Místní program obnovy
venkova obce Brloh na
období 2015 - 2020
Schváleno Zastupitelstvem obce Brloh dne 3.6.2015
usnesením č. 10.

………………
Aleš Drahokoupil

…………………
Ing. Luboš Minařík

starosta obce

místostarosta obce

Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 2015 – 2020

Anotace
Místní program je krátkodobý dokument určující hlavní směry rozvoje obce na další
období. Období 2015 – 2020 bylo zvoleno záměrně, pokrývá celé volební období
stávajícího zastupitelstva a zároveň nepřesahuje doporučený horizont plánování.
Zpracovaný program je materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a
postupem času opět doplňovat, upřesňovat, aktualizovat, zejména s ohledem na aktuální
finanční možnosti obce. Program stanoví jednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj
obce v rámci její architektonicko-urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a
kulturně společenského života. Smyslem programu je podnítit zájem občanů o péči o
vzhled obce, jejího okolí a krajinu. Podporovat rozvoj kultury a sportu v obci a zkvalitňovat
stav občanské vybavenosti obce.
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I Úvod
1 Základní údaje
Obec Brloh leží jižně od města Přelouč ve vzdálenosti cca 4,0 km při silnici III.tř č.
32214 Přelouč – Turkovice.
Adrese obecního úřadu
Telefon
Web
E-mail
Elektronická podatelna
Starosta obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Členství ve svazcích

Brloh 69, 53501 Přelouč
775 907 598
www.brloh.net
brlohou@volny.cz
brlohou@volny.cz
Aleš Drahokoupil
Přelouč
Přelouč
MAS Podhůří železných hor, Svazek
obcí Přeloučska - SOP
Brloh u Přelouče
Benešovice u Přelouče
Brloh u Přelouče - 284 ha
Benešovice u Přelouče - 186 ha
Celkem 236 obyvatel
Benešovice - 43 obyvatel
Brloh – 193 obyvatel
44 let
N 50° 0' 2", E 15° 33' 26"
1318
235 m
106 (vč. chalup)

Katastrální území
Katastrální výměra
Počet obyvatel k 31.12.2014
Průměrný věk obyvatel k 31.12.2014
Poloha GPS (Brloh)
První písemná zpráva
Nadmořská výška
Počet rodinných domů

1.1 Historie a současnost obce
První písemná zmínka o obci Brloh, patřící Žehušickému panství, pochází z roku 1318.
Stávala zde tvrz s poplužním dvorem a to na místech dnešního čp.14 a 16.
Roku 1537 prodal Diviš Bošinský z Božejova Brloh se dvorem poplužním Janu Holcovi
z Nemošic a ten r.1541 Vilému Dobřenskému z Dobřenic. Roku 1550 se zde usadil
Zdeněk Dobřenský z Dobřenic, po něm Eva Stropínova z Dobřenic, která držela též
Benešovice, ale r.1664 prodala tvrz i se vsí Seníkem panu Adamovi z Brlohu, který
pocházel ze zemanského rodu ze .14 století. Rod vymřel okolo r.1715.
Brloh leží na potoku Brložském, který počínaje jihovýchodně od Turkovic, protéká jimi,
pak Sovolusky, Lhotou, Pelechovem, Brlohem, Štrampouchem ke Škudlům a vlévá se
do Labe.
Brloh vznikl asi ve 12.století,kdy obyvatelstvo pro nedostatek místa v rovinách se tlačilo
na Železné hory. Jméno vsi je velmi příhodné, neboť leží v kotlině, v pravém horském
zákoutí, jež obklopují od východu a jihu stráně porostlé borem. Od "Brložského dvoru"
je na ves pěkný pohled. Stavení jsou roztroušená, nejvíce jich je nakupeno podél
silnice od severu k jihu a od východu k západu.
Brloh leží na opuce, která je asi 8 m silná, pod ní je křemenec.
Západně od Brlohu se nachází les na "Dílech" a dále 275 m vysoký kopec "Březinka".
Sídla zde byla až do roku 1901 vesměs dřevěná, teprve po třech požárech se stavělo
z cihel a kamene.
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V současnosti žije obec Brloh bohatým životem. Všem obyvatelům slouží místní
hostinec s pěkným velkým společenským sálem, kde se pořádají vyhlášené plesy a
jiné kulturní a společenské akce.
2 Základní technická vybavenost
Vodovod
Kanalizace
ČOV
Plynovod
Požární nádrž

ANO
ANO (dešťová)
NE
ANO (pouze Brloh)
ANO (1x Brloh a 1x Benešovice)

3 Občanská vybavenost
Zdravotnické zařízení
Základní škola
Pošta
Mateřská škola
Místní knihovna

NE
NE
NE
NE
ANO (provozovatel obec)

