STRATEGICKÝ PLÁN oBCE KRIIANICE
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Předmluva
Strategic(ý plán obce Krhanice je koncepčnímdokumentem. Rekapituluje v analytické části
minulý i současný stav obce, hodnotí silné a slabé stranky , možná rizíka a perspekÍivy rozvoje.
Ve strategickému plánu je v příloze Seznam projektilakcí zařazených do jednotliých oblastí.
Realizací záměrrj/akcí dochěr;i k naplňování strategického plránu obce. Strategický plrín obce
vmikal a upravoval se v součinnosti zastupitelů obce, kteří roáodují o strategickém směřování
obce. Dalším zdrojem bylo dotazníkovéšetření.
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1. Ana|ýza současnéhostavu
l.1. Zá.JrlLadní identifikace obce
1.1.1. GeograÍickévymezení
obec se rozk|ádánatzemí Středočeskéhokraje v oblasti mezi řekou Sázavou a Hornopožrárskymi
lesy. Je samostatnou obcí ležici v blízkosti Chrástu nad Sázavou spadající pod město Týnec
nad Sázavou, v oktesu Benešov.

l.l.2. Zá|<ladni vym ezení ob ce
obec Krhanice se skládá ze tii částí_ Krhanice, Dolní Požáry a Prosečnice. V obci Krhanice sídlí
obecní uřad, ktery má ve správě ýše uvedené tři části. Katastrální rozloha je I345ha. Hlavními
dominantami obce je budova obecního úřadu, hasičská zbrojnice, zěkJadní a mateřská škola, statek
v Dolních PoŽtírech a areáI Šarlotaresort (bývalé plicní sanatorium, později léěebna Thomayerovy
nemocnice). oblast obcí Krhanice a Prosečnice je v severní ěásti zalesněná. Najdeme v ní řadu
značených turistických cest a cyklotras. Na rozhraní katastru obce Krhanice a katastru obce Lešany
a Kamenný Přívoz protéká řeka Sazava. Jedná se tedy o místa turisticky atraktivní, dostupná
pro pěšíturistiku i cykloturistiku.
1.1.3.

Historie obce

První písemná zmínka o Krhanicích se váŽe k historii kláštera ostrovského založenéhoroku 999.
V historic\ých pramenech se uvádi, že v roce 1228 měl v ďržení klášter kromě jiných i polovinu
Krhanic. Druhá polovina patřila pravděpodobně sousednímu panství kosteleckému. Kdysi
qýstavný královský hrad (Zbořený Kostelec) byl několikrát pobořen a naposled obnoven Zdeňkem
ze Štemberka,ale v r. 1467 zrozkazukrále byl obležen a dobyt, jeho rozvaliny je dodnes vidět nad
řekou Sázavou. Štemberkovépřipojili panství kostelecké ke Konopišti a podle Desek zems(ých
Krhanice měly roku 1560 devět usedlostí. Roku 1574, jak se uvádí, sevKrhanicích nacházel
dvorec manský, kteý byl svobodný, původně v majetku Přibíka z Pechů, později Řehoře.
Pro Krhanice byl qfmamným rokem rok 1875, kdy Zemská školnírada v Praze povolila zŤízení
samostatné školy, zatím jednotřídní v prozatímních prostorách stavení čp. 35 pana
Františka Krňanského. o tři roky později se zapoěalo se stavbou a 1. listopadu 1879 byla škola
slavnostně vysvěcena. Jednotřídku navštěvovalo, a to i v provizoriu, více než 1 00 dětí. od l . 1 . 1 881
bylo povoleno rozšířenína dvoutřídku. Škola a dění kolem ní se stalo centrem všeho žtvotav obci.
V roce 1895 byl v Krhanicíchza\ožendobrovolný hasičsky sbor, jehož činnost nebyla nikdy
přerušena a je aktivní dodnes. Dalším spolkem je Sokol Krhanice založený v roce 1919.
Na konci 19. století měla obec Krhanice 413 obyvatel a 52 domů, Chrást 172 obyvatel a2l domů
a Prosečnice 4I obyvatel a 4 domy. V květnu 1916 začal spolek ''Humanita'' stavět dělnické
sanatorium pro plicní choroby v Prosečnici. Do roku 1937 se zde léěilo 20 000 pacientů. V roce
1942 bylo sanatorium zabtáno a byla zde zÍizena kasárna SS. Za války bylo do Krhanic nuceně
přestěhováno mnoho rodin z obsazeného územímezi Sázavou a Vltavou. Desítky let byl areál
léčebnyve vlastnictví Fakultní Thomayerovy nemocnice. V areálu byla zde ňizenaplicní klinika.
V současnédobě je areál léčebnyve vlastnictví soukromé firmy.
Rostoucí počet obyvatel byl příčinouýstavby nové školy' která byla v roce 1959 slavnostně
otevřena.

