

Průmyslová zóna představuje v území pozitivní deviaci. Rozvoj průmyslové zóny je
nutné vnímat jako jev pozitivní, jako pravý opak úpadku. Nezaměstnanost v regionu je
nejnižší v ČR, k 30. 4. 2017 byl podíl nezaměstnaných osob v okrese Rychnov nad
Kněžnou 1,4 %, zatímco průměr ČR byl ke stejnému datu 2,9 %.
Sociální situace
V obci žije většina obyvatel české národnosti, výjimku tvoří pouze obyvatelé
slovenské a ukrajinské národnosti, kteří tu žijí přechodně na ubytovnách. Národnostní
menšiny s podílem vyšším jak 10% v obci nejsou. Tzv. sociálně vyloučené lokality se na
území obce nenacházejí. V obci se vyskytují problémy s uživateli návykových látek jen
mezi přechodně ubytovanými pracovníky.

1.4 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Automobilové a jiné spojení s okolními obcemi a městy zajišťují silnice I, II a III třídy
a místní komunikace. Obyvatelé mají možnost rovněž využít železniční a autobusové
spojení.
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1.5 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Městys Častolovice pořádá pro místní občany i občany z okolních obcí nespočet
kulturních a společenských akcí. Lze jmenovat např. tradiční Častolovickou pouť, pálení
čarodejnic, dětský karneval, zahrádkářské výstavy a mnoho dalších zajímavých akcí (viz
také kapitola 6.1 a 6.4).

1.6 SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Ke sportovnímu vyžití slouží v obci sportovní areál AFK Častolovice, kde se
pravidelně hrají fotbalová utkání všech kategorií. Občanů je k dispozici také Sokolský
park, kde je volně přístupná víceúčelová hrací plocha pro malou kapanou, házenou,
florbal, volejbal, nohejbal a jsou k dispozici i dva antukové kurty. Nejen v zimním
období je možno využít služeb tělocvičny a posilovny v místní sokolovně. Hojně je
využívána nová cyklostezka z Lípy n/O přes Častolovice do Kostelce n/O.

1.7 PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY NA ÚZEMÍ OBCE A SLUŽBY VEŘEJNOSTI
V katastru obce sídlí výrobní závod firma Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Isover v Častolovicích je nejvýznamnějším výrobcem izolačních materiálů
z minerálních vláken, čedičových i skleněných, již od roku 1936. Další větší firmou je
Rojek a.s. zabývající se výrobou dřevoobráběcích strojů a kotlů na tuhá paliva.
Rodinnou firmu ROJEK založil p. Josef Rojek v roce 1921 a má dlouholetou
strojírenskou výrobní tradici. Důležitým podnikatelským subjektem v Častolovicích je
Hospodářství Šternberk, působící na místním zámku.
I přesto, že obec má necelých 2000 stálých obyvatel, je zde několik desítek
podnikatelů – OSVČ působících v mnoho oblastech. V obci vyrůstají nové provozovny
poskytující služby občanům - kadeřnictví, kosmetické studio, truhlářství, služby
zednické, elektrikářské, dále služby v oblasti účetnictví, zemědělství a pohostinství.
V obci je zajištěna také ordinace praktického lékaře, zubního lékaře, dětského lékaře a
lékárny.

1.8 ZNAK A VLAJKA OBCE
Častolovice od 15. století mohou používat tzv.
vydržený obecní znak, který tvoří kosmá zlatá ryba
shora šikmo prostřelená stříbrným šípem. Znak
městečku udělil kališnický král Jiří z Poděbrad, který
obec držel v letech 1454 – 1472. V roce 2011
požádalo vedení radnice Parlament ČR o posouzení a
schválení tzv. blasonu (heraldického popisu znaku).
Častolovice si v roce 2012 připomněli 670. výročí od
první písemné zmínky o obci, a protože patřilo mezi
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málo obcí, které nemají svůj prapor, bylo rozhodnuto o jeho pořízení. Prapor byl
požehnán a předveden široké veřejnosti 15. 6. 2012.

Obrázek č. 2: Rozhodnutí PS o přidělení vlajky + znak

1.9 STATUS OBCE
Novelou zákona č. 234/2006 Sb., o obcích došlo ke změně § 3 odst. 3 a 4 uvedeného
zákona. To umožnilo, aby obec mohla věrohodně prokázat užívání titulu městys před
datem 17. května 1954. Rozhodnutím č. 8 předsedu Poslanecké sněmovny ze dne 10.
října 2006 se stanovila obec Častolovice městysem.
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Obrázek č. 3: Rozhodnutí PS o přidělení stanovení obce městysem
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2. ŘEŠENÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBCE S VYZNAČENÍM VEŠKERÝCH
PLÁNOVANÝCH STAVEBNÍCH A HOSPODÁŘSKÝCH AKTIVIT
OBCE STÁTNÍCH, DRUŽSTEVNÍCH A SOUKROMÝCH PODNIKŮ A
FIREM
2.1 ŘEŠENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Jak již bylo zmíněno, obec leží v nadmořské výšce 268 m. n. m. na katastrální výměře
562 ha. Celkový přehled řešení katastrálního území městyse Častolovice je vyobrazen
v následující tabulce.

Tabulka č. 5: Přehled a výměra pozemků na území obce (zdroj – www.risy.cz)

2.1.1 VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ
Využití ploch a jejich uspořádání je v souladu s „Územním plánem Častolovic“, který
mj. stanový základní zásady uspořádání území a technického vybavení, stanoví
urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné a podmíněné přípustné funkční
využití ploch, jejich uspořádání apod.
Plochy pro bydlení (BH a BI)
V obytné zóně jsou přípustné objekty občanského vybavení, služeb, řemesel a
drobné výroby, které svým provozem neruší obslužné funkce místního, tj. lokálního
významu např.: maloobchod, stravovací – ubytovací a sociální služby. Dále jsou
přípustná veřejná prostranství, dětská hřiště, veřejná zeleň, zařízení péče o děti,
zdravotnická, sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a pro administrativu.
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ÚPD Častolovic má dané nové plochy pro bydlení v rodinných domech městských a
příměstských v zónách Z1, Z2, Z5, Z10, Z11, ploch smíšených obytných venkovských P2 a
změnou č. 1 novou plochu navazující na Z1.
Plochy občanského vybavení (OV, OM, OS a OH)
Veřejná infrastruktura OV - má hlavní využití pro nekomerční občanskou vybavenost
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Komerční zařízení malá a střední OM - má hlavní využití komerční občanská
vybavenost pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby.
Tělovýchovná a sportovní zařízení OS - má hlavní využití objekty občanské
vybavenosti pro tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, ochranu
obyvatelstva, sportovní hřiště, místní komunikaci, pěší cesty a cyklostezky.
Hřbitov OH - má hlavní využití pro hřbitovy, místní komunikace a pěší cesty.
ÚPD Častolovic má dané plochy občanského vybavení Z6 a P1.2.
Plochy pro rekreaci (RH, RZ a RN)
Plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH – mají využití na stavby pro hromadnou
rekreaci, rekreační areály, ubytovací zařízení, stravování, komunikace, pěší trasy a
cyklostezky. Dále jsou přípustná veřejná prostranství, dětská hřiště, zeleň a související
dopravní vybavenost jakou jsou parkoviště osobních aut a autobusů.
Plochy rekreaci – zahrádkové osady RZ- mají hlavní využití pro zahrádky – tj.
pozemky využívané ve smyslu užitkové či okrasné zahrady. Dále jsou zahrádkářské
chaty, pro které jsou stanoveny specifické prostorové regulativy. Přípustná jsou také
veřejná prostranství, dětská hřiště, zeleň a související dopravní vybavenost jakou jsou
parkoviště osobních aut a autobusů
Plochy rekreace – přírodního charakteru - mají hlavní využití jako rekreační louky a
pro chov koní. Přípustné jsou také jezdectví – venkovní plocha pro parkúr, lonž a
voltižování. Dále také stáje, hospodářské, sociální a hygienické zázemí.
ÚPD Častolovic má dané plochy pro hromadnou rekreaci Z7.
Plochy výroby a skladování (VL, VD, VZ a VS)
Plochy výroby skladování – lehký průmysl VL – mají využití na objekty výroby a
skladování – areály lehkého průmyslu, u kterých negativní účinky na životní prostředí
nepřekročí limity uvedené v platných právních předpisech.
Plochy výroby skladování – drobná a řemeslná výroba VD – mají využití na plochy
malovýroby, řemeslné či přidružené výroby. Výrobní i nevýrobní služby, u kterých
negativní účinky na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v platných právních
předpisech.
Plochy výroby skladování – zemědělská výroba VZ – mají využití na plochy
zemědělské, lesnické a rybářské výroby a přidružené drobné výroby, dále jsou
povoleny objekty pro skladování ve vazbě na zemědělskou činnost.
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Plochy smíšené výrobní VS – mají využití na plochy výroby a skladování např.
kompostárny a sběrné dvory.
ÚPD Častolovic má dané plochy výroby a skladování drobné a řemeslné výroby Z3.1.
Plochy zeleně (ZO, ZOr, a ZP)
Plochy zeleně – ochranná a izolační ZO – mají hlavní využití jako ochranná a izolační
zeleň plošná plnící funkci částečné hlukové a prachové bariéry ve vazbě na plochy
výroby a skladů, dále jako izolační zeleň liniové podél polních cest, silnic, vodních toků.
Přípustné využití pro komunikace pěší, cyklistické stezky a stavby a zařízení sloužící
obsluze či ochraně území (protipovodňové hráze, ochranné a opěrné zdi, poldry).
Plochy zeleně – ochranná a izolační - regulované ZOr – mají hlavní využití jako
předešlé plochy. Přípustné jsou výstavby drobných zahradních staveb (altán, pergola,
terasa, bazén, schůdky a podobné drobné stavby a terénní úpravy).
Plochy zeleně – přírodního charakteru ZP – mají hlavní využití jako významná zeleň
v sídle udržovaná v přírodě blízkému stavu. Přípustné využití pro komunikace pěší,
cyklistické stezky a stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňové
hráze, ochranné a opěrné zdi, poldry).
Plochy zemědělské, lesní, přírodní a smíšené nezastavěné území (NZ, NL, NP a NS)
Plochy zemědělské NZ – mají zajišťovat podmínky pro zemědělské využití - orná
půda, speciální zemědělské kultury, liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci
krajiny (remízky, meze, stromořadí).
Plochy lesní NL – jsou určené jako pozemky k plnění funkce lesa a pozemky pro
stavby a zařízení lesního hospodářství. Přípustné jsou liniové a plošné porosty pro
ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí).
Plochy přírodní NP – jsou určené plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující
mimo jiné zvláště chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky
smluvně chráněné, prvky ÚSES apod.
Plochy smíšené nezastavěného území NS – nezastavěné území bez členění, například
na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní.
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Slouží jako vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo umělé vybudované a
sloužící vodnímu hospodaření, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě,
hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií), pro retenci vody
s biologickou funkcí (dočišťovací nádrže).
Plochy dopravní infrastruktury (DS, DZ a TI)
Plochy silniční DS – jsou určené na dopravní silniční stavby, silniční dopravní zařízení
a silniční dopravní vybavení, např.: autobusové nádraží, terminály, odstavná strání pro
autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací
plochy, areály údržby pozemních komunikací.
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Plochy drážní DZ – jsou určené na dopravní železniční stavby, zařízení pro drážní
dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a
pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov.
Inženýrské sítě TI – jsou určené na areály technické infrastruktury, zařízení technické
infrastruktury na vodovodech a kanalizacích např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na
energetických sítích (např. Regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní
elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení, produktovody.
ÚPD Častolovic má dané plochy dopravní infrastruktury silniční P7.1.

