Plán rozvoje obce Protivanov
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ÚVOD
Program rozvoje obce Protivanov je základním plánovacím dokumentem, v němž jsou zakotveny
rozvojové priority obce na období 2016 - 2022. Dlouhodobé plánování napomáhá efektivně využívat
finanční prostředky z vlastního rozpočtu, případně být připraven získávat dotace i z jiných rozpočtů.
Jedná se o dokument, pomocí něhož bude ve stanovém časovém horizontu zabezpečována
samosprávou obce koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život
obyvatel. Bude oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a oporou pro rozhodovací
procesy v rámci řízení obce.
Program rozvoje obce Protivanov byl vypracován v rámci projektu CZ.1."Elektronická metodická
podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí", který realizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Podkladem pro vznik Programu rozvoje obce je zejména zpracovaný "Program obnovy vesnice
Protivanov z roku 1996 a jeho aktualizace z roku 2006, územní plán obce, současné potřeby obce
a výhledové záměry, kterými se chce obec zabývat. Jsou zde formulovány představy o budoucnosti
obce a činnosti vedoucí k naplnění dohodnutých představ.
Plán rozvoje obce Protivanov na období 2016 – 2022 byl schválen zastupitelstvem městyse Protivanov
dne 24. 11. 2016 usnesením č. 11/2016/6.2.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce
1. Území
1.1 Poloha
Městys Protivanov se nachází na jihozápadním okraji Olomouckého kraje, ve vrcholové části Drahanské
vrchoviny. Zastavěné území obce se rozkládá na otevřené náhorní rovině cca 670 m n. m. Poloha obce
je drsná a větrná. V současné době je Protivanov obcí, která plní po mnoha stránkách úlohu menšího
regionálního centra. Tento jistý centrální charakter je dán jednak jeho polohou (na hlavní cestě mezi
Boskovicemi a Prostějovem), ale také jeho bohatou historií a současnou občanskou vybaveností.
Správní území městyse tvoří katastrální území Protivanov o výměře cca 1882 ha a nachází se v obvodu
obce s rozšířenou působností Prostějov, v okrese Prostějov. Orná půda zaujímá 39,82% plochy, lesy
tvoří 44,36% plochy.
Celková plocha území obce 1 882,35 ha, z toho:
o
o
o
o
o
o
o
o

Výměra orné půdy 749,49 ha
Výměra lesní půdy 835,04 ha
Výměra trvalých travních porostů 185,65 ha
Výměra zemědělské půdy 953,84 ha
Výměra zahrad 17,59 ha
Výměra ovocných sadů 1,11 ha
Výměra vodních ploch 9,34 ha
Výměra ostatních ploch 66,61 ha

Koeficient ekologické stability v obci Protivanov dosahuje hodnoty 1,26 (Pramen: ČSÚ). Koeficient
vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami
zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu
obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu.
Nejbližší spádovou oblastí s vyšší občanskou vybaveností jsou Boskovice (16 km), Prostějov (25 km).
S těmito obcemi je městys spojen komunikací nadregionálního významu silnicí II. třídy č. 150. Kvalitní
dopravní spojení má významný vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení, rekreace,
občanská vybavenost) a na rozvojové tendence zejména v oblasti bydlení. Zastavěné území plní
především obytnou funkci včetně zařízení občanské vybavenosti, přítomná je však i průmyslová
a zemědělská výroba.
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Obr. č. 1 Mapa - poloha (Zdroj: www.mapy.cz)

1.2 Přírodní zajímavosti
V katastrálním území Protivanov leží dvě oblasti patřící do soustavy Natura 2000. Jedná se o Evropsky
významné lokality (EVL) Stráň nad Huťským potokem a Protivanov. EVL Protivanov se nachází přibližně
0,5 km severovýchodně od obce Protivanov (oblast pod ČOV Protivanov) a významná je díky hojnému
výskytu modráska bahenního (Maculinea nausithous). EVL Stráň nad Huťským potokem
se nachází u rekreačního střediska Tábor Protivanov a vyskytuje se tu velmi bohatá a stabilní populace
hořečku českého (Gentianella bohemica).

Obr. č. 2 Mapa – PP Protivanov (Zdroj:www.mapy.cz)

Obr. č. 3 Mapa - PP Ve Žlíbku (Zdroj: www.mapy.cz)

V katastru obce se také nachází několik přírodních památek (PP). PP Skelná Huť - území vlhkých
až mokrých pcháčových luk s fragmenty sušších smilkových luk s výskytem chráněných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů (všivec lesní, prstnatec májový, škarda měkká čertkusolistá, tolij bahenní),
PP Louky pod Skalami ("za panským") - mokřadní ostřicové louky s bohatou květenou, přírodní
rezervace Skály v nadm. výšce 724 m n. m. - původní lesní porosty s převažujícím bukem a s ojedinělou
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příměsí smrku ztepilého a javoru klenu a s typickým bylinným podrostem. Západně od přírodní
rezervace pramení potok Luha. Turistickou zajímavostí v této oblasti je lovecká chata Hanačka,
která byla postavena v roce 1810 a byla jedním z opěrných bodů partyzánské skupiny Jermak.

1.3 Historie
Počátky Protivanova souvisejí s procesem osídlování Drahanské vrchoviny, jejíž první fáze probíhala již
na počátku 11. století, a to v bezprostřední blízkosti, ve staré keltské lokalitě Malé Hradisko. První
písemná zpráva o obci Protivanov je však až z počátku 16. století, přesněji z roku 1505. Název obce
zřejmě souvisí se jménem původního majitele Protivy nebo Protivana: jednalo se o typickou lesní
lánovou ves, založenou lokátorem. Od počátku se její obyvatelé živili zemědělstvím a zpracováváním
dřeva, zejména výrobou střešních šindelů.
Pro dějiny Protivanova je významné, že se jednalo o poddanskou ves boskovického panství. Boskovičtí
páni, ať už zakladatelský rod pánů z Boskovic nebo další majitelé – Zástřizlové, Dietrichštejni, Mitrovští
nebo Mensdorfové, měli tento region včetně Protivanova na starosti do zrušení takzvané
patrimonoální správy v roce 1848, v některých ohledech až do konce první světové války.
Roku 1631 měla ves české jméno Protivanov, v roce 1629 Protiwanov a od 19. století je to opět
Protivanov. Ves byla povýšena na městečko roku 1873 a byly mu povoleny v roce 3 trhy.
Pečeť obce pochází z roku 1692. Je na ní nakreslen poříz, postruh, nůž a radlice. Kolem obvodu je nápis:
„Sigilum Protiwanensis 1692“. Obecní pečeť pak pochází z roku 1789 a má nápis: “ Peczet Poctili obce
Died.Protwa 1789. Poříz na starší pečeti potvrzuje, že usedlíci vyráběli z lesního dříví šindel, hlavně
na střechy panských dvorů, zámků, hájenek a mlýnů.
Je zřejmé, že k velmi tíživým obdobím patřila i z hlediska drahanských obcí doba pobělohorská,
která na jedné straně znamenala novou organizaci ve správě statků (šlechtický velkostatek), jednak
velké pracovní zatížení poddanského lidu v důsledku poklesu počtu obyvatelstva a nárůstu robotních
povinností. V 17. a 18. stol. v Protivanově žili sedláci, kteří měli nejvýznamnější postavení, menší rolníci
(čtvrtláníci a majitelé „zahradních usedlostí“), domkáři, podruzi i nádeníci. Relativně dobré postavení
měli i místní hospodští a mlynáři a samozřejmě i reprezentanti obecní správy – rychtáři, kteří byli
zbaveni robotních povinností, konšelé a případně i nenávidění drábi, což byl jakýsi policejní orgán
vrchnosti.
Tíživý a pracovně náročný život poddaných lidí byl do značné míry vyvažován intenzivním náboženským
životem, který v podobě rozčleněného církevního roku a zejména dodržovaných svátečních dní
představoval i pro protivanovské obyvatele zdroj útěchy v nesnázích a nabízel morální kodex
umožňující žít v konkrétním lidském společenství, ale též určitý kulturní rytmus, který členil dny
na pracovní a sváteční, naplněné nezřídka odpočinkem i zábavou. Původně byli v Protivanově
i evangelíci (Jednota bratrská), po Bílé Hoře převážila jednoznačně katolická konfese, která se stala
dominantním vyznáním místních obyvatel. První zmínka o protivanovském kostele "Narození Panny
Marie" je z roku 1547, ale nový, farní kostel je až z roku 1772, kdy jej nechal postavit hrabě Leopold
Dietrichstein ve slohu venkovského baroka.
K velkým změnám došlo v rámci národních i regionálních dějin v roce 1848, který se stal nejen rokem
zrušení poddanství, ale kdy se v zásadě rodil moderní stát s novým právním i berním systémem. Přelom
40. a 50. let byl ve znamení zavedení nového samosprávného zřízení, které mimo jiné definovalo pojem
„občan“, což byl každý, kdo měl v obci tzv. domovské právo, a znamenalo zřízení nových úřadů i funkcí
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obecní správy, jak přímé, tak přenesené od státu. V této době se také formovala starostenská funkce
s jejími nemalými povinnostmi, například zdravotními, silničními a požárními (založení sboru
dobrovolných hasičů v Protivanově v roce 1885). Druhá polovina 19. století neznamenala jen pozitivní
změny – Protivanov zasáhly například i tehdejší války, nejvíce rakousko-pruská v roce 1866. Co se týče
sociálního rozvrstvení obyvatelstva vesnice, stále větší úlohu hráli místní sedláci, ale i zmíněná městská
správa. Velkou změnu přestavovalo i nové pracovní vytížení obyvatel v textilním průmyslu (regionální
fenomén krejčovství, založený na domácí tkalcovské práci, vázaný zejména na Prostějov i
na Boskovice), zavedení školní docházky: nejstarší zmínka o protivanovské škole je z roku 1767. Novější
škola byla zbudována v roce 1863 a Protivanov měl první měšťanskou školu na Drahanské vrchovině
v r. 1926.
V době před první světovou válkou byl Protivanov obcí s bohatým kulturním a společenským životem
(například místní odbočka Sokola zde fungovala od roku 1911, které konkurovala místní organizace
katolického Orla).
Století 20. a jeho dva válečné konflikty určily i ráz života v Protivanově. Obě dvě válečné katastrofy
si vybraly v Protivanově daň na lidských životech (na vzpomínkové desce památníku padlých
na protivanovském náměstí jsou uvedena jména 43 padlých vojáků – protivanovských občanů).
Zatímco po první světové válce (1914-1918) se však život v Protivanově rozvíjel v podstatě pozitivně,
i když Protivanov zůstal chudší horskou obcí s nízkým sociálním standardem, po druhé válce (19391945), která velmi omezila především politické a spolkovní aktivity a znamenala hospodářské potíže,
se počal měnit charakter vesnice, což se ještě zvýraznilo po únorovém převratu 1948.
Proměny vesnice v 50. a 60. letech byly takového rozměru, že pozměnily ráz celé vesnice i život jejích
jednotlivých obyvatel. Došlo zejména ke změně zaměstnání většiny z nich, neboť oděvní průmysl
v Boskovicích a zejména v Prostějově udával tón celému regionu.
Politicky bylo zajímavé, že jakkoli byla po válce tradičně silná lidová strana, v důsledku
celospolečenských změn její členové upadli spíše do apatie. Rok 1948 a následné období však znamenal
především „soumrak selských hospodářství“ v důsledku zakládání jednotných zemědělských družstev.
Agitace za kolektivizaci zemědělství se vystupňovala především v roce 1953. Trvalo však ještě několik
let, než se podařilo ustavit a konsolidovat JZD, a i přes relativní úspěchy přetrvávaly problémy po celou
dobu jeho existence. V 50. a 60. letech, v důsledku značné agitace, v obci fungovaly různé kroužky
besedy a místní knihovna (obecní knihovna zřízena usnesením zastupitelstva již v roce 1923). Na konci
60. let se znovu imperativně chopila vedení obce KSČ, která se pokusila získat občany pro svou
normalizační politiku novou výstavbou a sliby zlepšení životních podmínek – vedení obce se například
soustředilo na výstavbu nové školní budovy, která byla dokončena v roce 1973, nebo stavbu školy
mateřské, dokončené v roce 1978.
Návrat k demokratickému politickému řádu v roce 1989 znamenal opět zásadní změny, zejména
zavedením pluralitního politického systému (v prvních porevolučních volbách zvítězilo Občanské
fórum, na druhém místě Křesťanská a demokratická unie). Začalo náročné období i po stránce
hospodářské, neboť se přikročilo k opomíjeným a dlouho neřešeným problémům obce, v nichž
prvořadé bylo vybudování vodovodu a přivaděče plynu. Jedním z trvalých následků dlouholeté vlády
KSČ a dalších vlivů bylo ochabnutí společenských aktivit v Protivanově a činnosti divadelních,
hudebních a tělovýchovných kroužků. Stabilnější se ukázala církevní struktura i různé duchovní akce,
spojené s místní farností (poutě do okolních významných míst, jako je Sloup nebo Vranov). Zajímavé
aktivity začala provozovat i místní knihovna, která se snaží v součinnosti s vedením obce o připomínání
významných rodáků (J. M. Veselý, A. Kolísek, F. Liška a další) a kulturních i společenských tradic.
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2. Obyvatelstvo
Vývojovou řadu počtu obyvatel lze rozdělit do dvou základních etap s mezníkem v období konce
II. světové války. První etapa ukončená údaji z roku 1930 je charakteristická poměrně vysokými stavy
obyvatelstva, které však v průběhu celého období stoupají. Druhá etapa vymezená obdobím 1945 1991 se vyznačuje postupným poklesem počtu obyvatel, který však není tak výrazný, jako v mnoha
jiných sídlech.

