STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
KRASÍKOV
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Strategický rozvojový plán obce Krasíkov

1. ÚVOD
Strategický rozvojový plán obce Krasíkov je základním programovacím a koncepčním
dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit v
oblasti rozvoje a investičních akcí, které přispějí k udržení kulturních tradic v obci a
zároveň zvýší občanskou vybavenost, vylepší infrastrukturu a celkově přispějí ke zlepšení
kulturního a společenského života místních obyvatel.
2. Účel a význam plánu rozvoje
Hlavním účelem je poskytnout nástroj pro řízení rozvoje obce. To znamená vytvořit
harmonogram akcí, systém monitorovacích ukazatelů a navrhnout strukturu financování
tak, aby byla zajištěna co nejvyšší míra transparentnosti při řízení rozvoje území.
Plán rozvoje je tedy dokumentem, jehož účelem je řádně a jednoznačně informovat
veškeré subjekty (občany i firmy) o záměrech zastupitelstva ohledně směrování
budoucího vývoje a ve spolupráci s nimi stanovit dobrovolně závazné mantinely rozvoje,
které zabrání schvalování náhodných a nekoncepčních akcí, čímž se sníží nejen
manažerské riziko současného a budoucího zastupitelstva, ale i všech ostatních subjektů,
kteří plánují jakoukoliv činnost v zájmovém území obce.
Dále je plán rozvoje vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která
umožňuje snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje
poukázat, že při realizaci investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost,
ale o akci, která je součástí koncepčního rozvoje obce.
Strategický rozvojový plán obce je otevřený dokument, který umožňuje pružně reagovat
na poptávku jak místních občanů, tak společnosti pro zlepšení technické vybavenosti a
infrastruktury a podle toho následně doplňovat, navrhovat a realizovat další, na sobě
relativně nezávislé aktivity, které přispějí ke zlepšení podmínek pro život v obci.
Vzájemná koordinace a provázanost těchto aktivit vychází z urbanistické studie a
aktuálního územního plánu obce Krasíkov.
Zastupitelstvo by mělo tento Strategický rozvojový plán obce Krasíkov alespoň jednou do
roka revidovat a aktualizovat.