Obrázek č. 4: Územní plán městyse Častolovice 2012
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2.2 VYZNAČENÍ VEŠKERÝCH PLÁNOVANÝCH STAVEBNÍCH A
HOSPODÁŘSKÝCH AKTVIVIT OBCE
Péče a vzhled obce je jedním z hlavních úkolů, které si minulé a nynější
zastupitelstvo dalo. Při opravách domů se snažíme občanům doporučovat takové
řešení, při kterém bude zachován ráz již zastavěné plochy. V tomto snažení pomáhá
stavební komise spolu s architektem městyse.
U nové zástavby jsou opět vyžadovány tvarů domů a materiály, které určují
regulativy jednotlivých zástavbových ploch. Obec si zadává urbanistické studie na
jednotlivých plochách, které se buď přestavují, nebo nově budují. Je zpracována studie
na zastavění ploch Z1, Z2, Z5, kde jsou plánované bytové domy a řadové domky. Dále
se zpracovává urbanistická studie na plochy nového náměstí P5, pozemky bývalého
mandlu P6, a pozemky za kulturním domem P8.

2.2.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE
Kulturní a obytné hodnoty území
Obec Častolovice bude rozvíjena jako souvislý urbanizovaný celek. V rámci
zachování urbanistické hodnoty je nutno dodržet ve stávající zástavbě stávající čáry a
hmotovou i výškovou strukturu zástavby.
V obytné zóně je preferována funkce obytná v rodinných domech venkovského
charakteru a to včetně ploch přídomních zahrad a hospodářských dvorů.
Objekty památkově chráněné a vzhledově hodnotné, které vytvářejí charakteristický
obraz obce, je nutno při rekonstrukcích a opravách zachovávat v původním objemu a
vzhledu.
Pozemní komunikace musí zabezpečovat přístup ke všem stavbám v obytné zóně.
Součástí místních komunikací musí být veřejné odstavné plochy pro motorová vozidla
a parkovací plochy.
Pro výrobní aktivitu jsou preferovány již schválené výrobní areály. V rámci těchto
ploch nebudou vytvářeny stavební dominanty a v maximální možné míře bude
respektován krajinný ráz.
Přírodní hodnoty území
Obec Častolovice považuje za důležité respektování významných segmentů krajiny
jako prvků ekologické stability území a jako plochy přirozené krajinné zeleně tvořící ráz
krajiny a obce. Záměrem je rozšiřovat přírodě blízké plochy minimálně v rozsahu
navrženého ÚSES.
Co se týká zemědělského hospodaření, toto bylo přizpůsobeno přírodním
podmínkám. Vodní eroze a odnos půd bylo v rámci technických protierozních opatření
komplexně řešeno v rámci pozemkových úprav 2015.
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Doprava
Doprava, resp. její řešení, respektuje rozvoj budoucí zástavby nového bydlení.
Základní dopravní systém zahrnuje navrhovanou přeložku silnice I/11 – respektivě
koridor pro tuto přeložku, který byl koncipován tak, aby umožnil realizaci obchvatu
vycházející z navržené studie proveditelnosti zpracovanou firmou SUDOP Praha a.s.
Studie prochází posuzováním dopadů a vlivů na životní prostředí, protože v jižní části k.
ú. Častolovice dochází ke střetu s přírodním parkem Orlice, aktivní zónou Divoké Orlice
a dotyku s Naturou 2000.
Rozšířením průmyslové zóny Kvasiny došlo k přípravě prodloužení koridoru přeložky
silnice I/11 o zamýšlený obchvat, silnice II/318 severovýchodní stranou k. ú. Častolovic.
Koridor se požaduje vymezit východně od městyse Častolovice, ve smyslu varianty E.
Jako podklad pro vymezení koridoru se požaduje využít výše uvedené územní studie
pořízené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a bude realizována ve změně ÚPD
č. 1.
Technická infrastruktura
Městys Častolovice má vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového
vodovodu. Skupinový vodovod zásobuje vlastní Častolovice, Hřibiny včetně místních
částí Ledská a Paseky, Olešnici včetně místní části Hoděčín a Čestice. Vodovod je
v majetku vodohospodářského sdružení obcí „Obecní voda“ se sídlem v Častolovicích,
jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou. Na katastrálním území
Častolovice se nachází zmodernizovaný vrt z roku 2014, který dodává vodu do všech
obcí ve svazku. Voda je čerpána do vodojemu, který se nachází na území Pasek, odkud
je rozváděna do rozvodů příslušných obcí.
Městys Častolovice má vybudován ucelený systém jednotné kanalizace s centrální
ČOV Častolovice. Stoky jsou v současné době realizovány prakticky v celém
zastavěném území. Centrální ČOV se nachází na jihozápadním okraji území v údolní
nivě pod závodem Isover. ČOV byla dokončena v roce 1985 v akci Z. V roce 2018 začala
celková rekonstrukce ČOV Častolovice s intenzifikací technologické části. Zpracovaná
projektová dokumentace řeší intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod. Součástí
intenzifikace je rekonstrukce objektů nádrží a její technologie. Součástí projektu a
poskytnuté dotace jsou odkanalizovány obce Čestice a Olešnice novou podtlakovou
kanalizací, která je přečerpávací stanicí dovedena na novou ČOV Častolovice.

2.2.2 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ
Na zemědělských pozemcích městyse hospodaří firma Farma u řeky s.r.o. Pro péči o
obecní les využíváme služeb místního hospodářství. Na vhodných místech postupně
dochází k dalšímu zalesňování ploch po kalamitním stavu způsobeném kůrovcem.
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3. ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE ÚPRAV, OBNOVY, ADAPTACÍ
A REKONSTRUKCÍ, NAVRHOVANÝCH STAVEB JEDNOTLIVÝCH
AKCÍ ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
3.1 OBJEKTY PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Nepřehlédnutelnými dominantami městečka jsou barokní kostel sv. Víta, hřbitovní
kaple sv. Máří Magdaleny a renesanční zámek s rozsáhlým parkem a oborou.
Kostel sv. Víta, dílo stavitele Františka Kermera, je postaven na místě původního
dřevěného kostela sv. Kateřiny. Stavba byla započata roku 1772. Štíhlá věž se vypíná
do výšky 36m, hodiny měří čas od roku 1893. Do vnějšího zdiva kostela je na severní
straně zasazeno devět náhrobků rodiny panského úředníka Jana Matějky. Interiér
památky zdobí několik vzácných oltářů a varhany z roku 1795, nástroj varhanického
mistra Jana Jiřího Spanela.
Zámek stojí na místě vodní tvrze. Jeho výstavba započala na konci 16. století
v dobách, kdy Častolovice držel Jindřich z Regeru. Barokní a klasicistní úpravy provedl
ve druhém desetiletí 19. století architekt František Pawitchek. Za Jaroslava ze
Šternberka v letech 1858 až 1869 byl přestavěn ve stylu tudorské gotiky. Na konci 19. a
počátkem 20. století B. Hechberg přistavěl druhé patro průčelí hospodářské budovy.
Na jeho práci navázal kolem roku 1910 vídeňský architekt Humbert Walcher
z Moltheimu, který památce, ve spolupráci s Leopoldem Beerem, vtiskl renesanční
podobu. Dnes je zámek soukromým vlastnictvím dcery posledních majitelů paní Diany
Sternberg-Phipps. Roku 1840 založil u zámku Jaroslav ze Šternberka anglický park
s oborou.
Kapli sv. Máří Magdalény nechala roku 1580 vystavět Magdalena z Donína,
manželka Fridricha z Oppersdorfu. Jedná se o jednolodní pozdně gotickou kapli bez
věže, pouze s malou věžičkou. Do nynější podoby byla přestavěna roku 1832.
V pozdějších dobách byla několikrát rekonstruována. U kaple se nachází častolovický
hřbitov, kde spočinula řada významných osobností.

