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Úvod
Program  rozvoje  obce  Kobylnice  je  strategický  koncepční  dokument,  rozvoje  obce  v  jejím
střednědobém časovém horizontu (Dále také "Program"). 

Posláním Programu je  charakterizovat prioritní oblasti potřeb,  které obec má a v nichž se
může  a  především  chce  rozvíjet.  Stanovení  těchto  prioritních  oblastí  vychází  zejména  z
demografické, environmentální, sociální a ekonomické analýzy dané obce.

Dokument se skládá ze třech základních částí: 

A.) Analýza současného stavu 

Tato  část  vymezuje  základní  charakteristiky  současného  stavu  obce.  Nedílnou  součástí  je
základní manažerský nástroj - souhrnná SWOT analýza, kde jsou stanoveny slabé a silné stránky
obce. Silné a slabé stránky definují oblasti, kam je žádoucí směřovat rozvoj obce. Dále SWOT
analýza vymezuje příležitosti a hrozby vnějšího prostředí, které na rozvojový potenciál mají vliv. 

B.) Vymezení základního přístupu k rozvoji obce

Zde  je  provedeno  principiální  vymezení  rozvoje  obce  ve  střednědobém  horizontu.  Pasáž
vymezuje přístup k rozvoji obce.

 

C.) Návrhová část 

Navazuje  na  analytickou  část  dokumentu  a  řeší  rozvoj  obce  Kobylnice  v  následujícím
střednědobém horrizontu,  včetně  formulace  cílů,  opatření  a  aktivit,  jež  by  měly  přispět  ke
splnění vymezených prioritních oblastí.

Dokument Program rozvoje obce Kobylnice byl zpracován s využitím webové aplikace, jež je
dostupná na adrese www.obcepro.cz a s využitím metodik, vzorů a postupů zde uveřejněných. 

 

http://www.obcepro.cz/


A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Kobylnice se nachází ve východní části Středočeského kraje, 13 km jihovýchodně od Mladé
Boleslavi. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227, kdy náležela Kosterlu Sv. Jiří v Praze.

Obec se původně jmenovala Kobylníky, tento název pochází z dob, kdy bylo zvykem chovat
koně  volně  v  přírodě,  na  k  tomu  určených  "kobylích  polích".  Koně  zde  chované  náležely
žerčickému panství, od roku 1295 patřil obec Biskupskému zboží Žerčickému. Žerčice i Kobylnice
byly poté v dalším vývoji přičleněny k dobrovickému panství. 

Historický vývoj  obce  Kobylnice  byl  s  Žerčicemi  vždy  úzce  spjat  a  to nejen svoji  teritoriální
blízkostí, ale i školou či farností. Historickou zajímavostí obce bezesporu je fakt, že si obec již
více jak 180 let drží setrvalý růst obyvatel. V roce 1843 166 obyvatelů ve 20 domech, v roce 1890
151 obyvatelů ve 26 domech v roce 1930 147 obyvatelů v 37 domech.  Stávající počet obyvatel
je 154 (údaj z roku 2019). 

 

V současném uspořádání České republiky náleží obec Kobylnice do území Středočeského kraje.
Z hlediska současného životního stylu obyvatel je přirozeným spádovým městem Mladá Boleslav
a to ať již svoji plnou občanskou vybaveností, kulturním vyžitím nad rámec možností obce, ale i
pracovními příležitostmi. 

Základní statistické údaje obce Kobylnice (2019) jsou následující:  

 Počet obyvatel 154,00 počet  

 Celková plocha území obce 210,38 ha 



 Výměra orné půdy 148,37 ha. 

 Výměra zahrad 5,84 ha

 Výměra ovocných sadů 2,21 ha 

 Výměra trvalých travních porostů 23,21 ha

 Výměra zemědělské půdy 179,62 ha

 Výměra lesní půdy 7,49 ha 

 Výměra vodních ploch 0,59 ha

 Výměra zastavěných ploch 4,77 ha

 Výměra ostatních ploch 17,91 ha

zdroj: data webu  www. obcepro.cz  



2. Obyvatelstvo
V  historickém  vývoji  si  obec  Kobylnice  dlouhodobě  drží  cca  150  přihlášených  obyvatel.
Následující grafy, zpracované systémem www.obcepro.cz vyznačují trend vývoje počtu obyvatel
v čase. Druhá polovina minulého století se vyznačuje trendem mírného poklesu vývoje počtu
obyvatel. Vývoj po roce 1989 nastoupil naopak směr mírného nárůstu počtu obyvatel. Jediný
propad v jednotkách počtu osob představoval vývoj v létech 2017-2019, ovšem vývoj v létech
2020  a  2021  je  již  opět  růstový  (centrální  data  v  systému  www.obcepro.cz zatím  nejsou  k
dispozici). Aktuálně má obec 161 obyvatel, v roce 2019 měla 154 obyvatel.       