3. Informace o obci
Krasíkov leží v úžlabině řeky Moravská Sázava. Zástavba je na pravém i levém břehu řeky.
Pravý břeh místy prudce stoupá v zalesněnou stráň. Větší část obce je postavena na levém
břehu řeky, který se mírně zvedá a za posledními domy přechází v rovinu. Hlavní silnice
přes Krasíkov vede od obce Třebářov. Začíná pod železničním mostem, pokračuje do středu
obce, kde kopíruje řeku, a pokračuje do obce Tatenice a odtud přes Lubník a Sázavu dále
do Lanškrouna vzdáleného z Krasíkova asi 13 km. Vzdálenost obce od okresního města Ústí
nad Orlicí je asi 35 km.
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4. Dějiny obce
Nejstarší dějiny Krasíkova úzce souvisí s augustiniánským klášterem Koruna sv. Marie (lat.
Corona sanctae Mariae), založeným nad obcí na pahorku obtékaným Moravskou Sázavou.
Listinou z 26. dubna 1267, kterou Boreš z Rýzmburka daroval bratřím poustevníkům část ze
svých moravskotřebovských držav, položil základ nejstaršího moravského kláštera
augustiniánů eremitů. Ten byl vysazen krátce nato pod jménem Koruna sv. Marie.
Dalším darem rozhojnil Boreš z Rýzmburka klášterní jmění roku 1275, když věnoval
augustiniánům mj. vrch a les mezi Krasíkovem a řekou Sázavou, dvacet lánů v Třebařově,
včetně mlýna s přímusem a řekou od mlýna až na hranice svých držav. Listina z roku 1275 je
tak první zmínkou o vsi Krasíkov, který byl v této době nazýván Budíkov (Vudicdorf). První
doklad jména Krasíkov (Crasikow) je znám až z roku 1360. Na národnostním rozhraní českého
a německého osídlení byla celá řada osad, které měly dva autonomní názvy, český i německý,
jež nejsou významovými ekvivalenty či zkomoleninami.
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Část Krasíkova patřila v polovině 14. století klášteru, druhá část pak k zábřežskému panství.
Teprve roku 1398 získali augustiniáni část vsi Krasíkova řečenou Žitná do zástavy a scelili tak
ve svých rukou celou ves.
Asi roku 1421 byli nuceni poustevníci klášter opustit a uchýlit se do bezpečí brněnského
konventu. Přestože se od roku 1437 pokoušeli svou činnost v Koruně obnovit, ani s podporou
brněnských spolubratří se jim nezdařilo život kláštera vzkřísit. Statky byly rozchváceny, jejich
posledních pozůstatků se pak pro udržení chodu konventu poustevníci museli zbavit. Již roku
1444 byli nuceni bratři vyhledat útočiště opět v Brně, odkud se soudní cestou snažili domoci
svých někdejších zboží. Navzdory jejich úsilí užívali klášterních držav až do šedesátých let 15.
století Tunklové z Brníčka. Podle závěti Jana Tunkla z roku 1466 měl jeho syn Jiří většinu statků
navrátit, aby se mohli augustiniáni znovu v Koruně usadit. Zbylé příjmy, polnosti a rybníky
včetně vesnice Krasíkova, vrátil Jiří augustiniánům až roku 1477. O čtyři léta později jej ale
augustiniáni s Jiřím Tunklem směnili za polovinu vsi Závořic.
Roku 1513 koupil tunklovské dědictví, včetně opravy nad klášterem, Ladislav z Boskovic
(+1520), pod jehož ochranou zažívali krasíkovští augustiniáni poněkud klidnější léta. Když byl
roku 1542 poslední převor kláštera Koruna svaté Marie Filip Goesswein zvolen brněnským
převorem, zmocnil se horlivý luterán Kryštof z Boskovic klášterních statků. Veškerá snaha získat
je zpět vyzněla naprázdno, a tak od poloviny 16. století zůstal korunský klášter opuštěn.
Vesnice Krasíkov však zůstala v majetku augustiniánů i nadále a patřila klášteru v Jevíčku až
do jeho zrušení v roce 1784. Náboženský fond, který spravoval majetek zrušeného kláštera
pak roku 1790 prodal Krasíkov knížeti Aloisu Josefovi z Lichtenštejna, který jej začlenil do svého
moravskotřebovského panství. Až od této doby tedy spojovala Krasíkov s obcemi dnešní české
části regionu společní vrchnost. Z někdejšího kláštera Koruna sv. Marie se dodnes dochovaly
výrazné zříceniny na pahorku nad řekou. Jméno zaniklého kláštera převzala osada vzniklá na
pozemcích někdejšího klášterního dvora, který byl roku 1771 rozparcelován.

V současné době se obec Krasíkov charakterizuje kvalitní péčí o občany, budováním a
rozvíjením infrastruktury a zlepšováním a zkvalitňováním služeb pro své občany. Ke splnění
těchto cílů a k lepší spolupráci mezi obcemi je Krasíkov členem mikroregionu Lanškrounsko
a MAS Lanškrounsko, z. s.
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5. Obyvatelstvo
V obci v současnosti žije (k 1. 1. 2021) 305 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.
Obyvatelstvo v obci se skládá z 53 obyvatel do 18 let a 253 dospělých. Obec má
potenciál k nárůstu obyvatel. Především díky kvalitnímu prostředí a klidné lokalitě.

Věkové kategorie
126 126

52

KATEGORIE 1
do 18 let

ženy nad 18 let
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6. Infrastruktura obce
6.1 Veřejný vodovod

Obec má vlastní zdroj vody a vlastní vodovod.

Zásobení pitnou vodou je realizováno převážně z vodovodu pro veřejnou potřebu,
minimálně též z několika lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování).
6.2 Kanalizace a čistírna odpadních vod
Obec Krasíkov je členem Svazku kanalizace Třebařov a v současné době je na kanalizaci
připojena většina domácností.
Čistírna odpadních vod pro obce Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov je v provozu od prosince 2015.
Je určena pro čištění splaškových odpadních vod, produkovaných v obcích převážně z domácností.
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s chemickým srážením fosforu velikosti 2250 EO. Účinnost
čištění je dlouhodobě dosahovaná mezi 91-99 %. Průměrný měsíční objem vyčištěné vody se
pohybuje kolem 5000 m3.
Odpadní voda je na ČOV přiváděna soustavou stok A, B a C. Stoka „A“ slouží pro odvádění vod z obce
Tatenice a je ukončena na ČOV Tatenice. Stoka „B“ včetně čerpací stanice Krasíkov slouží pro
odvádění vod z Krasíkova, Koruny a také převádí vodu z čerpací stanice Třebařov. Stoka „C“ včetně
stanice Třebařov slouží k odvádění vod z obce Třebařov.