3.1.1 PAMĚTIHODNOSTI A ZANIKLÉ STAVBY
Kaple sv. Václava a Panny Marie Loretánské
V místě parčíku u kruhového objezdu, na
straně k řece, se nacházel špitál s kaplí sv.
Václava a Panny Marie Loretánské. Kapli, dle
dobových historických pramenů, nechal roku
1647 postavit syn Otty z Oppersdorfu - Václav
Ignác z Oppersdorfu. Stavební práce vedl
věhlasný vlašský stavitel ranného baroka Karlo
Lurago.
Jednalo se o jednu z nejstarších loretánských
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kaplí v Čechách. V rámci své poslední vůle nechal její existenci pojistit ctihodný pan
Otta z Oppersdorfu. Zápis do zemských desek byl proveden dne 13. ledna 1647, krátce
po jeho smrti.
Prapůvodní špitál stával pravděpodobně v místech, kde se dnes nachází parkoviště
před prodejnou železářství a také zde v pozdějších dobách stával hostinec Panský dům.
Provoz špitálu zajišťovala nadace z Koldínského statku pocházející z roku 1622. Z
historických pramenů se nepodařilo zjistit, kdo nechal starý špitál postavit, některé
prameny uvádějí jako stavitele pány z Kunštátu.
Pálenka
Ve směru ke Kostelci nad Orlicí stávala za
kaplí sv. Václava, nedaleko náměstí, pálenka
nebo také lihopalna. Ještě nedávno byste v
místech, kde byla pálenka, nalezli parčík s
exteriérovou plastikou ryby. Dnes se na stejném
místě rozprostírá kruhový objezd a malý parčík.
Pálenka byla postavena na počátku 17. století
Ottou z Oppersdorfu, který koupil stavební
místo od Jiřího Wlachy za 28 kop grošů.
Lihopalnu si najímali především Židé, a proto se jí také říkalo Židovský dům. V roce
1922 původní pálenku přestavěl stavitel A. Beneš. Po přestavbě na budově přibylo
vrchní poschodí s byty pro úřednictvo a služebnictvo častolovického velkostatku. V
pálence měly být původně zřízeny lázně pro nemocné poddané. Z části k těmto účelům
sloužila později, když zde vznikla zvláštní světnice pro nemocné a nemajetné. Tato
význačná stavba byla zbořena v prosinci roku 1981 při úpravě křižovatky silnic č. I/11 a
II/321.
Mlýn
Lze předpokládat, že první častolovický mlýn stával v místech, kde později vyrostl
pivovar. Pravděpodobně v době Pernštejnů, kteří využili vodní strouhy vedené kolem
zámeckého parku, byl na jejím levém břehu založen vodní mlýn. Podle J. G. Laška bylo
do novostavby panského mlýna převzato vnitřní zařízení mlýna v Synkově
(Baršovského mlýna), zrušeného roku 1600. Synkovský mlýn před zrušením zakoupila
vrchnost za 190 kop gr.
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Radnice
Radnice byla postavena roku 1560. Ve
starších kronikách lze najít zmínky o tom, že
stará radnice stávala pravděpodobně v místě
čp. 11, které po požáru r. 1864 bylo prodáno
a za pana Bělky - kováře bylo přestavěno na
kovárnu. Jistě víme, že Fridrich z Oppersdorfu
koupil za 90 kop grošů pražských od jistého
Blažiny tzv. Blažinovský dům, který nechal
zbořit a postavit výsadní hostinec na prodej
panského piva, vína, kořalky a soli.
Fara
Před rokem 1664 patřila farnost Častolovice
do pražské arcidiecéze a od tohoto roku přešla
pod správu královéhradecké diecéze. Dnešní
faru nechal v roce 1696 vystavět František
hrabě Černín z Chudenic. V knize Umělecké
památky Čech A/J, Dr.Emanuela Poche DrSc. a
kolektivu, nakladatelství Academia z roku 1977
je uveden údaj, že fara byla nově vystavěna
roku 1727.
Pivovar
Vaření piva má v Častolovicích dlouhou
tradici. Bývalý ředitel školy a autor knihy o
Častolovicích Josef Gotthard Lašek se domnívá,
že byl pivovar založen v 16. století. Nejnovější
poznatky a historická literatura stanovují jeho
vznik již do roku 1410, tedy do doby, kdy
městečko držel Půta z Častolovic.
Pivo se nejprve prodávalo výhradně v
Panském domě. Až v pozdějších dobách se
mohlo prodávat i v ostatních hostincích v Častolovicích. Šenky v 17. století měli Jan
Pekař a Václav Zídka.
Modernizace se častolovický pivovar dočkal roku 1905, kdy přešel na parní pohon, a
v roce 1923 byla varna rekonstruována na 60 hektolitrů. Zlatavý mok se vyráběl i v
průběhu I. světové války. Po válce byla vyráběna hlavně slabší piva. Někdy kolem roku
1925 již trh nabízel piva normální stupňovitosti.
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Stará škola
V letech 1809 až 1822 nechal František Josef
Sternberg vystavět kamennou patrovou školu
(dnešní dětské zdravotní středisko). Jedním z
důvodů pro výstavbu byla snaha o vyučování v
jedné budově. Náklady na výstavbu činily 14 000
zlatých, měla dvě třídy, poskytovala prostor 200
žákům, k nimž byl ustaven školní učitel a školní
pomocník.

3.2 VEŘEJNÉ BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Úřad městyse Častolovice
Sídlo úřadu je od roku 1560 na místní budově radnice. V budově se nachází také
místní pobočka České pošty. V přízemí je zasedací místnost, kde se schází klub seniorů.
V prvním patře budovy jsou kanceláře úřadu. Ve druhém patře byla vybudována
galerie akademického malíře Antonína Hudečka, který v Častolovicích žil a tvořil jako
posléze i jeho syn.
Kulturní dům
Kulturní dům u Lva se nachází v horní části městečka u silnice směrem na Solnici.
Kulturní dům slouží k pořádání tanečních zábav, plesů, besídek, kin, slavnostních schůzí
spolků, divadelních představení, karnevalů atd. Součástí domu je i obecní restaurace.
V roce 2015 došlo k velké modernizaci celého zařízení. Zateplení a výměna oken byl
první krok. V dalších letech se vyměnily jevištní technologie a byla pořízená nová audio
technika.
Místní knihovna
Knihovny v Častolovicích byly celkem 3. První knihovna vznikla na zámku, za
působení Leopolda Sternberga (1770–1856) a obsahuje díla vědecká, beletrická,
tisková i rukopisná. V roce 1814 z popudu faráře Františka Raymana byla otevřena
farní knihovna. Veřejná knihovna byla v obci založena roku 1920 a nacházela se v
budově radnice. V lednu 1986 byla opět knihovna přemístěna do dvou místností
v domě č. p. 211.
Základní škola
Výstavba dnešní školy započala na farské zahradě roku 1906 a jejím stavitelem byl
K. Tichý z Kostelce nad Orlicí. Ještě před jejím dokončením dne 6. července 1908 byl
stanoven její název: “Jubilejní obecná škola císaře a krále Františka Josefa I.“.
V roce 1980 byla škola přejmenována z národní na základní školu. Od září téhož
zanikla v základní škole 5. třída. Nová fasáda a zasklený vchod u hlavní školní budovy
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vznikly roku 1983. Rok 1989 proběhl ve škole bez zásadních změn. Ve školním roce
1993/94 přešla škola na plynové vytápění. Zastupitelstvo obce Častolovice nechalo
vypracovat projekt na přístavbu školy do 9. ročníku a školní jídelny. V roce 1994 byla
škola znovu rozšířena o pátý ročník. Kolaudace přístavby nové školní budovy se
uskutečnila dne 7. srpna 1996. Zjištěné závady se podařilo v termínu do 16. srpna
odstranit a škola tak byla řádně zkolaudována.
Dne 3. září 2002 rozhodlo obecní zastupitelstvo o zřízení samostatných
organizačních složek Základní školy Častolovice, Mateřské školy a Školní jídelny
Častolovice. Příspěvkové organizace Mateřská škola Častolovice, Školní jídelna
Častolovice k 31. 12. 2005 zanikají a od 1. 1. 2006 všechny uvedené subjekty sdružuje
jediná příspěvková organizace Základní škola Častolovice.
Zdravotní středisko
V obci provozují své ordinace praktický lékař pro dospělé a zubní lékař, kteří sídlí
v pronajatých prostorách základní školy, kam se přemístili po roce 1989. Dětský lékař
provozuje svojí činnost v prostorách bývalé školy již 50 let. Na městečku se nachází
lékárna.
Sokolovna
Naproti škole nalezneme špýchar (tělocvičnu). Jedná se o stavbu, která byla
postavena z nařízení císařovny Marie Terezie o shromažďování a odvádění obilí jako
pomoci při neúrodě. Šternberkové ji roku 1919 darovali sportovnímu klubu na úpravu
sokolovny. Špýchar na tělocvičnu upravila tělovýchovná jednota Sokol. Práce byly
dokončeny v roce 1951. V roce 2006 vznikla u sokolovny přístavba klubovny místní
organizace zahrádkářů. Za špýcharem se nacházela rozlehlá Sokolská zahrada s
volejbalovým hřištěm, cvičištěm a kurty. Nedávno byla v areálu Sokolské zahrady
vybudována nová sportoviště (multifunkční hřiště a rozšířené tenisové kurty).
Hasičská zbrojnice
Městys Častolovice zřizuje jednotku požární ochrany v kategorii JPO III, která sídlí
v čp. 211 společně s SDH Častolovice a místní knihovnou. Výjezdová jednotka Sboru
dobrovolných hasičů obce Častolovice (JSDHO) byla zřízena v roce 1993 a je zařazena
do plošného pokrytí území okresu Rychnov nad Kněžnou.
Technika jednotky: Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 Tatra 815 rok výroby
1985. V roce 2011 bylo zakoupeno vozidlo FIAT Ducato, pro celkem 9 osob.
Sportovní areál
Městys Častolovice v roce 2016 dostal darem sportovní areál AFK Častolovice. Areál
slouží jako sportovní, společenský a kulturní stánek, kde se střetávají všechny
generace.

