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ÚVOD 

Vážení občané Vyšehněvic, 

dovolte, abychom Vám předložili Program rozvoje obce Vyšehněvice na období 2017–2027. Program 
rozvoje obce je rozvojový dokument naší obce, v jehož úvodní části najdete stručný popis současného 
stavu naší obce ve všech podstatných socio-ekonomických aspektech. Ve spolupráci s Vámi jsme 
realizovali dotazníkové šetření, jehož výsledky byly důležitým podkladem pro tvorbu tohoto 
dokumentu.  Na základě Vašich názorů z dotazníkového šetření a jednání pracovní skupiny, vyplynula 
vize obce, která v sobě obsahuje představu, jak by naše obec měla vypadat v dlouhodobějším 
horizontu přibližně 10 let z hlediska vybavenosti i občanského soužití. Dále jsme sestavili plán 
rozvojových aktivit a projektových záměrů vedoucích k naplnění vize obce.  

Tento dokument by měl sloužit nejen jako podpora pro další činnost zastupitelstva obce, ale i pro Vás, 
obyvatele obce. V dokumentu získáte stručný přehled o současném stavu obce, ale i o tom, kam se 
bude rozvoj obce ubírat v následujících letech.  

 

 

  

Ve Vyšehněvicích dne 22. září 2020 

 

 

  ……………………………………………………….. 

Ing. Jana Exnerová 
starostka 

……………………………………………………….. 

Viktor Martínek   
místostarosta 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1 ÚZEMÍ OBCE 

Obec Vyšehněvice se nachází na Přeloučsku v Pardubickém kraji, v okrese Pardubice. Obec náleží do 
územní statistické jednotky NUTS II Severovýchod1. Katastrální území obce Vyšehněvice sousedí 
s katastry obcí Rohovládova Bělá, Vlčí Habřina, Sopřeč, Žáravice a Voleč. 

Obec Vyšehněvice leží na půli cesty mezi městy Chlumec nad Cidlinou a Lázněmi Bohdančí a v blízké 
dostupnosti krajských měst Pardubice a Hradec Králové. Vzdálenost do Pardubic je 20,5 km a do Hradce 
Králové 29 km. Město Přelouč s pověřeným obecním úřadem je vzdáleno 11 km. 

Obec tvoří jedno celistvé katastrální území o výměře 4,17 km2 s jednou sídelní jednotkou. 

Obrázek č. 1 Katastrální území obce Vyšehněvice 

 

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=15.6041888&y=50.0959727&z=13&l=0&source=muni&id=2627  

A.1.1 Základní údaje o obci 

Název obce: Vyšehněvice 

Status obce: Obec 

NUTS: Severovýchod 

Kraj: Pardubický 

Okres: Pardubice 

Obec s rozšířenou působností: Přelouč 

Regionální svazek obcí: Regionální svazek obcí Bohdanečsko 

Územní působnost MAS: MAS Bohdanečsko, z. s.  

Kód obce: 576018 

Kód katastrálního území: 788473 

IČ obce: 002 74 615 

Katastrální výměra: 4,17 km2 

Místní části: nejsou 

Nadmořská výška: 257 m n. m. 

Počet obyvatel (1. 1. 2017): 247 

                                                           
1 Označení NUTS pochází z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques a jsou tak 
označovány územní celky členských zemí EU. ČR má 8 regionů NUTS II. NUTS II Severovýchod zahrnuje Liberecký, 
Královéhradecký a Pardubický kraj. 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.6041888&y=50.0959727&z=13&l=0&source=muni&id=2627
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Adresa obecního úřadu Obec Vyšehněvice, Vyšehněvice 8, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Webové stránky obce: www.vysehnevice.cz  

Telefonický kontakt: 606 660 251 

Email: obec.vysehnevice@email.cz 

ID datové schránky: svtbspn 

Dokumentace obce: 
Program obnovy venkova (2000, Ing. arch. Mudruňka) 
Územní studie (Ing. arch Mudruňka) 
Územní plán (Ing. arch Mudruňka) 

A.1.2 Historické souvislosti a památky v obci 

První záznamy o obci Vyšehněvice pocházejí z padesátých let 13. století, kdy je v písemných pramenech 
uváděný na listinách jako svědek „Johannes de Wisnow“. V tomto období stávala na většině území 
obce tvrz. Ještě v 18. století zde byly čitelné zbytky hradeb a byly zde nalezeny mince, hrnce, zbraně, 
zlaté knoflíky a kachle s obrazy svatých. Historicky zajímavé jsou zde objekty domů čp. 54 a čp. 4, které 
jsou bývalým tvrzištěm.  

V roce 1403 zde založili bratři Mareš a Jan z Vyšeňovic kaplanství Bělské. Po několika dalších majitelích 
obce završil v roce 1538 držitelství Jan z Pernštejna. Od roku 1558 se obec stává místem s již prázdnou 
a pustou tvrzí. 

V roce 1904 působila v obci společnost rolníků, kteří zde v roce 1904 vystavěli lihovar. Tento počin 
svého času napomohl celkovému rozkvětu obce, avšak v současné době je lihovar mimo provoz. 

Obec Vyšehněvice se nachází na mírně vyvýšeném místě, od čehož je odvozen název obce Vyšehněvice 
– výšina. 

Co se týče pamětihodností, v obci se nachází zvonička a zrenovovaný kamenný křížek s deskou 
věnovanou obětem 1. světové války. 

A.1.3 Geografie obce 

Vyšehněvice leží v rovinaté, mírně zvlněné krajině Východolabské tabule, v oblasti Dobřenické plošiny. 
Vyšehněvice leží na mírně vyvýšeném místě s nadmořskou výškou 257 m n.m. 

Území obce náleží k povodí řeky Labe. Jihovýchodním cípem katastru obce protéká Habřinský potok. 
V obci pramení potok (Vyšehněviceký), který protéká od severu k jihu východním krajem obce přes dva 
rybníčky, které náleží do soustavy čtyř rybníčků v majetku p. Horyny a p. Šlechty. Potok dále protéká 
rybníkem Starý a u Sopřečského rybníka (mimo katastrální území obce Vyšehněvice) se stéká 
s Habřinským potokem. 

Kladné stránky + 

Výhodná poloha obce v blízkosti krajských měst Pardubic a Hradec Králové 

Dostupnost města Přelouč – obce s rozšířenou působností (ORP) 

Blízkost města Lázně Bohdaneč – lázeňského místa a obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) 

Záporné stránky - 

Neidentifikovány 

A.2 OBYVATELSTVO OBCE 

A.2.1 Demografická situace 

K 31. 12. 2016 eviduje obec celkem 247 obyvatel. Hustota zalidnění je 59,23 obyvatel/km2. V níže 
uvedeném grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel ve Vyšehněvicích za posledních 44 let. Od počátku 
70. let minulého století do roku 1983 došlo k pozvolnému poklesu počtu obyvatel v obci. V letech 
1993–2000 došlo opět k poklesu počtu obyvatel v obci a následnému mírnému nárůstu. Výrazné změny 

http://www.vysehnevice.cz/
mailto:obec.vysehnevice@email.cz
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jsou zaznamenány od roku 2002 do roku 2007, kdy došlo k poklesu počtu obyvatel o 14 %. Následně 
na to od roku 2008 do konce roku 2016 došlo k výraznému navýšení počtu obyvatel o téměř 24 %, a to 
zejména vlivem nově přistěhovalých obyvatel. 

Navazující tabulka č. 1 znázorňuje statistiku počtu obyvatelstva, počet narozených, zemřelých, 
vystěhovalých a přistěhovalých a výpočty meziročních přírůstků obyvatel v období 1972–2016. 

