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ÚVOD 

 

Program rozvoje obce Stružinec je strategickým dokumentem. Stanovuje 

rozvojové priority obce Stružinec na období let 2021–2026. Ve smyslu zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, je tento dokument základním plánovacím 

dokumentem obce. Díky vzniklému programu rozvoje obce bude stanoven plán 

rozvoje pro další období a bude moci dojít k efektivnímu rozvoji obce. Na základě 

tohoto dokumentu bude moci obec efek vně  využívat  nanční zdroje obce a hlavně 

prostředky získané z různých dotačních titulů. 

Tento dokument je prvním svého druhu. V minulosti zastupitelstvo obce 

zpracovávalo Program obnovy vesnice. Poslední aktualizace proběhla v únoru 2009. 

Vzhledem k rozsahu, struktuře a neaktuálnosti tohoto dokumentu nebylo možné 

navázat na toto zpracování.  

 

Program rozvoje obce na období let 2021 až 2026 byl schválen zastupitelstvem obce 

18. 2. 2021 pod číslem jednacím 4/2/21 

 

Ve Stružinci 23.2.2021 

Jaromír Hrubý 

starosta obce 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

POLOHA A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Obec Stružinec se nachází v jihovýchodní části Libereckého kraje, v okrese Semily. 

Nejblíže vzdálené město od Stružince (1 km) je Lomnice nad Popelkou, která je zároveň 

i nadřazenou obcí s rozšířenou působností. Okresní město Semily je vzdálené 12 km, Turnov 

17 km a krajské město Liberec 44 kilometrů (udávané vzdálenosti jsou silniční, nikoliv 

vzdušné). Řešené území se nachází v členitém terénu na rozhraní Lomnické vrchoviny, 

Kozákovského hřbetu a Táborského hřbetu. 

V současné době náleží ke Stružinci také osady Bezděčín, Pohoří a Tuhaň. Obec má 

rozlohu 11,21 km2 a skládá se z 3 katastrálních území – Stružinec u Lomnice nad Popelkou 

(757233), Tuhaň u Stružince (757241), Pohoří u Stružince (757225) 

Obec Stružinec se rozkládá většinou podél toku Stružineckého potoka, kde byla 

patrně v rámci vrcholné středověké kolonizace založena, podobně jako přilehlá Tuhaň. Údolí 

je obklopeno vrchy  Hůrka na jihozápadě, Kolářův kopec na jihu (mimo řešené území), na 

severovýchodě Stránsko a na severozápadě Málkova vrcha. 

Místní část Pohoří leží 2 km severně od Stružince směrem po proudu Stružineckého 

potoka v členitém území s krásnými výhledy na hlavní hřeben Krkonoš. Převládá tu 

zemědělská půda, s rela vně vysokým stupněm zornění. Este cky nejcennějším krajinným 

segmentem v této čás  řešeného území je údolí V Bla nách. 

Místní část Tuhaň se rozkládá severozápadně od Stružince, v mělkém údolí 

bezejmenného toku na úpa  Mákových vrchů. Prostor mezi lesnatou čás  Mákových vrchů a 

zastavěným územím je protkán sí  cest, vodotečí a kamenitých mezí – to vše zarostlé 

listnatými dřevinami (dominují lípy, javory, duby a jasany, doplněné olšemi a vrbami) 

a doplněné travními porosty a drobnými lesíky. Toto území je este cky nejcennějším 

krajinným segmentem v řešeném území.  ižním směrem od Tuhaně se zvedá kopec Bezděčín 

a Skuhrovský vrch. Tuhaň je typicky kolonizační vesnice s charakteris ckou rozptýlenou 

zástavbou podél toku. 

Shluk stavení se zvoničkou tvoří lokalitu Bezděčín, sloužící převážně rekreaci. Území 

Bezděčína s dalekými výhledy, loukami a vzrostlou zelení má neopakovatelný este cký 

vzhled. 
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Mapa území obce Stružinec 

 

Přehled využití pozemků v katastrálních územích obce Stružinec 

 

 Stružinec u Lomnice 

nad Popelkou – 

výměra v m
2 

Tuhaň u Stružince – 

výměra v m
2 

Pohoří u Stružince – 

výměra v m
2 

Orná půda 3 206 833 1 391 779 767 713 

Zahrada 151 387 116 050 39 327 

Ovocný sad 9 009 2 6847  

Travní porost 937 819 1 224 570 443 594 

Lesní pozemek 778 316 1 079 295 233 554 

Vodní plocha – přírodní nádrž 57   

Vodní plocha – umělá nádrž 12 082 1 037  

Vodní plocha – tok umělý 15 174 16 650  

Vodní plocha – tok přirozený 9 799 515 5 586 

Vodní plocha – zamokřená  565  

Společný dvůr 894   
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Zbořeniště 2 698 1 526 2 218 

Zastavěná plocha 78 264 41 718 11 897 

Jiná plocha 7 527 3 329 1 466 

Manipulační plocha 88 433 33 993 15 917 

Neplodná půda 27 519 13 017 5 102 

Ostatní komunikace 95 099 114 998 58 363 

Silnice 52 803 53 122 20 682 

Pohřebiště  1 474 858 

Sportovní a rekreační plochy 9 256 3 190  

Zeleň 2 280 1 067  

CELKEM  5 485 249 4 126 132 1 606 277 

 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 

Přesné založení Stružince není známo, první písemná zmínka se datuje k roku 1377 

v jičínské soudní knize. Dá se tak předpokládat, že byla založena v průběhu kolonizace za 

vlády Přemyslovců někdy před rokem 1300. Původ názvu obce je nejasný, nejčastěji bývá 

odvozován od slova struha, pstruzi či struh. 