Masarykova 10, Častolovice 517 50, IČO: 00274780, DIČ: CZ00274780
21/42

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE 2019 - 2025

3.3 TECHNICKÉ PAMÁTKY
Vodní kanál ALBA
Vodní náhon pochází z 16. století, dosahuje délky 18 km. 2-4 m široké koryto kanálu
je zčásti zpevněno a místy vedeno nad terénem. Náhon je jímán u Častolovic, vede
přes Čestice do Týniště nad Orlicí a Třebechovic pod Orebem, kde ústí do řeky Dědiny.
Uměle vytvořený náhon na mlýny je jedním z nejstarších vodních děl ve východních
Čechách.
Nenápadný je kanál při svém toku borovicovými lesy mezi Týništěm a
Třebechovicemi, kde zaujímá podobu lesního potoka. Naopak při průchodu
zastavěným územím má mnohde půvabné umělé nábřežní zídky.
Kromě honosného názvu Alba se lze setkat i s místním názvem Vantroka, na
některých mapách je uveden jako Třebechovický náhon.

3.4 KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PLOCHY
Obcí prochází státní silnice I/11 a dále krajské silnice II/318, III/3184, III/3185 síť cca
10 km místních komunikací. Obyvatelé mají možnost rovněž využít přímé autobusové
spojení směrem Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Deštné
v Orlických horách a dalších menších obcí v okolí katastru obce. Dále mohou občané
využít železniční dopravu ze stanice Častolovice a Častolovice zastávka. Obcí prochází
trať č. 021 – Týniště n/O. – Letohrad z odbočením tratě č. 022 Častolovice – Solnice. Je
zajištěno přímé spojení Častolovice – Praha. U železniční stanice se nachází dopravní
terminál s přestupem na autobusové linky.

3.5 NÁMĚSTÍ, VEŘEJNÉ PROSTORY, PARKY, REKREAČNÍ PLOCHY A ZELENĚ
Městys Častolovice má „náměstíčko“, které je mezi silnicí I. třídy a vodním tokem
Bělá a nachází se na něm úřad městyse a komerční prostory. Druhé centrum v obci se
nachází v horní části, kde jsou umístění budovy základní školy, kulturního domu, fary a
kostela.
U zámku se rozprostírá anglický park s rozlohou přes čtyřicet hektarů s oázou
pohody a odpočinku. Dominantou parku je staletá lipová alej a další
nepřehlédnutelnou součástí je obora s bílými daňky a jeleny sika Dybowského. V menší
obůrce bydlí divoké prase a srneček. Na rybníku s ostrůvkem každoročně hnízdí divoké
kachny. V roce 2009 proběhla u rybníka výstavba altánu Gloriet, který nabízí
občerstvení a příjemné místo k posezení. V jeho blízkosti se nachází dětské hřiště
s prolézačkami, houpačkami a klouzačkami. V blízkosti zámku paní Sternbergová zřídila
vodní a růžovou zahradu, kde se konají i svatební obřady. V parku se nachází sbírka
růží, která čítá na 200 druhů.
Obec revitalizovala nevyužité obecní travní plochy, které se nacházeli v zástavbě
mezi bytovými domy a místním hřbitovem. Od roku 2017 se může pochlubit nově
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vybudovaným lesoparkem, kde jsou instalovány nové lavičky mezi mlátovými
cestičkami. Lesopark je osázen několika druhy stromů, různými travinami a bylinami.
V roce 2018, k 100. výročí vzniku samostatného československého státu, byl instalován
do lesoparku památník obětem dvou světových válek, který v Častolovicích doposud
chyběl.
Poslední relaxační a zelenou plochou v Častolovicích je Sokolská zahrada, která
začala psát svojí minulost před sto lety, když tehdejší hrabě Leopold věnoval pozemky
místním sokolům. V současné době se v parku nachází přes 220 vzrostlých stromů
několika druhů. Součástí parku jsou i dvě sportoviště. Park se využívá při pořádání
společensko-kulturních akcí.

3.6 VODNÍ PLOCHY A VODOTEČE
Konopáč, dříve také Luční potok, získal zřejmě své jméno podle toho, že byl využíván
k máčení lnu a konopí. Ve svahu nad ním postupně vznikla kolonie domkářských
stavení. Pozapomenutý název Luční potok vystihoval dřívější charakter krajiny v okolí
potoka. Ještě před napřímením toku řeky Bělé se Konopáč vléval do jejího koryta, dnes
je přítokem náhonu Alba. Prakticky na celém toku potoka Konopáče byla v dávných
dobách zřízena soustava několika rybníků.
Katastrem městyse Častolovice procházejí tři vodní toky. Říčka Kněžná pramení
v Orlických horách, na západním úbočí vrchu Pláň (872 m n. m.), v nadmořské výšce
795 m. Teče převážně jihozápadním směrem, protéká Rychnovem nad Kněžnou. Ústí
do řeky Bělé na jejím 2,6 říčním kilometru, severovýchodně od Častolovic,
v nadmořské výšce 270 m. Řeka Bělá pramení v Orlických horách, na jižním svahu
Vrchmezí (1084 m), v nadmořské výšce 1048 m. Teče střídavě jižním a jihozápadním
směrem. Protéká Skuhrovem nad Bělou, Kvasinami, Solnicí, Černíkovicemi a
Častolovicemi, pod kterými se zprava vlévá do Divoké Orlice na jejím 45,0 říčním
kilometru v nadmořské výšce 264 m. Divoká Orlice pramení v horských rašeliništích
Czarne bagno a Rašeliniště pod Zielencem na území Polska v nadmořské výšce 800 m,
jižně od lázeňského městečka Duszniki-Zdrój. Na české území vstupuje nad osadou
Trčkov v nadmořské výšce 695 m. Od soutoku s Černým potokem tvoří státní hranici v
délce téměř 30 km. Leží při ní obce Orlické Záhoří a Bartošovice v Orlických horách.
Pohraniční úsek končí malebným chráněným územím Zemská brána. Pod Kláštercem
nad Orlicí a Lhotkou je na řece přehradní nádrž Pastviny s vyrovnávací nádrží u obce
Nekoř. Dále řeka protéká obcemi Líšnice, Žamberk, Helvíkovice. Úsek mezi Liticemi nad
Orlicí a Potštejnem tvoří romantické údolí s peřejnatou částí řeky, která je vodákům
známá jako Litický oblouk. Od Doudleb a Kostelce nad Orlicí se tok řeky hodně
zklidňuje. U Albrechtic nad Orlicí v soutoku s Tichou Orlicí tvoří řeku, která má dále
název Orlice.
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3.7 ENERGETICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBJEKTY
Energetika
Stávající plošné pokrytí území transformačním výkonem je vyhovující i pro
výhlednou potřebu. Podle narůstajících požadavků na zajištění elektrického příkonu
bude možné provést výměnu stávajících transformátorů za výkonnější, nebo instalace
nových. Městys Častolovice je napájen elektrickou energií vrchním primárním
rozvodným systémem 35 kW, linkou VN 362 Rychnov – Týniště a propojkou na linku
VN 970 Choceň – Častolovice.
Plynofikace
Obec je v celém rozsahu plynofikována, je napojena na VTL DN 100 plynovod
Týniště nad Orlicí - Rychnov. Na tomto VTL plynovodu je regulační stanice, ze které je
napojena obec Častolovice. Stávající stav je pro současnou i výhledovou potřebu
vyhovující.
Telekomunikace
Celá obec je propojena telekomunikačními kabely, které jsou vedeny z přípojného
bodu v Kostelci nad Orlicí. Podél železniční tratě jsou vedeny optické datové kabely.
Odbočkou jsou hlavně zasíťovány bytové domy U Konopáče a v lokalitě Školská.
Optický kabel je zakončen v základní škole. Další rozšiřování bude prováděno v rámci
oprav místních komunikací.