Tab. č. 1 - Vývoj počtu obyvatel 1869 – 2011.
ROK
1869
POČET
1227
OBYVATEL
Pramen: ČSÚ.

1880
1306

1900
1361

1910
1402

1921
1340

1930
1406

1950
1293

1961
1323

1970
1210

1980
1123

1991
1142

2001
1087

2011
1028

Mírný úbytek obyvatelstva pokračuje i přes probíhající výstavbu nových rodinných domů i v posledních
dvou desetiletích.

Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2003 - 2014. Pramen: ČSÚ

V roce 2014 měl městys Protivanov 1010 obyvatel, což je o 38 obyvatel méně, než v roce 2011. V roce
2015 se městys dostává pod hranici 1000 obyvatel, k 31. 12. statistiky vykazují 997 občanů trvale
žijících v obci. Věková struktura obyvatel je patrná z následující tabulky. Tento úbytek není způsoben
až tak stárnutím obyvatelstva, index stáří obyvatelstva se pohybuje v posledních letech na téměř stejné
úrovni (rok 2011 - 0,94, rok 2014 - 0,9), jako především migrací a tím, že noví spoluobčané
si ponechávají trvalý pobyt v posledním místě bydliště.
Tab. č. 2 Věková struktura obyvatel obce Protivanov v roce 2014 a 2011.
2014
1 010
160
636
70
144

POČET OBYVATEL
POČET OBYVATEL VE VĚKU 0 AŽ 14 LET
POČET OBYVATEL VE VĚKU 15-59 LET
POČET OBYVATEL VE VĚKU 60-64 MUŽI
POČET OBYVATEL NAD 65 LET
Pramen: ČSÚ
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2011
1028
155
682
48
146

Vzdělanostní struktura obyvatelstva
V obci dominují především osoby vyučené bez maturity (45,87%), následují osoby s úplným středním
vzděláním s maturitou (23,85%), osoby se základním vzděláním i nedokončeným (16,86%),
vysokoškolsky vzdělaní (6,77%) a malé procento osob s vyšším odborným vzděláním (1,38%)
a nadstavbovým studiem (2,4%) (Pramen: ČSU, SLDB k 26. 3. 2011). Předpokládáme, že vzdělanostní
struktura se s nástupem mladší generace bude měnit směrem k vyššímu počtu osob
s vyšším vzděláním.
Sociální situace
Sociální situace v obci je stabilizovaná. Problematické sociální situace jsou řešeny na úrovni ORP
Prostějov. Na území obce se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality. Nevyskytující se zde ani
zjevné problémy s uživateli návykových látek. Neevidujeme též žádné organizované národnostní
menšiny.
Obydlenost území
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 se v obci nachází 358 domů z toho je 332 domů
obydlených. Domovní fond je patrný z následující tabulky.

Tab. č. 3 Domovní fond 2011.
CELKEM
DOMY ÚHRNEM
DOMY OBYDLENÉ
Z TOHO PODLE fyzická osoba
VLASTNICTVÍ
obec, stát
DOMU
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
Z TOHO PODLE 1919 a dříve
OBDOBÍ
1920 - 1970
VÝSTAVBY NEBO 1971 - 1980
REKONSTRUKCE 1981 - 1990
DOMU
1991 - 2000
2001 - 2011

358
290
250
4
31

RODINNÉ
DOMY
350
282
249
29

BYTOVÉ
DOMY
7
7
1
4
2

OSTATNÍ
BUDOVY
1
1
-

21
90
70
73
22
11

20
90
67
71
21
11

1
3
2
1
-

-

Pramen: ČSÚ

V posledních letech probíhá masivní výstavba v západní části obce. Nejprve probíhala výstavba v ulici
Nová, kde vyrostlo 11 rodinných domů a v současnosti probíhá výstavba rodinných domů v ulici Panská,
kde by v průběhu několika dalších let mělo vyrůst 35 rodinných domů. Stavební pozemky v této ulici
jsou již všechny v rukou soukromých vlastníků. Volnými stavebními pozemky obec nedisponuje, avšak
usiluje o získání pozemků, které jsou v územním plánu určeny k výstavbě rodinných domů. Poptávka
po volných stavebních parcelách v nových oblastech stále vzrůstá. Vlivem stárnutí obyvatel a jejich
vymíráním však vyvstává nový problém - dochází k vybydlování dříve postavených domů uvnitř obce a
tyto domy chátrají.
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3. Hospodářství
Obec plní především funkci obytnou, z hlediska ekonomického významu podniká většina subjektů
v oblasti služeb, průmyslu a stavebnictví, což je patrné z následujícího grafu.

Graf č. 2 Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Protivanov v roce 2013, Pramen: ČSÚ

Dle velikostního hlediska v obci působí 11 subjektů s 1 - 9 zaměstnanci, 3 subjekty s 10-19 zaměstnanci,
2 subjekty s 20-49 zaměstnanci, 1 subjekt s 50-99 zaměstnanci, 79 podnikatelských subjektů
bez zaměstnanců.
Mezi významné zaměstnavatele v obci patří: Taurus, družstvo - zemědělská výroba, VPO Protivanov,
a.s. - výroba plastových oken a dveří, Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. - stavebně obchodní
společnost, Kinetic s.r.o., Základní škola Protivanov, okres Prostějov, příspěvková organizace, Mateřská
škola Protivanov, příspěvková organizace, Pohostinství ALFA, Jednota, spotřební družstvo, HAJP s.r.o.