Obrázek č. 2 Vývoj počtu obyvatel ve Vyšehněvicích od 70. let 20. století 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Tabulka č. 1 Pohyb obyvatelstva obce v letech 1972–2016 

rok 
stav 

k 31.12. 
narození zemřelí přistěhovalí vystěhovalí 

přírůstek 
přirozený 

přírůstek 
migrační 

přírůstek 
celkový 

1972 240 4 7 4 2 -3 2 -1 

1973 238 2 5 3 2 -3 1 -2 

1974 241 7 3 4 5 4 -1 3 

1975 243 2 3 9 6 -1 3 2 

1976 246 4 2 5 4 2 1 3 

1977 239 2 3 6 12 -1 -6 -7 

1978 242 10 3 8 12 7 -4 3 

1979 232 1 3 2 10 -2 -8 -10 

1980 238 5 4 13 8 1 5 6 

1981 230 9 3 10 1 6 9 15 

1982 225 5 2 5 13 3 -8 -5 

1983 226 4 2 8 9 2 -1 1 

1984 239 1 1 22 9 - 13 13 

1985 243 4 2 14 12 2 2 4 

1986 248 7 3 7 6 4 1 5 

1987 238 4 3 5 16 1 -11 -10 

1988 243 5 2 5 3 3 2 5 

1989 252 3 1 13 6 2 7 9 

1990 251 2 5 4 2 -3 2 -1 
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rok 
stav 

k 31.12. 
narození zemřelí přistěhovalí vystěhovalí 

přírůstek 
přirozený 

přírůstek 
migrační 

přírůstek 
celkový 

1991 242 1 3 - 2 -2 -2 -4 

1992 247 1 3 16 9 -2 7 5 

1993 247 2 2 5 5 - - - 

1994 242 2 1 1 7 1 -6 -5 

1995 238 2 2 - 4 - -4 -4 

1996 227 2 5 - 8 -3 -8 -11 

1997 223 2 - - 6 2 -6 -4 

1998 219 1 4 - 1 -3 -1 -4 

1999 218 1 1 - 1 - -1 -1 

2000 219 2 - 1 2 2 -1 1 

2001 227 2 2 5 9 - -4 -4 

2002 232 1 1 7 2 - 5 5 

2003 225 - 4 8 11 -4 -3 -7 

2004 217 1 3 3 9 -2 -6 -8 

2005 211 - 1 2 7 -1 -5 -6 

2006 204 - - 1 8 - -7 -7 

2007 200 - - 2 6 - -4 -4 

2008 200 2 2 7 7 - - - 

2009 208 2 - 8 2 2 6 8 

2010 217 - - 10 1 - 9 9 

2011 219 2 2 3 2 - 1 1 

2012 221 5 5 4 2 - 2 2 

2013 225 6 1 8 9 5 -1 4 

2014 230 - 2 8 1 -2 7 5 

2015 237 8 6 12 7 2 5 7 

2016 247 3 2 11 2 1 9 10 

Zdroj: Český statistický úřad 

Z dlouhodobého hlediska lze označit přirozený přírůstek obyvatel v obci jako vyrovnaný. Od počátku 
90. let se ve Vyšehněvicích narodilo celkem 50 dětí a celkem 57 osob zemřelo. Níže uvedený graf 
znázorňuje vývoj počtu narozených dětí za posledních 26 let. Z grafického znázornění vyplývá, že 
k největšímu nárůstu došlo v roce 2015, kdy se narodilo celkem 8 dětí. 

Od počátku 90 let je v obci Vyšehněvice vyrovnaný také migrační přírůstek. Od roku 1990 se z obce 
vystěhovalo 53 obyvatel a 52 osob se nově přistěhovalo. 
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Obrázek č. 3 Vývoj počtu narozených v letech 1990–2016 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Níže uvedená tabulka znázorňuje věkovou strukturu obyvatelstva v roce 2001 a následně o deset let 
později v roce 2011, v období 2011–2016 jsou uvedena data za každý rok. 

Procentuální zastoupení obyvatel v produktivním věku se dlouhodobě pohybuje v rozmezí okolo 73 %. 
V období let 2011–2016 žije v obci Vyšehněvice v průměru 11 % dětí a 16 % osob starších 65 let včetně. 
Z provedené analýzy lze konstatovat, že vývoj obyvatel z hlediska věkové struktury v obci Vyšehněvice 
je vyrovnaný a nevykazuje extrémní výchylky. 

Tabulka č. 2 Věková struktura obyvatel v obci Vyšehněvice (2001–2016) 

rok počet obyvatel 0–14 let 15–64 let 65+ let 

2001 227 
33 164 30 

15 % 72 % 13 % 

2011 219 
17 166 36 

8 % 76 % 16 % 

2012 221 
22 164 35 

10 % 74 % 16 % 

2013 225 
25 163 37 

11 % 72 % 16 % 

2014 230 
24 165 41 

10 % 72 % 18 % 

2015 237 
32 168 37 

14 % 71 % 16 % 

2016 247 
35 173 39 

13 % 71 % 16 % 

Zdroj: Český statistický úřad 
 

V celém sledovaném období převažuje počet žen mírně nad počtem evidovaných mužů. Strukturu 
obyvatel v obci dle pohlaví znázorňuje níže uvedená tabulka. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Počet narozených



12 

 

Tabulka č. 3 Struktura obyvatel v obci Vyšehněvice podle pohlaví (2001–2016) 

rok počet obyvatel muži ženy 

2001 227 
111 116 

49 % 51 % 

2011 219 
111 108 

51 % 49 % 

2012 221 
106 115 

48 % 52 % 

2013 225 
109 116 

48 % 52 % 

2014 230 
113 117 

49 % 51 % 

2015 237 
112 125 

47 % 53 % 

2016 247 
120 127 

49 % 51 % 

   Zdroj: Český statistický úřad 

Následující tabulka zobrazuje věkovou strukturu obyvatel malých obcí do 500 obyvatel v okrese 
Pardubice. Z níže uvedených dat vyplývá, že v porovnání věkové struktury v rámci celého okresu 
Pardubice, žilo v obci Vyšehněvice k 31. 12. 2016 o 3 % méně dětí. Obyvatel v produktivním věku zde 
žilo v roce 2016 o 5 % více, nežli čítá srovnání v rámci okresu. Z porovnání věkové struktury obce 
Vyšehněvice a okresu jako celku vyplynulo, že zastoupení obyvatel starších 65 let včetně je téměř 
shodné, liší se pouze o 1 %. 

Tabulka č. 4 Věková struktura obyvatel obcí do 500 obyvatel v okrese Pardubice k 31. 12. 2016 

počet obyvatel 0–14 let 15–64 let 65+ let 

18 729 
3 098 12 429 3 202 

17 % 66 % 17 % 

Zdroj: Český statistický úřad 

A.2.2 Bydlení v obci 

Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo zjištěno, že se v obci Vyšehněvice nachází 62 obydlených 
domů s 82 bytovými jednotkami.    

V letech 2006–2016 bylo ve Vyšehněvicích dokončeno celkem 17 bytů, všechny v rodinných domech. 

Obec eviduje zájem o bydlení. Obec nemá ve vlastnictví pozemky k prodeji na výstavbu bydlení.  

V obci se nenacházejí žádná veřejná ubytovací zařízení (ubytovna, hotel, pension) ani bydlení v sociální 
oblasti. 

A.2.3 Sociální situace v obci 

Na území obce Vyšehněvice se nenacházejí žádné vyloučené lokality. V obci nedochází k žádnému 
problémovému občanskému soužití. 

Kladné stránky + 

Vyrovnaný vývoj počtu obyvatel – nedochází k extrémnímu nárůstu nebo poklesu obyvatel 

Stabilní věková struktura obyvatel 

Zájem o bydlení v obci 

Bezproblémové občanské soužití 

Záporné stránky - 

Neidentifikovány 
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A.3 HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 

A.3.1 Ekonomické subjekty 

V obci Vyšehněvice bylo k 31. 12. 2016 registrováno celkem 61 ekonomických subjektů. Převážnou 
většinu z nich (92 %) tvoří fyzické osoby podnikající a zemědělští podnikatelé. V obci Vyšehněvice 
působí 9 právnických osob, z toho 5 obchodních společností.  

V obci je zastoupen zemědělský průmysl a lesnictví, stavebnictví a některé další komerční služby. Za 
širší nabídkou obchodu a služeb dojíždějí obyvatelé obce do větších měst v okolí (Pardubice, Hradec 
Králové, Lázně Bohdaneč, Přelouč). 

Obec disponuje prodejnou smíšeného zboží. Jednou z priorit obce je dlouhodobá podpora provozu 
prodejny smíšeného zboží v obci. V případě potřeby bude obec  finančně podporovat režijní náklady 
prodejny - elektřinu, vodné a stočné nebo případně mzdu prodavačky. Obec se tak bude zasazovat 
o udržení poskytování alespoň základních služeb - prodej potravin pro své občany. V obci je dále 
provozován hostinec  se sálem a venkovním posezením. Místní živnostníci provozují v obci celou řadu 
služeb, sídlo nebo provozovnu zde mají:  

 MONTKOV, s.r.o. – výroba ocelových zárubní a dveří 

 Obecní hostinec – Ondřej Svatoň 

 Obecní prodejna smíšeného zboží – obec Vyšehněvice 

 František Říha – zámečnictví 

 Jan Pavlík – zemní práce 

 MgA. Nina Černíková – Bylinky pro koně  

 Tomáš Kolman – autodíly ZKK 

 Ing. Josef Černík – soukromý zemědělec 

 Ing. Josef Exner – výroba, montáž a servis světelné reklamy, ohýbání plastů 

 IPASMONT, s.r.o. – výroba a montáž OK a opláštění průmyslových hal 

 Ladislav Cincibuch – květiny a zahradnictví 

 Petr Kopáč – nabídka zakázkových floristických služeb, návrh interiérových dekorací 

 Bc. Jana Petržilková – účetnictví, daně, mzdy pro podnikatele a obce 

V obci se nenachází poštovní úřad ani bankomat. Nejbližší pošta je v Rohovládově Bělé a bankomat 
(bankovní služby) je v Lázních Bohdanči a Přelouči. 