6.3 Místní komunikace
Doprava v obci je významně ovlivněna průběhem krajské silnice druhé třídy II/368. Místní
komunikace tvoří s touto silnicí celkem 9 křižovatek.
Obec má rozsáhlou síť komunikací, u kterých se počítá, v některých částech obce,
s rekonstrukcí. V obci jsou dva mosty a dvě lávky vedoucí přes Moravskou Sázavu, u kterých
se počítá také s rekonstrukcí.
V obci Krasíkov se nachází 14 místních komunikací III. třídy o celkové délce 2,9 km., 9
místních komunikací IV. třídy o celkové délce 1,5 km., 22 účelových komunikací o celkové
délce 4,9 km., dvě autobusové a jedna vlaková zastávka. K vlakové zastávce není dořešen
bezpečný přístup, cestující chodí po komunikaci v nepřehledné zatáčce u železničního
podjezdu.

7. Občanská vybavenost
Obec Krasíkov vlastní prodejnu potravin, která je provozována soukromou osobou. Obec
každoročně přispívá na provoz a hradí náklady za elektrickou energii. Ve vlastnictví obce je i
pohostinství které také provozuje soukromá osoba. Do občanské vybavenosti patří
víceúčelový sál, budova obecního úřadu s tělocvičnou, tenisové a fotbalové hřiště.
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8. Silné, slabé stránky
Silné stránky

Slabé stránky

1. Obec položená ve velice dobré
krajině
2. Poloha blízko významného
železničního tahu mezi Prahou a
Olomoucí
3. Tradice pořádání akcí pro obyvatele
4. Úzká spolupráce stávajících
zastupitelů a jejich ochota řešit
stávající problémy
5. Zlepšování řízení obce
6. Dostupné způsoby informování
obyvatel – webové stránky obce
7. Vzhledem k velikosti obce, je dobrá
občanská vybavenost

Příležitosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. V některých částech špatný stav
komunikací a chodníků
2. Špatný stav střešní krytiny u budov
v majetku obce, který může
ohrožovat bezpečnost
3. Absence chodníku k vlakové
zastávce, ohrožení chodců

Hrozby

Rekonstrukce místních komunikací
Rekonstrukce a výstavba chodníků
Rekonstrukce veřejného prostranství
Rekonstrukce víceúčelového sálu
Zlepšování životního prostředí v obci
Zkvalitňování občanské vybavenosti
Posílení kulturního přínosu v obci
pomocí kulturních akcí a revitalizací
okolí sakrálních staveb
8. Budování nových ploch pro výstavbu
rodinných domů

1. Nezískání dostatku grantových
finančních prostředků, což povede k
neuskutečnění plánovaných akcí
2. Malý zájem občanů o dění v obci
především o kulturní akce
3. Předpoklad nižšího výběru daní, který
může vést ke snižování financí v
obcích
4. Občané se nepřihlásí k trvalému
pobytu, což znamená pro obec
výrazné finanční ztráty
5. Zvyšující se byrokracie ve státní
správě, která se musí nutně odrazit v
nepřiměřené byrokracii v obci
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K tomu, aby se příležitosti mohly přetavit do podoby cílů a jejich následné realizace je
potřeba získat co nejširší základnu občanů a k tomu zaměřit i činnost zastupitelů a ostatních
sdružení (spolků) v obci. K tomuto je potřeba především, a kromě jiného, mít neustále na
paměti:
1. Přístup k novým poznatkům (zejména o grantech a dotacích, ale i nových zákonech
dalších předpisech, které ovlivňují práci zastupitelů a dění v obci), neustálé vzdělávání
a dotahování věcí do zdárného konce
2. Aktivní řízení, nebát se vystupovat rozhodně, pokud je to v zájmu VŠECH občanů obce
3. Převádění zbývajících rezerv
4. Upevňování povědomí o činnosti OÚ u občanů
5. Odpovědnost jednotlivců (zastupitelů a dalších osob, podílejících se na rozvoji obce)
6. Společenský život, kulturní a sportovní setkávání