Struktura zaměstnanosti v obci Protivanov podle odvětví v roce 2011 (%)
PROTIVANOV
PROSTĚJOV
OLOMOUCKÝ KRAJ
ČR

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
9,56%
4,03%
3,55%
2,74%

PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ
42,41%
34,56%
34,56%
32,23%

SLUŽBY
39,50%
50,03%
51,54%
53,87%

Pramen: ČSÚ

4. Infrastruktura
4.1 Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Ve směru západ - východ prochází obcí komunikace nadregionálního významu silnice II. třídy č. 150
(Votice – Světlá nad Sázavou– Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice
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nad Pernštejnem – Boskovice – Protivanov – Prostějov – Přerov – Bystřice pod Hostýnem – Valašské
Meziříčí). Radiálně z Protivanova vychází komunikace lokálního významu - silnice III. třídy: severním
Intenzita dopravy na páteřní silnici II/150 dosahuje 3016 vozidel/24 hodin (RPDI-pracovní den), z toho
těžká motorová vozidla 398 vozidel/24 hodin. Na ostatních komunikacích není intenzita dopravy
sledována. Doprovodná zařízení automobilové dopravy - v Protivanově se nachází čerpací stanice PHM
a pomocné středisko zimní údržby Protivanov (Správa silnic Olomouckého kraje, přísp.org.). Nová
zařízení pro automobilovou dopravu nejsou navrhována.
Ostatní místní komunikace jsou komunikacemi obslužnými. V intravilánu sídla jsou trasy místních
komunikací značně směrově i výškově členité a jsou přizpůsobeny okolní zástavbě. Stávajícími
komunikacemi je dostatečně zajištěn přístup k vybraným pozemkům a stavbám v současně zastavěném
území obce, k pozemkům zemědělského půdního fondu a PUPFL (pozemek určený
k plnění funkcí lesa). Síť komunikací je ale neúplná v tom smyslu, že neumožňuje oddělení hospodářské
dopravy (zemědělské výroby) od dopravní obsluhy obytných ploch. Celkově je však možné konstatovat,
že síť místních a účelových komunikací lze v podstatě považovat za stabilizovanou a vyhovující.
V dohledné době obec musí počítat pouze s dobudováním místní komunikace v ulici Panská, případně
v delším časovém horizontu s komunikací k další nové zástavbě v této oblasti. Dopravně problémová
místa většinou vyplývají buď z obtížné konfigurace terénu nebo v zastavěném území pak z blízkosti
přiléhající zástavby či pozemkových hranic. Oba tyto faktory z hlediska reálných možností řešení těchto
problémových míst představují vážné komplikace především s ohledem na citlivé majetkoprávní
poměry v území a dále na finanční náročnost stavby. Nový územní plán zpracovává nové rozvojové
plochy, zejména plochy k bydlení. Komunikační dostupnost těchto rozvojových lokalit je zajištěna
prostřednictvím vazeb na stávající komunikační skelet obce. U některých lokalit (ulice Panská) je již
stavba infrastruktury v realizaci. Místní komunikace v horní části obce vyžadují komplexní opravu.
Problémem se také jeví to, že místní komunikace nejsou zcela ve vlastnictví obce.
V zastavěném území jsou přiměřeně uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. Jediným
problematickým místem je parkování u hřbitova. U zařízení výroby a občanské vybavenosti je zajištěno
odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na veřejně přístupných plochách. Odstavná stání
pro území obytné zástavby jsou zajištěna na pozemcích rodinných domů. Při realizaci nově
navrhovaných objektů však je třeba počítat se zajištěním odpovídajících potřebných počtů odstavných
a parkovacích stání v rámci vlastních pozemků a to dle skutečně navrhovaných kapacit objektů.
Bezpečnost chodců je zajištěna podél komunikace II. třídy (směr Prostějov, Boskovice), i podél
komunikace III. třídy (směr Buková). V daných úsecích jsou nově zbudované či opravené chodníky.
Hromadná doprava osob
Řešené území obsluhují autobusové linky: 760700 Olomouc-Jihlava, 780721 Prostějov-Protivanov,
780721 Prostějov-Protivanov, 710912 Olomouc-Boskovice, 780710 Prostějov-Protivanov, 780720
Prostějov-Protivanov-Boskovice, 729261 Boskovice-Protivanov, 780700 Brodek u Konice-Protivanov,
780722 Protivanov-Drahany-Protivanov. Lze konstatovat, že prakticky celé zastavěné území obce je
pokryto v přijatelné 500 metrové docházkové vzdálenosti k autobusovým zastávkám, což časově
představuje asi 7-8 minutovou docházkovou dobu. Situování zastávek je třeba považovat
za stabilizované. Organizace autobusové dopravy v obci je tedy vyhovující i do budoucna.
Cyklotrasy
V řešeném území vedou dvě cyklotrasy. První z nich je cyklotrasa I. třídy č. 5, tzv. Jantarová stezka
(Greenway Krakov–Morava–Vídeň), která spojuje dvě významné středoevropské metropole Krakov
a Vídeň. Na území České republiky prochází tento koridor severní, střední a jižní Moravou. Cyklotrasa
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IV. třídy č. 5029 (Horní Štěpánov – Protivanov – Niva – Rozstání) dává možnost bližšího poznání krás
Drahanské vrchoviny. Pro cyklisty je v regionu o víkendech a svátcích v období od května do září (přes
letní prázdniny také ve všední dny) zajišťována dopravní společností FTL – First Transport Lines, a.s.
doprava cyklobusem z Prostějova do Protivanova (přes Bukovou a Malé Hradisko) – 2-3 spoje denně.

4.2 Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci je v současné době vybudovaná kompletní veřejná vodovodní síť s rozváděcími řady ve všech
částech městyse. Vodovod je ve vlastnictví Svazku obcí Drahanské vrchoviny. Správcem
a provozovatelem vodovodu je společnost M.I.S. s.r.o. Protivanov (do roku 2018). Výstavba vodovodu
proběhla v letech 1996 – 1998, povolení k trvalému provozu vydal OkÚ Prostějov, referát ŽP ze dne
25. 5. 1998 pod č.j. ŽP-VH 3078/97, 98 – KO. Vodovodní síť v Protivanově je zásobována vodovodním
řadem z přerušovací komory Protivanov 2 x 50 m3 max. hladina 625,00 m n. m. Do přerušovací komory
v Protivanově se voda dostává postupně z úpravny vody Boskovice – Bělá s vodojemem o objemu 400
m3 přes soustavu čerpací kaskády Svazku obcí Drahanská vrchovina. Rozvodná síť v obci je z PVC DN
100 – 150 mm. Vodovodní sítě nevyužívají zcela všichni obyvatelé městyse. Řada domácností čerpá
vodu z vlastních studní. Průměrná denní spotřeba vody z vodovodní sítě se pohybuje kolem 70 m3/d-1.
Na vodovodní síť městyse není napojena ani zemědělská farma TAURUS, družstvo. Využívá vodního
zdroje v lokalitě zvané „Na Žlebech“ (5 vrtů). Současný stav zásobování pitnou vodou bude zachován.
Vodovodní síť bude provozována a udržována tak, aby splňovala všechny požadavky zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů
a příslušných norem. Nově navrhované lokality budou napojeny na místní vodovodní síť
prostřednictvím nových vodovodních řadů.
Kanalizace
V městysi Protivanov je v současné době vybudovaná ucelená stoková síť - stoky jednotné a splaškové
kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV). Síť dešťové kanalizace není ucelená. Správcem
a provozovatelem kanalizace a ČOV je společnost M.I.S. s.r.o. Protivanov. Stoková síť a ČOV byla
v Protivanově uvedena do trvalého provozu v roce 2006, rozhodnutím MěÚ Prostějov, OŽP 755/2006
ze dne 11.9.2006 pod č.j. PVMU 143857/2006 40. Povolení o vypouštění odpadních vod do vod
povrchových vodního toku Protivanovský potok, bylo vydané rozhodnutím Magistrátu města
Prostějov, PVMU 119061/2012 40, ze dne 8. 10. 2012. Rozhodnutím je určeno, za jakých podmínek je
povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových včetně údajů o povolené jakosti
vypouštěných vod. Splaškovou kanalizaci tvoří gravitační a tlakové kanalizační stoky. Trubní vedení
jednotné kanalizace je o průměru DN 250 – 1000 mm, dešťové a splaškové gravitační kanalizace DN
250 – 400 mm, splaškové tlakové DN 50 – 80 mm. Dešťové odpadní vody jsou odváděny stokami
dešťovými částečně do otevřených příkopů a zasakovány, částečně do recipientu, dále jsou odváděny
stokami jednotné kanalizace (s odlehčením do recipientu) na ČOV. Dešťové vody z pozemků
nemovitostí (zpevněné plochy, plochy střech) jsou částečně zachycovány do nádrží k dalšímu využití.
Splaškové odpadní vody jsou odváděny jednotnou a splaškovou kanalizací na ČOV. ČOV je situována
v severovýchodní části městyse Protivanov. ČOV je provedena jako mechanicko-biologická, s kapacitou
1500 ekvivalentních obyvatel (EO). Mechanický stupeň je tvořen strojně stíranými česlemi, pro případ
poruchy také mechanickými česlemi a vertikálním provzdušňovaným lapákem písku. Biologický stupeň
je tvořen nízkozátěžovou aktivací s biologickou nitrifikací a denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu.
V technologické lince ČOV je dále umístěna dosazovací nádrž a provzdušňovaná zahušťovací nádrž
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(kalojem, kalové silo). Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Protivanovský potok. V nových
zastavěných plochách je budována či uvažována kanalizace oddílná - dešťová i splašková. Do splaškové
kanalizace budou přiváděny pouze odpadní vody splaškové, ne dešťové, nebo průmyslově znečištěné.
Dešťová kanalizace bude odvádět pouze dešťové odpadní vody. Ta bude napojena na stávající síť
dešťové kanalizace, která však není ucelená a ne každá navrhovaná zastavitelná plocha bude mít
možnost napojení. Dešťová kanalizace ústí do otevřených odvodňovacích příkopů. Dešťové vody však
mají být primárně zachycovány a vsakovány na jednotlivých stavebních pozemcích.
Elektrifikace
Páteří rozvodného systému jsou venkovní trasy VN 22 kV po obvodu obce, směřované do distribučních
trafostanic. Rozvodnou NN síť tvoří převážně vzdušné trasy. Vlastníkem a provozovatelem elektrické
distribuční soustavy je E.ON Česká republika, s.r.o. Distribuční síť NN bude v budoucnosti rozšířena
do ploch přestavby a zastavitelných ploch, rozvody budou vedeny vždy podzemní kabelovou trasou.
V jihovýchodní části řešeného území je větrná farma tvořená třemi větrnými elektrárnami (VE):