A.3.2 Trh práce a nezaměstnanost 

V obci Vyšehněvice bylo k 31. 12. 2016 evidováno celkem 10 uchazečů o zaměstnání (5 %) ve věkové 
kategorii 15–64 let (z toho 6 osob bylo vyučeno, 2 uchazeči s úplným středním vzděláním s maturitou, 
1 osoba s bakalářským vzděláním a 1 osoba se základní/praktickou školou). Průměrný věk uchazečů 
o zaměstnání v roce 2016 byl 40,4 let. V obci byly v roce 2016 evidovány 2 osoby ucházející 
o zaměstnání 12 a více měsíců. 1 osoba se ucházela o zaměstnání jako absolvent. 

Níže uvedená tabulka zobrazuje věkové složení uchazečů o zaměstnání v roce 2016.  

Tabulka č. 5 Počet uchazečů o zaměstnání podle věkových kategorií (údaje k 31. 12. 2016) 

věková kategorie 
20–24 

let 
25–29 

let 
30–34 

let 
35–39 

let 
40–44 

let 
45–49 

let 
50–54 

let 
55–59 

let 
60+ let 

počet uchazečů 1 1 2 1 2 0 2 1 0 

celkem 10 

Zdroj: Český statistický úřad 
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V obci jsou místní občané zaměstnáni především u dvou větších firem, tj. IPASMONT, s.r.o. a 
MONTKOV, s.r.o.  Občané za prací dojíždějí do okolních obcí nebo blízkých měst. Nejvíce obyvatel je 
zaměstnáno u těchto zaměstnavatelů: Kiekert-CS s.r.o. (Přelouč) a Synthesia, a.s. (Pardubice). 

A.3.3 Vybavenost pro cestovní ruch a rekreaci obyvatel 

Obec Vyšehněvice je součástí regionu Bohdanečska, pro který je typická rovinatá krajina s rozlehlými 
plochami rybníků, luk a lesů. Rovinatý charakter krajiny, čisté ovzduší a přírodní bohatství nabízí v okolí 
četné možnosti cykloturistům a je vhodné i pro nenáročné procházky či lehkou turistiku. Obec 
Vyšehněvice je napojena na síť cyklotras propojující široké okolí obcí s mnoha zajímavými místy. Obcí 
prochází cyklotrasa č. 4274, která je vedena po trase Lázně Bohdaneč – Trhoňka – Vyšehněvice – 
Žáravice – Vápno. Na procházky je hojně využíváno několik vycházkových okruhů např. k rybníku Starý, 
dále směrem na Vlčí Habřinu – Rohovládovu Bělou a zpět, polní cestou do Žáravic. K odpočinku a aktivní 
rekreaci, např. sběru hub a jiných lesních plodů, jsou občany využívány okolní lesy, např. obecní les 
Kočicha, lesík Kozinec nebo Bělský les.  

Blízkost lázeňského místa – Lázní Bohdanče a města Přelouče – obce s rozšířenou působností zaručuje 
návštěvníkům dostupnost turistických služeb (informačního centra, ubytovacích a stravovacích služeb) 
a místním občanům možnosti sportovního i kulturního vyžití. 

V obci nejsou provozovány žádné ubytovací služby pro turisty. Občerstvení je provozováno v místním 
hostinci s venkovním posezením.  

Obec eviduje 5 rekreačních objektů využívaných k chatařským a chalupářským účelům. 

Kladné stránky + 

Existence firem/zaměstnavatelů v obci 

Široké a pestré zastoupení služeb v obci 

Nízká míra nezaměstnanosti v obci 

Dobrá dostupnost pracovních příležitostí v blízkých centrech (Přelouč, Pardubice) 

Kulturní a sportovní vyžití v blízkém městě Lázně Bohdaneč 

Široké možnosti aktivního odpočinku pro obyvatele (cykloturistika, procházky) 

Ochota obce finančně podpořit provoz místní prodejny smíšeného zboží 

Záporné stránky - 

Neidentifikovány 

 

A.4 INFRASTRUKTURA V OBCI 

A.4.1 Dopravní infrastruktura 

Obcí Vyšehněvice vedou silnice třetí třídy III/3234 a III/3233. Silnice III/3234 spojuje Žáravice – 
Vyšehněvice a Rohovládovu Bělou. Silnice II/3233 vede z Vyšehněvic a napojuje se na silnici druhé třídy 
II/323 vedoucí z Rohovládovy Bělé přes Vlčí Habřinu směrem na Břehy. 

Obec je v blízké dostupnosti dálnice D11 Praha – Hradec Králové (exit Chýšť). Blízkost dálnice nabízí 
pohodlnou dostupnost do Hradce Králové, i do hlavního města Prahy. Z obce je zároveň dobrá dopravní 
dostupnost do města Lázně Bohdaneč a odtud do krajského města Pardubice. 

Obec se vzhledem ke své poloze nepotýká s vysokou intenzitou tranzitní dopravy.  

Obec Vyšehněvice není napojena na železniční dopravní síť. Nejbližší vlaková stanice se nachází ve 
městě Přelouč a je vzdálena 10 km. Železniční uzel Pardubice, hlavní nádraží je od obce vzdálen 18 km.  
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Dopravní obslužnost obce Vyšehněvice je zajištěna linkami veřejné autobusové dopravy v rámci 
dopravní obslužnosti Pardubického kraje.  

 linka č. 650628 Přelouč – Újezd u Přelouče – Strašov – Rohovládova Bělá 
 linka č. 650638 Rohovládova Bělá – Přelouč 

Blízkým přestupním místem je Rohovládova Bělá, odkud jsou dostupné i větší města (Pardubice, 
Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou). Z města Lázně Bohdaneč do Vyšehněvic je možná doprava 
linkou č. 650607 s přestupem v Rohovládově Bělé. 

Dle vyjádření starostky obce je dopravní obslužnost obce veřejnou dopravou optimalizována pro 
dojížďku do základních škol a za zaměstnáním (optimalizováno včetně odpoledních a nočních směn). 
Dopravní obslužnost obce o víkendech a svátcích není zajištěna. 

A.4.2 Technická infrastruktura 

Vodovod 

V obci je proveden rozvod veřejného vodovodu do všech částí. Na vodovod je v obci Vyšehněvice 
napojeno téměř 100 % domácností. Vodovod do všech domácností byl zaveden na konci 90. let a je ve 
vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Kanalizace 

V obci byla v letech 1971 – 1975 vybudována jednotná stoková kanalizační síť pro společné odvádění 
splaškových a povrchových dešťových odpadních vod s vlastní čistírnou odpadních vod. Čistírna 
odpadních vod byla zkolaudována v roce 1981, od roku 1986 je ve vlastnictví společnosti Vodovody 
a kanalizace Pardubice, a.s. Na kanalizační síť je v obci napojeno 86 % domácností. Odtok z ČOV jsou 
vyústěny do potoka. 

Plynovod  

Na plynovod je v obci napojeno 89 % domácností. Plynovod je ve vlastnictví Východočeská 
plynárenská, a. s. a byl zkolaudován v roce 1999. 

Elektrifikace obce 

Obec Vyšehněvice je plně elektrifikována. 

Odpadové hospodářství 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje SOP, a. s. Přelouč. V obci jsou umístěna tři kontejnerová hnízda pro 
tříděný odpad (sklo, papír, plast). Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je zajištěn 1x ročně 
na 3 svozových místech v obci. Velkoobjemový kontejner na bioodpad je umístěn pod lesíkem Kozinec, 
jeho odvoz zajišťuje ZD Chýšť. Svoz elektroodpadu zajišťuje SDH Vyšehněvice a shromažďuje se za 
obecním úřadem. 

Požární nádrže 

V obci jsou dvě požární nádrže. 

Obecní rozhlas 

Obec Vyšehněvice má zavedený obecní rozhlas. Obecní rozhlas je zčásti drátový, doposud plně funkční. 
Spodní část obce směrem na Vlčí Habřinu je vybavena bezdrátovým obecním rozhlasu. 

Veřejné osvětlení 

V celé obci je zavedeno veřejné osvětlení, obnova veřejného osvětlení proběhla v roce 2014. 