Od 14. století patřila obec k lomnickému panství, vzhledem k bezprostřední blízkosti 

Stružince a Lomnice nad Popelkou tomu bylo i během následujících staletí a vzájemné 

provázání a vazby mezi Stružincem a Lomnicí jsou zde i dnes. Největší rozvoj obce proběhl 

ve druhé polovině 19. století, kdy docházelo k mohutnému rozvoji průmyslových podniků 

v Lomnici nad Popelkou.  

Do roku 1960 byla součástí Stružince osada Nové Dvory (původní název Xaverovice), 

která je dnes součástí Lomnice nad Popelkou.  

Osady Tuhaň a Bezděčín mají svá jména odvozena od osobních jmen (Tuhanův 

dvorec a Bezděkova tvrz). I tyto osady mají za sebou bohatou minulost, zmínky o nich 

nalezneme už na konci 14. století. Ke Stružinci byly připojeny v roce 1960. 

Pohoří patřilo původně k nedalekému hradu Košťál, následně bylo součástí 

lomnického panství, od 19. století součástí obce Nedvězí a mezi lety 1915–1960 bylo 

samostatnou obcí. Od roku 1960 je již součástí Stružince.  

 

Úzké hospodářské, kulturní a sociální vazby mezi obcí Stružinec a městem Lomnice 

nad Popelkou byly zcela zásadní pro rozvoj a fungování obce v minulosti a tento stav stále 

přetrvává.  
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OBYVATELSTVO 

Demografická situace  

K 31. 12. 2019 žilo v obci Stružinec 707 osob. V porovnání s počtem obyvatel 

v 70. letech minulého století je to zhruba o 200 obyvatel méně. Počet ve Stružinci klesal do 

začátku 90. let 20. století, kdy došlo ke stabilizaci počtu obyvatel, a od té doby dochází 

k méně výrazným změnám, generalizovaně tak můžeme konstatovat, že současná populace 

v obci Stružinec je stabilizovaná. O vývoji obyvatel v obci od roku 1971 lépe vypovídá tabulka 

(datový zdroj ČSÚ).  
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1971 923 11 15 23 24 -4 -1 -5 918 

1981 829 8 15 20 23 -7 -3 -10 819 

1991 737 11 16 8 22 -5 -14 -19 718 

2001 694 6 7 10 16 -1 -6 -7 687 

2011 710 9 6 13 9 3 4 7 717 

2015 700 7 6 21 14 1 7 8 708 

2017 721 9 6 10 23 3 -13 -10 711 

2019 709 3 1 13 17 2 -4 -2 707 

 

 

Pro lepší charakteristiku současné populace obce Stružinec je vhodné podrobnější 

členění současné populace dle věkové struktury k 31. 12. 2019. Průměrný věk obyvatel 

v obci je 44,7 let (muži 42,9 let, ženy 46,6 let). 

 

Muži 0–14 Muži 15–64 Muži 65 a více Muži celkem 

54 240 69 363 

Ženy 0–14 Ženy 15–64 Ženy 65 a více Ženy celkem 

49 202 93 344 
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Především osady Stružince – Bezděčín a Tuhaň – jsou typickým příkladem osad, které 

změnily svoji funkci a staly se ze zemědělských osad osadami rekreačními. Nachází se zde 

množství rekreačních objektů, jejichž majitelé v osadě sice nemají trvalý pobyt, ale tráví tu 

velkou část svého volného času, a tak navázali úzké kontakty s místními obyvateli a stali se 

nedílnou součástí života v obci.  

Sociální situace  

Z hlediska národnostních menšin lze Stružinec označit za obec homogenní, trvalý 

pobyt zde má v průměru 15 osob cizí národnosti (slovenská, polská, ukrajinská). Na území 

obce se nenachází sociálně vyloučená lokalita, případné odchylky od normálu nejsou četné 

a jsou řešeny individuálně. Na území obce nebyl identifikován zvýšený výskyt sociálně 

patologických jevů. Péče o osamělé seniory a seniory, kteří potřebují asistenci, je řešena ve 
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spolupráci s Pečovatelskou službou Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace. Na 

území obce operuje také Oblastní charita  ičín, která je připravena operativně poskytnout 

své služby potřebným. Nově poskytuje své služby na území ORP Semily také Domácí hospic 

14 pomocníků.  