Protivanov I: 1x VE Fuhrlander FL100 o výkonu 100kW - vlastník Pravoslavná akademie
Vilémov, instalace r. 2002, produkce 2008 - 121210 kWh;
 Protivanov II: 2x VE Repover MD 77 o výkonu 1500 kW - vlastník Vind invest s.r.o, instalace
r. 2005.
VE Protivanov II jsou připojeny spolu s VE Drahany (Vestas V90, 2000 kW) vedením VN 22 kV
do rozvodny 110kV Konice. Tato zařízení jsou stavební dominantou přesahující hranice zastavěného
území. V říjnu 2016 občané v místním referendu vyjádřili souhlas s možným rozšířením větrného
parku. V případě zájmu soukromé firmy, bude zastupitelstvo tuto záležitost podporovat.
Plynofikace
V obci je realizována plošná plynofikace (potřeby vytápění v ostatních domácnostech jsou zajišťovány
spalováním tuhých paliv). Obec Protivanov je zásobována zemním plynem ze stávající regulační stanice
VTL/STL situované na jihovýchodním okraji intravilánu obce v blízkosti areálu zemědělského
družstva. Regulační stanice VTL/STL – betonový skelet, je napojena přes krátkou VTL plynovodní
přípojku ocel DN 80 napojenou na VTL plynovod ocel DN 150 PN 40 Protivanov – Lipovec. Na sever
od obce je u VTL plynovodu osazena stanice katodové ochrany SKAO. STL plynovod zásobuje obec
Protivanov a Malé Hradisko, které je situované na východ od Protivanova ve vzdálenosti 2,5 km.
Středotlaká plynovodní síť v obci Protivanov je provozovaná v tlakové hladině do 0,1 MPa. Síť je spíše
větvená, jen v některých částech obce tvoří okruh. Potrubí zásobovací a rozvodné sítě je vedeno
místními komunikacemi (přednostně přidruženými dopravními prostory), případně přilehlými
ostatními plochami a zemědělsky využívanými pozemky. Plynovodní přípojky jsou ukončeny v uliční
čáře stavebních parcel nebo v obvodových zdech objektů hlavním uzávěrem (HUP). Regulační stanice
a plynovod byly vybudovány v roce 1994. Vlastníkem sítě je RWE GasNet, s.r.o.
Veřejné osvětlení a místní rozhlas
V sídle je zajištěno veřejné osvětlení a místní rozhlas, rozvody obou sítí jsou realizovány jako nadzemní
kabelová vedení vedená převážně souběžně s vedením elektro NN. V nových zastavitelných plochách
a plochách přestavby je navrhováno a realizováno prodloužení obou sítí formou kabelového
podzemního vedení souběžně s rozvody NN. Z důvodu neekonomického provozu a životnosti bude
v dohledné době nutná postupná obměna veřejného osvětlení. Místní rozhlas prošel rekonstrukcí
v průběhu roku 2016. Jednalo se o opravu stávajícího kabelového vedení, přidání nových bezdrátových
hnízd do „hluchých“ míst, výměnu stávající rozhlasové ústředny za novou.
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5. Vybavenost obce
Občanské vybavení tvoří stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Školství
Školy a školská zařízení v městysi nabízejí primární vzdělávání (předškolní a povinnou školní docházku).
Zřizovatelem v obou případech je městys Protivanov.


Mateřská škola, příspěvková organizace - kapacita 60 dětí;



Základní škola Protivanov, okres Prostějov - škola má 1. až 9. ročník ZŠ, ve školním
roce 2015/2016 školu navštěvuje 190 žáků. Součástí je i školní družina a školní jídelna. Ve škole
působí také pobočka ZUŠ Konice.

Zdravotnictví, sociální služby
Poskytování zdravotní péče je na standardní úrovni. V obci jsou samostatné ordinace praktických
lékařů – 1 lékař pro děti a dorost, 1 praktický lékař pro dospělé, 1 stomatolog a 1 gynekolog, jednou
týdně je také přítomný logoped. Městys provozuje budovu zdravotního střediska (č. p. 31), ve které
všichni lékaři a specialisté působí a to v rozsahu dostačujícím jak po stránce odborností, tak rozsahem
ordinačních hodin. V polyfunkční budově se nachází také lékárna, knihovna a pošta. Nejbližší
nemocnice s akutní lékařskou péčí jsou Nemocnice Prostějov a Nemocnice Boskovice. Zdravotnická
záchranná služba dojíždí k případům z Prostějova do 30 minut. Pro rychlejší dostupnost lékařské péče
byl v městysi zbudován heliport letecké záchranné služby.
V obci nejsou žádní poskytovatelé sociálních služeb.
Obchod a služby nevýrobního charakteru












Úřad městyse, který je současně kontaktním místem Czechpoint (č. p. 32, majitel: Městys
Protivanov);
Sběrné středisko odpadů Protivanov (majitel: Městys Protivanov);
hasičská zbrojnice tzv. Hasičský dům (č.p. 230, majitel: Městys Protivanov);
pošta v polyfunkčním obecním objektu č. p. 31;
prodejna COOP (majitel: JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích);
Pohostinství Alfa (majitel: Jednota Boskovice, nájemce: Zdeňka Trundová);
Restaurace-penzion GrilTour (majitel MIS spol s.r.o.);
prodejna Maso - uzeniny (nájemce: Jatka a masná výroba Lešany), prodejna Průmyslové zboží
(nájemce: Jiří Barák) v polyfunkční budově městyse č. p. 224;
prodejna průmyslového zboží (nájemce Jiří Barák), provozovna Kadeřnictví (nájemce Jana
Střížová), kosmetické studio Beauty (nájemce Jana Grmelová) v polyfunkčním objektu městyse
č. p. 375;
Penzion U Veverků (viz níže).
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Kultura, spolková činnost
Kultura v obci je spjata zejména s veřejnou knihovnou a informačním centrem v polyfunkčním obecním
objektu č. p. 31. Místní knihovna se stala Knihovnou roku 2009.
Pro kulturní a společenské účely nemá městys Protivanov vhodné prostory. Místní sokolovnu (majitel:
TJ Sokol Protivanov), která v minulosti pro tyto účely sloužila, nelze v současnosti z technických důvodů
využívat. Využívají se tedy sály v pohostinství Alfa a Penzionu GrilTour (svatby a rodinné oslavy) a sál
v Hasičském domě (kulturní akce, rodinné oslavy). Přednášky a další akce pro občany se také
uskutečňují v místní základní škole či v zasedací místnosti úřadu městyse Protivanov.
Kulturní akce během roku také pořádá Sbor dobrovolných hasičů (masopust, pálení čarodějnic),
Farnost Protivanov (farní den) a folklorní soubor Skalák (Ostatkový ples). Volný čas seniorů pomáhá
vyplnit Klub seniorů, a to zejména formou besed, zájezdů a zábavních akcí. Jedná se o dobrovolnou
a zájmovou činnost. V obci působí také zájmová sdružení myslivců, zahrádkářů, rybářů, včelařů,
turistický oddíl.
S městysem Protivanov jsou spojovány dvě hudební skupiny působící v širším regionu Drahanské
vrchoviny, které vystupují na různých veřejných a soukromých akcích, včetně akcí zajišťovaných
městysem - dechová hudba Holóbkova mozeka a skupina Tamdem.
Tělovýchova a sport, rekreace a cestovní ruch


fotbalové hřiště na západním okraji sídla (majitel: SK Protivanov), jedno menší tenisové hřiště
v areálu základní školy (nutnost opravy příp. rozšíření a vybudování víceúčelového hřiště
pro potřeby jak školy, tak všech občanů obce) a hřiště v dolní části obce (Na Dolině), které v
zimě také plní funkci kluziště (ohraničená zpevněná plocha vybudovaná na místě staré požární
nádrže s nutností opravy);



tělocvična v objektu základní školy - využívána pro občany v rámci sportovních aktivit.

V obci působí dva sportovní kluby TJ Sokol Protivanov, z. s., SK Protivanov, z. s., jejichž hlavní činností
je fotbal.
Rekreace se uskutečňuje formou pobytové, převážně krátkodobé rekreace (chalupaření, chaty,
penziony, rekreační středisko).


Rekreační středisko Protivanov (majitel: Kolář Jan) - areál leží 2 km od obce Protivanov směrem
na Boskovice. Tvoří ho 3,5 hektaru sportovních a rekreačních ploch se zděnými chatami,
dřevěnými chatkami, hlavní budovou (kuchyně, jídelna s kapacitou 100 míst, sociální zařízení),
provozními budovami a parkovacími plochami. K areálu přiléhá 2,5 hektarový rybník.
Ubytovací kapacita v dřevěných chatkách je 160 osob, v pokojích a zděných chatách 58 osob.
Zaměření: akce škol (sportovní kurzy, školy v přírodě, školní výlety), pro firemní akce, akce
pro zájmové skupiny (sportovní soustředění, turistika, cykloturistika, letečtí a lodní modeláři),
dětské letní tábory.



Penzion U Veverků (s možností kempování, ubytovací kapacita 25 osob, majitel: Pavel Veverka)



Restaurace penzion GrilTour (ubytovací kapacita 29 osob, majitel: MIS spol. s.r.o.)