4 Kulturní a sportovní vybavenost
Tenisový kurt – provozovatel obec
Hřiště na malou kopanou (travnaté) - provozovatel obec
Společenský sál (součást hostince) – provozuje provozovatel hostince
5 Obchod, služby
Obchod se smíšeným zbožím – provozuje nájemce
Hostinec „U Vavřince“ - provozuje nájemce
6 Dopravní vybavenost
Poloha obce na trase Přelouč – Turkovice umožňuje autobusovou dopravu obyvatel
převážně do Přelouče. Dopravu zajišťuje provozovatel dálkové autobusové dopravy v
kraji, popř. jiní provozovatelé. Frekvence spojů v obci Brloh je dostačující. Snížení
počtu spojů by mohlo mít negativní vliv na dopravní obslužnost obce.
V místní části Benešovice došlo cca v roce 2011 k úplnému zrušení autobusové
dopravy – stav nevyhovující. V obci budou od letošního roku děti školou povinné (po
dlouholeté odmlce), ale dopravní obslužnost zcela chybí – nevyhovující stav.
Příspěvky na dopravní obslužnost jsou vypořádávány podle požadavku Pardubického
kraje.
Obec je v dosahu MHD Přelouč, ale dopravní obslužnost se v minulosti nezdařilo
s městem nasmlouvat.
Železniční trať se nachází v Přelouči.
7 Podnikatelské subjekty
AUTOŠKOLA KREJČÍK CZ s.r.o.,Brloh 35
Činnosti autoškol a jiných škol řízení, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
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BABITA s.r.o., Brloh 20
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění, velkoobchod a maloobchod a
zušlechťování kovů, obrábění, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba vozidel,
příprava staveniště, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Dále je v obci registrováno 48 živnostníků / osob samostatně výdělečně činných.
8 Občanská společnost
SDH Brloh – spolek
SK Šamani Benešovice – nohejbalový klub
9 Pamětihodnosti
Kamenný kříž se zvoničkou
Kamenný kříž
Kamenný kříž se zvoničkou