3.8 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY A OBJEKTY PRO SBĚR A LIKVIDACE
ODPADŮ
Vodovodní síť
Městys Častolovice má vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového
vodovodu. Vodním zdrojem skupinového vodovodu je vrt V-3, situovaný cca 1 km
severně od Častolovic, při silnici III/3184. Modernizace vrtu, který byl vyhlouben do
hloubky cca 300 m, proběhla v roce 2014 společně s úpravnou vody a vodojemem.
Voda obsahuje zvýšený obsah železa, je upravována v přilehlé úpravně vody. Od zdroje
vody je voda samostatným výtlačným řadem DN 200 čerpána do zemního vodojemu
Paseky obsahu 650 m3, který se modernizací rozšířil o další nádrž o velikosti 1000 m3.
Ze Zemního vodojemu je veden samostatný zásobovací řad do Častolovic (DN 200,
150) a dalšími samostatnými řády do okolních obcí. Ve vlastní zástavbě Častolovic jsou
vybudovány zaokruhované zásobovací řady - převážně DN 200, 150 a 100 mm.
Kanalizační síť
Městys Častolovice má vybudován ucelený systém jednotné kanalizace s centrální
ČOV Častolovice. Stoky jsou v současné době realizovány prakticky v celém
zastavěném území. Páteřní kanalizací je kmenová stoka A (DN 400 – 1000), která je
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vedena od ČOV k trati ČD a pokračuje v souběhu s tratí na její jižní straně. V této části
podchází i náhon Alba. Za nádražím se lomí směrem východním a podchází trať ČD,
dále vede v ulici Na Drahách, podchází silnici I/11 a pokračuje ulicí Husovou k potoku
Konopáč a následně v souběhu s potokem. Do této kmenové stoky jsou pak napojeny
další nižších dimenzí.
Centrální ČOV se nachází na jihozápadním okraji území v údolní nivě pod závodem
Isover. ČOV byla dokončena v roce 1985 v akci Z. Technologicky se jedná o ČOV typu
Hydroconsult MČ 2500, s biologickou jednotkou pracující na principu dlouhodobé
aktivace se současnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace. Biologická část ČOV
je řešena jako dvojice aktivačních nádrží, stavebně sdružených se 4 dosazovacími
nádržemi a 2 zásobními kalovými nádržemi. V současnosti prochází ČOV Častolovice
intenzifikací, z důvodu připojení podtlakové kanalizace z obcí Čestice a Olešnice.
Řešení odpadů v obci
Po obci jsou umístěny kontejnery na plast, papír, sklo, kovy, elektro, textil, které
jsou na 14 místech. Svoz tříděného odpadu provádí firma ODEKO a.s. Městys nemá
obecní vyhlášku jak nakládat s komunálním odpadem a občané si sami řeší odvoz
s firmou Marius Pedersen a.s.
Kompostárna
Městys Častolovice v roce 2015 získal v dotačním programu životního prostření
dotaci na nákup nové multikáry a kontejnerů na svoz bioodpadů. Dále byly pro občany
nakoupeny zahradní kompostéry. Zaměstnanci místního hospodářství rozmisťují
v ulicích obce velké kontejnery na bioodpad, které se vyvážejí na místní kompostárnu,
kde se bioodpad dále třídí a zpracovává.
Sběrný dvůr
V obci v tuto chvíli není vybudován sběrný dvůr, nicméně jsou vytypované lokality,
kde by obec mohla vybudovat místo na shromažďování tříděného odpadu.

4. ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE ÚPRAV A OBNOVY KULTURNÍ
KRAJINY V KATASTRU OBCE V ROZSAHU POŽADAVKŮ NA
DOKUMENT
4.1 NOVÁ ORGANIZACE VYUŽITÍ POZEMKŮ
Územní plán Častolovic je uplatňován v souladu s navrženou koncepcí rozvoje
městyse Častolovice. Jsou respektovány požadavky na ochranu architektonických,
urbanistických a přírodních hodnot území, jeho plošné a prostorové uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Je brán ohled na využití ploch a
koridorů vymezených pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
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Zastavitelné a přestavbové plochy:
Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, výrobní, občanské
vybavenosti, rekreační. Nové rozvojové plochy pro bydlení navazují na zastavěné
území.
Územní plán Častolovice navrhuje plochy pro 114 nových rodinných domů (lokality
Z1, Z2, Z5, Z10, Z11, P 7.2 a přestavba vnitrobloku Nad Skalkou) a 60 nových bytových
jednotek (lokality P4, P5). Vypočtený nárůst obyvatel je 471 obyvatel. Dosud nebyl
v uvedených plochách realizován žádný rodinný ani bytový dům. Vymezené
zastavitelné a přestavbové plochy pro bydlení tak nejsou prozatím využity. Výstavba
rodinných domů je realizována v zastavěném území, a to převážně ulici Polnodvorská.
Zastavitelné a přestavbové plochy občanské vybavenosti a rekreace nebyly ve
sledovaném období využity.
Ze zastavitelných ploch výroby byla využita částečně lokalita Z12 – plocha pro
rozšíření výrobního areálu společnosti Saint-Gobain Isover CZ. Částečně byla využita
přestavbová plocha výroby P7.3.
Navržená dopravní infrastruktura (přeložka silnice I/11 a navržené místní a účelové
komunikace) nebyla prozatím realizována. V souvislosti s rozšiřováním výrobní
kapacity automobilového závodu v Kvasinách, a s tím souvisejícím nárůstem dopravy
po silnici II/321 a II/318, je třeba řešit záležitost přeložky silnice II/318 mimo centrální
území městyse. Problematika přeložky byla prověřena územními studiemi
pořizovanými Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (v souvislosti s prověřením
územní rezervy přeložky silnice II/318). V současné době je návrh přeložky silnice
II/318 předmětem řešení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje.
Územní rezervy
Územní plán nevymezuje žádné plochy územních rezerv.
Plochy změn v krajině
Plochy pro územní systém ekologické stability jsou v území respektovány. Navržené
prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) – nebyly prozatím realizovány. Realizována
nebyla ani plocha změny v krajině K1 pod Malou Ledskou.
Udržitelný rozvoj území
Při naplňování Územního plánu Častolovice nebyly od doby jeho vydání zjištěny
negativní dopady na udržitelný rozvoj území, územní rozvoj obce neohrozil přírodní,
krajinné ani kulturní hodnoty území.
Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně
vymezení zastavitelných ploch
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Požadavek č. 1 - požaduje navrhnout dopravní koridor pro přeložku silnice II/318.
Koridor se požaduje vymezit východně od městyse Častolovice, ve smyslu varianty E.
Jako podklad pro vymezení koridoru se požaduje využít výše uvedené územní studie
pořízené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Současně se požaduje
koordinovat vymezení koridoru s pořizovanou aktualizací č. 1 ZÚR.
Požadavek č. 2 - pozemky parc. č. 3272, 3274, 3278, 3277, 3281, 3285 zahrnout do
zastavitelného území jako plochu ZS. Pozemky jsou součástí nezastavěného území,
navazují severně na zastavěné území za areálem „Polní Dvůr“.
▪
▪

Navržené funkční využití: ZS – plochy zeleně soukromé a vyhrazené
Stávající funkční využití: NS – plochy smíšené nezastavěného území

Požadavek č. 3 - pozemek parc. č. 83/2 vyjmout z přestavbové plochy P4 a současně
zrušit předkupní právo k uvedenému pozemku. Pozemek zůstane nadále součástí ploch
SC – plochy smíšené obytné v centrech měst.
Požadavek č. 4 - plochu parkoviště u zámku zahrnout do ploch dopravní
infrastruktury - silniční
▪
Navržené funkční využití: DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční
▪
Stávající funkční využití: ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná
zeleň
Požadavek č. 5 – požaduje se vymezit části lokalit Z1, Z2 (BI) jako plochy BH.
▪
Navržené funkční využití: BH – plochy bydlení - v bytových domech
▪
Stávající funkční využití: BI – plochy bydlení - v rodinných domech –
městské a příměstské
Požadavek č. 6 - rozšíření zastavitelné plochy Z7 s funkčním využitím RH - plochy
staveb pro hromadnou rekreaci o navazující plochu s funkčním využitím NL – plochy
lesní (pozemek p.č. 3363, st. 700, st. 701).
▪
▪

Navržené funkční využití: RH - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
Stávající funkční využití: NL – plochy lesní