Převážně po obvodu katastrálního území prochází značené turistické stezky. Území je využíváno
i pro cykloturistiku: v S-Z a J-V směru prochází katastrálním územím a intravilánem Protivanova
cyklotrasy (cyklotrasa č. 5 Jantarová a cyklotrasa č. 5039); v letní sezóně je v provozu pravidelná linka
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cyklobusu Prostějov-Protivanov (zajišťuje Dopravce FTL - First Transport Lines, a.s. ve spolupráci
s městem Prostějov).
V zimě jsou za dobrých sněhových podmínek udržovány běžkařské trasy Drahanské vrchoviny
a Boskovicka. V roce 2016 došlo k rozšíření původních 6 okruhů: Protivanovský 9,5km, Benešovský
14 km, Suchý 11,4 km, Kořenecko-Melkovský 12,3 km, Kořenecko golfový 8 km, Malé Hradisko 9,2 km
o další 2: Velenovský okruh 8,5 km, okruh Okrouhlá 11,5 km. Některé okruhy jsou vzájemně propojeny
a tvoří Královský okruh o délce 31 km.
Církevní služby, pietní místa, kulturní památky


římskokatolický kostel Narození P. Marie (majitel: Římsko-katolická farnost Protivanov) - číslo
rejstříku ÚSKP: 28811 / 7-5761, umístění parc. č. 79. Klasicistní kostel z r. 1772, jednolodní,
orientovaný, obdélného půdorysu, s užším pravoúhlým kněžištěm a předstupujícím průčelním
rizalitem s osově umístěnou hranolovou věží. Památková ochrana zahrnuje kostel (části viz
evidenční listy: kostel, hlavní oltář, boční oltář, kazatelna, varhany) a pozemek parc. č. 79;
nezahrnuje jiné stavby na parcele a kříž u hlavního vstupu do kostela.



fara (číslo rejstříku ÚSKP: 101926, č.p.30, umístění: parc. č. 80). Zděná omítaná patrová budova
obdélného půdorysu, z let 1772-73 s možným starším jádrem, barokní, autor neznámý.
Památková ochrana zahrnuje budovu fary a dvůr a část zahrady (pozemek parc .č. 80);
hospodářské stavení a novodobá garáž na pozemku č. 80 a část farní zahrady s ohradní zdí
na pozemku č. 87 nejsou předmětem ochrany.



výklenková kaplička (číslo rejstříku ÚSKP: 25429 / 7-5762, umístění: pole u silnice směr na Nivu,
parc. č. 697/1. Zděná omítaná výklenková kaplička z 19. stol., lidová architektura;



krucifix (číslo rejstříku ÚSKP: 28924 / 7-5763, umístění: Protivanov, u silnice směr Boskovice,
před č. p. 257, na pozemku p.č. 709/1). Litinový kříž na kamenném podstavci s barevným
nátěrem, podstavec 1798 barokní, kříž zřejmě pozdější, autor neznámý;



krucifix (číslo rejstříku ÚSKP: 38078 / 7-5764, umístění: Protivanov, při silnici k Bukové,
parc. č. 8/3). Barokní kamenný kříž z r. 1803 s barevným nátěrem, autor neznámý;



hřbitov (majitel: Římskokatolická farnost Protivanov a Městys Protivanov);



pamětní kříže se nacházejí i na dalších místech zastavěného území i krajiny.

Obec se snaží poškozené památky postupně opravovat, případně, pokud nejsou ve vlastnictví obce,
přispívat na jejich opravu příp. udržování.
Průmyslová zóna
V územním plánu obce Protivanov u silnice II/150 směr Boskovice po levé straně jsou vytyčeny plochy
o výměře cca 4 ha se smíšenými funkcemi, určenými především pro rozvoj výroby, služeb a komerční
zařízení. V současné době je pozemek využíván jako orná půda. K hranicím pozemku jsou dovedeny
inženýrské sítě: voda, plyn, je zde i možnost připojení na elektrické vedení a možnost napojení se
na splaškovou kanalizaci vzdálenou od pozemku 80 m. Využití pozemků by mohlo přinést pro občany
zvýšení počtu pracovních příležitostí, avšak v současné době není o pozemky pro dané využití zájem.
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Veřejné prostory obce - zeleň
Veřejné prostory v obci jsou na jednotlivých místech řešeny více či méně za pomoci vegetačních prvků.
Jejich zastoupení, prostorové řešení a kvalita je dána především situací konkrétního místa, přítomností
stavebně – technických prvků (budov, komunikací, chodníků) a je dána historickým vývojem a dalšími
souvislostmi. Většinu ploch veřejné zeleně utváří a pečuje o ni obec, část uličního prostoru zabírají
prostory před soukromými domy (předzahrádky, nájezdy apod.), které ve většině vytvořili a nyní o ně
pečují příslušní uživatelé přilehlých nemovitostí. Prostorové řešení výsadby veřejné zeleně, zejména
pak druhová skladby podléhaly dobovým trendům v období jejich založení. Kromě zbytků historicky
nejstarší zeleně (fragmenty lipových alejí i jednotlivých lip) se na řadě ploch nachází výsadba z období
70. – 80. let minulého století. Charakteristickými rysem pro tyto vegetační prvky je vysoké zastoupení
jehličnatých stromů, jejichž užití ve venkovském prostředí není příliš vhodné. Řada z nich je navíc
přestárlá. Nevhodný stav veřejných prostranství není dán pouze použitými prvky zeleně, ale také
stavem stavebně-technických prvků – komunikace, chodníky, opěrné zídky,… Rekonstrukce těchto
prvků je základním předpokladem ke zlepšení funkčního stavu i vzhledu veřejných prostor.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Katastrální území Protivanova není zahrnuto do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem
k imisním limitům pro ochranu zdraví a cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí
přízemního ozonu. Zdroji znečištění ovzduší jsou zejména: automobilová doprava, užívání topenišť
na tuhá paliva, TAURUS, družstvo (emise amoniaku, čerpaní stanice), čerpací stanice VENA-Trade s.r.o..
Zastavěné území sídla Protivanov se nachází ve středním stupni rizika výskytu radonu, lokálně
(severovýchodní a jihovýchodní okraj) v přechodném stupni rizika. Radiační zátěž stavebního pozemku
je vždy ovlivněna také lokální situací (různá propustnost půd, lokální anomálie aktivních látek
v horninách atd.) a použitými stavebními materiály.
Geomorfologické podmínky
Geomorfologicky spadá území do celku II.D-3 Drahanská vrchovina (podcelek: II.D-3C Konická
vrchovina, okrsek: II.D-3C-1 Protivanovská planina). Nachází se v západní části Konické vrchoviny členitá vrchovina v centrální částí mírně zvlněná až parovinná, na okrajích rozčleněna sítí údolí a dílčích
prolomů, kotlin a hrází. Je tvořená kulmskými drobami, slepenci a břidlicemi, ojediněle silurskými
břidlicemi. Jedná se o pramennou oblast Velké Hané, Bělé a zdrojnici Punkvy (Sloupský potok a Bílá
voda), nejvyšším bodem jsou Skalky o nadmořské výšce 734,7 m. Oblast je převážně zalesněna
smrkovými porosty se zbytky bučin, kolem obcí jsou rozlehlá pole a pastviny se zbytky vlhkých
květnatých luk.
Geologické podmínky
Geologické podloží řešeného území tvoří paleozoické horniny (spodní perm) - droby. Nivy vodních toků
jsou tvořeny především kvartérními deluviálními sedimenty (hlinitopísčité, kamenitopísčité,
kamenitohlinité, hlinitokamenité místy s bloky) a fluviálními písčitými až písčitojílovitými hlínami
a hlinitými písky.
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Pedologické podmínky
Převažujícím půdním typem jsou jednoduché, různě kyselé hnědé půdy, přecházející do oglejených
hnědých půd, v nivách glejové půdy. Na zemědělských pozemcích jsou půdy dle potřeby odvodněné
systematickou drenáží a v současné době nejsou proto zpravidla příliš převlhčovány (neplatí
bezvýhradně).
Hydrogeologické podmínky
Území spadá do povodí 3. řádu 4-15-02 Svitava (dílčí povodí Bílá voda 4-15-02-081/0, Huťský p. 4-1502-075/0, Punkva 4-15-02-074/0, 4-15-02-076/0) a do povodí 3. řádu 4-12-01 Morava od Bečvy
pod Hanou (dílčí povodí Repešský p. 4-12-01-048/0 a Zábrana 4-12-01-046/0). Po západním okraji
řešeného území vede údolí krasové říčky Punkvy (významný vodní tok, jiné označení: Luha), která
pramení západně od vrcholu Skály ve výšce 695 m n. m. a teče směrem k jihu; na toku leží rybníky
U třech Krátkých a V Oboře. Levostranným přítokem Punkvy je Huťský potok (ve správě Lesy ČR),
pramenící východně od vrcholu Skály a stékající se s Punkvou pod rybníkem V Oboře. Lesní masívy
na jižním okraji řešeného území odvodňuje potok Bílá Voda - rovněž zdrojnice Punkvy (pramení 2,5 km
JZ od obce Protivanov ve výšce 638 m. n. m). Uvedené toky leží v povodí Svitavy, Svratky a Dyje. Severní
okraj řešeného území tvoří niva Zábrany (ve správě ZVHS-RK Brno), pramenící rovněž pod vrcholem
Skály a tekoucí k východu; Zábrana je pravostranným přítokem Hloučely v povodí Moravy.
V současnosti v lokalitě U mlýna probíhá revitalizace zahrnující obnovu mlýnského náhonu a výstavbu
série 8 tůní na pozemku p. č. 225. Celková výměra vodních nádrží v řešeném území činí 3,7883 ha.
Přirozená vegetace
Na území se vyskytují jednotky potenciální přirozené vegetace (základní soubor druhově podobných
porostů a zároveň i soubor stanovišť s podobnými růstovými podmínkami) Strdivková bučina a Biková
bučina.
Charakter krajinné vegetace
Převažujícím využitím ploch v řešeném území je intenzivní zemědělské využití (centrální část), okrajové
části katastrálního území tvoří lesní komplexy a nivy vodních toků. K narušení harmonického působení
sídel v krajině přispělo především zcelování zemědělských honů. V okolí sídla převažují rozsáhlé
nedělené plochy orné půdy. Rozlehlé a nedělené plochy zemědělské půdy mají velmi nízkou druhovou
diverzitu i ekologickou hodnotu, protože tvoří rozsáhlou kulturní step na často odvodněných plochách
bez dělicích prvků (meze, větrolamy, polní cesty, remízy, solitérní stromy ap.). Lesní porosty tvoří
převážně smrkové monokultury. Z těchto důvodů jsou lesní porosty, zvláště ve vrcholových partiích,
častěji ohroženy větrem, sněhem a námrazou. Polopřirozené a přírodě blízké biotopy se v řešeném
území na souvislých plochách vyskytují jen na nivách vodotečí nebo v zamokřených pramenných
depresích. Koryta menších vodotečí převážně nemají regulovaný charakter; místy jsou do nich zaústěny
meliorační svody, které mohou lokálně působit eutrofizaci akvatických ekosystémů.
Ochrana životního prostředí
Obec se nachází na Drahanské vrchovině v blízkosti Moravského krasu, ale nevyplývají z toho žádná
omezení. Ochrana životního prostředí je prováděna v rozsahu dle příslušných zákonů. Areály či plochy
s poškozením životního prostředí se v obci nevyskytují. Na dobrou kvalitu životního prostředí dbá i obec
prostřednictvím řízeného odpadového hospodářství. Obec má určena místa, kde probíhá sběr
nejběžnějších tříděných odpadů (sklo, plast, papír, BRKO) do sběrných nádob. Pro sběr ostatních druhů
odpadů má obec nově zbudované Středisko sběrných odpadů. Veškerý odpad je vyvážen
specializovanými firmami.
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7. Správa obce
7.1 Obec, obecní úřad
Obec je veřejnoprávní korporace a má statut právnické osoby. Vykonává úkoly v rámci samostatné
působnosti, tedy samosprávy a přenesené působnosti, tedy státní správy.
Samostatná působnost
Stěžejním právem vyplývajícím ze samostatné působnosti je právo na vlastní majetek obce
a hospodaření podle vlastního rozpočtu. Toto právo je zaručeno Ústavou ČR a stát nemůže, kromě
výjimečných situací, do činnosti samosprávy zasahovat. Obec je řízena 11 členným zastupitelstvem,
které stanovilo jako svůj iniciativní a poradní orgán 3 členný kontrolní a finanční výbor. Rada v obci
není zřízena. Jediným uvolněným členem zastupitelstva je starosta. Jako poradní orgán starosty pak
pracuje 3 členná kulturní komise. Do samostatné působnosti obce se řadí: záležitosti existence obce
a jejích územních změn, vnitřní organizace obce, rozpočtové hospodaření, hospodaření s obecním
majetkem, podnikatelské aktivity obce, zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek
obcí, zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, spolupráce obce s jinými subjekty,
záležitosti rozvoje obce.
Přenesená působnost obce
Přenesenou působností rozumíme výkon státní správy, kterou stát přenesl na obce a jejíž rozsah vždy
určují zákony. Patří sem:


vydávání nařízení obce na základě zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, zákona
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen (parkoviště, hřbitovní služby, ...), zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tržní řád), zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (parkovné, zimní údržba), zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (vyhlášení
nouzového stavu nebo stavu nebezpečí), zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na místních
komunikacích (vymezení místních komunikací v obytné zóně).



rozhodovací činnost na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (zajišťuje účast
velitelů a strojníků JSDH na odborné přípravě, zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu
ohrožení státu a válečného stavu), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (vykonávání této
činnosti je na základě veřejnoprávní smlouvy převedeno na ORP Prostějov), zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách (povolování loterií a tombol), zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny (kácení dřevin rostoucích mimo les), zákona č. 13/1997 Sb.,
silniční zákon (státní správa ve věcech místních a účelových komunikací), zákona č. 359/1999
Sb. o sociálně právní ochraně dětí, zákona č. 185/20001 Sb., o odpadech (kontrola a ukládání
sankcí), zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (ohlašovna a rušení trvalého pobytu),
zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon (nakládání s povrchovými vodami), zákon č. 379/2005
Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami a také
ukládání sankcí podle příslušných zákonů.



veřejné registry - kontaktní místo veřejné správy tzv. CZECHPOINT (úplné nebo částečné výpisy
z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi,
zapisování údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel do veřejného registru.
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matriční úřad - vydávání matričních dokladů, osvědčení pro církevní sňatek, rozhodování
o změně jména a příjmení, ... Do matričního obvodu spadá Protivanov, Buková, Malé Hradisko.



vidimace a legalizace - na základě zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a ověřování pravosti podpisu.



poslední vůle před starostou - na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (je-li
důvodná obava, že zůstavitel zemře dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny.

Souběh samostatné přenesené působnosti pak nacházíme v oblastech spisové služby, vyřizování
stížností a petic, dbání nad veřejným pořádkem, u záležitostí týkající se místních a správních poplatků,
opatrovnictví, poskytování informací a ochrany osobních údajů.
Obec zaměstnává 4 zaměstnance na plný úvazek (účetní; mzdová účetní, pokladní; knihovnice; uklízeč
veřejných prostranství, údržbář;), 2 zaměstnance na částečný úvazek (uklízečka, matrikář)
a 1 zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti (obsluha Sběrného střediska odpadů). Obec také
ve spolupráci s Úřadem práce ČR každoročně zaměstnává osoby na veřejně prospěšné práce.

7.2 Obec jako zřizovatel
Městys Protivanov je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, jejichž hlavní činností je výchova
a vzdělávání. Jednou z nich je Základní škola Protivanov, okres Prostějov, jejíž součástí jsou základní
škola, školní družina a školní jídelna a druhou Mateřská škola Protivanov, příspěvková organizace.
Základní školu v současnosti navštěvuje cca 190 dětí z Protivanova a okolních vesnic (Niva, Bousín,
Otinoves, Buková, Malé Hradisko, Lipová). Mimo svoji hlavní činnost vykonává také činnost doplňkovou
- vaření pro cizí strávníky. Této služby mohou využívat strávníci nejen z Protivanova, ale i blízkého okolí.
Mateřská škola je samostatnou institucí s kapacitou 60. Ve školním roce 2015/16 ji navštěvuje 45 dětí.
Do obou příspěvkových organizací obec vkládá každoročně nemalé finanční prostředky. Budovy jsou
postaveny v 70. letech a v současnosti je třeba zařízení rekonstruovat. V roce 2015 byly provedeny
2 velké investiční akce – Modernizace MŠ Protivanov (zateplení pláště budovy a výměna otvorových
výplní), Zateplení ZŠ Protivanov (zateplení celého objektu, výměna nevyhovujících otvorových výplní a
výměna tepleného zdroje). Dále však bude třeba řešit vnitřní rozvody vody, tepla, odvádění odpadních
vod, ale také celkovou vybavenost co se týká stále se zvyšujících nároků na výuku žáků.

7.3 Hospodaření obce
V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny finanční prostředky, které slouží k zabezpečení
rozvoje obce, její infrastruktury a služeb. Hospodaření obce je uvážené. Obec hospodaří na základě
schválených rozpočtů. Převážnou část příjmů obce tvoří daňové příjmy, které obec získává na základě
zákona o rozpočtovém určení daní a které zahrnují zejména sdílené daně. Dalšími příjmy jsou příjmy
z místních poplatků či výnosy z hospodářské činnosti. Výše daňových příjmů se v posledních
třech letech (2013 - 2015) pohybuje kolem 12 mil. Kč. Tyto finanční prostředky patří mezi nenávratné
zdroje a o jejich použití rozhoduje zastupitelstvo. S ohledem na tuto částku se sestavuje rozpočet obce.
Dalšími možnými příjmy jsou pak dotace, ať už z krajského, národního rozpočtu či prostředků
ze státních fondů a jedná se o účelové prostředky. Tyto finanční prostředky navyšují rozpočty v letech,
kdy jsou prováděny investiční či neinvestiční akce vázané na tyto dotace.
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Protivanov v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

Pramen: ČSÚ

Obec vlastní bytové (č. p.: 16, 293, 286, 224) a nebytové prostory (č. p: 16, 375, 224, 31). Bytové
jednotky jsou pronajímány občanům dle pořadníku vedeného na Úřadu městyse. O pronájmu
nebytových prostor rozhoduje zastupitelstvo městyse. Obec musí zabezpečit správu veškerých budov.
Finanční prostředky vynaložené za tímto účelem jsou nemalou položkou v čerpání rozpočtu. Ve většině
z těchto budov bude muset dojít v dohledné době k nemalým investicím (zateplení, opravy topení,
vnitřních rozvodů). V majetku obce figurují též budovy Základní a Mateřské školy. Do těch bylo
investováno v roce 2015 (zateplení, výměna otvorových výplní, výměna tepelného zdroje), avšak i tyto
budovy budou potřebovat další finanční prostředky a to zejména na vnitřní rozvody vody a tepla
a rekonstrukci kanalizace včetně napojení na hlavní řad.

7.4 Komunikace s občany, vnější vztahy a vazby
Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení
obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců
o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany, je využívaná
úřední deska, webové stránky obce www.protivanov.com a místní zpravodaj.
Obec je členem celkem 6 sdružení obcí: Svazek obcí Drahanské vrchoviny, Svazek obcí Drahansko
a okolí, Mikroregion Protivanovsko, Svaz města a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení obcí
střední Moravy.
Svazek obcí Drahansko a okolí
Předmětem činnosti svazku je výstavba a společná správa a řízení skupinové vodohospodářské
infrastruktury a vodohospodářské infrastruktury (kanalizace) v obcích svazku a dalších společných