 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Kobylnice od roku 1910

Zdroj: ČSÚ

 Vývoj počtu obyvatel obce Kobylnice v letech 2009 - 2019

Zdroj: ČSÚ

V současné době obec Kobylnice vykazuje 154 trvale žijících obyvatel (2019). Věková struktura
zde žijících obyvatel je následující: 

Počet obyvatel (rok 2019): 154,00 počet

http://www.obcepro.cz/
http://www.obcepro.cz/


Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 37,00 počet

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 51,00 počet 

Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 51,00 počet

Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 2,00 počet

Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 3,00 počet

Počet obyvatel nad 65 let 10,00 počet

zdroj: www.obcepro.cz 

Vzdělanostní struktura obyvatel z dat Sčítání lidu ČR v roce 2011 je následující: 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Kobylnice v roce 2011

Zdroj: ČSÚ

Porovnáním věkové struktury obyvatel obce Kobylnice s vyššími územními celky dojdeme ke
konstatování, že Kobylnice je obcí mladých lidí: 

Věkové poměry v obci Kobylnice v roce 2019

  Počet obyvatel v roce 2019 0-14 let (%) 65 a více let (%) Index stáří

Kobylnice 154,00 24,03% 6,49% 27,03

ORP MLADÁ BOLESLAV 112 464,00 15,56% 15,79% 112,41

Okres Mladá Boleslav 131 897,00 16,44% 18,36% 111,68

Středočeský kraj 1 385 141,00 17,77% 18,47% 103,94

ČR 10 692 609,00 15,99% 19,93% 124,65

Zdroj: ČSÚ

http://www.obcepro.cz/


3. Hospodářství
V obci Kobylnice je registrováno 28 podnikatelských subjektů (2019),  které jsou v následující
struktuře:

Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství 5,00 počet

Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 2,00 počet

Počet podnik. subjektů - Stavebnictví 4,00 počet

Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid 3,00
počet

Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování 3,00 počet

Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti 5,00 počet

Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti 5,00 počet

Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti 1,00 počet

Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2,00 počet

Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti 2,00 počet

Počet podnik. subjektů - Nezařazeno 1,00 počet

Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců 18,00 počet

Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci 5,00 počet

Počet podnik. subjektů - Nezjištěno 5,00 počet

zdroj: www.obcepro.cz



Odvětvová struktura podnikatelských subjektů je následující: 

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Kobylnice v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Zaměstnanostní struktura obyvatel obce Kobylnice dle Sčítání obyvatel ČR 2011 je následující: 

Struktura zaměstnanosti v obci Kobylnice podle odvětví v roce 2011 (%)

 
Zemědělství a

lesnictví
Průmysl a

stavebnictví
Služby

Kobylnice 10,45% 43,28% 38,81%

MLADÁ 
BOLESLAV

2,04% 44,18% 41,08%

Středočeský kraj 2,85% 29,82% 55,52%

ČR 2,74% 32,23% 53,87%

Zdroj: ČSÚ

V  souvislosti  s  ekonomickou  situací  obce  Kobylnice  je  nutné  upozornit  především  na  její
teritoriální  blízkost  a  dostupnost  Mladé Boleslavi,  která  nabízí  možnost  uplatnění  v  širokém
spektru zaměstnaneckých činností, opominout nelze především podnik Škoda Auto, a.s., na který
jsou navázány desítky subdodavatelských činností v oboru automotive.    



4. Infrastruktura

4.1. Technická infrastruktura

Zásobování pitnou vodou, vodovod, technický stav, kapacita, kvalita vody 

Obec Kobylnice má ve své podstatné části vybudovanou vodovodní síť. Vybudovaný vodovod
byl  v  minulosti  převeden  do majetku  obce  v  nezkolaudovaném stavu  a  to  proto  byl  –  po
převedení do majetku obce  - prvořadý úkol provést kolaudaci.