Požadavek č. 7 - vymezit na pozemku p. č. 3256 a jižním cípu pozemku p.č. 3262
plochu rekreace RH v návaznosti na Obecní rybník
▪
▪

Navržené funkční využití: RH - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
Stávající funkční využití: NS – plochy smíšené nezastavěného území
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Požadavek č. 8 - z části plochy Z7 (RH) vymezit plochu potřebnou pro kompostárnu
(část pozemku p. č. 3362).
▪
Navržené funkční využití: VD – plochy výroby a skladování, drobná a
řemeslná výroba, popř. TO – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
▪
Stávající funkční využití: RH - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
Požadavek č. 9 - rozšířit přestavbovou plochu P5 směrem ke kruhovému objezdu,
tak aby součástí plochy P5 byla i stávající přestavbová lokalita P6 (ZV); změnit funkční
využití ze ZV na SC (v části stávající P6). Plocha P6 tak bude vypuštěna a přičleněna
k P5.
V rámci plochy P5 se požaduje rozšířit již vymezenou plochu PV (plochy veřejných
prostranství) v souladu s vypracovanou studií řešící předmětné území.
Požadavek č. 10 - v rámci plochy Z8 (ZO – OS) upravit rozsah plochy ZO – plochy
zeleně ochranné a izolační a plochy OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a
sportovní zařízení, v souladu s vypracovanou studií řešící předmětné území.
Požadavek č. 11 - v rámci plochy P8 Za kostelem sv. Víta vymezit konkrétní dopravní
infrastrukturu, včetně ploch pro parkovací stání.
Požadavek č. 12 - vymezit plochu PV – plochy veřejných prostranství za účelem
umístění chodníku pro pěší, zabezpečující přístup k vlakovému nádraží podél železniční
trati, v souladu se zpracovanou studií.
Požadavek č. 13 - vymezit dopravní koridor pro cyklostezku Častolovice – Solnice
podél silnice II/321, a to po levé straně směrem od Častolovic. V souvislosti s tím
upravit příslušně trasu navržené cyklostezky do Synkova – Slemeno.
Požadavek č. 14 - na části pozemku p. č. 3331 vymezit při silnici II/318 a silnici ve
směru Hřibiny-Ledská zastavitelnou plochu pro bydlení.
▪
Navržené funkční využití: BI – plochy bydlení - v rodinných domech –
městské a příměstské
▪
Stávající funkční využití: NZ – plochy zemědělské
Požadavek č. 15 – v lokalitě U Konopáče změnit funkční využití plochy Z9 a části
plochy Z10 ze ZV – plochy veřejných prostranství – s převahou veřejné zeleně na PV –
plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství.
▪
Navržené funkční využití: PV – plochy veřejných prostranství – veřejná
prostranství
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▪
Stávající funkční využití: ZV – plochy veřejných prostranství – s převahou
veřejné zeleně
Požadavek č. 17 – požaduje se doplnit návrh kanalizačního potrubí od Čestic na ČOV
Častolovice v souladu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením.
Současně se požaduje rozšířit plochu stávající ČOV, tak aby zde bylo možno umístit
další samostatnou ČOV, která bude určena pouze pro Městys Častolovice.
Požadavek č. 18 – přehodnotit podmínky funkčního využití ploch bydlení. Stanovit
podmínky tak, aby bylo omezeno využití pro zařízení charakteru ubytoven.
Požadavek č. 19 - vymezit dopravní koridor – sjezd z plánované přeložky silnice I/11
s napojením na stávající silnici I/11 západně od areálu Saint – Gobain Orsil Isover.
Koridor se požaduje vymezit v šíři min. 50 m.
▪
▪

Navržené funkční využití: DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční
Stávající funkční využití: NZ - plochy smíšené nezastavěného území

Požadavek č. 20 - v návaznosti na areál Saint-Gobain Orsil Isover vymezit východně
na pozemku p.č. 3171 plochu DS pro umístění parkoviště. V souvislosti s tím upravit
průběh lokálního biokoridoru LBK Strýc – Kostelecká niva 13.3 v souladu s komplexní
pozemkovou úpravou.
▪
▪

Navržené funkční využití: DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční
Stávající funkční využití: NS - plochy smíšené nezastavěného území

Požadavek č. 21 - vymezit plochu výroby VL západně od areálu Saint – Gobain Orsil
Isover až po stávající cyklostezku a přeložku silnice I/11. Jedná se o pozemky p. č. 3007,
3563, 3011 a 3012. V souvislosti s tímto požadavkem bude třeba upravit průběh
regionálního biokoridoru RBK 800 (nejprve v aktualizaci ZÚR a následně v další změně
ÚP).
▪
▪

Navržené funkční využití: VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl
Stávající funkční využití: NS - plochy smíšené nezastavěného území
NZ – plochy zemědělské

Požadavek č. 22 - v návaznosti na areál Saint-Gobain Orsil Isover vymezit západně
na pozemcích p.č. 3021, 3023, 3022 a 3024 plochu DS. Plocha bude ohraničena
stávající cyklostezkou a plánovaným sjezdem z přeložky silnice I/11. V souvislosti
s tímto požadavkem bude třeba upravit průběh regionálního biokoridoru RBK 800
(nejprve v aktualizaci ZÚR a následně v další změně ÚP).
▪
▪

Navržené funkční využití: DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční
Stávající funkční využití: NZ - plochy zemědělské
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Požadavek č. 23 - severně od silnice I/11 po stávající účelovou komunikaci
využívanou pro parkování kamionů vymezit na pozemcích p.č. 960/2 a st. 431 plochu
DS pro umístění parkoviště.
▪
▪

Navržené funkční využití: DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční
Stávající funkční využití: NS - plochy smíšené nezastavěného území

Požadavek č. 24 - mezi stávající účelovou komunikací využívanou pro parkování
kamionů a vodním náhonem Alba vymezit na pozemcích p.č. 960/3 a 1330/3 plochu DS
pro umístění parkoviště.
▪
▪

Navržené funkční využití: DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční
Stávající funkční využití: NS - plochy smíšené nezastavěného území

Požadavek č. 25 - severně od silnice I/11 vymezit na pozemku p.č. 960/4 plochu DS
pro umístění parkoviště.
▪
▪

Navržené funkční využití: DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční
Stávající funkční využití: NZ - plochy zemědělské

Obrázek č. 5: Změna č. 1 Územně plánovací dokumentace městyse Častolovice
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4.2 LOKÁLNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, OCHRANY MÍSTNÍCH
BIOTOPŮ A PŘÍRODNÍCH ÚTVARŮ
Na dané území je zpracován lokální územní systém ekologické stability – generel
místních SES Kostelec nad Orlicí. Dále pak byl vypracován plán nadregionálního a
regionálního ÚSES Královéhradeckého kraje, který se stal podkladem pro zásady
územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Návrh řešení ÚSES zohledňuje NR-R ÚSES přesnou lokalizací biocenter. Vymezená
biocentra jsou vesměs funkční s nutným zajištěním správného způsobu hospodaření.
V případě NRBK K 81 – Divoká Orlice je nutno chápat funkčnost v celém komplexu
opatření sledující mino jiné zatravnění přilehlé nivy v inundačním území. Koryto Divoké
Orlice je v zájmovém území přirozené, stejně tak i koryto říčky Bělé. Úpravy toků jsou
minimální. S přeložením části trasy toků náhonu Alba se již nepočítá. Území jižně od
silnice I/11, areálu firmy Saint-Gobain Isover a náhonu Alba je zasaženo rozsáhlými
inundacemi, z ekologického hlediska velmi významnými. Z tohoto pohledu se
neuvažuje s úpravami toků na Q 100 k omezení inundací – naopak je snaha o
legislativní ochranu tohoto přirozeného jevu všech zasažených území (Přírodní park
Orlice). S tímto souvisí i doporučení, aby přeložka silnice I/11 v úseku od odbočky –
sjezdu k ČOV pro Častolovice – dále na východ (včetně překonání toky Bělé a železniční
trati SŽDC č. 021) byla řešena formou estakády. Bude zajištěn potřebný rozliv vody, tak
i její zpětné navrácení do koryta a zároveň nebude narušena funkce ekosystémů.
Na lokální úrovni byl SES doplněn v severní části k. ú. Častolovice – při hranici s k. ú.
Hřibiny – Ledská – novým biokoridorem, který bude propojovat lokální biocentrum
Lada u Pasek s letním komplexem Teletín. Po dohodě všech dotčených orgánů byl v ÚP
Častolovice nově vymezen lokální biokoridor propojující LBC Pod Strýcem
s regionálním biocentrem HO 21 Kostelecká niva. Tento lokální biokoridor je vymezen
v parametrech regionálu tak, aby posléze mohl tuto funkci převzít a nahradit v ZÚR,
nepříliš zdařile vedený RBK 800. K dovymezení je navržen lokální biokoridor LBK
Opukové stráně v délce 180 m na západní straně k. ú. Častolovice. V neposlední řadě je
lokální SES doplněn sítí interakčních prvků v krajině, sledujících zejména zkvalitnění
stávajících liniových prvků v krajině (cesty, meze, svodnice) ozelenění.
V katastrálním území obce jsou tyto ekologicky významné segmenty krajiny:
▪ Regionální biocentra
o RBC 170 – Zámecký park
o RBC HO 21 – Kostelecká niva
▪ Lokální biocentra
o LBC 14 – Pod Strýcem
o LBC 27 – Lada U Pasek
o LBC 16 – Meandry Bělé
o LBC 18 – U Alby
▪ Nadregionální biokoridory
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o NRBK 1 K-81 N – Divoká Orlice - nivní
o NRBK 1 K-81 V – Divoká Orlice – vodní
▪ Regionální biokoridory
o RBK 800 o RBK 802 15.1 – Bělá (horní část)
o RBK 803 15.2 – Bělá (spodní část)
▪ Lokální biokoridory
o LBK 13.1 – Opukové stráně
o LBK 13.2 – Strýc – Bělá
o LBK 13.3 – Pod Strýcem – Kostelecká niva
▪ Interakční prvky
o 28 – IP Konopáč – levý přítok
o 29.1 – IP Konopáč – pravý přítok
o 29.2 – IP Bažantnická
o 29.3 – IP Konopáč – zastavěná část
o 30 – IP náhon Alba