21

rozvodů až po jejich napojení do místních sítí. Členy tohoto svazku jsou obce: Drahany, Vysočany,
Otinoves, Malé Hradisko, Suchdol, Šubířov, Senička, Stařechovice.
Svazek obcí Drahanská vrchovina
Předmět činnosti svazku je správa, provoz a hospodaření s vodovodem v obcích – členech svazku
a s vodovodním přivaděčem z Bělé u Boskovic do těchto obcí. Vodovod je včetně přivaděče z Bělé
u Boskovic ve vlastnictví svazku. Dalšími členy svazku jsou obce: Niva, Bousín, Drahany, Rozstání,
Otinoves, Vysočany
Mikroregion Protivanovsko
Mikroregion Protivanovsko sdružuje obce Drahanské vrchoviny: Buková, Malé Hradisko, Protivanov,
Niva, Bousín, Drahany, Otinoves, Rozstání s cílem vytvořit efektivně fungující management
mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí
při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu, vytvořit orgán, který bude zastupovat mikroregion
navenek tak, aby mohl tento útvar vstoupit do podvědomí jiných subjektů (podnikatelská sféra, okresní
úřad, orgány místní správy, obyvatelstvo atd.), zastupovat mikroregionální zájmy na vyšší úrovni, snáze
řešit problémy dotýkající se společného území. Mikroregion Protivanovsko je členem místní akční
skupiny (MAS) Moravský kras z.s. - partnerství občanů a subjektů soukromého, veřejného
a neziskového sektoru, kteří spolupracují na komunitně plánovaném a vedeném rozvoji venkova
a při tvorbě strategických dokumentů a při získávání podpory z Evropské unie i národních programů.
Svaz měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace.
V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi
milionů obyvatel ČR. Činnost Svazu je zaměřena především na oblast legislativy a různých opatření,
např. strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či dotačních titulů, které se dotýkají života
obcí. Svaz se vyjadřuje k návrhům zákonů, prováděcích právních předpisů i výše zmíněných opatření.
Zástupci Svazu aktivně vstupují do celého procesu jejich tvorby i uvádění do praxe. Účastní se
meziresortních připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech
a v poslaneckých i senátních výborech. V roce 2004 se Svaz stal povinným připomínkovým místem.
V roce 2005 uzavřel Dohodu o vzájemné spolupráci s vládou ČR. Svaz obhajuje zájmy místních
samospráv i na evropské úrovni. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské
legislativy a politik ve prospěch měst a obcí.
Spolek pro obnovu venkova ČR
Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení,
v současné době se počet členů sdružení blíží tisícovce. Spolek je nevládní nezisková organizace,
jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského
a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Zástupce
Spolku je spolu se zástupci Svazu měst a obcí ČR členem meziresortní komise, která dbá na odpovědné
přidělení prostředků, vyčleněných pro Program obnovy venkova ve státním rozpočtu. Nejvýraznější
akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR,
ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury.

Sdružení obcí střední Moravy
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Předmět činnosti svazku obcí je koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: rozvoje
samosprávy hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, vztahům k orgánům státní správy
a vyšších samosprávných celků; řízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu
řešení společenské problematiky; spolupráce s poslanci parlamentu, eventuálně s členy zastupitelstva
vyššího samosprávného celku se vztahem ke sdruženým obcím; společné úsilí o zvýšení účelových
dotací do oblasti střední Moravy; vzájemné informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních
investic i společenských a kulturních aktivit aj. Sdružení bylo založeno 11. 10. 1993. Výkonným orgánem
je Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy.

A.2 Východiska pro návrhovou část
1. Návaznost na původní rozvojové dokumenty obce
Původní program obnovy Protivanova (dále POV) byl zpracován v r. 1996 firmou Urbanistické středisko
Brno v návaznosti na zpracování územního plánu obce pro návrhové období 1999 - 2010, v roce 2006
zpracovala obec jeho doplnění pro období 2007 - 2014.

Seznam akcí navržených do programu v roce 1996 a jejich plnění v současnosti:
a) Osvětové, kulturní a společenské akce
 Sociologický průzkum názorů občanů - nerealizováno
 Cyklus přednášek a vstav s tématikou historie obce a regionu - průběžně realizováno
 Obnova tradičních hodových zvyků, poutě - nerealizováno
 Zachování hanáckého dialektu - průběžně realizováno
 Děti pro obnovu vesnice - průběžně realizováno
 Realizace naučné stezky - dílčí "Protivanovský okruh" - nerealizováno
 Návrh cyklistického okruhu zájmovým územím - realizováno
 Podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů, Sokolů a klubu žen - realizováno
b) Akce k rozvoji hospodářství obce
 Podpora podnikání se zaměřením na cykloturistiku - průběžně realizováno
 Rekonstrukce palírny a moštárny - nerealizováno
 Podpora rozvoje agroturistiky - částečně realizováno
 Podpora rozvoje ekologického hospodářství - nerealizováno
c) Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby










Rekonstrukce budovy obecního úřadu - nerealizováno
Oprava objektu farního kostela Narození P. Marie - realizováno
Oprava a údržba drobné sakrální architektury - průběžně realizováno
Oprava údržba objektů lidové a obecní architektury - nerealizováno
Úprava a rozšíření hřbitova - částečně realizováno
Úprava prostranství před pomníkem padlých na návsi - realizováno
Rekonstrukce objektu sokolovny - částečně realizováno
Oprava střech základní a mateřské školy - realizováno
Výměna oken v základní škole - realizováno
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d) Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury











Studie náměstí v Protivanově včetně následné realizace – realizováno
Oprava obecních komunikací - částečně realizováno
Výstavba a úprava chodníků podél státní silnice a místních komunikací - částečně realizováno
Úprava veřejné zeleně - částečně realizováno
Úprava plochy před zdravotním střediskem - realizováno
Úprava veřejného osvětlení - částečně realizováno
Výstavba garáže pro hasičské vozidlo - nerealizováno
Plynofikace obecních objektů a vlastního objektu obecného úřadu - realizováno
Vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod - realizováno
Rekonstrukce původního elektrického vedení NN - částečně realizováno

e) Akce k ochraně a obnově kulturní krajiny
 Revitalizace třešňové aleje kolem cesty do lesa - částečně realizováno

Aktualizace Programu obnovy venkova obce Protivanov v roce 2006, doplnění katalogu akcí a
realizace těchto akcí:


















Zřízení běžkařských tras - realizováno
Oprava fary - realizováno
Základní škola - zateplení a rekonstrukce technického vybavení (elektroinstalace, systém
vytápění, akustické podhledy) - částečně realizováno
Úprava venkovního prostoru školy "za školou": prostor pro sport (hřiště), relaxaci, kulturní
akce - nerealizováno
Rekonstrukce Mateřské školy (střecha, vnitřní instalace, výměna otvorových výplní) - částečně
realizováno
Rekonstrukce bytového domu č. p. 293 (zateplení, rekonstrukce střechy) - nerealizováno
Zdravotní středisko - zřízení bezbariérového přístupu - realizováno
Sklad - zřízení skladovacího prostoru pro potřeby obce na parc. č. 861/1, 339 - využit prostor
bývalé kotelny MŠ
Obnova veřejných prostranství v centru obce - realizováno
Oprava komunikací - částečně realizováno
Výstavba chodníků podél komunikací II/150 a III/37357 - realizováno
Údržba a obnova zeleně - okolí MŠ, "škvárové" hřiště, Ve Dvoře, hřbitov, park u základní školy
- nerealizováno
obnova mobiliáře a vybavenosti veřejných prostorů (náhrada dožilých prvků - lavičky,
odpadkové koše, informační prvky, stojany na kola, autobusové zastávky, vymezení a úprava
ploch pod kontejnery, obnova dřevěných prvků venkovního kluziště) - částečně realizováno
výstavba dětského hřiště na pozemcích parc. č. 88/5, 88/7 (za zdravotním střediskem) realizováno v jiné lokalitě (za penzionem GrillTour)
Rekonstrukce rozvodu el. vedení - částečně realizováno
Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu - částečně realizováno

V rámci plánování dalších aktivit je vhodné akce, které nebyly realizovány či byly realizovány jen
částečně, zahrnout do dokumentu Program rozvoje obce Protivanov, zrealizovat je, případně dokončit.
Všechny aktivity jsou v souladu s Územním plánem vydaným v roce 2014. Překážkou v samotných
realizacích je nedostatek finančních prostředků.
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2. SWOT analýza
Silné stránky














Dostatečná síť místních a účelových komunikací
Bezpečnost chodců - opravené chodníky podél silnic II. a III. třídy
Dostatečná technická infrastruktura - zásobování pitnou vodou (vodovod), kanalizace,
elektrifikace, plynofikace, telekomunikace
Základní škola a Mateřská škola v obci
Občanské vybavení sloužící pro zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, obchod a služby
nevýrobnímu charakteru
Stavby a zařízení sloužící sportovní činnosti, rekreaci
Zavedený systém třídění a sběru odpadů
Uvážené hospodaření obce
Dobrá spolupráce s ostatními obcemi
Výkon úkonů státní správy ve větším rozsahu (Czechpoint, matrika,..)
Masivní výstavba nových rodinných domů
Kulturní památky v obci
Participace spolků a organizací na životě v obci

Slabé stránky













Špatný povrch místních komunikací zejména v "horní" části obce
Pozemky tvořící místní komunikace nejsou zcela ve vlastnictví obce
Nutná obnova veřejného osvětlení
Chybějící multifunkční sportovní areál
Nutnost opravy hřiště "Na Dolině"
Chybějící prostory pro kulturní a společenské akce
Nutnost investic do oprav budov ve vlastnictví obce
Chybějící parkoviště u hřbitova
Poškozené kulturní památky, památná místa
Nedostatek stavebních pozemků ve vlastnictví obce
Nedobudovaná komunikace v ulici Panská – II. etapa
Řešení zeleně některých veřejných prostor obce

Příležitosti











Výhodná geografická poloha obce na rozhraní okresů Prostějov a Blansko
Dobrá dostupnost spádových měst
Četné přírodní a kulturní zajímavosti
Nesnižující se počty narozených dětí
Masivní výstavba nových rodinných domů v nové ulici Panská, a to i staviteli z blízkého okolí
Zájem o stavební parcely v obci
Stabilní bezproblémová sociální situace
Pracovní příležitosti v obci
Dobrá kvalita ovzduší, životního prostředí
Značené turistické trasy, cyklotrasy, lyžařské trasy
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Hrozby








Klesající počet obyvatel v dlouhodobém horizontu
Drsnější podmínky (chlad, vítr, půdní podmínky) dané vyšší nadm. výškou
Větší vzdálenost spádových měst
Nezájem o využití průmyslové plochy
Vybydlování rodinných domů "uvnitř" obce
Útlum činnosti některých spolků
Nutnost občanů dojíždět za prací
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Protivanov jako místo příjemné žití s dostatečnou občanskou vybaveností, technickou a dopravní
infrastrukturou, jako "středisková" obec nejvýše položené oblasti Drahanské vrchoviny.