náves Brloh
na kopci pod Hačkou
náves Benešovice

nechráněno
nechráněno
nechráněno

brložské údolí
náves Benešovice

nechráněno
nechráněno

10 Přírodní zajímavosti
Lom Brloh – Geopark ŽH
Památný strom - lípa

11 Turistická infrastruktura
Turistická infrastruktura není vybudována.
Obcí vede cyklotrasa č. 4130 Choltice - Přelouč.
Lom Brloh je součástí geoturistického projektu - Geopark železné hory – lokalita č. 9
– prvohory.
12 Ubytovací zařízení
V obci nejsou provozována ubytovací zařízení.
13 Rekreace, volný čas
V obci se nachází travnaté hřiště na malou kopanou a tenisový kurt, jehož povrch byl
cca v roce 2009 za podpory Pardubického kraje zrekonstruován.
14 Společenské akce
Akce místního významu: stavění a kácení máje, dětský den, vítání občánků, setkání
seniorů, oslavy výročí obce, oslavy výročí založení SDH Brloh, rozsvícení vánočního
stromu zpívání, mikulášská besídka, plesy, sportovní turnaje (stolní tenis, nohejbal,
tenis).
15 Rozvojové dokumenty obce, rozvoj obce
Územní plán (schválen v roce 2011)
Obec je zapojena do spolupráce ve Svazku měst a obcí SOP a MAS Podhůří
železných hor.
V roce 2012 byla v obci za podpory MŽP (OPŽP) a Pardubického kraje dokončena
rekonstrukce rybníka Mlýnský (významná akce).
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II Technické vybavení území
1 Doprava
1.1 Autobusová doprava
V obci Brloh jsou vybudovány dvě zastávky, každá v opačném směru u hlavní silnice
III. tř. č. 32214. V roce 2014 byla vybudována nová čekárna.
V obci Benešovice se nachází zděná čekárna, která je vzhledem ke svému stáří ve
špatném technickém stavu. Zastávky (záliv) pro zastavení autobusu nejsou zřízeny.
1.2 Železniční doprava
Železniční trať se v obci ani její těsné blízkosti nenachází
1.3 Cyklistická doprava
Cyklistická doprava je využívána spíše rekreačně. Rozvoj cyklostezek se, vzhledem
k charakteru komunikací procházejících obcemi a vedoucích do spádových obcí a
měst, zatím neplánuje.
Obcí prochází cyklotrasa č. 4130, která vede údolím podél Brložkého potoka, kde by
v budoucnu bylo vhodné upravit stávající nevyhovující povrch cesty (částečné
zpevnění a odvodnění).
1.4 Bezpečnost dopravy
Vzhledem ke skutečnosti, že středem obce Brloh prochází silnice III. tř. (32214) a
začíná silnice III. tř. 33811 a silnice jsou při vjezdu do obce poměrně přehledné,
překračuje většina řidičů motorových vozidel povolenou rychlost zejména při vjezdu do
obce Brloh. Tento stav je vzhledem ke zvýšenému pohybu obyvatel kolem zastávky
řešen signalizačním měřičem rychlosti, umístěným na veřejném osvětlení před
hostincem „U Vavřince“. Tímto opatřením se situace částečně zlepšila. Na
nepřehledné křižovatce výše uvedených silnic III. tř. je umístěno zrcadlo, které zlepšuje
nevyhovující rozhledové poměry na křižovatce. Podél silnic jsou v zastavěném územní
obce Brloh vedeny chodníky pro pěší. V této oblasti budou po zvážení a konzultaci s
odbornými osobami realizována další opatření zvyšující bezpečnost obyvatel/chodců.
Obcí Benešovice prochází silnice III. třídy č. 32214, v délce cca 330 m, o proměnném
sklonu cca ve střední části lomená. Drtivá většina řidičů, která obcí projíždí, nedodržují
předepsanou rychlost. V nepřehledné zatáčce, v horní části obce, vjíždí řidiči i mimo
vozovku. Podél silnice nejsou zřízeny chodníky. Obyvatelé obce, která se nachází
zejména podél komunikace, se pohybují po obci po krajnici vozovky. Stav je
nevyhovující. V budoucnu se předpokládá výstavba jednostranného chodníku
k bezpečnému pohybu chodců (zejména dětí) po obci. Pro realizaci stavby je nutná
finanční spoluúčast např. PK, SFDI, apod.
2 Čistírna odpadních vod (ČOV)
ČOV se v obci nenachází. PRVKÚK předpokládá napojení obce na ČOV v Přelouči.
3 Kanalizace
V obci se v současnosti nachází pouze dešťová kanalizace. Odpadní vody
z nemovitostí jsou likvidovány individuálně. Obec Brloh má zpracován projekt na
výstavbu splaškové kanalizace. Projekt navrhuje napojení obecní kanalizace v Brlohu
a Benešovicích na ČOV v Přelouči, přes kanalizaci obce Mokošín, která je též
vyprojektována, ale doposud nebyla realizována. Realizace splaškové kanalizace
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v obci Brloh se předpokládá po dokončení kanalizace v obci Mokošín a získání
finančních prostředků OPŽP, atd., bez kterých není realizace stavby možná.
Likvidace odpadních vod v Benešovicích – m.č. Štrampouch je navrhována DČOV.
4 Vodovodní řady, zásobování vodou
Obec Brloh a Benešovice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu
Přelouč – úpravny vody Mokošín. Vodovodní řad a úpravna vody je ve vlastnictví
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dodávka pitné vody je v současné době bez potíží. Rozšíření stávajícího řadu je
závislé na výstavbě v obci a kapacitě vodovodní sítě.
V Benešovicích – m.č. Štrampouch není veřejný vodovod. Zásobování nemovitostí (4
RD a 3 chalupy) je zajišťováno vlastníky jednotlivých nemovitostí individuálně ze
studní. Přivedení veřejného vodovodu do této části obce se nepředpokládá, neboť
z důvodu větší vzdálenosti od hlavního zásobovacího řadu a nízkého odběru pitné
vody, by provozovatel vodovodu nemohl garantovat předepsanou kvalitu pitné vody.
5 Zemní plyn
Do obce Brloh je přiveden středotlaký plynovod Mokošín - Brloh. Rozvody plynu po
obci jsou provedeny středotlakou zásobovací sítí. Plynofikace obce byla provedena ke
konci minulého století. Obec není provozovatelem ani majitelem místní distribuční sítě
zemního plynu. Nové přípojky a rozšiřování stávající sítě je v kompetenci
provozovatele této sítě. Obec však bude nadále propagovat vytápění zemním plynem,
neboť se toto palivo významně podílí na čistotě ovzduší v obci.
Do Benešovic (vč. Štrampouchu) není veřejný plynovod přiveden. Vzhledem
k ekonomické náročnosti výstavby obec se zavedením plynovodu do Benešovic
v budoucnu nepočítá.
6 Pozemní komunikace
Údržba místních komunikací bude pokračovat podle potřeby. Zimní údržba je zajištěna