Internet 

Obec je pokryta bezdrátovým internetem. 
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Záporné stránky - 
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A.5 VYBAVENOST OBCE A ŽIVOT V OBCI 

A.5.1 Školství a vzdělávání v obci 

Obec Vyšehněvice nezřizuje mateřskou ani základní školu. Na území obce se nenacházejí žádné další 
vzdělávací subjekty. Většina dětí z obce navštěvuje MŠ i ZŠ v Rohovládově Bělé. ZŠ Rohovládova Bělá 
je devítiletá základní škola s vlastní jídelnou, družinou a širokou nabídkou zájmového mimoškolního 
vzdělávání. 

Celé spektrum středních a vysokých škol jsou k dispozici v nedalekých regionálních centrech 
Pardubicích a Hradci Králové. 

A.5.2 Zdravotní a sociální péče 

V obci Vyšehněvice se nenacházejí žádná zdravotnická zařízení a ordinace lékařů. Většina obyvatel 
obce využívá služby lékařské péče v Rohovládově Bělé, kde je umístěno zdravotní středisko 
s ordinacemi pediatra, praktického lékaře pro dospělé a rehabilitace. V Rohovládově Bělé je k dispozici 
také zubní ordinace, která v současné době nefunguje z důvodu nesehnaného zubního lékaře. 

Za specializovanou lékařskou péčí dojíždí obyvatelé do Pardubic, Přelouče a Hradce Králové. 

Lékárna je k dispozici v obci Rohovládova Bělá a v nedalekých městech Přelouč a Lázně Bohdaneč. 

Sociální služby v obci zajišťuje Charita Přelouč. 

A.5.3 Kulturní, sportovní a spolková činnost 

Obec Vyšehněvice disponuje víceúčelovým (nohejbal, tenis, volejbal) a dětským hřištěm s umělým 
povrchem, které je umístěné u hostince. V obci je k dispozici fotbalové hřiště s velkým dětským 
hřištěm. Povrch fotbalového hřiště je upravován na náklady obce. 

V budově obecního úřadu je umístěna obecní knihovna, která má zajištěný výměnný fond s Krajskou 
knihovnou Pardubice. 

Ve Vyšehněvicích působí Sbor dobrovolných hasičů Vyšehněvice. SDH Vyšehněvice pomáhá 
s organizací některých kulturních a společenských akcí v obci, např. Hasičský ples nebo Pálení 
čarodějnic. 

Obec disponuje hostincem se společenským sálem, kde se během roku koná řada kulturních 
a společenských akcí, 1x týdně je zde rehabilitační cvičení pro ženy. 

 Většinu společensko-kulturních událostí a akcí pro děti pořádá velmi činorodá a aktivní kulturní 
komise, která je zřízena při obci. Na akce v obci přispívá Obec a místní podnikatelé. Tradičně jsou 
v   průběhu roku pořádány níže uvedené společenské události: 

 Maškarní bál Rohovládova Bělá (v měsíci lednu) 
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 Hasičský ples vyšehněvických a bělských hasičů (hojná účast občanů i z okolních obcí) 
 Dětský maškarní karneval 
 Tradiční podzimní setkání se zástupci obecního úřadu ve vyzdobeném přísálí hostince pro 

seniory 
 Gratulace zástupců obecního úřadu k životním jubileím občanů 
 Vítání občánků v přísálí hostince 
 Turnaj v ping-pongu (probíhá již několik let tradičně v měsíci únoru) 
 Obecní MDŽ, kdy „muži děkují ženám“ (spojeno s kulturním pořadem pro ženy, organizováno 

Kulturní komisí) 
 Pálení čarodějnic a opékání buřtů (30. dubna na místním kopečku Kozinec) 
 Dětský den (probíhá na hřišti, pro děti jsou připraveny soutěže a jízda po obci kočárem 

s koňským spřežením) 
 Nohejbalový turnaj (září) 
 Vyšehněvická pouť (probíhá tradičně od roku 2015 vždy v měsíci červnu) 
 Kulinářské soutěže s vyhlašováním nejlepšího pokrmu 
 Adventní rozsvícení vánočního stromu u Křížku 
 Setkání s Mikulášem a čertem v obecním hostinci 

Pro maminky/rodiče s dětmi je v 1. patře OÚ vybavená místnost (koberec, hračky, dětské herní prvky) 
pro setkávání, tzv. „klubík“.  

A.5.4 Bezpečnost v obci 

Míra kriminality obce je na velmi nízké úrovni. Bezpečnost v obci v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje 
Policie ČR, služebna Přelouč, Hasičská záchranná služba Přelouč a Pardubice. Obec má uzavřenou 
dlouhodobou smlouvu s Městskou policií Lázně Bohdaneč na odchyt toulavých zvířat. 

Pro účely varování obyvatel obce před hrozícím nebezpečím je obec vybavena obecním rozhlasem 
a sirénou. 

Kladné stránky + 

Dostupnost MŠ a ZŠ v Rohovládově Bělé 

Dostupnost základní lékařské péče v nedaleké obci Rohovládova Bělá 

Zajištěné sociální služby v obci (Charita Přelouč) 

Rozmanitý a bohatý kulturně společenský život v obci (velké množství obecních akcí) 

Občanská pospolitost 

Nízká míra kriminality 

Záporné stránky - 

Nutnost dojíždění za vzděláním a lékařskou péčí 

 

A.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A.6.1 Přírodní bohatství 

Na území obce se nevyskytují vyhlášené významné krajinné prvky, památné stromy ani chráněná 
území. 

Obec Vyšehněvice spadá do kraje lesů a rybníků. V okolních lesích se hojně vyskytují borůvky a houby. 

Obec zachovává prvky zeleně a dbá o vhodné využití rybníku pronájmem. 

Severozápadně od Vyšehněvic se u obce Žáravice nachází přírodní rezervace Na Hradech, kterou tvoří 
rybník Švihov postavený na Sopřečském potoce a lesní porosty na svahu nad rybníkem. V těsné 
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blízkosti přírodní rezervace se nachází přírodní divadlo s hledištěm, jevištěm a zázemím pro ochotnické 
soubory. Přírodní divadlo je každoročně využíváno pro představení pod širým nebem. 

Přibližně 7 km od obce Vyšehněvice se nachází Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. 
Zmíněná oblast spadá současně i pod lokality soustavy NATURA 2000 (ptačí oblast Bohdanečský rybník 
a Evropsky významná lokalita Bohdanečský rybník a rybník Matka). 

V nedaleké blízkosti obce (5 km) se nachází přírodní památka - rybník Černý Nadýmač. 

A.6.2 Půdní fond 

Celková výměra obce je 417 ha, z toho 87 % tvoří zemědělská půda, zbylých 13 % tvoří nezemědělská 
půda. Strukturu pozemků na katastrálním území obce znázorňuje níže uvedená tabulka. 

Tabulka č. 6 Struktura pozemků obce Vyšehněvice v ha (31. 12. 2016) 

celková 
výměra 

zemědělská půda nezemědělská půda 

orná 
půda 

zahrada 
ovocný 

sad 

trvalý 
travní 
porost 

lesní 
pozemek 

vodní 
plocha 

zastavěná 
plocha 

a nádvoří 

ostatní 
plocha 

417 330 7 1 22 15 4 7 31 

Zdroj: data – ČSÚ 

Na základě porovnání údajů o struktuře pozemků v obci za posledních 14 let (v období  2003–2016), 
nedošlo k nárůstu zastavěných ploch na úkor zabírání orné půdy. 

A.6.3 Ekologické zátěže 

V obci Vyšehněvice se nenacházejí žádné ekologické zátěže. 

A.6.4 Kvalita vody a ovzduší  

Stav povrchových, podpovrchových vod i ovzduší je uspokojivý. 

Kladné stránky + 

Okolí obce bohaté na přírodní bohatství 

Stabilní struktura pozemků – nedochází k záboru zemědělské půdy na základě záboru orné půdy 

Neexistence ekologických zátěží v obci 

Dobrá kvalita vody a ovzduší v obci 

Záporné stránky - 
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A.7 SPRÁVA OBCE 

A.7.1 Obecní úřad 

Obec Vyšehněvice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 
odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.  

Správu obce zajišťuje Obecní úřad Vyšehněvice (OÚ Vyšehněvice). Úřední hodiny OÚ Vyšehněvice jsou 
každé úterý od 15:00 do 18:00 hodin. 

Obec má sedmičlenné zastupitelstvo. Starostka a místostarosta vykonávají svou funkci jako neuvolnění 
členové obecního zastupitelstva. V obci jsou zřízeny dva výbory – Finanční výbor a Kontrolní výbor. Při 
OÚ působí také Kulturní komise, která se stará o organizaci kulturně-společenských akcí v obci. 
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Obec zajišťuje provoz místní knihovny s meziknihovním výpůjčním fondem. Knihovna je umístěna 
v budově obecního úřadu, v zasedací místnosti. Otevírací doba místní knihovna je dle potřeby občanů.  