Spolková, osvětová a informační činnost 

V obci dodnes fungují spolky, které svou činností nejen udržují a rozvíjejí kulturní, 

společenský a sportovní život obce, ale přispívají svou činností i k běžnému životu v obci.  

 

Výčet spolků působících v obci a stručná charakteristika jejich současné činnosti: 

 

SDH Tuhaň 

 organizace tradiční hasičské soutěže 

 karneval pro děti 

 zajištění občerstvení na auto-moto trzích 

 

SDH Stružinec 

 zimní zábava v sokolovně, dětský karneval 

 pálení čarodějnic 

 drakiáda 

 čertovská veselice – program pro děti v obecní tělocvičně 

 

SDH Pohoří 

 dětský den na letním parketu 

 Pohoří fest na letním parketu 

 letní zábava na letním parketu (organizováno ve spolupráci s MS Pavlenka) 

 

TJ Sokol Stružinec 

 zimní zábava v sokolovně 

 pálení čarodějnic 

 poslední táborák – rozloučení s prázdninami 

 pravidelná fotbalová utkání mužstva 

 

MS Pavlenka Stružinec 

 letní zábava „myslivecká” na letním parketu 

 letní zábava na letním parketu (organizováno ve spolupráci s SDH Pohoří) 

 podzimní hony 

 edukační vycházky do okolních lesů pro děti z MŠ a ZŠ Stružinec  
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Zahrádkáři 

 nepravidelné vánoční výstavy 

 autobusové zájezdy pro své členy 

 

Tvořilky 

 prodejní výstavy jarních dekorací, adventní výzdoby spojeno s tvořivou dílnou 

 

Kromě činnosti místních spolků je řada akcí realizována na základě iniciativy 

zastupitelstva obce, které má zájem o rozvoj společenského života v obci. Od roku 2018 byly 

téměř po 30 letech obnoveny osvětové přednášky a konají se také besedy se spoluobčany 

(ve Stružinci a v Tuhani). V roce 2019 se poprvé uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu. 

V době adventu připravuje zastupitelstvo také setkání se seniory s kulturním programem 

a občerstvením. 

HOSPODÁŘSTVÍ 

Obec vlastní lesní pozemky o rozloze 40 hektarů.  ejich správu zajišťuje smluvně 

odborný lesní hospodář. Péče o tyto lesy je šetrná, v souladu s předpisy. Část lesních 

pozemků na území obce je v rukou soukromých vlastníků, zde je situace již horší. Ne každý 

majitel se o pozemky stará tak, jak je stanoveno zákonem, tato situace již byla řešena úřední 

cestou, např. lesní pozemky na Pohoří. 

Zemědělské pozemky ve vlastnictví obce má v dlouhodobém pronájmu společnost 

ZEOS LOMNICE, a. s. V katastrech Stružinec, Tuhaň u Stružince a Pohoří aktuálně 

obhospodařuje celkem přes 630 ha z. p., z toho cca 210 ha trvalých travních porostů. 

Společnost využívá konvenční způsob zemědělství se zaměřením na živočišnou výrobu se 

specializací na produkci mléka. Používaná agrotechnika zahrnuje jak orební, tak 

minimalizační postupy. Struktura plodin na orné půdě je pestrá, v osevních postupech se 

„točí“ více jak 10 druhů plodin, a to jak krmných, tak komerčních. Na rozdíl od mnohých 

velkých podniků v kraji je průměrná velikost honů orné půdy v naší oblasti jen okolo 10 ha 

a u trvalých travních porostů cca 2,5 ha. Díky živočišné výrobě se každoročně do půdy vrací 

nemalé množství statkových hnojiv (hnůj, kejda), které udržují pozemky ve velmi dobrém 

stavu, a omezují tak i spotřebu průmyslových hnojiv. 

V obci se nachází množství živnostníků, kteří se zabývají nejčastěji zemědělskou 

a řemeslnou výrobou a poskytováním služeb nejen místním obyvatelům. Průmyslová ani 

podnikatelská zóna se v obci nenachází, budování nových průmyslových objektů a ploch není 

v obci plánováno. Obec i přes svou strategickou polohu na rozmezí Českého ráje a Krkonoš 

nedisponuje větší ubytovací kapacitou, ubytování je možné v apartmánech v soukromí. 

Plnohodnotné stravovací zařízení v obci se nachází v Tuhani, ve Stružinci je hostinec bez 

kuchyně, který slouží především místním obyvatelům. Z větších podniků na území obce je 

vhodné zmínit firmy Strukart, s. r. o., (výroba obalových materiálů) a Dyrema, spol. s. r. o., 
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(výroba lehkých konstrukcí, dříve úzce vázána na výrobní závody stanů v Lomnici nad 

Popelkou), Test, s. r. o., zabývající se dřevozpracovatelskou výrobou a  ACGAL, s. r. o.  

Velká část ekonomicky aktivních obyvatel za prací v dnešní době dojíždí, neboť ve 

Stružinci není dostatek pracovních místo ve zdejších podnicích. V minulosti to byla dojížďka 

do průmyslově rozvinuté Lomnice nad Popelkou. Po úpadku průmyslu v tomto městě se 

zvětšil rádius pro dojíždění za prací také obyvatel Stružince a přilehlých osad, za prací 

dojíždějí do  ičína, Turnova i vzdálenějšího Liberce a Mladé Boleslavi.  