v kombinaci s živnostníky (traktor s pluhem). Tento způsob zimní údržby bude probíhat
i dalším období. Celková obnova komunikací bude pokračovat plánovitě v celé obci
podle situace a množství dostupných finančních prostředků. Drobné údržbové práce a
opravy, které nebudou vyžadovat celkovou rekonstrukci, budou řešeny podle situace
smlouvou o dílo s odbornou firmou. Výstavba dalších komunikací bude pokračovat jen
v závislosti na nové výstavbě v obci.
6.1 Místní komunikace
Stav místních komunikací v obci není dobrý. Kvůli finanční náročnosti je povrch většiny
komunikací pouze průběžně opravován. Tento stav se týká téměř všech komunikací v
obci.
V roce 2012 byl položen nový povrch komunikace na hrázi, v rámci stavby
„Rekonstrukce rybníka Mlýnský.
Trvalým problémem v této oblasti je komunikace propojující obec Benešovice a
Štrampouch. Délka komunikace je cca 800 m. V místní části je trvale hlášeno 8
obyvatel. Komunikace je pouze částečně zpevněná a je využívána zemědělskou
technikou, která ji devastuje.
V budoucnu se obec zaměří zejména na zlepšení odvodnění této komunikace,
omezení vjezdu zemědělské techniky a pravidelnou údržbu komunikace.
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Vzhledem k velké finanční náročnosti budou generální opravy komunikací realizovány
po dosažení potřebné finanční spoluúčasti z vypsaných dotačních programů. např. z
fondů EU, apod.
6.2 Polní a lesní cesty – údržba, opravy
Polní a lesní cesty ve správě obce budou udržovány a opravovány dle potřeby. Některé
cesty mohou být využity pro cyklistickou dopravu, viz bod 1.3. Budování dalších cest
se nepředpokládá.
7 Veřejné osvětlení
Obec provozuje veřejné osvětlení ve všech svých částech. Jeho údržba probíhá
pravidelně prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Jsou zaznamenány požadavky
obyvatel na doplnění osvětlení, viz. návrhová část. V roce 2013 proběhla rekonstrukce
osvětlení. Nátěr sloupů, osazení nových svítidel a automatizace provozu.
8 Elektrická energie
8.1 Zásobování elektrickou energií
Stávající elektrická sekundární síť vyhovuje současnému zatížení. Provozovatelem
distribuční soustavy v dané lokalitě je v současné době skupina ČEZ Distribuční
služby, a.s.
8.2 Údržba porostů ve vlastnictví obce pod vedením NN a VN
Porosty na pozemcích obce v ochranném pásmu nadzemního vedení NN a VN budou
pravidelně udržovány v souladu s předpisy, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti
osob a majetku. Práce provádí obec na své náklady nebo ve spolupráci s
provozovatelem vedení.
9 Požární ochrana v obci
9.1 Podpora sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Dobrovolní hasiči mají v obci dlouhou tradici. SDH Brloh bylo založeno v roce 1900 a
letos bude 115. výročí založení první hasičské organizace v obci. Současné SDH je
obcí podporováno, vč. finanční stránky (údržba techniky, výjezdy, soutěže apod.). SDH
plní velmi důležitou roli v životě obce. Kromě zdolávání případných požárů se hasiči
podílí nebo přímo organizují údržbu obce, kulturní akce a další činnosti v obci. V
plánovaném období bude činnost nadále podporována a rozvíjena.
9.2 Obnova zásahové techniky
Technika, kterou v současné době hasiči využívají, je udržována ve funkčním stavu,
ale vyžaduje již razantní obnovu. V nejbližším období se plánuje obnova této techniky,
v případě zajištění dostatku prostředků (dotace krajský úřad, sponzorský dar apod.)
bude pořízena technika nová.
Požární nádrže v obci se budou nadále udržovat ve funkčním stavu.
10 Pozemky
10.1 Pozemkové úpravy
Drobné pozemkové úpravy při narovnávání vlastnických vztahů např. komunikací,
chodníků, veřejného prostranství, apod. provede obec. Rozsáhlé pozemkové úpravy,
jejich projednání a realizace jsou v kompetenci příslušných úřadů. V případě potřeby
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finančních prostředků na tyto úpravy nebude zatěžován rozpočet obce. Úpravy budou
realizovány podle příslušných právních předpisů a z rozpočtů zúčastněných státních
orgánů.
11 Telekomunikace
11.1 Telekomunikační telefonní sítě
Telekomunikační sítě v obci jsou ve vlastnictví a správě provozovatele této sítě. Na
rozvoji sítě se obec nepodílí. Připojování, provoz, další rozvoj je plně v kompetenci
tohoto provozovatele (v současné době O2 Czech Republic, a.s.). Požadavky na
rozšíření nebyly zaznamenány.
11.2 Vysokorychlostní bezdrátový internet
Podle dostupných informací je v obci možnost připojení na vysokorychlostní
bezdrátový internet, který zajišťuje poskytovatel Tlapnet s.r.o.. Dále je možné
bezdrátové připojení přes mobilní operátory a pevnou linku O2 Czech Republic, a.s.
Obec neposkytuje veřejný internet obyvatelům, neboť po této službě nebyla a není
poptávka. Internet je v současnosti dostatečně rozšířen v domácnostech, či mobilních
přístrojích
12 Životní prostředí
12.1 Ovzduší
Stav ovzduší v obci je na dobré úrovni. Příznivým způsobem se na kvalitě ovzduší
podílí spalování zemního plynu. Ovšem ne všechny domácnosti jsou vybaveny
plynovými kotli. V řadě domácností zejména z důvodu ekonomických dochází ke
spalování tuhých paliv převážně dřeva. Moderní kotle na dřevo (tuhá paliva) splňují
náročné požadavky na čistotu spalin. Provoz starších kotlů na tuhá paliva může mít
nepříznivý vliv na čistotu ovzduší. Pokud se pro vytápění budou používat plynové kotle
a moderní kotle na biomasu nebude kvalita ovzduší výrazně ovlivněna.
Obec bude posilovat povědomí občanů o ochraně ovzduší, o spalování kvalitních paliv
popř. alternativních zdrojích energie. Bude kladen důraz na eliminaci „nešvaru“
spalování nekvalitních paliv a odpadů v kotlích na tuhá paliva.
O centrálním vytápění obce se neuvažuje vzhledem k vysokým finančním nárokům.
12.2 Vodohospodářské stavby
12.2.1 Rybník Mlýnský
Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž, která se nachází na Brložském potoce.
Rybník by v roce 2012 zrekonstruován (odbahnění, nový sdružený bezpečnostní