Obec nemá žádné stálé zaměstnance. Vedení účetnictví je obstaráváno na dohodu o provedení práce 
(dále „DPP“). Dále jsou uzavírány DPP na další činnosti např. chod knihovny, péči a úpravu obecní 
zeleně atp. 

A.7.2 Hospodaření obce 

Obec Vyšehněvice splácí systematicky a včas veškeré své závazky (úvěr na vybudování inženýrských 
sítí). Obec hospodaří s přebytkem z předchozích let, který využívá na zvelebování prostředí obce např. 
nákup herních prvků na dětská hřiště, pravidelné osazování zelení, etapové opravy chodníků.  

Obec za posledních pět let realizovala nebo spolufinancovala řadu investičních akcí z vlastních zdrojů 
a národních i evropských dotačních titulů. 

Tabulka č. 7 Realizované investiční akce z prostředků obce (2007–2017) 

rok realizace investiční akce 
výdaje 
z prostředků obce 

2017 Herní prvky na hřišti 
Výsadba borovic a keřů na hřišti 
Pokládka pískovce u Křížku 

147.090,- 
40.823,- 
45.240,- 

2016 2. etapa výsadby stromů a zeleně 
Herní prvky na hřišti 

60.772,- 
66.275,- 

2015 Zahradní traktor 
Obchod-výměna výloh, vchod. dveří, venkovních žaluzií 

156.000,-  
161.991,- 

2014 Umělý trávník – multifunkční hřiště 
Bezdrátový rozhlas, rozhlasová ústředna 
Terénní úpravy u nových RD 

137.795,- 
89.407,- 
32.670,- 

2013 Přístřešek pro výsuvný žebřík u OÚ 
Rozšíření místní komunikace proti lihovaru 

83.000,- 
58.146,- 

2012 Oprava a čištění kanalizačních vpustí 
Výstavba tlakových čerpaček 

53.738,- 
1.990.388,- 

2011 Dostavba chodníku, odkanalizování 
Dostavba uličky u nových RD 
Výměna shnilých krovů hostince 

73.370,- 
136.470,- 
52.800,- 

2009 Oprava komína hostince 
Prodejní pulty, regály, parapety v prodejně 

69.907,- 
60.450,- 

2008 Nákup pozemků pro 15 RD 
Oprava uličky – Kolmanovi, Havelkovi 

1.800.000,- 
44.625,-  

2007 Oprava hostince – podřezání, fasáda, okna, dveře, byt 652.178,- 

Zdroj: Obec Vyšehněvice 

Tabulka č. 8 Realizované investiční akce z dotačních titulů (2007–2017) 

rok 
realizace 

investiční akce dotační titul 
celkové 
výdaje 
projektu 

výše 
dotace 

2017 Oprava chodníků – III. část  POV 1.876.665,- 150.000,- 

2016 
Polní cesta C 18 
Oprava střechy hostince 

EU 
POV 

1.848.490,- 
902.477,- 

1.848.490,- 
130.000,-  

2015 
Oprava chodníků – II. část 
Hasičská AVIE, elektrocentrála  

POV 
PK 

912.841,- 
69.998,- 

100.000,- 
48.999,- 

2014 Rekonstrukce veřejného osvětlení POV 180.642,- 100.000,-  

2013 Oprava chodníků I. část  POV 749.078,- 100.000,- 

2012 Zpevněná plocha u bytovky 
Výsadba 7.800 sazenic borovic a dubů 

RSOB 
PK 

161.442,- 
27.495,-  

50.000, 
27.495,-  

2011 JSDH - pila, zásahové přilby PK 33.161,-  23.212,- 
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rok 
realizace 

investiční akce dotační titul 
celkové 
výdaje 
projektu 

výše 
dotace 

2010 Výstavba technické infrastruktury pro 
16 RD 

VAK Pardubice, a.s. 
VČP NET 

5.835.682,- 
378.000,- 
307.000,- 

2008 Dotace na projektovou dokumentaci 
čerpaček 

Pardubický kraj 135.000,- 135.000,- 

2007 Oprava Křížku  RSOB 29.000,- 17.400,- 

2008 Oprava fasády hostince  POV 97.393,- 58.436,- 

Zdroj: Obec Vyšehněvice 

A.7.3 Majetek obce 

V majetku Obce Vyšehněvice jsou následující objekty: budova OÚ, budova obecní prodejny, budova 
obecního hostince s multifunkčním a dětským hřištěm, fotbalové a dětské hřiště a kabiny a 2 zastávky 
veřejné hromadné dopravy. Obec dále vlastní místní komunikace, chodníky, obecní pozemky (dva 
lesíky – Kozinec a Kočicha, polnosti a vodní plochy), rybník Starý, technickou infrastrukturu (tlakové 
přečerpávačky a obecní rozhlas), drobné sakrální památky (zvonička, křížek s pomníkem nad hostincem 
a křížek u fotbalového hřiště), 2 hasičské nádrže a techniku SDH a drobnou techniku na údržbu obce 
(hasičské auto Avia, zahradní traktor na sekání trávy, zahradní sekačku a sněhovou frézu). 

Budova OÚ 

Budova Obecního úřadu Vyšehněvice je dvoupodlažní. V přízemí budovy se nachází úřadovna 
a zasedací místnost pro zastupitelstvo. V zasedací místnosti je umístěna knihovna. Součástí budovy OÚ 
je rovněž sklad pro obecní techniku a hasičská zbrojnice. V 1. patře OÚ je vybavená místnost pro 
setkávání rodičů s dětmi tzv. „klubík“. Budova OÚ prošla před 10ti lety rozsáhlou rekonstrukcí (výměna 
oken a dveří, nová střecha, podřezání budovy, oprava fasády, nové dlažby, rekonstrukce sociálního 
zařízení, posun příček v budově).  

Budova obecní prodejny 

Budova obecní prodejny má nově opravenou fasádu a je vybavená venkovními žaluziemi. Budova je 
v současnosti pronajatá pro provoz obchodu se smíšeným zbožím. Od nového roku (2018) je 
plánováno, že místní obchod bude provozovat obec. 

Budova obecního hostince 

Budova obecního hostince byla rekonstruována před 8 lety (došlo k podřezání budovy, byly vyměněny 
okna, střecha a dlažby). V budově je kromě výčepu k dispozici obecní sál a přísálí, který je hojně 
využívaný pro kulturní akce obce, akce pro děti a cvičení. U hostince je k dispozici velká zastřešená 
terasa. 

Zastávky 

Obec má ve svém majetku 2 zastávky veřejné hromadné dopravy umístěné na silnici III/3234 naproti 
sobě. Jedna zastávka je zděná a druhá zastávka je bez přístřešku. Obec plánuje vybudování nové 
zastávky (prosklené) namísto původní zděné zastávky. 

Obecní pozemky 

Obec má ve svém vlastnictví 14,7 ha orné půdy, 11,3 ha lesních pozemků a 8,1 ha vodních ploch.  

A.7.4 Integrace obce 

Obec je členem Regionálního svazku obcí Bohdanečsko a svazku obcí Přeloučska. Svazek obcí 
Přeloučska sdružuje členské obce za účelem spolupráce v oblasti hospodaření s komunálními odpady. 
Starostka obce Ing. Jana Exnerová je členem Rady svazku obcí Přeloučska a členka Dozorčí rady 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
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Obec není členem MAS Bohdanečsko, z. s., avšak se spolupodílela na vzniku Strategie MAS 
Bohdanečsko a účastní se některých zasedání místní akční skupiny. 

Kladné stránky + 

Bezproblémové plnění závazků obce  

Obec je dotačně aktivní a uvážlivě investuje do zhodnocování obecního majetku 

Členství obce v dobrovolných svazcích obcí (Regionální svazek obcí Bohdanečsko a Svazku obcí 
Přeloučska) a aktivní spolupráce s MAS Bohdanečsko, z. s. 

Záporné stránky - 

Neidentifikovány 
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B. NÁZORY OBČANŮ OBCE 

B.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Dotazníkového šetření v rámci Programu rozvoje obce Vyšehněvice se zúčastnilo celkem 61 
respondentů z 212 obyvatel v kategorii nad 15 let, tj. 29 % obyvatel. Dotazník byl distribuován v tištěné 
formě do každého domu. Obyvatelé obce měli možnost vyplnit dotazník během měsíce září a odevzdat 
jej osobně vedení obce. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů se současnou 
situací obce a názory na vývoj obce v nadcházejícím období 2017–2027.  

Pozn.: Ne všichni zúčastnění respondenti odpovídali na všechny otázky a u některých otázek měli 
možnost více odpovědí. Procentuální výsledky dotazníkového šetření jsou zaokrouhleny na celé 
desítky. 