INFRASTRUKTURA 

Technická infrastruktura 

 

Vodovod  

Obec disponuje vlastním vodovodem, který prochází průběžně rekonstrukcí. 

V současné době je plánována rekonstrukce části vodovodu v lokalitě „Na Cikánce”. Ročně 

musí obec operativně řešit průměrně 4–5 havárií vodovodního řadu. Pravidelně (4x ročně) 

probíhá testování kvality vody, voda splňuje přísné hygienické limity. Množství obyvatel má 

na svých pozemcích vybudovány vlastní studny. V Tuhani a na Bezděčíně si v minulosti 

obyvatelé svými silami vybudovali vlastní vodovod, o který se nadále společně starají, 

a funguje na družstevním principu. Dlouhodobě i přes rostoucí náklady spojené s údržbou 

vodovodního řadu a úpravou vody se obci daří držet příznivou cenu 25 Kč za jeden metr 

krychlový.  

 

Kanalizace a ČOV 

Obec disponuje na území Stružince pouze kanalizací na dešťovou vodu. S odpadními 

vodami je nakládáno v souladu se zákonem, postupně se zvětšuje počet domů napojených 

na vlastní čističky odpadních vod. Obec má zhotovený pasport na kanalizaci.  

 

Komunální odpady 

Sběr a svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen, a. s., svoz probíhá 

jednou týdně v období od listopadu do dubna, jednou za čtrnáct dní v období od května do 

října. Na území obce je 7 stanovišť na sběr základních druhů tříděného odpadu (papír, plast), 

sklo je sváženo dle požadavků obce. Smluvně zajišťuje firma Green Waste Services, s. r. o., 

provoz sběrného dvora. Sběrný dvůr nepřijímá stavební suť. Občané přispívají na svoz 

odpadů částkou 600 Kč za obyvatele, každé číslo popisné má přidělenou jednu nádobu, 

která je zpoplatněna maximální částkou 2 000 Kč.  

 

Elektrorozvodná síť  

Provoz a údržbu elektrorozvodné sítě zajišťuje firma ČEZ, a. s., opravy ve většině 

případů zajišťuje firma RYDVAL - ELEKTRO, s. r. o. Spolehlivost sítě je dobrá, opravy a 

odstávky jsou průběžně hlášeny s dostatečným předstihem a výrazně nenarušují život v obci.  
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Vytápění 

Obec není plynofikována, vytápění je ve většině domácností zajišťováno kotli na tuhá 

paliva, případně elektrokotli. Při výstavbě a rekonstrukcích dochází k využití nových zdrojů 

tepla. Nevýhodou větší míry využití tuhých paliv při výrobě tepla je zhoršení čistoty ovzduší 

v topných měsících.  

 

Osvětlení obce 

Na zhruba 90 % území obce je zavedeno obecní osvětlení, průběžně dochází k jeho 

rekonstrukci. Starší svítidla jsou nahrazována novými diodovými lampami, které jsou 

energeticky úsporné a mají větší svítivost. Správu osvětlení obce zajišťuje dlouhodobě firma 

RYDVAL – ELEKTRO, s. r. o., z Lomnice nad Popelkou. V současné době se připravuje velká 

výměna obecního osvětlení v lokalitách Tuhaň, Pohoří, Cikánka. Dokončena již byla výměna 

u „hlavní třídy” ve Stružinci a v lokalitách Královsko a Stará cesta.  

Dopravní infrastruktura 

Obcí prochází tyto silnice:  

 II/283  Turnov – Tatobity – Zelený háj – Slaná – Košťálov – Bělá 

 II/284  Zelený háj – Stružinec – Lomnice nad Popelkou – Nová Paka – Mile n – Lanžov 

 III/28310  Stružinec – Košťálov 

 III/2841  Tuhaň příjezdová 

 III/2836  Zelený háj – Veselá – Libuň 

 

Zásadní vliv na život obce má jedna silnice třetí třídy a jedna silnice druhé třídy. 

Frekventovaná silnice druhé třídy č. 284 spojující Lomnici nad Popelkou s městy Turnov 

a Semily prochází jen   částí obce, zasahuje do obytných zón jen velmi málo. Silnice třetí 

třídy č. 28310, spojující Lomnici nad Popelkou přes Stružinec a Pohoří s Košťálovem, 

prochází celou délkou obce podél Stružineckého potoka. Vzhledem ke stále rostoucímu 

provozu a jejímu využití při přepravě kamene z košťálovského kamenolomu je ve velmi 

špatném stavu a je v nepřetržitém přetížení.  