4.3 CESTNÍ SÍTĚ ZAJIŠTUJÍCÍ PŘIROZENÍ PROPOJENÍ OBCE S KRAJINOU A
SOUSEDNÍMI OBCEMI VČETNĚ DOPRVODNÍCH PRVKŮ
Městysem Častolovice prochází silnice I/11 (Praha – Ostrava), silnice II/318
(Častolovice- Rychnov nad Kněžnou) a silnice III/3184 (Častolovice – Paseky), III/3185
(Častolovice – Malá Ledská).
Pro nové rozvojové lokality je navrženo dopravní napojení na stávající místní
komunikace nebo komunikace vyšších tříd. V obytné zóně komunikace zabezpečují
přístup ke všem stavbám. Součástí místních komunikací jsou veřejné odstavné plochy
pro motorová vozidla a parkovací plochy. Počty vjezdů na silniční síť, jakožto i počty
křižovatek místních komunikací se silniční sítí jsou minimalizovány.
Častolovicemi prochází zelená turistická trasa, cyklostezka (Hradec Králové –
Potštejn) a rovněž několik cyklotras, které lákají turisty a cyklisty nejen z okolí.

5. SEZNAM AKCÍ K ROZVOJI HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Zastupitelstvo městyse Častolovice stanovilo několik nejdůležitějších akcí, které chce
v období 2019 – 2025 zrealizovat a přispět k rozvoji obce. Jedná se o následující:
Hledání, objevování a obnovování místních kulturních a společenských tradic,
zakládání nových tradic, které povedou k větší pospolitosti místních obyvatel.
Podpora a realizace činností vedoucí ke zkvalitnění způsobu života v obci.
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Úprava a čistota veřejných prostranství a staveb, zlepšování občanské
vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro
ochranu životního prostředí.
Podpora nového bydlení v bytových a rodinných domech
Kvalitní péče o životní prostředí a krajinu kolem nás.
Zajištění hospodářského, kulturního, společensko-sociálního zázemí v obci.
Rozvoj a podpora cestovního ruchu v mikroregionu Divoká Orlice
Aktivní zapojení obyvatel do dění v obci.
Rozvoj příhraniční spolupráce v Euroregionu Glacensis

6. SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OSVĚTOVÝCH, KULTURNÍCH A
SPOLEČENSKÝCH AKCÍ K PODPOŘE REALIZACE ROZVOJOVÉHO
DOKUMENTU
6.1 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT OBCE
V naší obci se snažíme o udržení a obnovu tradic. O adventních nedělích se koná
dětský vánoční jarmark a pořádají se vánoční koncerty v kostele sv. Víta, kde je také
sloužena půlnoční mše. O vánočních svátcích se scházíme u místní hasičské zbrojnice u
rozsvíceného vánočního stromu k poslechu koled v podání místní kapely. Tři králové
v kostýmech obcházejí 6. ledna obec při Tříkrálové sbírce. V lednu a únoru pořádáme
společně se spolky vyhlášené plesy a v listopadu „Poslední leč“. Tradiční bývá i „pálení
čarodějnic“ v místním areálu AFK. Každý rok hrají divadlo v kulturním domě ochotníci
z nedalekého okolí. V polovině června je na Sokolské zahradě místní pouť. Dvakrát
ročně pořádáme vítání občánků. Místní organizace zahrádkářů pořádá jarní velikonoční
výstavu a podzimní výstavu s názvem „Radost, krása, užitek“. Obec Častolovice
provozuje letní kino s dlouholetou tradicí. Sdružení rodičů při mateřské škole pořádá
pro děti karneval, v dubnu světluškování s opékáním vuřtů a mikulášskou nadílku.
Místní dobrovolní hasiči pořádají soutěž v požárním útoku, rozsvícení vánočního
stromu a zpívání koled o Vánocích. Sokol a fotbalový klub sportují a cvičí s mládeží.
Rybáři pořádají pro dospělé a děti rybářské závody.
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V obci působí následující spolky a organizace:
AFK Častolovice, z. s.
TJ Sokol Častolovice, z. s.
AVZO TSČ ČR – ZO Častolovice
Myslivecký spolek Střezmá Olešnice
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Častolovice
Spolek přátel Častolovic
Spolek HC Častolovice
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Častolovice
Římskokatolická farnost Častolovice
SRDPŠ – MŠ Častolovice
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Obrázek č. 5: Dětský vánoční jarmark, Pálení čarodejnic, Noc kostelů, Častolovická pouť, Poslední leč

6.2 KRONIKA
Kronikářem je vedena kronika obce, zápisy do kroniky jsou předkládány radě
městyse Častolovice. Kronika je vedena v listinné podobě.
V roce 2008 byla vydána kniha „Častolovice“ od pana Jiřího Václavíka – předsedy
místního Spolku přátel Častolovic. Prostřednictvím této knihy nahlédneme do
minulosti a současnosti obce, která mapuje Častolovice od jeho vzniku.

6.3 INFORMOVANOST OBČANŮ
Obecní úřad vydává čtvrtletní zpravodaj městyse Častolovice Zdroj, jehož účelem je
poskytnout občanům objektivní informace o činnosti obecního úřadu, rady a
zastupitelstva městyse, dále přehled společenského, kulturního, sportovního a dalšího
dění v obci.
Městys má od roku 2015 nové webové stránky, které jsou postupně doplňovány,
upravovány a aktualizovány. Veškeré důležité informace jsou k nalezení také na úřední
desce. V roce 2017 byly zřízeny obecní facebookové stránky, které slouží k rychlejší
informovanosti občanů při pořádání obecních akcí.
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V obci je zaveden místní rozhlas, který se stále modernizuje. Rada připravuje mobilní
aplikaci pro občany jako další zrychlení zveřejňovaných informací.

6.4 AKCE K ZAPOJENÍ OBCE DO ŽIVOTA V REGIONU
Spolek přátel Častolovic
Spolek přátel Častolovic je dobrovolné, nezávislé sdružení lidí, kteří mají společný
zájem a do budoucna si kladou cíle:
• Seznamovat vlastní členy i širokou veřejnost s dějinami památek na
Častolovicku, usilovat o jejich ochranu, obnovu a zpřístupnění veřejnosti
• Podporovat rozvoj turistického ruchu regionu
• Povzbuzovat zájem veřejnosti o historické a kulturní dědictví městyse
• Podporovat a spolupodílet se na zmapování památek regionu, včetně
vytipování lokalit vhodných k provedení archeologického průzkumu
• Zasadit se o zřízení naučné stezky v městyse a okolí, podílet se na jejím značení
a údržbě
• Založení archivu historických dokumentů, organizování sbírky fotografií,
historických a jiných předmětů souvisejících s minulostí a současností městečka
• Pořádat přednášky, vlastivědné vycházky, tematické zájezdy
• Vyvíjet publikační, muzejní, kulturní a výstavní činnost
• Organizovat besedy, tematické semináře, divadelní představení, hudební
koncerty
• Organizování sezonních úklidů městyse a jeho okolí
• Podporovat elektronickou formu prezentace historie městyse, památek a okolí
(CD, DVD, internet, videoprojekce atd.)

Podpora mládeže a její zapojení do komunitního života v obci
Obec spolupracuje při pořádání většiny akcí s místní základní a mateřskou školou a
se všemi spolky, ve kterých je mládeže zapojena. Děti ze školy připravují vánoční
jarmark a rozsvícení vánočního stromu.
Všemi podpořenými akcemi se snažíme o zapojení velké části občanů do dění v obci
a tím i zlepšování sousedských vztahů. Jsme rádi, že občané využívají možnosti setkání.
O starší občany se většinou starají jejich blízcí. Pokud občan potřebnou péči nemá,
obec zajišťuje a peněžně podporuje pečovatelskou službu z Kostelce nad Orlicí. Přispívá
seniorům na obědy v místní jídelně patřící pod základní školu.
V obecních komisích a výborech (finančním a kontrolní výbor, stavební, sociální a
kulturní komise) pracují kromě zastupitelů další místní občané, kteří napomáhají
řádnému fungování obce. Tímto zapojením do chodu obce vychováváme další generaci
pro práci zastupitele.
Při důležitých rozhodnutích využíváme možnost informovat občany na veřejných
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zastupitelstvech nebo na besedách s obecní tématikou.
Obec se tak velkou měrou podílí na podpoře místních spolků a sdružení, aktivit
občanů, sloužících ke kulturnímu, osvětovému a sportovnímu vyžití.