B.1.1 Znění dotazníku 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás tímto informovala o zahájení zpracování programu rozvoje obce Vyšehněvice 
na období 2017–2027. Právě jste obdrželi dotazník týkající se Vaší celkové spokojenosti se životem 
v naší obci i spokojenosti v jednotlivých dílčích oblastech. Vyjádřením Vašeho názoru 
a zodpovězením otázek v tomto dotazníku budeme lépe schopni stanovit priority a směr, jakým by 
se měl rozvoj naší obce ubírat v nejbližších letech. Program rozvoje obce nám umožní efektivněji 
využít finančních prostředků, a to jak našich obecních, tak získaných formou dotací na vybrané 
rozvojové záměry.  

Zjištění Vašich názorů je velice důležité, a proto budou výsledky dotazníkového šetření sloužit jako 
jeden z podkladů pro zpracování programu rozvoje obce. O výsledcích budete informováni na 
webových stránkách obce a na veřejných jednáních zastupitelstva obce. 

Žádám Vás proto o spolupráci a předem děkuji za Váš zájem podílet se na dění naší obce, společně ji 
zvelebovat a vytvářet podmínky, aby se nám tu společně ještě lépe žilo. 

       Ing. Jana Exnerová, starostka 

POKYNY K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

Do každého domu byly doručeny tištěné dotazníky. Uvítali bychom, pokud by dotazník vyplnili všichni 

obyvatelé nad 15 let (každý zvlášť). Vyplněné dotazníky je možné doručit osobně starostce obce nebo 

do poštovní schránky starostky obce (Exnerovi, č.p. 31) nebo do poštovní schránky místostarostovi 

obce (Petržilkovi, č.p. 77). Sběr dotazníků končí dne 29. 9. 2017. 

Pokud není v otázce uvedeno jinak, vyberte prosím vždy jen jednu z možností. Pokud není u otázky 
k dispozici výběr z možností, formulujte prosím své odpovědi do volného prostoru za otázkou. 

1. Co se Vám na naší obci nejvíce líbí? (vyberte maximálně 3 možnosti)

 klidný život 

 životní prostředí a vzhled obce 

 mezilidské vztahy 

 dostupnost obchodů a služeb 

 dostupnost pracovních příležitostí 

 dobrá dopravní dostupnost 

 dostatek kultury a společenských 
akcí 

 dobré sportovní vyžití 

 blízkost přírody 

 ostatní:………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Co se Vám na naší obci nelíbí? (vyberte maximálně 3 možnosti)

 vztahy mezi lidmi 

 nepořádek v obci 

 lhostejnost občanů vůči obci 

 zhoršená kvalita vody a ovzduší 

 špatná dostupnost služeb 
a lékařské péče 

 nedostatek pracovních příležitostí 

 chybí ZŠ/MŠ 

 nedostatek kultury 

 nedostatečné sportovní vyžití 

 tranzitní doprava v obci 

 špatná dopravní dostupnost 

 chybějící cyklostezky 

 ostatní:……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jak jste spokojen/a s obchodem smíšeného zboží? (ohodnoťte jako ve škole známkou 1–5, 
případně připojte slovní komentář) 

 1   2   3   4   5  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak jste spokojen/a s místním pohostinstvím? (ohodnoťte jako ve škole známkou 1–5, 
případně připojte slovní komentář) 

 1   2   3   4   5  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Co by pro Vás měla obec udělat v příštích 6 letech? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Navrhněte vlastní nápad na rozvoj obce 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních financí. Do jakých oblastí byste 
investoval/a? (vyberte maximálně 3 možnosti) 

 výstavba cyklostezky  

 oprava památek v obci 

 zvýšení bezpečnosti chodců  

 výsadba veřejné zeleně (obnova 
současné zeleně) 

 oprava místních komunikací 

 oprava chodníků 

 oprava vodních nádrží 

 rekonstrukce veřejného osvětlení 

 podpora spolků a neziskového 
sektoru  

 zázemí pro děti a mládež  

 podporované bydlení (bydlení pro 
seniory) 

 investice do sportoviště  

 rozvoj bydlení 

 jiné:…………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
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8. Co můžete pro obec udělat Vy? (vyberte všechny relevantní možnosti)

 pomoc s organizací akcí v obci 

 sponzorský dar (akce v obci) 

 pomoc se sezónními pracemi 

 pomoc s úklidem v obci 

 poskytnutí řemeslné práce ve 
prospěch obce 

 vedení kroužku/kurzu

 ostatní:……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Sledujete dění v obci na webových stránkách obce? 

 ano, pravidelně (min. 1x týdně) 

 ano, občas (cca 1x měsíčně) 

 ne, nemám internet 

 nepravidelně 

 ne, vůbec 

10. Jaký způsob informování o dění v obci preferujete? 

 webové stránky obce 

 papírové letáky do schránky  

 hlášení obecního rozhlasu 

 zasíláním e-mailů 

 hlášení obecního rozhlasu 

 úřední vývěska obce 

 zasílání sms

 jiný:……………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Myslíte si, že by v katastru obce měla působit městská policie? 

 ano   ne 

12. Pokud pracujete/studujete mimo obec, kam dojíždíte? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaký využíváte dopravní prostředek pro cestu do práce/do školy?  

 auto  autobus  kolo  pěšky 

Kolik km do práce/ do školy dojíždíte?………………………………………………… 

13. Jaké je Vaše pohlaví? 

 žena   muž 

14. Jaký je Váš věk? 

 15–29  30–49  50–64  65 a více

15. Jak dlouho žijete v obci?

 od narození 

 od dětství  

 déle než 10 let 

 méně než 10 let
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Děkujeme za vyplnění dotazníku. 
Dotazník prosím odevzdejte osobně starostce obce nebo do poštovní schránky starostky obce 

(Exnerovi, č.p. 31) nebo do poštovní schránky místostarostovi obce (Petržilkovi, č.p. 77) 
do 29. 9. 2017. 

 

Pokud máte zájem účastnit se tvorby programu rozvoje obce, přihlaste se prosím osobně  
nebo emailem na OÚ Vyšehněvice.  

Setkání pracovní skupiny proběhne/proběhnou v podzimních měsících letošního roku. O jejich 
konání Vás budeme informovat. Děkujeme. 

 

B.1.2 Závěry dotazníkového šetření 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo více žen než mužů, a to zhruba o 9 %. Většina respondentů byla 
ve věku 30–49 let (48 %). 38 % respondentů uvedlo, že v obci Vyšehněvice žijí od narození. 
30  %  respondentů žije v obci déle než 10 let. 

Občané měli možnost vyjádřit svůj názor, s čím jsou ve své obci spokojeni a co se jim naopak nelíbí. 
66  % obyvatel obce Vyšehněvice, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, oceňuje nejvíce klidný život 
v obci. 51 % dotazovaných je spokojena s životním prostředím a vzhledem obce. 46 % respondentů 
uvedlo, že jsou spokojeni s dostatečným množstvím kultury a společenských akcí v obci. Stejné 
množství (tj. 46 %) dotazovaných obyvatel oceňuje blízkost přírody. Obyvatelé obce Vyšehněvice 
vnímají jako pozitivní blízkost střediskové obce Rohovládova Bělá, kde je k dispozici lékař a obchod 
v dostačující kvalitě. Kladně je rovněž tak hodnocena snaha a celkový přístup vedení obce. 

Za jeden z nejpalčivějších problémů v obci je považována neexistence cyklostezek. Takto odpovědělo 
38 % dotazovaných. Vybudování cyklostezky do Rohovládovy Bělé se zároveň objevuje jako častý 
názor, co by měla obec udělat pro své občany v příštích 6 letech a zároveň jako častý návrh vlastního 
nápadu na rozvoj obce. Do vybudování cyklostezek v obci by investovalo 33 % respondentů. Za velmi 
důležité dále považují obyvatelé obce opravu, výstavbu či dokončení chodníků v obci. Toto je důležité 
pro 52 % dotazovaných, kteří by uvítali investování financí do této oblasti. Za nezbytné považují rovněž 
tak investovat do oprav místních komunikací a vytvoření zázemí pro děti a mládež. Toto preferuje 33  % 
respondentů.  

Vedle těchto požadavků uvádí respondenti názor, že by obec měla investovat do úpravy polních cest 
a dokončení cesty mezi Vyšehněvicemi a Volčí a vybudování laviček a odpadkových košů v nové 
zástavbě. Mezi Vyšehněvicemi a Volčí a zároveň ve směru na Rohovládovu Bělou by občané obce uvítali 
výstavbu alejí. 