Obec má ve své správě celkem 18 km místních komunikací. V samotném Stružinci je to 

9 km, na Pohoří 2 km a v osadě Tuhaň a Bezděčín 7 km. Průběžně dochází k opravám 

místních komunikací, o pořadí a potřebnosti rozhoduje zastupitelstvo obce. Zimní údržba 

místních komunikací je z části zajišťována smluvně se zemědělskou firmou ZEOS LOMNICE, 

a. s., a z části privátními podnikateli, kteří disponují potřebnou technikou. V současné době 

nemá obce zpracovaný pasport pro místní komunikace.  

V obci nejsou v dostatečné míře vybudovány bezpečné chodníky pro chodce. Podél 

silnice II/284 je vybudovaný nový chodník umožňující bezpečné propojení Stružince 

s Lomnicí nad Popelkou. Chodníky lemující v celé délce silnici III/28310 nejsou souvislé 

a nesplňují platné bezpečnostní normy.  

Parkování v obci je možné u budovy obecního úřadu, školy, fotbalového hřiště či 

tenisových kurtů. Tato parkoviště nejsou označena. Meziročně parkovacích míst ubývá, 
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počet automobilů v domácnostech roste a ne všichni parkují za hranicemi svých pozemků. 

V porovnání s městskými částmi však situace není nijak dramatická a má spíše estetický 

charakter.  

Obec není napojena na železnici, nejbližší železniční zastávky jsou v sousední Lomnici 

nad Popelkou (spojení do Mladé Boleslavi a Staré Paky) a Košťálově (spojení do Semil, 

Turnova, Liberce, Nové Paky, Pardubic).  

Autobusových zastávek je vzhledem k rozlehlému území obce několik. Některé 

autobusové spoje projíždějí pouze  Z okrajem obce (po silnici II/284) a staví pouze na níže 

uvedených prvních dvou zastávkách, jiné projíždějí celým Stružincem po silnici III/28310 

s výjimkou Tuhaně.  

 

Autobusové zastávky na území obce:  

 Stružinec, odbočka  

 Stružinec, Tuhaň, odbočka 

 Stružinec, hostinec na Stařině 

 Stružinec, u rybníka 

 Stružinec, Pohoří 

 Stružinec, Pohoří, u vrtu 

 

Obyvatelé celé obce mají zajištěnou dobrou dopravní dostupnost autobusy bez přestupu 

do Semil, Lomnice nad Popelkou a  ičína, zastávky jsou v přijatelné docházkové vzdálenosti 

pro naprostou většinu z nich. Zastávky, ze kterých je zajištěna dostupnost Turnova a Liberce, 

jsou pro některé obyvatele hůře dostupné.  

Centrální částí obce je vedena cyklostezka 4174, přes území obce jsou vedeny také 

turistické trasy.  

VYBAVENOST OBCE 

Bydlení 

Stav domovního fondu vychází z oficiálních dat staršího data z roku 2011, kdy 

proběhlo poslední velké SLBD, aktualizaci a porovnání posunu za posledních 10 let bude 

možné provést po realizaci SLBD v roce 2021. K roku 2011 bylo v obci 221 obydlených 

rodinných domů a 6 obydlených bytových domů. Sama obec disponuje v roce 2020 celkem 

8 bytovými jednotkami, o obecní byty je trvale zájem a tento počet není dostačující. 

Výstavba dalších rodinných domů v obci je plánována, obec nyní hledá vhodné lokality. 

Vzhledem k trendu současné doby je trh s realitami na území obce naprosto vyčerpaný. Na 

území obce, především osad, se nachází množství nemovitostí využívaných rekreačně.  

Obec nedisponuje domem pro seniory, domem s pečovatelskou službou ani byty pro 

seniory, kde by byla zajištěna pečovatelská služba ze strany obce. Na základě veřejnoprávní 

smlouvy je využíváno služeb pečovatelské služby, kterou zřizuje město Lomnice nad 
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Popelkou. Senioři, kteří takové bydlení potřebují, tak obvykle žádají o přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou službou v Lomnici nad Popelkou nebo Semilech.  

Školství, vzdělávání 

V obci se nachází mateřská škola a první stupeň základní školy, tzv. malotřídka. 

Budova, do které se pravidelně investuje, je z roku 1877. Vzhledem k poloze obce je 

spádovost pro další vzdělávání jasně definovaná blízkostí Lomnice nad Popelkou, kam děti 

odcházejí na druhý stupeň ZŠ. Nejdostupnější víceleté gymnázium se nachází v Semilech. 

Rodiče některých žáků volí lomnickou základní školu již od 1. třídy, např. z důvodů, že 

v Lomnici pracují, nabízí se zde větší nabídka zájmových aktivit apod. Střední školy jsou 

dobře dostupné v Semilech, Turnově,  ičíně a Lomnici nad Popelkou. Studium na 

vzdálenějších školách je obvykle vázáno na pobyt stružineckých studentů na internátech.  

Zdravotnictví 

Nejbližší dostupná zdravotní péče je v Lomnici nad Popelkou v případě základních 

oborů (všeobecný lékař pro děti, dorost i dospělé, stomatologie, vybrané ambulance 

specializovaných oborů) či Semilech, Jilemnici. Specializovaná pracoviště je třeba hledat i ve 

vzdálenějších městech. Stejně tak je tomu i v případě lékárny.  