6.5 AKCE K ZÁCHOVÁNÍ, OBNOVĚ A ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY
Spolupracovat s okolními obcemi, vzájemně se informovat o jednotlivých
aktivitách a nabídkách pro občany.
Aktivně spolupracovat s obcemi v rámci dobrovolného svazku obcí „Orlice“ a
„Obecní voda“.
Podpořit tvůrčí a podnikatelské aktivity občanů, které přinesou nové nápady a
rozšíří možnost zaměstnání v obci a v nejbližším okolí.

7. APROXIMATIVNÍ STAVOVENÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKCE,
NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ V JEDNOTLIVÍCH LETECH
REALIZACE ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO DOKUMENTU SE
SPECIFIKACÍ ZDROJŮ, KTERÉ ZAJISTÍ OBEC A KTERÉ JSOU
POŽADOVÁNY Z JINÝCH ZROJŮ
Rozvojový strategický dokument městyse Častolovice obsahuje výčet základních
záměrů, které zastupitelstvo obce považuje za nezbytné realizovat v zájmu rozvoje
obce. Předpokladem realizace většiny záměru je využití dotací z fondů Evropské unie,
národní dotační programy, krajské fondu, regionální místní akční skupiny a darů.

1) Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků
Cíl: zajistit opravy místních a účelových komunikací a rekonstrukce dopravních uzlů
pro bezpečnější pohyb občanů a pokusit se zajistit parkovací stání
Lokality:
ulice Havlíčkova
ulice Školská
ulice Žižkova
ulice Na Obci
ulice Zahradní
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ulice Štefánikova
účelové komunikace za Bažantnicí, v Lukách
křižovatka u základní školy
parkoviště ulice Sokolská, Školská, U Konopáče
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2025+
Předpokládaný rozpočet se pohybuje v desítkách miliónů korun
Financování: vlastní zdroje/bankovní úvěr
2) Příprava infrastruktury pro bytovou výstavbu
Cíl: Připravit podmínky pro výstavbu v obci, zvýšit počet obyvatel, rozšířit nabídku
nebytových prostor pro komerční účely.
Lokality:
Dolní náměstí
Mandl
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2022
Polnodvorská IV
Lokalita Strýc
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2025+
Předpokládaný rozpočet v desítkách miliónů korun
Financování: Dotační programy MMR + vlastní zdroje/bankovní úvěr
3) Příprava realizace cyklostezek
Cíl: Rozšíření počtu cyklostezek na katastru obce s plánovanou novou výstavbou
rodinného bydlení. Propojení s obcí Libel dále do průmyslové zóny. V součinnosti
s KHK a obcí Synkov-Slemeno příprava nové cyklostezky do Rychnova nad Kněžnou.
Úprava cyklostezek v intravilánu obce pro snadnější a bezpečnější propojení
navazujících tras.
Předpokládaný rozpočet cca 10 mil Kč
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2024+
Financování: Národní dotační programy/Krajské dotační programy + vlastní
zdroje/bankovní úvěr
4) Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Cíl: Zajistit úsporné osvětlení po obce výměnou stávajících halogenových žárovek za
nové led osvětlení, oprava či výměna lamp, přechod z bezdrátového rozhlasu na
kabelový
Lokality:
ulice Masarykova a Komenského
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2021
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ulice Havlíčkova, Žižkova, Školská, Na drahách, část ulice Husova a průchod u
pivovaru
Sokolská zahrada
Předpokládaná doba ukončení realizace: dle oprav místních komunikací
Financování: Dotační programy + vlastní zdroje
5) Výstavba bytových domů
Cíl: Zajistit bydlení mladým rodinám a seniorům a zvýšit počet obyvatel s rozvojem
průmyslové zóny.
Lokality:
Dolní náměstí
Mandl
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2022
Polnodvorská IV
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2023+
Financování: Developerská činnost + vlastní zdroje/bankovní úvěr
6) Obnova drobných sakrálních staveb
Cíl: Kostel sv. Máří Magdalény se hřbitovní zdí. Odkanalizování a zavedení
elektroinstalace na místním hřbitově. Rekonstrukce okolí kostela sv. Víta.
Předpokládaný rozpočet bude závislí na rozhodní o povolení stavby z odboru
památkové péče.
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2025+
Financování: Dotační programy + vlastní zdroje
7) Základní škola a mateřská škola Častolovice
Cíl: S novou výstavbou bytových a rodinných domů dojde ke zvyšování počtu
obyvatel a tím i potřeby větší kapacity místní školy a školky. Problém by řešila
přístavba dalšího patra a rozšíření o čtyři učebny, přestavba přilehlých budov farního
úřadu na školní družinu. Nová jídelna a rozšíření o jedno oddělení mateřské školky.
S rekonstrukcí ulice Školská, bude zřízen z této části nový přístup do objektu.
Předpokládaný rozpočet se bude odvíjet od rozvoje obce a potřeby základní a
mateřské školy.
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2022+
Financování: Národní dotační programy/dotační fondy EU + vlastní zdroje/bankovní
úvěr
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8) Rekonstrukce a rozšíření sportovišť v areálu AFK a Sokolské zahradě
Cíl: Připravit podmínky pro sportovní využívání volného času. Výstavba fotbalového
umělého povrchu, workoutového hřiště, běžecké dráhy včetně skoku dalekého.
Zateplení budov AFK včetně výměny oken a zdroje vytápění s výstavbou nutného
parkoviště.
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2023+
Financování: Národní dotační programy/dotační fondy EU + vlastní zdroje/bankovní
úvěr
9) Kulturní dům, Knihovna, Muzeum a Galerie
Cíl: Dokončit přístavbu nové restaurace v modernizovaném kulturním domě U Lva a
v půdních prostorách dobudovat komunitní centrum pro mládež. Přestěhovat místní
knihovnu do domu čp. 53 a podporovat její činnost. V domě čp. 79 vybudovat
prostory pro muzeum, případně informační centrum nebo výstavní plochy.
Předpokládaná doba ukončení realizace: průběžně
Financování: Národní dotační programy/dotační fondy EU + vlastní zdroje/bankovní
úvěr
10) Prevence, bezpečnost omezení a snižování kriminality páchané v obci
Cíl: Vybudování kamerového dohlížecího systému v obci a v budoucnu uvažovat o
zřízení městské policie s možností radarového systému kontroly rychlosti.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – přístavba.
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2020+
Financování: Národní dotační programy + vlastní zdroje
11) Hospodaření s vodohospodářským majetkem
Cíl: Udržovat obecní vodovod a kanalizaci v dobrém stavu a rozvíjet další síť do
nových zástaveb. Udržovat a provozovat společný vrt a čistírnu odpadních vod dle
příslušných zákonů.
Předpokládaný rozpočet:
4 mil. Kč
Předpokládaná doba ukončení realizace: 2019+
Financování: Dobrovolný svazek obcí + vlastní zdroje
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8. DALŠÍ DOKUMENTACE, VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ OBCE
NEBO MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
8.1 CÍL DOKUMENTU
Hledání, objevování a obnovování místních kulturních a společenských tradic,
zakládání tradic nových, které povedou k větší pospolitosti místních obyvatel.
Podpora a realizace činností vedoucích ke zkvalitnění způsobu života v obci.
Úprava a čistota veřejných prostranství a staveb, zlepšování občanské
vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro
ochranu životního prostředí.
Zajištění hospodářského, kulturního, společensko-sociálního zázemí v obci,
dále pak kulturního a sportovního vyžití.
Aktivní zapojení obyvatel do dění v obci a její obnovy.

8.2 ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Mezi zásadní zdroje financování řadíme:
Pravidelné příjmy obecního rozpočtu: Roční rozpočet obce se pohybuje okolo
33 milionu korun. Tyto příjmy je nutné směřovat zejména na základní opravu a
údržbu obecního majetku v omezené míře pak na investice, kde není možné
využít dotací.
Dotační tituly: Jedná se zejména o dotační tituly vypisované Královéhradeckým
krajem, jednotlivými ministerstvy a Evropskou unií.
Jednorázové nesystémové dotace: Nutno využít zejména na investice, kde není
pravděpodobnost získání dotací z dotačních titulů.
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ZÁVĚR
Rozvojový strategický dokument městyse Častolovice pro období let 2019 – 2025 je
vytvořen tak, aby odrážel potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval
její ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Tento program je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů
je hlavní podmínkou získání finančních prostředků a to z vlastních i dotačních
programů. Tento plán není uzavřeným dokumentem. Může být průběžně doplňován a
aktualizován podle potřeb a finančních možností městyse Častolovice. Veškeré změny
dokumentu budou projednávány v zastupitelstvu městyse Častolovice.
Rozvojový strategický dokument je základním podkladem pro plánování rozvoje
obce na jednotlivá léta. Jde o závazný dokument pro zastupitelstvo obce a měněn
může být pouze usnesením zastupitelstva městyse.
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