Obyvatelé obce Vyšehněvice, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, dále uvádějí jako problematické 
vztahy mezi lidmi (31 %) a lhostejnost spoluobčanů vůči obci. Tento názor vyjádřilo 25 % dotazovaných. 
S problematikou přístupu občanů vůči obci souvisí také negativně hodnocený pasivní přístup některých 
zastupitelů. Mezi dalšími negativními názory, jak vnímají občané svoji obec, se objevila kritika 
znečišťování ovzduší kouřem, parkování aut na chodníku či zbytečně vysoké finanční prostředky 
vynakládané na kulturu a údržbu zeleně. Naopak požadavek na výsadbu zeleně a péči o zeleň preferuje 
20 % dotazovaných. 

V obci Vyšehněvice je provozován obchod se smíšeným zbožím a místní hostinec. Spokojenost s těmito 
službami hodnotili dotazovaní občané obce průměrnou známkou 2,5. 
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Na otázku směrem k občanům, co mohou udělat pro svoji obec, odpovědělo 62 % z dotazovaných, že 
jsou ochotni pomoci s organizací akce v obci a 26 % je ochotno vypomoci s úklidem obce či sezónními 
pracemi v obci. 13 % dotazovaných by mohlo poskytnout řemeslnou práci ve prospěch obce a pouze 
10 % má možnost zajistit vedení kroužku či kurzu v obci. 

Zájem občanů o obec 

Na otázku směrem k občanům, zda sledují dění v obci na webových stránkách obce, odpovídala většina 
(41 %), že občas, tj. zhruba 1x měsíčně. 26 % dotazovaných uvedlo, že sleduje obecní web nepravidelně. 
Co se týče způsobu informování o dění v obci, většina dotazovaných (49 %) preferuje zasílání emailů. 
44 % zúčastněných respondentů upřednostňuje hlášení obecního rozhlasu a 38 % dotazovaných vítá 
informování prostřednictvím webových stránek obce. Tyto však sleduje pravidelně pouze 20 % 
dotazovaných. Ve výčtu odpovědí se objevil také názor informovat o dění v obci co nejvíce 
prostřednictvím facebookových stránek. 

V rámci dotazníkového šetření byli respondenti dotazováni, zda si myslí, že by měla v katastru obce 
působit městská policie. Jednoznačně převládajícím názorem je odpověď ne. Nesouhlas s působením 
městské policie v obci Vyšehněvice vyjádřilo 70 % dotazovaných.  

Dojížďka do zaměstnání a za studiem 

V rámci dotazníkového šetření měli občané obce Vyšehněvice možnost vyjádřit nespokojenost 
s nedostatečným množstvím pracovních příležitostí v obci. Toto téma vnímá negativně pouze jeden 
respondent. Občané z obce Vyšehněvice dojíždějí za prací či studiem nejčastěji do Pardubic, Přelouče 
a Lázní Bohdaneč. Tři respondenti z celkového počtu dotazovaných uvedli, že pravidelně dojíždějí za 
prací do Prahy, jeden respondent dojíždí do Brna. Průměrná dojížďka občanů obce do zaměstnání či za 
studiem je 29,5 km a nejčastěji používaným dopravním prostředkem pro tyto účely je automobil. 
Automobilem se přepravuje do zaměstnání či za studiem 61 % z dotazovaných. 

Ostatní návrhy občanů na rozvoj obce 

 Dopravní spojení veřejnou dopravou 
 Stezka v oblacích či rozhledna na Kozinci 
 Uspořádání filmového večera v rámci festivalu „Jeden svět“ 
 Změna grafiky zpravodaje Kikiriký 
 Zřízení mateřské či základní školy 
 Vybudování elektrického vedení do země 
 Úprava návsi u OÚ 
 využití prostor nad OÚ např. na knihovnu či klubovnu 

Kladné stránky + 

Většina dotazovaných dlouhodobě žije v obci (nízká migrace) 

Spokojenost občanů se vztahy v obci, kulturním vyžitím a vedením obce 

Spokojenost občanů se vzhledem obce a životním prostředím 

Inspirativní nápady občanů na zvelebení obce a další investice 

Velká ochota občanů pomoci s organizací obecních akcí 

Záporné stránky - 

Vnímání občanů nedostatečné nebo technicky nevyhovující dopravní infrastruktury v obci a okolí 
(nápady na vybudování cyklostezky, úpravu polních cest, opravu chodníků a místních komunikací) 
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B.2 PRACOVNÍ SKUPINA 

Pracovní skupina k projednání pracovní verze PRO Vyšehněvice 2017–2027 byla sestavená z členů 
zastupitelstva obce a zástupců veřejnosti – aktivních občanů obce. Pracovní skupina obdržela před 
svým jednáním, které se uskutečnilo dne 25. 11. 2017 na OÚ Vyšehněvice, pracovní verzi 
zpracovávaného dokumentu. Členové pracovní skupiny měli možnost poslat připomínky k pracovní 
verzi dokumentu před samotným jednáním. 

Na jednání proběhlo představení jednotlivých částí dokumentu, průběhu zpracování a závěrů 
jednotlivých kapitol. Členové pracovní skupiny vznášeli své návrhy na úpravy/doplnění jednotlivých 
částí dokumentu a shodli se na formulaci vize obce. Široká diskuze proběhla při definování 
programových cílů a jednotlivých opatření obce, kdy byla vznesena celá řada podnětných nápadů, na 
kterých se členové pracovní skupiny shodli. V určeném termínu (elektronicky do 28. 11. 2017) měli její 
členové možnost vznést další nápady a požadavky na doplnění pracovní verze PRO Vyšehněvice 2017–
2027. 
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C. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY OBCE 
S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY 

 Výhodná poloha obce v blízkosti krajských měst 
Pardubic a Hradec Králové 

 Dostupnost města Přelouč – obce s rozšířenou 
působností (ORP) 

 Blízkost města Lázně Bohdaneč – lázeňského 
místa (kulturní a sportovní vyžití) a obce 
s pověřeným obecním úřadem (POÚ) 

 Vyrovnaný vývoj počtu obyvatel – nedochází 
k extrémnímu nárůstu nebo poklesu obyvatel 

 Stabilní věková struktura obyvatel 
 Zájem o bydlení v obci 
 Bezproblémové občanské soužití 
 Existence firem/zaměstnavatelů v obci 
 Široké a pestré zastoupení služeb v obci 
 Ochota obce finančně podpořit provoz místní 

prodejny smíšeného zboží 
 Nízká míra nezaměstnanosti v obci 
 Dobrá dostupnost pracovních příležitostí 

v blízkých centrech (Přelouč, Pardubice) 
 Široké možnosti aktivního odpočinku pro 

obyvatele (cykloturistika, procházky) 
 Dostupnost MŠ a ZŠ v Rohovládově Bělé 
 Dostupnost základní lékařské péče v nedaleké 

obci Rohovládova Bělá 
 Zajištěné sociální služby v obci (Charita Přelouč) 
 Rozmanitý a bohatý kulturně společenský život 

v obci (velké množství obecních akcí) 
 Občanská pospolitost 
 Nízká míra kriminality 
 Okolí obce bohaté na přírodní bohatství 
 Stabilní struktura pozemků – nedochází 

k záboru zemědělské půdy na základě záboru 
orné půdy 

 Neexistence ekologických zátěží v obci 
 Dobrá kvalita vody a ovzduší v obci 
 Bezproblémové plnění závazků obce  
 Obec je dotačně aktivní a uvážlivě investuje do 

zhodnocování obecního majetku 
 Členství obce v dobrovolných svazcích obcí 

(Regionální svazek obcí Bohdanečsko a Svazku 
obcí Přeloučska) a aktivní spolupráce s MAS 
Bohdanečsko, z. s. 

 Většina dotazovaných dlouhodobě žije v obci 
(nízká migrace) 

 Spokojenost občanů se vztahy v obci, kulturním 
vyžitím a vedením obce 

 Spokojenost občanů se vzhledem obce 
a životním prostředím 

 Inspirativní nápady občanů na zvelebení obce 
a další investice 

 Velká ochota občanů pomoci s organizací 
obecních akcí 

 Nutnost dojíždění za vzděláním a lékařskou péčí 
 Vnímání občanů nedostatečné nebo technicky 

nevyhovující dopravní infrastruktury v obci 
a okolí (nápady na vybudování cyklostezky, 
úpravu polních cest, opravu chodníků 
a místních komunikací) 
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D. STRATEGICKÁ ČÁST  

D.1 STRATEGICKÁ VIZE OBCE 

Obec Vyšehněvice je moderní obec s přátelskou atmosférou, která svým občanům poskytuje bezpečný 
prostor pro klidný život v blízkosti přírody.  

Obec Vyšehněvice dbá na dobré vztahy mezi lidmi a poskytuje svým občanům kvalitní zázemí 
a infrastrukturu pro život na venkově. 