Sociální péče 

Vzhledem ke struktuře obyvatelstva je třeba řešit především péči o seniory. 

S ohledem na velikost obce nedisponuje Stružinec vlastní pečovatelskou službou, tyto 

záležitosti jsou řešeny veřejnoprávní smlouvou uzavřenou s Pečovatelskou službou Lomnice 

nad Popelkou. Ta zajišťuje pro občany úkony, které pomáhají především osamoceným 

seniorům v jejich životě. Pro občany, kteří se ocitnou v nouzi, jsou připraveny služby Oblastní 

charity v  ičíně, konkrétně jejich pracoviště Centrum Fialka, které sídlí v Lomnici nad 

Popelkou.  

Kultura 

Kulturní aktivity v obci jsou realizovány místními spolky. Velice populární jsou taneční 

zábavy na letním parketu na Pohoří. Tyto akce mají bohatou historii a jsou vyhledávány 

návštěvníky ze širokého okolí i v dnešní době, kdy celkově účast na podobných akcích klesá. 

Pro pořádání vnitřních kulturních akcí (plesy, dětský karneval, výstavy aj.) je využíváno sálu 

tělocvičny u rybníka, restaurace v Tuhani, zázemí obecního úřadu (velká zasedací místnost). 

Velice populární mezi místními je letní „pouť” na Bezděčíně. Obyvatelé Stružince pravidelně 

využívají kulturní nabídky v Lomnici nad Popelkou, která je pro ně finančně i časově 

dostupná (kino, divadlo aj.). Občanům je k dispozici místní knihovna s internetem.  
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Sbory dobrovolných hasičů 

SDH jsou důležitou součástí života každé obce, Stružinec není výjimkou. Na území 

obce se nacházejí hned 3 sbory dobrovolných hasičů, každý disponuje vlastní technikou 

a hasičskou zbrojnicí. Členové SDH se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu.  

SDH Stružinec obývá relativně novou zbrojnici z roku 1980, jsou zde umístěny 

i kanceláře a zasedací místnosti obecního úřadu. Ze členů SDH Stružinec je ustanovena  PO 

V. kategorie s průměrně 8 výjezdy ročně, kdy působí jako technická podpora dalších 

jednotek při větších záchranných akcích.  ednotka je vybavena potřebnou technikou, IFA 

V 50, kromě této činnosti má sbor soutěžní družstvo mužů i žen a pravidelně se účastní 

soutěží. Pod záštitou hasičů se konají akce pro děti – karneval, drakiáda a množství vnitřních 

akcí.  

SDH Pohoří má uskladněnou techniku v hasičské garáži umístěnou v obecní budově 

společně s kulturní místností. Disponuje vozidlem Tatra – 805 a hasičskými stříkačkami PS 16 

a PS 8. SDH Pohoří vykazuje celkem 30 členů, kteří se pravidelně sejdou jednou ročně na 

výroční členské schůzi. Sporadicky, nepravidelně se družstvo mužů zúčastňuje hasičských 

soutěží. Dalšími aktivitami místních hasičů je pořádání tradičních zábav na letním parketu na 

Pohoří, který vlastní společně s Mysliveckým sdružením Pavlenka. Spolek mimo jiné také 

pořádá jednou za rok akci pro děti, sportovní akce a jarní úklid – sběr odpadků a stará se 

o svěřený majetek a techniku. Spolek je důležitým prvkem ve společenském, sportovním 

i kulturním životě na Pohoří. 

SDH Tuhaň má uskladněnou techniku v obecní hasičské zbrojnici. Disponuje vozidlem 

Volkswagen Transporter a hasičskými stříkačkami PS 12 a PS 8. SDH Tuhaň vykazuje celkem 

38 členů, kteří se pravidelně sejdou jednou ročně na výroční členské schůzi. Družstvo žen se 

pravidelně zúčastňuje hasičských soutěží Okresního pohárů, kde se umísťuje v první 

polovině výsledkové listiny. Dalšími aktivitami místních hasičů je zajištění občerstvení při 

pořádání tradičních prodejních burz v obci, pořádají akce pro děti i dospělé (Tuhaň žije 

a sousedské posezení) a starají se o svěřenou techniku. Spolek je důležitým prvkem ve 

společenském, sportovním i kulturním životě v Tuhani. 

Sport a volnočasové aktivity  

Vhodné podmínky pro sport jsou v obci především v letních měsících. Fotbalové 

travnaté hřiště je v majetku T  Sokol Stružinec, hřiště, dětské hřiště a tenisový kurt pod 

lesem je v majetku obce. Od roku 1994 slouží ke sportovním účelům také obecní tělocvična. 

Nejen pro požární sport je možné využívat zázemí SDH, v Tuhani a na Pohoří se členové 

starají o volejbalová hřiště. Okolí obce poskytuje ideální podmínky pro cyklistiku, běh, 

turistiku a v zimě, v případě dobrých sněhových podmínek, běh na lyžích. Dětem ve škole 

a školce slouží navíc hřiště v areálu školy. 