Vodovod se musel rozdělit na tři části:

A/ stará zástavba obce

Kolaudace byla dokončena koncem roku 2020 a nyní se řeší věcná břemena a následné předání 
do majetku VAK Mladá Boleslav, s vydáním akcií pro obec. 

B/ zástavba směr Žerčice-Karlovec

Zde  nebyla  žádná  projektová  dokumentace  a  proto  se  vybrala  firma  Kozák  ,  která  tuto
dokumentaci připravuje. V průběhu přípravy se však zjistilo, že i když je vodovod v provozu na
této části není v tomto stavu možná kolaudace. Důvodem je použití  nesprávného potrubí a i
napojení přípojek. Obec musí tuto část celou znovu realizovat.  

C/ zástavba směr Řehnice

V přípravě je projektová dokumentace a realizace by proběhla společně s částí B.

Čistění odpadních vod, kanalizační síť, ČOV

V obci se v současné době nenachází kanalizační síť. Do potřeb budoucího řešení obce je nutné
zařadit: 

 rekonstrukci povrchové kanalizace tam kde je to potřebné; 

 výstavbu kanalizační sítě obce.  

  Při realizaci kanalizace se předpokládá napojení na ČOV Semčice. 

Plynofikace 

Obec není plynofikována, není sledována poptávka po plynofikaci a proto není momentálně ani
plánována.

Zásobování teplem 

Obyvatelé obce si tepelnou energii na vytápění zajišťují většinou lokálně.



4.2. Stav a kapacity ostatní technické infrastruktury 

Veřejné osvětlení

Obec potřebuje  dobudovat  veřejné osvětlení  v  místní  části  směr  Řehnice  a  směr  Žerčice.  V
současné době probíhají práce na projektové dokumentaci.

Veřejná zeleň 

Revitalizace veřejné zeleně je plánována především v části obce směr Karlovec. 

Další majetek obce

Do potřeb obce v této části je možné zařadit nutnou rekonstrukci obecního úřadu a výstavbu
hasičské zbrojnice.  

 

Nakládání s odpady 

V obci je zajištěn sběr komunálního odpadu, tříděného a velkoobjemového odpadu. V rámci
tříděného odpadu jsou sběrná místa na plast, papír, sklo, bioodpad a kovy. U některých druhů
odpadu není zajištěn pravidelný svoz, ale pouze nárazový na objednání.

V obci se nenachází skládka, kompostárna ani sběrný dvůr.

 

4.3. Dopravní infrastruktura 

Územím obce prochází silnice č. 2802 vedoucí v ose Březno - Nová Telib - Řehnice - Kobylnice -
Žerčice.  Obec  je  dále  vybavena  potřebnými  místními  komunikacemi,  jež  zajišťují  přístup  k
nemovitostem. 

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mapový výstup z Geoportálu ŘSD

Datum: 17. 11. 2021 Mapový výstup z Geoportálu ŘSD ČR
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Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici/rychlostní komunikaci

Páteřní  rychlostní  komunikací  v regionu je dálnice D10 (dříve rychlostní  silnice R10)  Praha -
Mladá Boleslav - Turnov. Občané Kobylnice se na ní mohou napojit přes EXIT 44a a 44B v Mladé
Boleslavi. Dostupnost uvedeného exitu je po silnici I/16 ve vzdálenosti od obce Kobylnice 15
km. 

Zmiňovaná silnice I/16 je další nadregionální komunikací regionu, jež vede v ose Mladá Boleslav
- Sobotka - Jičín. Napojení na ní od obce Kobylnice je ve vzdálenosti 8 km v obci Židněves.

Správa komunikací

Silnice procházející obcí je pod Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Krajská
správa  a  údržba  silnic  Středočeského  kraje,  p.o.  je  správcem  komunikací  II.  a  III.  tříd  ve
Středočeském kraji. 

Železniční doprava

Obcí  Kobylnice  neprochází,  vzhledem k jejímu umístění,  železniční  trať  ani  zde není  zřízena
zastávka železniční dopravy.

Nejbližší železniční zastávka je Březno u Mladé Boleslavi na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov
ve vzdálenosti cca 6 km od obce Kobylnice.