přeliv, oprava hráze). U rybníka byly vytvořeny 3 tůně. Rybník má platné povolení
k nakládání s vodami pod sp. zn. ST 2181/2007/MŠ do 31.12.2017. S vodou je na
rybníku nakládáno dle schváleného manipulačního řádu. Rybník by v budoucnu měl
sloužit obyvatelům obce - sportovní rybolov, hasičská nádrž.
12.2.2 Rybník Benešovice
Na rybníku byly v roce 2013 provedeny udržovací práce spočívající v odbahnění,
doplnění břehového opevnění a opravy požeráku. Rybník je zemní, „nebesák“,
napouštěn ze studánky.
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12.3 Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu je zajišťován jednou za čtrnáct dní (v současné době
společností SOP a.s.). V obci jsou k dispozici 3 kontejnery (1100 l) na plasty (1ks
v Benešovicích), 1 kontejner (1100 l) na sklo a 1 kontejner (1100 l) na papír. Tyto
kontejnery jsou vyváženy jednou za měsíc resp. plast 2x za měsíc (v současné době
SOP a.s.). Velkoobjemový a nebezpečný odpad je vyvážen dvakrát ročně (v současné
době SOP a.s.). Tento odpad není shromažďován, ale na základě výzvy jej občané
dopraví v den svozu na určené místo, kde jej přebírají pracovníci firmy. Kovový odpad
je shromažďován v nádobě o objemu 240 l umístěné u obecního úřadu. Odvoz tohoto
odpadu je zajišťován podle situace obecním úřadem. Pro třídění bioodpadu je v obci
Brloh umístěn kontejner o objemu 6 m 3, odvoz dle potřeby (v současnosti zajišťuje
firma SOP a.s.). Tento systém odpadového hospodářství je v současné době
vyhovující. Systém likvidace bioodpadu byl zaveden letos a bude zhodnocen po
ukončení první sezóny.
12.3.1 Vyhodnocení možností pro vybudování sběrného dvora
Obec neprovozuje sběrný dvůr. Sběrné dvory pro ukládání separovaného a
nebezpečného odpadu jsou podporovány společnostmi pro zpětný odběr některých
odpadů. Otevření sběrového dvora není prioritou v plánování další činnosti.
12.3.2 Udržet a zvýšit podíl separovaných složek
Množství vytříděných odpadů nelze přímo posoudit. Dosavadní kapacita pro
vytříditelné složky (papír, plasty, sklo) je dostačující. S rozvojem obce je možné zvýšit
počet kontejnerů na vytříditelné složky nebo frekvenci vyvážení.
12.3.3 Zavedení systému pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
V roce 2015 byl zřízen oplocený prostor poblíž obecního úřadu a v něm umístěn
kontejner na biologicky rozložitelný odpad (BRO). Část tohoto odpadu je ukládána
občany na vlastních pozemcích volně nebo v kompostérech. V budoucnu by v místě
sběrného dvora či na jiném vhodném místě obec mohla zřídit komunitní kompostárnu.
V současnosti však není k dispozici vhodný pozemek a finančně nákladná potřebná
technika pro provoz kompostárny. Vše závisí i na ekonomickém vyhodnocení
započatého systému separace bioodpadu.
12.3.4 Prevence vzniku divokých skládek
I v současné době vznikají kolem obce místa, kde se někteří spoluobčané (zpravidla
přespolní) zbavují vlastního odpadu. Preventivními opatřeními je dobře fungující
odpadové hospodářství v obci a prosazování hlavních myšlenek zákona o odpadech.
Jedním z vhodných kroků prevence nelegálního ukládání odpadů v okolí obce je
spolufinancování likvidace odpadů z obecních prostředků (sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu – 2 ročně).
12.4 Ochrana přírody
12.4.1 Péče o zeleň v zastavěném území obce
Nadále pokračovat v péči o zeleň v intravilánu obce. Rozšiřování zelených ploch a
nová výsadba je plánována.
13 Bydlení
13.1 Pozemky pro bytovou výstavbu
Do stávajícího územního plánu jsou zahrnuta i rozvojová území pro obytné plochy,
plochy pro občanskou vybavenost, plochy pro smíšené obytné objekty včetně služeb
občanské vybavenosti, plochy pro sport, rekreaci a zájmovou činnost apod. Zástavba
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obce bude rozvíjet svůj venkovský charakter obytné zástavby. Rozvoj obce je omezen
stávajícím územním plánem. Výrazné změny rozvoje obce nad rámec tohoto plánu
nebudou podporovány. Základním cílem dalšího rozvoje je zachovat venkovský ráz
obce (rodinné domy, drobní podnikatelé, řemesla).
13.1.1 Podpora nové výstavby v souladu se stávajícím územním plánem
Podpora nové výstavby bude probíhat jen v souladu se stávajícím územním plánem.
V závislosti na konkrétních podmínkách a dle rozhodnutí zastupitelstva obce se obec
může podílet na výstavbě inženýrských sítí (kanalizace, vodovod). Na financování této
výstavby se budou aktivně vyhledávány finanční prostředky mimo rozpočet obce (POV
PK, jiné dotace krajského úřadu, fondy EU). Nová bytová výstavba je závislá na
soukromých investorech.
14 Podnikání
Projekty na podporu podnikání nejsou zaznamenány. Obec dává podnikatelům k
dispozici (pronájmu) volné prostory ve vlastnictví obce (obchod, hostinec). Budovy ani
prostory pro další úpravu na podnikatelské provozovny nejsou k dispozici. Obec
rovněž nevlastní žádné vhodné pozemky pro další výstavbu.
Pokud budou předloženy projekty na rozvoj drobné výroby, služeb (vznik nových
pracovních příležitostí), obec tyto projekty podpoří. Pro možnost získání dotací, budou
tyto záměry a projekty zaneseny do tohoto programu při aktualizaci.
15 Cestovní ruch
Poloha obce, absence pamětihodností, technických památek apod. nepředpokládá
rozvoj cestovního ruchu. Rovněž nebyly zaznamenány aktivity v oblasti agroturistiky,
v obci nejsou ubytovací kapacity. Z tohoto důvodu nebudou hlavní aktivity obce
směřovat tímto směrem. Z turistické infrastruktury bude podporován lom v Brlohu –
jako součást Geoparku Železných hor a zlepšení povrchu cyklotrasy č. 4310 podél
Brložského potoka. Další aktivity jako informační centra, informační systémy,
propagace v cestovním ruchu apod. nejsou hlavní prioritou v rozvoji obce.
16 Občanská vybavenost
16.1 Budovy a zařízení občanské vybavenosti
Občanská vybavenost je soustředěna do budovy obecního úřadu. Vybavenost obce je
přiměřená velikosti obce a blízkosti města. Při údržbě obecního majetku se budou
realizovat tyto záměry:
-