Dnešníobec Krhanice je tvořena Krhanicemi, DolnímiPožárya Prosečnicí.
1.l.4. Demografická struktura
Počet obyvatel během minulého století díky qýstavbě rodinných domů pomalu stoupal. Tento trend
pokračoval i vtomto stolení. Zájem o bydlení byl dán blízkostíobce Praze ataké hezkou okolní
krajinou tvořenou zejména Hornopožarslcými lesy a řekou Sázavou. Převážná část obyvatelstva
dojížďízaprací do okolních měst _ zejména Praha a Benešov.
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1.2.

Infrastruktura v obci

1.2.1. Dopravní infrastruktura
obcí prochazí silnice II. třídy IU106 a silnice III. třídy IIV1065 aIII|1066. Na územíobce je

umístěno 6 autobusoých zastávek a 2 vlakové zastávl<y. Dopravní dostupnost je poměrně dobrá,
pouze při jízdě do Prahy autobusem se musí přesfupovat v Jílovému Prahy nebo v Týnci nad
Sázavou.

infrastruktura obce
V obci Krhanice (zahrnujícíDolní Požáry)je vodovod a plynovod zavedentéměř všude, dešťová
kanalizace v obci Krhanice částečně.Čističkaodpadních vod v obci Krhanice není vybudována.
Na ěistírnu odpadních vod je vydan územni souhlas. Ten je i na splaškovou kana|izaci, která je
1.2.2. Technická

velmi nevhodně řešena a musí se qýramě upravit.

1.2.3. Sociální infrastruktura
V obci je dostupná mateřská škola a zák|adni škola. V budově obecního úřadu je umístěna obecní
knihovna. V obci Krhanice a Prosečnici jsou dětská hřiště, v Krhanicích víceúěelovéhřiště a
fotbalové hřiště. Řada společenských akcí (např. plesy a dětshÍ karneval) se koná na sále hostince
U Krkovičky. Řada společenshých akcí také probíháv areáIuTělocvičné jednoty Sokol Krhanice
a u hasiěské zbrojnice. V obci Chrást nad Sázavou je pošta, které se říká pošta Krhanice (PSČ 257

42). v obci jsou také dostupné zdravotnické služby _ ordinace praktického lékďe a ordinace
stomatologa. V minulém století byla v obci Krhanice i dětská lékďka.

1.3. Bydlení
1.3.1. Domovní fond
V obci je 593 domů, z toho obydlených
12 rodinných domů.

je

428. Za posledních 5 let bylo postaveno celkem
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1.3.2. Bytový fond

V obci Krhanice je 1 bytový dům (Hodkov, někdy nazyvaný Bonďák), v Prosečnici jsou

4 bytové

domy.
1.3.3. Rekreační bydlení
V obci je223 chat a několik domů uživaných k rekreaci.

1. 4.

Ekonomická aktivita

l,.4.L. Nezaměstnanost v obci

Váledem k pracovním příležitostem v nejbližšíchměstech _ Praha

a Benešov je nezaměstnanost

nanizké úrovni.