B.2 Cíle, opatření a aktivity
Cíle (SC) vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti programu
rozvoje obce. Cíle jsou naplňovány opatřeními (O). Aktivita (A) označuje konkrétní akci, projekt, činnost
v rámci opatření, jejíž realizací směřujeme k naplnění stanoveného cíle.

B.2.1 Strategické cíle
SC1 Vyhovující síť a stav místních komunikací
 Snaha pokračovat v opravě místních komunikací v obci, které byly poničeny zejména výstavbou
inženýrských sítí v předchozím desetiletí. Také je důležité dostavět, v případě rozšíření
výstavby RD na další pozemky rozšířit, komunikaci v lokalitě výstavby nových rodinných domů
v ulici Panská.
SC2 Podpora územního rozvoje
 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území. Je i nutné vyhledávat a získávat nové pozemky
pro možnou výstavbu nových rodinných domů a tyto oblasti vybavit technickou
infrastrukturou.
SC3 Obnova a údržba budov ve vlastnictví obce, kulturních památek, veřejných prostranství
 Revitalizace lokalit v intravilánu obce, vnější i vnitřní rekonstrukce budov ve vlastnictví obce,
snaha zachovat kulturní památky v obci, péče o veřejná prostranství.
SC4 Podpora volnočasových aktivit obyvatel
 Vytváření podmínek pro aktivní i pasivní trávení volného času, podpora spolků a
společenského a kulturního života v obci.
SC5 Udržení dobrého stavu životního prostředí, infrastruktury
 Obec leží v území s kvalitními parametry životního prostředí, je však potřeba tento stav
udržovat či ho mírně vylepšovat zvyšováním kvality technické infrastruktury, především v
oblasti vodního a odpadového hospodářství.
SC6 Obec, co by zodpovědný zřizovatel školských zařízení
 Městys je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací - Základní školy a Mateřské školy. Je
nutné obě zařízení udržovat v provozuschopném stavu a materiálně zabezpečit kvalitní výuku.
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B.2.2 Opatření a aktivity
SC1: „Vyhovující síť a stav místních komunikací”
 O 1-A: „Opravy místních komunikací”
 A 1-A-1 Opravy místních komunikací, zejména pak v ulicích Školní, Sokolská,
Pod Sokolovnou, Ve Dvoře, Za Školou, Školní, Na Balkáně
 A 1-A-2 Úprava dopravního značení místních komunikací včetně osazení
zpomalovacích retardérů na určených úsecích
 O 1-B: „Stavba nových místních komunikací”
 A 1-B-1 Dostavba ulice Panská a napojení této ulice na silnice II. a III. třídy, které
procházejí obcí. Příprava a stavba nových komunikací vedoucích k novým zástavbám
rodinných domů.
 A 1-B-2 Prodloužení chodníku příp. cyklostezky k areálu VPO
 O 1-C: „Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod silničními tělesy”
 A 1-C-1 Výkup pozemků pod místními komunikacemi, které jsou v držení soukromých
osob
SC2: „Podpora územního rozvoje”
 O 2-A: „Zasíťování pozemků určených pro výstavbu rodinných domů”
 A 2-A-1 Projektová příprava a realizace inženýrských sítí - vodovod, plynovod, dešťová
a splašková kanalizace, elektřina
 O 2-B: „Změna územního plánu”
 A 2-B-1 Projektová příprava změny územního plánu - plochy vedené v územním plánu
jako „plochy k bydlení – rezervy“ převést na plochy určené k výstavbě rodinných domů
 A 2-B-2 Sledovat a připravovat možnosti pro místní části a zpracovat je v dílčích
projektech
 O 2-C: „Koupě pozemků“
 A 2-C-1 Oslovení vlastníků pozemků, koupě pozemků vhodných pro výstavbu nových
rodinných domů – smluvní záležitosti
 O 2-D: „Podpora průmyslové zóny”
 A 2-D-1 Nabídka, podpora možnosti využití průmyslové zóny v okrajové části obce
SC3: „Obnova a údržba budov ve vlastnictví obce, kulturních památek, veřejných prostranství”
 O 3-A: „Opravy a udržování budov ve vlastnictví obce
 A 3-A-1 Rekonstrukce budovy Úřadu městyse
 A 3-A-2 Rekonstrukce Hasičského domu
 A 3-A-3 Rekonstrukce budovy č. p. 16”
 A 3-A-4 Rekonstrukce bytu v severní části bytového domu č. p. 16
 A 3-A-5 Průběžná oprava a údržba budov ve vlastnictví obce
 O 3-B: „Oprava a údržba kulturních památek”
 A 3-B-1 Oprava a údržba drobné sakrální architektury a prostranství u nich
 A 3-B-2 Participace na opravách kostela Narození P. Marie, fary a jejich okolí
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 O 3-C: „Úprava a udržování veřejných prostranství”
 A 3-C-1 Údržba, obnova, nová výsadba zeleně - okolí ZŠ, okolí MŠ, ulice Panská, hřbitov,
Náměstí,…
 A 3-C-2 Úprava nových ploch veřejného prostranství v nové zástavně ul. Panská
 A 3-C-3 Obnova mobiliáře a vybavenosti veřejných prostranství (náhrada dožilých
prvků - lavičky, odpadkové koše, informační prvky, …)
 A 3-C-4 Vybudování parkovací plochy u hřbitova
 A 3-C-5 Zpevnění hlavní cesty na hřbitově, stavební úpravy hřbitova
 A 3-C-6 Příjem pracovníků z ÚP na VPP

SC4: „Podpora volnočasových aktivit obyvatel”
 O 4-A: „Vytváření podmínek pro organizované i neorganizované sportovní aktivity”
 A 4-A-1 Výstavba multifunkčního hřiště (oprava stávajícího hřiště za ZŠ)
 A 4-A-2 Oprava hřiště v dolní části obce, obnova dřevěných prvků v okolí hřiště, úprava
okolí
 A 4-A-3 Obnova dětského hřiště u MŠ
 A 4-A-4 Zabezpečení prostor pro aktivní trávení volného času obyvatel - prostory ZŠ
(tělocvična), hasičský dům
 A 4-A-5 Údržba turistických, lyžařských a cykloturistických tras, odpočívek, v okolí obce
 O 4-B „Podpora kulturních a společenských akcí“
 A 4-B-1 Pořádání akcí pro děti (dětský den, drakiáda, tvoření, besedy,...), akcí pro starší
občany (každoroční setkávání starších a dříve narozených), pořádání přednášek, besed
a tvoření, zájezdů na kulturní představení pro občany bez rozdílu věku
 O 4-C „Podpora činnosti spolků“
 A 4-C-1 Finanční podpora činnosti zájmových spolků, sdružení, seskupení
 A 4-C-2 Podpora činnosti klubu seniorů (finanční podpora, zabezpečení místa
setkávání)
 O 4-D: „Zajištění prostor pro pořádání společenských, kulturních, sportovních aktivit”
 A 4-D-1 Získání budovy sokolovny do vlastnictví obce
 A 4-D-2 Realizace projektu výstavby prostor pro zájmové setkávání nad knihovnou
a ICT centrem

SC5: „Udržení dobrého stavu životního prostředí, infrastruktury”
 O 5-A: „Zlepšení stavu vodního hospodářství“
 A 5-A-1 Realizace opatření ke snížení nebezpečí způsobení škod při povodních
 A 5-A-2 Zlepšení stavu odkanalizování, úprava technické infrastrukury před ČOV
 A 5-S-3 Vybudování dočišťovací nádrže/kořenové čistírny pod ČOV
 O 5-B: „Zlepšení stavu ovzduší”
 A 5-B-1 Snižování energetické náročnosti budov
 A 5-B-2 Podpora využívání alternativních zdrojů energií a tepla
 A 5-B-3 Rekonstrukce a opravy infrastruktury
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 O 5-C: „Zkvalitnění odpadového hospodářství”
 A 5-B-1 Zvýšení vybavenosti Sběrného střediska odpadů Protivanov - kontejnery,
manipulátor, štěpkovač
 A 5-B-2 Podpora zpracování BRKO u původce odpadu - pořízení kompostérů pro občany
 A 5-B-3 Zkvalitnění prostředí pro sběr odpadů - místa stání pro kontejnery

SC6: „Obec, co by zodpovědný zřizovatel školských zařízení”
 O 6-A: „Investice do Základní školy”
 A 6-A-1 Dokončení oprav topné soustavy, rekonstrukce kanalizace včetně napojení
na hlavní řad
 A 6-A-2 Investice do zkvalitnění výuky - vybavení učeben, materiální zabezpečení výuky
 O 6-B: „Investice do Mateřské školy”
 A 6-B-1 Oprava a zefektivnění soustavy rozvodů vody, rekonstrukce kanalizace včetně
napojení na hlavní řad
 A 6-B-2 Investice do zkvalitnění výuky - vybavení učeben, materiální zabezpečení výuky

B.3 Podpora realizace programu
V Programu rozvoje městyse Protivanov na období 2016 - 2022 byl stanoven nejen obecný směr
rozvoje obce, ale i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. Na tyto aktivity je třeba
myslet v rozpočtovém výhledu, při každoročním zpracování rozpočtu obce, při plánování záměrů obce,
při určování priorit. Hlavní zodpovědnost za realizaci stanovených cílů má zastupitelstvo obce.
Aby tento dokument obci posloužil, je třeba čas od času posoudit, zda k naplňování jednotlivých cílů
dochází a zjištěný stav vyhodnotit.
Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné revidovat případně aktualizovat dle
průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci programu rozvoje města může být závažná
změna vnějších podmínek, naplnění části programu rozvoje obce, či potřeba stanovení nových cílů.
Podnětem k aktualizaci by neměla být změna politické reprezentace obce.
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. Předpokládá se také
možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU).
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