D.2 PROGRAMOVÉ CÍLE A OPATŘENÍ 

Programové cíle vycházejí z vize obce Vyšehněvice a stanovují, jakých cílů by chtěla obec v průběhu 
realizace Programu rozvoje obce v období 2017–2027 dosáhnout. Programové cíle jsou stanoveny tak, 
aby respektovaly potřeby občanů i témata definovaná zastupitelstvem obce. 

1. Technická a dopravní infrastruktura 

 Opravit místní chodníky  
 Opravit místní komunikace vč. cesty na hřiště spoluvlastníků p.č. 788/10 a části navazující obecní cesty 

p.č. 1212  
 Udržovat a opravovat veřejná prostranství 
 Vystavět novou autobusovou zastávku a odpočinkový záliv s lavičkami 
 Rekonstruovat obecní rozhlas na bezdrátový (2. etapa) 
 Rekultivovat požární nádrže 
 Průběžně udržovat technickou infrastrukturu obce 
 Spolupracovat s obcemi RSOB na vybudování sítě cyklostezek 

 

2. Místní podnikání a služby 

 Zasadit se o provozování místního obchodu 
 Podporovat provoz obecní prodejny 
 Podporovat provoz místního hostince 
 Udržovat aktivní kontakt s místními podnikateli a využívat možnosti sponzorských darů na podporu 

obecních akcí 

3. Společenský život v obci a podpora činnosti spolků 

 Organizačně a finančně podporovat kulturu, sdružování občanů a činnost kulturní komise 
 Využít aktivní místní občany k organizaci společenských akcí 
 Udržovat dětská a sportovní hřiště 
 Doplňovat herní prvky a prvky pro seniory na obecní hřiště 
 Opravit kabiny na fotbalovém hřišti a rozvést diskuzi o režimu jejich užívání 
 Realizovat „Půdní vestavbu obecního úřadu“ k využití pro občany a obec 

4. Krajina a životní prostředí 

 Zajišťovat průběžnou výsadbu obecní zeleně 
 Pečovat o místní zeleň 
 Budovat odpočinkové zóny v intravilánu a extravilánu obce 
 Hledat řešení revitalizace zchátralých budov v obci (kontaktovat majitele a zahájit dialog) 
 Revitalizovat Kozinec 
 Iniciovat diskuzi o záměru výstavby rozhledny 
 Revitalizovat rybník Starý – odbahnění, hráz 
 Revitalizovat obecní náves  
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5. Obecní budovy a drobné památky 

 Renovovat společenský sál v budově obecního hostince a zajistit údržbu budovy hostince a jeho 
nebytových prostor 

 Udržovat budovu obecního obchodu (střecha, zateplení, fasáda, atd.) 
 Pečovat o budovu obecního úřadu 

 Pečovat/opravovat drobné místní památky 
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D.3 ROZVOJOVÉ AKTIVITY OBCE 
Tabulka č. 9 Rozvojové aktivity obce 2017–2030 

programový cíl název projektu realizace 
předpokl. 
náklady 
(Kč) 

financování  
obce (Kč) 

možnost dotace  
(dotační titul, % 
financování) 

5. Obecní budovy a drobné památky Oprava stropu v hostinci 2018 110 032 33 009 
Malý LEADER pro 
Bohdanečsko, 70 % 

1. Technická a dopravní infrastruktura Oprava chodníků v obci 2018–2025 2 600 000 390 000 
dotace SFDI 85 % nebo 
vlastní zdroje 

3. Společenský život v obci a podpora 
činnosti spolků 

Doplnění herních prvků a prvků pro seniory 2018–2023 350 000 210 000 
Národní nebo dotační titul 
MAS, MŠMT – 60-80% 

1. Technická a dopravní infrastruktura Vybudování nové autobusové čekárny v obci 2019 300 000 300 000 vlastní zdroje 

1. Technická a dopravní infrastruktura Oprava místních komunikací 2020–2028 1 400 000 210 000 
dotace SFDI 85 % nebo 
POV PK nebo vlastní zdroje 

4. Krajina a životní prostředí Revitalizace obecní návsi  2022-2026 800 000 300 000 POV Pk, 70 % 

1. Technická a dopravní infrastruktura Oprava hasičských nádrží 2024-2030 1 100 000  
vlastní zdroje, příp. 
dotační titul 

4. Krajina a životní prostředí Revitalizace Kozince 2024 500 000  OPŽP 

3. Společenský život v obci a podpora 
činnosti spolků 

Investice do sportoviště (kabiny na hřišti) 2022 700 000 280 000 
národní dotační titul 
MŠMT – 60-80% 

4. Krajina a životní prostředí 
Obnova zeleně v intravilánu a extravilánu 
obce 

2018–2027 200 000  
dotační titul MAS, příp. 
OPŽP 

1. Technická a dopravní infrastruktura Rekonstrukce místního rozhlasu 2026 200 000 60 000 POV Pk, 70 % 

5. Obecní budovy a drobné památky Oprava křížku na hřišti 2025 200 000 60 000 POV Pk, 70 % 

2. Místní podnikání a služby Podpora provozu prodejny smíšeného zboží 2017–2027 20-280 000 10-140 000 POV Pk, 50 % 

5. Obecní budovy a drobné památky Půdní vestavba obecního úřadu, rekonstrukce 2021-2026 1 200 000 360 000 
vlastní zdroje, příp. 
dotační titul MMR ČR  70% 
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programový cíl název projektu realizace 
předpokl. 
náklady 
(Kč) 

financování  
obce (Kč) 

možnost dotace  
(dotační titul, % 
financování) 

4. Krajina a životní prostředí Revitalizace rybníka Starý - odbahnění, hráz 2021-2030 1 000 000 200 000 MMR ČR  80% 

5. Obecní budovy a drobné památky Oprava a zateplení obecní prodejny 2021-2026 800 000 600 000 
Vlastní zdroje, POV PK 50 
% 

5. Obecní budovy a drobné památky 
Oprava nebytových prostor v budově 
obecního hostince 

2021-2026 400 000 300 000 
Vlastní zdroje, POV PK 50 
% 

1. Technická a dopravní infrastruktura 
Oprava místní komunikace - cesty na hřiště 
spoluvlastníků p.č. 788/10 a část navazující 
obecní cesty p.č. 1212 

2022-2026 700 000 700 000 Vlastní zdroje 

1. Technická a dopravní infrastruktura 
Udržování a oprava veřejných obecních 
prostranství 

2021-2026 700 000 200 000 
Dotační titul MAS, POV PK 
50 %, vlastní zdroje 

Zdroj: Obec Vyšehněvice 
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D.4 PODPORA REALIZACE PRO 

Program rozvoje obce Vyšehněvice 2017–2027 v aktuálním znění bude po celou dobu jeho realizace 
dostupný na webových stránkách obce http://vysehnevice.cz. Dále je k nahlédnutí v tištěné podobě 
v úředních hodinách na OÚ Vyšehněvice. 

Program bude využit jako jeden z podkladů při tvorbě plánu činností zastupitelstva obce, rozpočtu 
obce, rozpočtových výhledů, finančních plánů obce a jako podpůrný dokument při podávání žádostí 
o dotace. 

D.4.1 Řízení a realizace programu 

Za řízení realizace PRO Vyšehněvice 2017–2027 zodpovídá starosta a místostarosta obce. Jejich úkolem 
je iniciovat realizaci jednotlivých rozvojových aktivit, zajišťovat zdroje financování a zabezpečovat dílčí 
kroky vedoucí k jejich realizaci včetně delegování jednotlivých úkonů na zodpovědné osoby. Za účelem 
řízení realizace PRO Vyšehněvice 2017–2027 se budou zodpovědné osoby scházet dle aktuální potřeby 
a o výsledcích jejich činnosti budou pravidelně informovat zastupitelstvo obce. 

D.4.2 Kontrola plnění a aktualizace programu 

Vyhodnocování realizace programu spadá do působnosti realizačního týmu (starosta a místostarosta 
obce). Monitorovací zprávu o realizaci PRO předloží realizační tým 1x ročně zastupitelstvu obce, 
zpravidla před schválením rozpočtu obce. 

Zastupitelstvo obce zhodnotí postup realizace PRO Vyšehněvice 2017–2027 a v případě, že vyhodnotí 
nutnost aktualizace PRO Vyšehněvice 2017–2027, navrhne znění aktualizace. Aktualizované znění PRO 
Vyšehněvice 2017–2027  musí projít schválením zastupitelstva obce a bude neprodleně uveřejněno na 
webových stránkách obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vysehnevice.cz/
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Budova obecního úřadu a hasičárny 

 

 

Jižní část obce 
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Rozcestník s hodinami 

 

Křížek a zvonička 



 

36 

 

 

 

Nová zástavba rodinných domů 

 

Hostinec s multifunkčním hřištěm 
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Památný strom - Ambroň západní 

 

Obchod se smíšeným zbožím 

 