Cyklostezky a cyklotrasy

V obci Kobylnice se kříží trasy dvou cyklostezek: 

Cyklostezka 8154: Dobrovice - Úherce - Semčice - Žerčice - Kobylnice - Ujkovice - Prodašice -
Detenice;

Cyklostezka Sobotka - Osek - Přeppeře - Bechov - Svobodín - Kobylnice - Jabkenice - Kosořice -
Luštěnice - Benátky nad Jizerou. 

Vybavení cyklostezek je mimo kompetence obce a obec sama je hodnotí jako vyhovující  i  s
ohledem turistického potenciálu regionu. 

Místní komunikace a chodníky 

Místní  komunikace  jsou  v  nevyhovujícím  stavu.  Obec  má  však  jasně  vymezenou  představu
efektivního  rozvoje  spočívající  v  prvotním  vybudování  potřebné  infrastruktury:  vodovod,
kanalizace, osvětlení, přičemž na tyto práce poté může navazovat oprava místních komunikací a
výstavba chodníků.    

Dopravní obslužnost

Obec Kobylnice je obsluhována linkou veřejné hromadné dopravy č. 260 980, která je vedena v
trase Mladá Boleslav - Kobylnice – Semčice. 



5. Vybavenost obce
 Základní údaje o domovním a bytovém fondu obce Kobylnice dle Sčítání občanů ČR 2011 jsou
uvedeny v následujícím tabulkovém přehledu. 

 

Domovní a bytový fond v obci Kobylnice dle Sčítání obyvatel domů a bytů 2011

Počet domů 49

Počet obydlených domů 41

Podíl obydlených domů 83,67%

Podíl obydlených domů v ČR 83,40%

Počet rodinných domů 40

Podíl rodinných domů 81,63%

Podíl rodinných domů v ČR 72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 57,78%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v 
ČR

53,00%

Zdroj: ČSÚ

Vývoj bytové výstavby v obci Kobylnice v období 2009 - 2019

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet dokončených bytů 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0

Počet dokončených bytů v přepočtu
na 1000 obyvatel v kraji

5,98 5,88 5,01 4,42 4,07 3,21 3,67 3,63 4,03 5,29 5,08

Počet dokončených bytů v přepočtu
na 1000 obyvatel v ČR

3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 2,38 2,58 2,69 3,18 3,40

Zdroj: ČSÚ



6. Životní prostředí
Základní statistická data dle portrálu www.obcepro. Cz jsou následující:  

Počet obyvatel 154,00 počet

Celková plocha území obce 210,38 ha

Výměra orné půdy 148,37 ha

Výměra zahrad 5,84 ha

Výměra ovocných sadů 2,21 ha

Výměra trvalých travních porostů 23,21 ha

Výměra zemědělské půdy 179,62 ha

Výměra lesní půdy 7,49 ha

Výměra vodních ploch 0,59 ha

Výměra zastavěných ploch 4,77 ha

Výměra ostatních ploch 17,91 ha

 

Struktura využití půdy v obci Kobylnice v roce 2019

Zdroj: ČSÚ

 

Hustota zalidnění obce je 73,20 obyv./km2.
Zdroj: ČSÚ

Orná půda zaujímá 70,53% plochy, lesy tvoří 3,56% plochy.
Zdroj: ČSÚ

Koeficient ekologické stability 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.  V  obci  Kobylnice  dosahuje  koeficient  hodnoty  0,23  .
Zdroj: ČSÚ



7. Správa obce

Obec Kobylnice je řízena volenými orgány ke kterým patří 

 starosta obce,

 místostarosta obce.  

 Zastupitelstvo. 

Hospodaření obce je vyrovnané a bezproblémové. Hospodaření obce je 2x ročně auditováno a
dále probíhá 2x ročně vnitřní audit. Všechny prozatím s výrokem „bez výhrad“. 