9. Rozvojový plán

V souladu s naplněním cílů, uvedených v tomto strategickém rozvojovém dokumentu, bude
vedení obce Krasíkov realizovat investiční akce, zaměřené na tyto následující oblasti:
1. Hledání, objevování a obnovování místních kulturních a společenských tradic,
zakládání tradic nových
2. Podpora a realizace činností vedoucí ke zkvalitnění způsobu života v obci
3. Úprava a čistota veřejných prostorů a staveb
4. Zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických
zařízení pro ochranu životního prostředí
5. Kvalitní péče o životní prostředí a krajinu kolem nás
6. Zlepšení kvality života v obci
7. Zvýšení atraktivity obce
8. Upevnění vztahů obyvatel obce
9. Směřování vyváženého rozvoje obce do oblasti rozvoje bydlení a trávení volného času
10. Seznam plánovaných akcí
1. Rekonstrukce místních komunikací
2. Rekonstrukce víceúčelového sálu
3. Vybudování inženýrských sítí k pozemkům určených k výstavbě
4. Výměna střešní krytiny na budově čp 106 (část pohostinství a byty)
5. Pozemkové úpravy vedoucí k zvýšení retenční schopnosti krajiny
6. Oprava (případně výměna) veřejného rozhlasu
7. Vybudování chodníku pro přístup k vlaková zastávce
8. Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu čp.64
9. Rekonstrukce tenisového hřiště
10. Vybudování chodníku u podchodu železničního viaduktu
11. Rekonstrukce veřejných prostranství a parkovišť
12. Oprava fasády a výměna vchodových dveří budovy s nájemními byty čp.41
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11. Realizace
1. Rekonstrukce místních komunikací.
Období realizace: 2021-2023
Stručný popis: Rekonstrukce místních komunikací, včetně potřebného odvodnění a doplnění
veřejného osvětlení.
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
2. Rekonstrukce víceúčelového sálu.
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: Výměna střešní krytiny, oprava fasády s výměnou oken a dveří, výměna
podlahové krytiny, nový dřevěný obklad stěn a výměna otopné soustavy.
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
3. Vybudování inženýrských sítí k pozemkům určených k výstavbě.
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: Vybudování kanalizace, vodovodu, komunikace a veřejného osvětlení za
účelem výstavby nových rodinných domů v obci.
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
4. Výměna střešní krytiny na budově čp. 106 (část pohostinství a byty).
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: demontáž stávající krytiny, výměna poškozené dřevěné konstrukce,
oplechování a následná montáž nové krytiny.

Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky

5. Pozemkové úpravy vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: Terénní úpravy a výsadba stromů za účelem zvýšení retenční schopnosti
krajiny na pozemcích p.č.2046, p.č.2067 a p.č.2102.
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
6. Oprava (případně výměna) veřejného rozhlasu.
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: Projednání možností oprav, popřípadě výměny rozhlasu.
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
7. Vybudování chodníku pro přístup k vlakové zastávce
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Období realizace: 2022-2025
Stručný popis: terénní úpravy a vybudování nového chodníku. Projednání se Správou a
údržbou silnic Pardubického kraje (majitelem pozemku)
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
8. Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu čp. 64.
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: demontáž stávající krytiny, výměna poškozené dřevěné konstrukce,
oplechování a následná montáž nové krytiny.
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
9. Rekonstrukce tenisového hřiště
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: odstranění stávající antuky, oprava podloží a pokládka nového povrchu,
oprava oplocení.
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
10. Vybudování chodníku u podchodu železničního viaduktu
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: terénní úpravy a vybudování nového chodníku.
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky

11. Rekonstrukce veřejných prostranství a parkovišť
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: terénní úpravy, rekonstrukce povrchu
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky

12. Oprava fasády a výměna vchodových dveří budovy s nájemními byty čp.41
Období realizace: 2021-2025
Stručný popis: oprava fasády, výměna vchodových dveří společných prostor
Způsob financování: Dotace + vlastní prostředky
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Strategický rozvojový plán obce Krasíkov byl schválen zastupitelstvem obce dne …….
usnesením č. ……..

Starosta obce

Místostarosta obce

Petr Jeřábek

Ing. Jiří Nesporý
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