zateplení budovy OÚ,
vybudování kvalitnějšího zázemí pro techniku na údržbu obce či hasičskou
techniku u OÚ
zřízení zázemí u tenisového kurtu a rekonstrukce oplocení
rekonstrukce a zateplení společenského sálu u hostince
zateplení hostince
rekonstrukce objektu bývalé sauny
rozšíření dětského hřiště
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17 Kultura
17.1 Kulturní aktivity
Nositeli kulturních aktivit jsou především místní spolky. Obec podporuje místní spolky,
viz kapitola 23.
Pokračování v dosavadní kulturní a společenské aktivitě obce (vítání občánků, setkání
seniorů, plesy, sportovní akce, atd.).
18 Sport
V budoucnu je v této oblasti prioritou vybudování zázemí u tenisového kurtu, které by
zároveň bylo i zázemím hřiště na malou kopanou. Mezi těmito hřišti je instalováno
několik hracích prvků pro děti, které by měly být v budoucnu doplněny a rozšířeny o
fitness prvky.
V hostinci bylo v předsálí v roce 2015 zrekonstruováno osvětlení a vytvořeny vhodné
podmínky pro stolní tenis.
V Benešovicích funguje nohejbalový klub, který se účastní okresních soutěží. Provoz
klubu je obcí finančně podporován. Hřiště, kde klub hraje své zápasy, je v soukromém
vlastnictví.
Další sportovní aktivity v obci budou podporovány.
19 Sociální služby
Vlastní sociální služby obec neposkytuje. Sociální služby obcí v budoucnu nebudou
rozvíjeny, ale dle poptávky občanů bude zprostředkována služba stávajících subjektů,
touto problematikou se zabývajících.
20 Školství a vzdělávání
Obec neprovozuje mateřskou školku ani základní školu. Mateřské školky jsou
občanům k dispozici v okolních obcích (Lipoltice, Jankovice, Přelouč). Základní školy
jsou využívány především v Přelouči.
21 Zdravotnictví
Rozvoj zdravotnické péče se vzhledem k malému počtu obyvatel nepředpokládá.
22 Pamětihodnosti
22.1 Obnova památek
Některé drobné sakrální stavby v katastru obce se podařilo zachovat a opravit. Obec
bude tyto památky nadále udržovat.
22.2 Historie, písemnictví
Pokračování v tradici vedení kroniky (Brloh a Benešovice). Uchování historických
dokumentů. Podpora aktivit na zmapování historie obce.
23 Občanská společnost
Základním místem pro setkávání spolků a zájmových skupin v obci je hostinec „U Vavřince“,
kde v předsálí probíhají schůze SDH, setkání seniorů, setkání občanů s vedením obce, a jiné
menší akce. Akce většího rozsahu jsou pořádány ve společenském sále.