  

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Kobylnice v letech 2009 - 2019 (v tis. Kč)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Daňové příjmy 892 975 1 032 1 034 1 284 1 447 1 580 1 862 2 062 2 190 2 330

Nedaňové příjmy 29 22 41 67 62 73 119 86 134 161 150

Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0

Neinvestiční přijaté 
dotace

18 93 49 78 88 139 109 282 57 89 64

Investiční přijaté 
dotace

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy 939 1 090 1 122 1 180 1 433 1 731 1 808 2 230 2 254 2 440 2 545

Běžné výdaje 792 867 830 874 996 1 404 1 178 1 268 1 431 1 611 1 607

Kapitálové výdaje 65 13 0 284 64 131 20 0 1 355 18 22

Výdaje celkem 858 880 830 1 157 1 060 1 536 1 198 1 268 2 786 1 629 1 629

Saldo příjmů a výdajů 81 210 292 23 373 195 610 962 -532 811 916

Podíl kapitálových 
výdajů

7,59% 1,53% 0,00%
24,53
%

6,05% 8,56% 1,66% 0,00%
48,63
%

1,08% 1,33%

Podíl běžných výdajů 
na celkových příjmech

84,43
%

79,52
%

73,97
%

74,02
%

69,51
%

81,16
%

65,15
%

56,86
%

63,49
%

66,05
%

63,15
%

Zdroj: ČSÚ



A.2 Východiska pro návrhovou část
Základním  východiskem  pro  návrhovou  část  je  zhodnocení  provedené  analýzy  současného
stavu, ze které je možné odvodit potřeby obce v jejím dalším rozvoji. 

Obce a města svůj rozvoj orientují různě. Vždy by tato orientace měla být směřována na reálné
potřeby obce zasazené do širšího regionu, ve kterém se obec nachází. 

Rozvojové orientace tak mohou být směřovány různě, například na kvantitativní rozvoj počtu
obyvatel, rozvoj výroby, průmyslu či služeb, v turisticky atraktivních oblastech poté na cestovní
ruch. Vždy by ale tento rozvoj měl akcentovat potřeby místních obyvatel. 

Tímto principem je možné situaci obce Kobylnice hodnotit následně: 

 obec se nachází ve východní části Středočeského kraje, v regionu Mladoboleslavska, kde
region je na toto město vázán, co by na spádové město; 

 jedná se o region s nízkým turistickým potenciálem; 

 hospodářskou  situaci  regionu  vcelku  významně  ovlivňuje  jeden  z  nejvýznamnějších
podniků v zemi Škoda auto,  Mladá Boleslav,  na který jsou vázány další  podnikatelské
subjekty oboru automotive;

 z regionu je relativně dobře dopravně dostupná Praha. 

Logickým  vyústěním  uvedených  skutečností  –  v  kontextu  stávajícího  stavu  obce  –  je  pro
střednědobý  horizont  základním východiskem  naplnění  potřeb  místních  obyvatel  v  podobě
dobudování  veřejné  infrastruktury  obce,  tj.  vodovodu,  kanalizace,  rekonstrukce  veřejných
komunikací, chodníků, či péče o veřejnou zeleň. 

Tento  princip  ve  střednědobém  horizontu  udrží  obyvatele  v  obci  a  po  naplnění  tohoto
východiska může obec v dalším plánovacím horizontu, tj. po roce 2030 uvažovat o směrování
rozvoje například kde zvýšení počtu obyvatel.            

Uvedené skutečnosti jsou strukturovaně vymezeny v následující SWOT analýze.  



SWOT analýza situace obce Kobylnice 

Silné stránky Slabé stránky 
 lokalizace obce  v hospodářsky silném 

regionu
 zdravé a bezproblémové hospodaření 

obce a její ekonomická situace;
 snadná dostupnost Mladé Boleslavi; 
 relativně dobrá časová dostupnost Prahy;
 již vybudovaná část veřejné infrastruktury

- vodovod, veřejné osvětlení, místní 
komunikace; 

 předjednané napojení na ČOV Semčice; 
 zájem obyvatel na rozvoji obce 

 vodovodní infrastruktura nepokrývá 
celou obec;

 část vodovodu není možné zkolaudovat;
 v části obce je nutné vodovod 

vybudovat;
 chybějící splašková kanalizace;
 nutnost rekonstrukce povrchové 

kanalizace;
 nutnost postupné rekonstrukce dalšího 

obecního majetku;
 veřejné osvětlení nepokrývá celou obec; 
 nutnost postupné rekonstrukce místních 

komunikací a výstavba chodníků – jako 
poslední fáze rozvoje veřejné 
infrastruktury;   

Příležitosti Rizika 
 zájem volených orgánů i obyvatel na 

rozvoji obce; 
 schopnost obce definovat střednědobý 

plán rozvoje obce  
 stále se zhoršující trend dostupnosti 

bydlení ve velkých sídlech 
 vybudování chodníků a rekonstrukce 

místních komunikací jako završení prací 
na veřejné infrastruktuře obce;  

 nastavení RUD, při kterém je rozvoj obce 
nutné spolufinancovat z dotačních 
prostředků; 

 dostupnost externích finančních zdrojů; 



B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize

Strategická  vize  rozvoje  obce  musí  vycházet  ze  základního  principu,  kdy  obec  je  integrální
součástí regionu Mladoboleslavska ve Středočeském kraji.