Množství obyvatel nachází svou seberealizaci v Lomnici nad Popelkou, která nabízí 

bohatou nabídku sportovních a volnočasových aktivit.  
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Církevní prostředí 

V obci se nenachází farnost ani kostel, nejbližším místem, kde se slouží pravidelné 

bohoslužby, je Lomnice nad Popelkou. Poutní mše se pořádají u kapličky na Bezděčíně. Obec 

disponuje dvěma hřbitovy, na Pohoří a nad Tuhaní.  

Cestovní ruch 

Zázemí pro cestovní ruch je v obci jen velmi malé, chybí dostatek ubytovací kapacity, 

stravovací zařízení a potřebná infrastruktura.  edná se o skrytý potenciál obce, neboť 

geografická poloha na rozhraní Českého ráje a Krkonoš skýtá velké možnosti pro rekreanty 

zaměřené na aktivní a sportovní dovolenou.  

Pamětihodnosti 

Na území obce se nachází řada památek především regionálního významu.  edná se o  

 socha Korunování Panny Marie u budovy ZŠ ve Stružinci 

 socha sv. Jana Nepomuckého ve Stružinci 

 zvonice s novým zvonem ve Stružinci 

 Špýchárek čp. 24 – ukázka lidové architektury ve Stružinci 

 Čurdův statek čp. 5 – nemovitá kulturní památka v Tuhani 

 chráněná lípa srdčitá u Rajmových v Tuhani 

 kaple Nanebevstoupení Páně na Bezděčíně 

 pomník padlým v 1. světové válce ve Stružinci 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na území obce neleží žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody, ani žádná 

z lokalit soustavy NATURA 2000. Díky absenci velkých průmyslových objektů se přímo na 

řešeném území nenachází zdroje znečištění. Kvalita ovzduší je dobrá, zhoršená v topné 

sezóně, kdy bývá ovzduší znečištěno zplodinami z kotlů na tuhá paliva starší výroby.  

Problematický je hluk v obci v bezprostřední blízkosti silnice, a to především silnice 

III/28310. Ta je v hojné míře využívána pro přepravu kamene z košťálovského kamenolomu. 

Díky tomu je nejen silně poškozována vozovka silnice, ohroženi jsou chodci a obyvatelé 

obce, ale dochází také k nadměrnému hluku napříč celým Stružincem.  

V souvislosti s košťálovským kamenolomem je zde další nebezpečí, které ohrožuje 

životní prostředí, a tím je neustále pokračující se rozrůstání kamenolomu směrem ke k. ú. 

Stružince. Tento problém, který se dotýká více obcí, je intenzivně sledován a řešen. Při 

odstřelech se tlakové a zvukové vlny šíří do okolí, citelné je především v severní části obce 

a negativně ovlivňuje kvalitu života v obci a přilehlé krajině, kde ohrožuje fungující 

ekosystémy. Dalším problémem, který na sebe váže blízký kamenolom, je jeho postupná 

zavážka odpadem, která představuje v případě, že s ní nebude správně nakládáno, 

ekologickou hrozbu do budoucna. Časté jsou také její požáry, při kterých uniká do ovzduší 

množství škodlivin.  
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 ak již bylo uvedeno v části věnující se hospodářství, zemědělská půda je v naší 

oblasti obdělávána šetrně, není devastovaná, nedochází k monokulturnímu využití orné 

půdy. Na polích zatím nedochází k nadměrné erozi. A pokud ano, především z důvodů 

dlouhotrvajících intenzivních dešťů jako, jsou ze strany uživatelů zemědělských pozemků 

činěny kroky, aby se tento stav zlepšil a eroze byla omezena. Z těchto důvodů v posledních 

letech vznikly v řadě lokalit tzv. protierozní zatravněné pásy, v kritických místech se více 

střídají plodiny schopné pojmout či aspoň zpomalit přívalové srážky. Pro celé území je tak 

typické zastoupení v hojné míře lučin, remízků a okrajové části obce jsou zalesněny. Stav 

divoké zvěře regulují členové Mysliveckého sdružení Pavlenka. Díky zlepšujícímu se systému 

nakládání s odpadními vodami nedochází k nadměrnému znečišťování Stružineckého potoka 

a dalších vodních toků.  

Na území obce se v nepravidelných intervalech objevují černé skládky. Tento projev 

vandalismu nejen narušuje vzhled obce, ale je především nežádoucím zásahem a narušením 

krajiny.  ejich odstranění musí řešit obec. V jedné z místních firem manipulují 

s nebezpečnými látkami, ale doposud nedošlo k havárii, která by ohrozila okolní krajinu.  

SPRÁVA OBCE 

Obecní úřad 

Obecní úřad Stružinec zajišťuje správu pouze pro území obce. Nadřazenou obcí 

s pověřeným úřadem je Lomnice nad Popelkou, obcí s rozšířenou působností jsou Semily. 