1.4.2. Zaměstnanost v obci

V minulosti v době socialismu bylry vyrazným zaměstnavatelem podniky JawaaMETAZ v Týnci
nad Sazavou. V současnosti v obci jsou pracovní příleŽitosti pouze v kamenolomu Krhanice patřící
firmě Dobet a kamenolomu Prosečnice patřící firmě Abakron. MoŽrost zaměstnání je také
v zékladní škole a mateřské školy a na obecďm uřadu.
1. 5. Obecní samospráva
obecní samospráva je vykonávéna devítičlennýmzastupitelstvem. Zastupitelstvo si pro efektivní
qikon své ěinnosti ďídilo v souladu se zákonem o obcích následující kontrolní útvary: Finanční
qibor a Kontrolní výbor. Poradním orgánem starosty obce je Stavební komise, Komise pro obnovu
aromoj obce a Kulturní komise.

1. 6. Hospodaření obce
Rozpočet obce je ýrazně závís|ý na finančníchprostředcích z rozpočtového určenídaní. Dalšími
finančnímiprostředky j sou poskytnuté dotace.

2. swoT Ana|ýza
obec má:
a) sitné stránlry
- turisticky atraktivď cíle
- krásné přírodní prostředí
- dlouhá historie
- existence zájmoý ch or ganizací
- dostatek volnočasových aktivit
- moŽnosti dlouhodobého rozvoje
- dobrá dopravní dostupnost
b) slabé stránlE:
- sezonní atraktivita obce
- nedostatek ubytovacich zařizeni rizných cenoqých kategorií
- malá šíře poslqrtovaných sluŽeb

příležitosti
- zlepšeníšířea kvality poskytovaných služeb
- vyššívyužitípřírodního potenciálu
- vytvoření turisticky atrakÍivního programu v posezonní době
- zlepšení propagace mimo územíobce

c)
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- zlepšení vztahu místníchobyvatel k návštěvníkům

d) hrozby
- finančnínáročnost vybudování
- rekonstrukce a

ČoV Krhanice

využitíkulturního objektu u

splaškoých řadů
vodní elektrárny v Krhanicích
a

Z

této analýry vyplývá, Že obec má dostatek silných stránek a příležitostí,jak zlepšit potenciál
obce. Nížeuvedená opatření budou slouŽit k dalšímurozvoji obce Krhanice. obec bude vytvařet

podmínky pro rozvoj podnikatels(ých aktivit a pomiíhat soukromým subjektům a svou vlastní
aktivitou k ziskáváni dotací z rtvných dotačníchprogramů, které budou vyhlašovány
v následujícím období.
3. Rozvojové aktivity

Naplňovaní jednotlivých oblastí je podmíněno řadou faktoru. Financoviíní je zásadním faktorem
amá přímou zásadní návamost na rozpočet obce adále získáváni financí zdotačníchtitulů.
Prioritní oblasti věetně projektů aakcíjsou uvedeny v Samostatné příloze.

Závér
obec Krhanice leži v krásném prostředí řeky Sázavy a Hornopožárských lesů. Výrazné ýdaje
ztozpočtu obce jsou na provoz základní školy se školníjídelnou a na provoz mateřské školy. Další
ýznamnějšífinančníprostředky jsou shromaŽďovény na rekonstrukce a na investice. obec
ťrnančněpodporuje zejména společenský život občanůataké usiluje o zlepšování váledu obce.
Potřeby obce jsou identifikovany v rozsahu, kteý tak přesahuje možnosti vlastního rozpočtu obce.
Je tedy třeba hledat cesty' které umoŽní financování především projektů, které budou dále
generovat následný rcmoj obce. Pro naplnění planu investičníchakcí bude tedy třeba vyuŽít
dotačních programů, které ovšem fungují na systému spolufinancování, což pro obec může
znamenat případné dalšíúvěry či půjěky. Je vhodné využívatdotačnítituly s malým podílem
spolufinancoviíní.V některých případech je financování projektrVakcí přímo z rozpočtu obce
4.

efektivnějšía finaněně přijatelnější.

Strategický plan obce Krhanice je otevřeným dokumentem, kteý je pruběŽně upravován,
doplňovrín a rozšiřován. Zmény podléhajíschválení Zastupitelstvem obce Krhanice.
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Mgr

5

starosta obce