Strategická  vize  definuje  základní  princip  rozvoje  obce  ve  střednědobém,  potažmo
dlouhodobějším horizontu. Jedná se tedy o nastavení základní orientace rozvoje obce. Na této
orientaci jsou poté postavena jednotlivé rozvojové projekty pro časový horizont strategického
rozvoje obce. 

Rozvojové projekty obce jsou – v souladu s metodikou PRO OBCE vymezeny ve struktuře: 

 CÍL – OPATŘENÍ - AKTIVITY

STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE OBCE KOBYLNICE: 
Být ve střednědobém horizontu obcí s občanskou vybaveností přiměřenou významu obce

a počtu obyvatel. 
Rozvoj obce je tak prioritně orientován vůči vlastním obyvatelům, jimž bude přednostně

dobudována potřebná veřejná infrastruktura 

Pro naplnění rozvojové strategie obce ve střednědobém horizontu jsou definovány následující
prioritní cíle: 

Cíl 1: „Výstavba vodovodní infrastruktury obce”

Cíl 2: „Výstavba infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel”

Cíl 3: „Volnočasová infrastruktura v obci”

Cíl 4: „Revitalizace obce”

Cíl 5: „Výstavba a rekonstrukce kanalizace obce”

Cíl 6: „Výstavba chodníků v obci”   



B.2 Cíle, opatření a aktivity

Cíl 1: „Výstavba vodovodní infrastruktury obce”

Záměrem je dobudování vodovodní infrastruktury obce, resp. rekonstrukce té části, 
kterou nyní není možné zkolaudovat (viz. Analytická část)  

Opatření: 1.1. Výstavba vodovodu a napojení občanů v části obce: a) obytná 
zástavba směr Žerčice – Karlovec, b) zástavba směr Řehnice.

Aktivita: 1.1.1 Vodovod – zpracování projektové dokumentace 
Časový horizont: 2022
Orientační náklady: 200 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka:

Aktivita: 1.1.2 Vodovod – stavba 
Časový horizont: 2023 - 2024
Orientační náklady: 12 000 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka:

Cíl 2: „Výstavba infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel”

Cílem je dobudování veřejného osvětlení v části obce směr Žerčice a Řehnice.

Opatření: 2.1. Dobudování veřejného osvětlení obce

Aktivita: 2.1.1 Veřejné osvětlení  – zpracování projektové dokumentace 
Časový horizont: 2022
Orientační náklady: 200 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka:

Aktivita: 2.1.2 Veřejné osvětlení - stavba 
Časový horizont: 2023 - 2024
Orientační náklady: 900 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka:



Cíl 3: „Volnočasová infrastruktura v obci”

Opatření: 3.1. Péče o děti a rozvoj jejich pohybových aktivit

Aktivita: 3.1.1 Rekonstrukce dětského hřiště a rozšíření 
Časový horizont: 2021 - 2023
Orientační náklady: 200 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka:

Cíl 4: „Revitalizace obce”

Záměrem tohoto cíle je postupně zkvalitňovat životní prostředí v obci cestou například 
výsadbou zeleně či rekonstrukce obecního majetku.

Opatření: 4.1. Obnova zeleně obce

Aktivita: 4.1.1 Obnova zeleně event. dosázení okrasných stromů v obci  
Časový horizont: 2023
Orientační náklady: 100 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka:

Opatření: 4.2. Rekonstrukce budovy obecního úřadu

Aktivita: 4.2.1 Rekonstrukce budovy obecního úřadu – projektová 
dokumentace   

Časový horizont: 2021 - 2022
Orientační náklady: 250 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka:

Aktivita: 4.1.2 Rekonstrukce budovy obecního úřadu – stavba 
Časový horizont: 2022 - 2023
Orientační náklady: 1 000 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka:



Opatření: 4.3. Hasičská zbrojnice 

Aktivita: 4.3.1 Hasičská zbrojnice
Časový horizont: 2025 - 2027
Orientační náklady: 500 000 CZK
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka: Jedná se o střednědobý záměr obce, který bude v dalším období 

zpřesněn dle aktuálního vývoje.