23.1 Sbor dobrovolných hasičů – podpora činnosti
Nadále bude materiálně zajišťována činnost Sboru dobrovolných hasičů. Viz kapitola 9.1.
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23.2 Občané obce – podpora místních spolků
Obec bude podporovat takové spolky, které se aktivně podílí na rozvoji obce, jsou zaměřené
na sport, kulturu nebo vzdělávání. Není možná podpora takových spolků, které svou činností
nepřispívají obnově a rozvoji obce.
23.3 Občané obce – aktivní zapojení občanů do péče o obec
Další rozvoj obce a péče o ni není možný bez aktivní účasti občanů. Obec se bude snažit i do
budoucna do údržby a zvelebování obce maximálně zapojit místní obyvatele a firmy,
pokračování v započatém trendu.

III Návrh opatření programu
1 Obecná opatření
Vytvářet podmínky pro maximální čerpání finančních dotací z rozpočtu Pardubického
kraje a dotací EU pro roky 2015-2020 s jejich efektivní využití při dalším rozvoji obce.
Racionálně nakládat s finančními prostředky obce. Případné finanční úvěry brát na
akce připravené v předchozích létech projektovou dokumentací a podložené
stavebním povolením.
2 Doprava
2.1 Oprava zastávky v Benešovicích
Na konci obce Benešovice ve směru na Brloh je stávající autobusová zastávka. Jedná
se o zděný zastřešený objekt bez zálivu pro zajetí autobusu. Zastávka je ve špatném
technickém stavu vlivem stáří a drobné autonehody. V nejbližším období bude
provedena zásadní rekonstrukce této zastávky. Způsob rekonstrukce bude
konzultován s odbornými osobami a dle potřeby bude zpracována projektová
dokumentace. Na financování rekonstrukce zastávky se vyčlení finanční prostředky
obce.
2.2 Bezpečnost v dopravě
V této oblasti budou realizována ve spolupráci s odbornými partnery opatření zvyšující
bezpečnost obyvatel/chodců. Jedná se např. o instalaci měřičů rychlosti
v Benešovicích či na příjezdu do Brlohu od Pelechova. Odhadují se náklady ve výši 65
000 Kč /ks.
3 Pozemní komunikace
3.1 Oprava místní komunikace na Štrampouch
Jedná se především o realizaci odvodnění komunikace pod bývalým statkem, obnova
propustku pod komunikací, oprava výtluků, apod. Bude realizováno v plánovaném
období z prostředků obce. Odhad nákladů nelze přesně stanovit. Vše se bude odvíjet
zejména od skutečnosti, zda bude nutné provést celkovou výměnu propustku nebo
pouze jeho pročištění. Odhadují se celkové náklady ve výši 100 000,- Kč.
3.4 Chodníky pro pěší
V obci Benešovice podél silnice III. třídy č. 32214 by obec chtěla vybudovat chodník,
který by zajistil bezpečný pohyb obyvatel obce podél této komunikace, v celk. délce
cca 300 m. Na tuto akci se budou hledat dotační tituly ( POV PK, SFDI, apod.). Odhad
nákladů je cca 1 500 000,- Kč.
Dále je zájmem obce narovnat majetkoprávní vztahy a vykoupit soukromé pozemky
pod stávajícími chodníky v obci Brloh. Odhad nákladů je 200 000,- Kč.
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3.5 Oprava propustku
Na výjezdu z obce Brloh na Jankovice je před zahradou pana Fišera sjezd na obecní
cestu. Propustek pod sjezdem je nefunkční a při přívalovém dešti zde dochází k vylití
dešťových vod ze silničního příkopu na komunikaci. Oprava propustku by měla být
provedena z obecních finančních prostředků. Cena se odhaduje do 50 000,- Kč.
4 Žádost o dotace na úroky z úvěru do POV PK
Obec nesplácí v současnosti úvěr.
5 Čistírna odpadních vod
PRVKÚK ani zpracovaná projektová dokumentace nepočítá se zřízením vlastní ČOV
pro obec Brloh.
6 Kanalizace
Obec má v současnosti zpracovanou projektovou dokumentaci na stavbu splaškové
kanalizace, jejíž výstavbu je však nutné koordinovat se stavbou kanalizace Mokošín
(v navrženém technickém řešení ji lze realizovat až po realizaci stavby „Kanalizace
Mokošín).
Předpokládané náklady jsou cca 25 000 000,- Kč, zdroj financí z rozpočtu obce s
přispěním SFŽP, POV PK nebo jiného vhodného dotačního programu.
7 Vodovod
Veřejný vodovod v obci je v majetku firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
8 Budova obecního úřadu
U objektu obecního úřadu je v budoucnu uvažováno se zateplením objektu, nicméně,
v současnosti to není prioritou obce. Předpokládané náklady 250 000,- Kč, zdroj
financí z rozpočtu obce s přispěním POV PK nebo jiného vhodného dotačního
programu.
9 Veřejné osvětlení
Rozšíření sítě veřejného osvětlení dle požadavků občanů. Na základě podnětů občanů
plánuje obec doplnit stávající osvětlení v obci. Obec zajistí projekt a výstavbu
potřebných jednotek veřejného osvětlení. Předpokládá se výstavba 3 - 5 sloupů
osvětlení (dle projektu). Náklady 150 000,- Kč, realizace 2015 – 2020, financování
obecní rozpočet a dotace z POV PK.
10 Dětské hřiště – další etapa vybavení pro „náctileté“
V roce 2013-2014 bylo vybudováno dětské hřiště. Prvky tohoto hřiště jsou určené
dětem přibližně do 12 let. Pro starší děti je vyžití omezené. V období 2015 – 2020 bude
v prostoru mezi tenisovým kurtem a hřištěm na malou kopanou vybudováno několik
prvků určených starším dětem. V úvahu přichází provazová pyramida, lezecká stěna,
fitness prvky, stůl pro stolní tenis a další. Odhadované náklady jsou v současné době
100 000,- Kč. Možné zdroje dotací jsou: POV PK, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, nadace apod.
11 Životní prostředí
11.1 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
Nadále vytvářet podmínky pro shromažďování biologicky rozložitelného odpadu.
Zavedení systému pro shromažďování a následné odstraňování tohoto odpadu.
Pokusit se o zajištění takových opatření, která v co největší míře zabrání ukládání
tohoto odpadu v nejbližším okolí obce.