Cíl 5: „Výstavba a rekonstrukce kanalizace obce”

Opatření: 5.1. Rekonstrukce povrchové kanalizace obce 

Aktivita: 5.1.1 Rekonstrukce povrchové kanalizace v určených částech obce
Časový horizont: 2024 - 2026
Orientační náklady: Bude upřesněno aktualizací dokumentu
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka: Jedná se o střednědobý záměr obce, zatím blíže nerozpracovaný. 

Koncepčně jde o dvoufázovou akci. Ve Fázi 1 by byla zpracována 
projektová dokumentace a realizován související inženýring do 
vydání pravomocného stavebního povolení. Ve fázi 2 bude 
provedena samotná realizace akce.

Aktivita: 5.1.2 Výstavba kanalizace obce
Časový horizont: 2024 - 2027
Orientační náklady: Bude upřesněno aktualizací dokumentu
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka: Jedná se o střednědobý záměr obce jež se předpokládá, že bude 

realizován ve třech postupných fázích: = Fáze 1 - studie 
proveditelnosti = Fáze 2 - zpracování projektové dokumentace + 
realizace potřebného inženýringu do vydání pravomocného 
stavebního povolení = Fáze 3 - stavební realizace akce. 



Cíl 6: „Výstavba chodníků v obci”

Opatření: 6.1. Výstavba chodníků v obci

Aktivita: 6.1.1 Výstavba chodníků v obci
Časový horizont: 2026 - 2028
Orientační náklady: Bude upřesněno aktualizací dokumentu
Finanční zdroje: Vlastní + externí 
Poznámka: Jedná se o střednědobý záměr obce, který završuje vybudování 

moderní obecní infrastruktury. Pro efektivní řešení může být 
realizován návazně na řešení vodovodu, kanalizace a osvětlení 
obce.

B.3 

Podpora realizace programu, rizika 

Realizace „Programu rozvoje obce Kobylnice na období let 2021-2025 s výhledem do roku 2030“
je v zásadě postavena na dvou základních pilířích

 schválení jednotlivých rozvojových opatření zastupitelstvem obce k jejich realizaci

 získání potřebných finančních zdrojů. 



Logicky  lze  předpokládat,  že  zastupitelstvo  obce  bude  mít  zájem  na  realizaci
jednotlivých  rozvojových  opatření,  pokud  si  je  schválilo  ve  svém  rozvojovém
dokumentu. 

Komplikovanější  situace  je  však  v  případě  získání  potřebných  finančních  zdrojů.  S
ohledem na způsob financování rozvoje obcí a měst,  jež má svůj  základ v zákoně o
rozpočtovém určení daní obec disponuje potřenými finančními prostředky na realizaci
jednotlivých opatření pouze do výše finanční spoluúčasti. 

Realizace jednotlivých opatření, především pak stavebních aktivit je tak závislá na získání
investičních, příp. Neinvestičních dotací, kdy zdrojem může/mohou být: 

 dotace EU z operačních programů programovacího období 2021-2027;

 dotace z národních zdrojů, například národní programy MMR, Mze;

 dotace z rozpočtu krajů. 

Obec Kobylnice  je  připravena na  finanční  spoluúčast  poskytnutých  dotačních  prostředků na
dané investiční akce. 

Výše uvedené pilíře je možné chápat i jako realizační rizika jednotlivých opatření, přičemž: 

a)  rizika  ne/schválení  konkrétního  opatření  v  zastupitelstvu  obce  jer  možné  hodnotit
parametrem „NÍZKÉ RIZIKO“

b)  riziko  ne/získání  potřebných  finančních  zdrojů  je  možné  hodnotit  parametrem „STŘEDNÍ
RIZIKO“.               



C. ZÁVĚR

Dokument „Program rozvoje obce Kobylnice na období let 2021-2025 s výhledem do roku 2030“
byl  schválen  zastupitelstvem  obce  dne  18.01.2022  a  následně  zveřejněn  na  internetových
stránkách obce. 
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