16

Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 2015 – 2020

V návaznosti na provozní náklady shromažďování a odstraňování biologického
odpadu (tyto nebyly v době zpracování programu známé) obec zváží vybudování
komunitní kompostárny. Jednalo by se zejména o výběr vhodné plochy a nákup
potřebné techniky (traktor s čelním nakladačem, překopávač kompostu, apod.).
11.2 Výsadba zeleně
Ve vhodných místech po dohodě s vlastníkem pozemku zajistit výsadbu stromů nebo
jiné zeleně. Druhové složení navrhne odborná osoba
Náklady se odhadují na 100 000,- Kč. Bude hrazeno z vlastních prostředků či
požádáno o dotace buď přímo v systému dotací PK nebo POV PK. Období realizace
2015 – 2020.
12 Zázemí u tenisového kurtu
V návaznosti na ztrátu možnosti využívat bývalou hájovnu jako zázemí u tenisového
kutru (soukromý vlastník ji prodal), vyvstala potřeba vybudovat odpovídající zázemí
pro sportovce či pořádání obecních akcí na hřišti na malou kopanou. V současnosti je
situace řešena provizorním umístěním unimobuňky a maringotky. Obec plánuje
v období 2015-2020 realizovat zázemí pro sportovní areál, vč. napojení na inž. sítě.
Náklady se odhadují na 800 000,- Kč. Bude požádáno o dotace buď přímo v systému
dotací PK nebo POV PK.
13 Rekonstrukce společenského sálu u hostince
V plánovacím období obec předpokládá realizaci rekonstrukce společenského sálu u
hostince, která bude spočívat zejména ve výměně výplní otvorů, opravě střešního
pláště, provedení nového podhledu vč. řádného zateplení, apod. Předpokládané
náklady cca 500 000 Kč. Bude požádáno o dotace z POV PK.
14 Ostatní
Revitalizace pozemku bývalého višňového sadu nad obcí par. č. 450/4, 450/41,
450/42, 450/43 v k.ú. Brloh u Přelouče. Úprava pozemku pro využití k zemědělské
činnosti či jeho zalesnění.
Náklady se odhadují na 100 000,- Kč resp. 250 000,- Kč. Bude požádáno o dotace
buď přímo v systému dotací PK nebo POV PK. Období realizace 2015 – 2020.

IV Aktualizace Programu
Nové skutečnosti, podněty občanů a podnikatelů, nové návrhy apod. pro aktualizaci
Programu se budou zaznamenávat. Aktualizace Programu se provede na konci
programového období. S novými návrhy a záměry budou seznámeni občané obce
např. formou veřejné schůze.

17