V těchto obcích na příslušných úřadech mohou občané obce vyřídit veškerou agendu, která 

je v kompetencích daného úřadu. Stavební úřad pro obec Stružinec se nachází v Lomnici nad 

Popelkou. Obec zaměstnává dva zaměstnance.  edním z nich je administrativní pracovnice, 

která zajišťuje chod obecního úřadu po stránce administrativní a účetní. Druhým 

zaměstnancem je technický pracovník, který zajišťuje základní údržbu a opravy na majetku 

obce, péči o obecní zeleň a volná prostranství, zimní úklid apod.  

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je standardně sedmičlenné, současné vedení obce vzešlo z voleb 

v říjnu 2018 a jeho volební období končí na podzim roku 2022. Po vzdání se mandátu je 

současné zastupitelstvo šestičlenné, neboť nebylo možné odstupujícího zastupitele obce 

nahradit. Pracuje ve složení   

  aromír Hrubý – starosta 

 Přemysl Šulc – místostarosta 

 Ing. Petr Váňa – předseda kontrolního výboru 

 Ing. Zuzana Schreyerová – předseda finančního výboru 

 Bohuslav Chlumský – člen finančního a kontrolního výboru 

 Michal Borůvka – člen finančního a kontrolního výboru 
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Zastupitelstvo obce se pravidelně schází každý druhý čtvrtek v měsíci a dvakrát ročně 

pořádá neformální besedu s občany na území obce (pravidelně se koná ve Stružinci a také 

v Tuhani).  

Hospodaření obce 

Současné vedení obce usiluje o sestavení rozpočtu s vyrovnanou příjmovou 

a výdajovou složkou. Obec má v tuto chvíli našetřenou finanční rezervu určenou pro rozvoj 

obce, kterou si vytvořila v předchozích letech. Obec Stružinec v minulých letech dostatečně 

nevyužívala možností žádat dotace na nejrůznější projekty. Projekty nebyly připraveny 

v zásobníku projektů pro jejich rychlou realizaci. To svědčí o nedostatečném využívání 

volných veřejných prostředků ve prospěch obce. 

Rozpočet obce v jednotlivých letech 

 ÚHRN 

PŘÍJMŮ 

ÚHRN 

PŘÍJMŮ 

ÚHRN 

VÝDAJŮ 

ÚHRN 

VÝDAJŮ 

Rozdíl příjmů 

a výdajů 

 Schválený 

rozpočet 

Skutečnost Schválený 

rozpočet 

Skutečnost skutečnost 

2015 8 383 000 9 330 451 8 719 952 6 897 332 2 433 119 

2016 8 709 800 9 614 510 10 650 000 8 801 858 812 652 

2017 9 124 800 10 740 804 11 049 059 9 945 200 795 604 

2018 10 963 000 11 849 901 12 261 671 12 498 961 - 649 060 

2019 11 635 800 13 097 689 12 745 481 10 173 190 2 924 499 

2020 12 194 700 10 182 295 14 180 512 5 891 530 4 290 765 

Rok 2020 = skutečnost k datu 31. 10. 

Seznam získaných dotací od roku 2015 do roku 2020 

 Snížení energetické náročnosti v budově ZŠ a MŠ a instalace tepelného čerpadla – rok 

2011–2012; výše dotace 1,655 tis. Kč 

 Návrh Územního plánu Stružinec – rok 2013; výše dotace 93,5 tis. Kč 

 OÚ – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí – rok 2013 

(výměna oken, nová střecha, zateplení budovy); výše dotace 1,926 tis. Kč 

 Nákup nových pneumatik na IFA W50 – rok 2013; výše dotace z rozpočtu LK 21 tis. Kč 

 Nákup dálkového sirénového přijímače – rok 2014; výše dotace z rozpočtu LK 22 tis. Kč 

 Nákup vozidlové radiostanice – rok 2015; výše dotace z rozpočtu LK 17 tis. Kč 
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Finanční majetek obce k 31. 10. 2020 

Bytové domy (8 649 739 Kč) 

Dům kampelička čp. 112    4 940 409 Kč 

Obecní bytovka     980 948 Kč 

Dům čp. 144      2 133 668 Kč 

Obecní dům na Pohoří čp. 22     594 714 Kč 

 

Budovy pro služby (13 616 653 Kč) 

Základní škola       5 439 638 Kč 

Obecní úřad       3 334 195 Kč 

Dům Nová tělocvična      4 649 921 Kč 

Požární zbrojnice      162 899 Kč 

 

Jiné nebytové domy (817 549 Kč) 

Dům pohostinství čp. 60    799 029 Kč 

Vodárna + bazén, st. p. č. 276    18 520 Kč 

 

Komunikace a veřejné (16 322 183 Kč) 

Most u Klámrtových čp. 89    69 956 Kč 

Most u Meierových      2 100 Kč 

Most u Pičmanových      1 428 Kč 

Nezpevněné měkké cesty     481 833 Kč 

Cesty tvrdé asfaltové      3 204 523 Kč 

Cyklostezka pod hřištěm    712 264 Kč 

Veřejné osvětlení – stezka pod hřištěm   125 147 Kč 

Most u Maškových      18 080 Kč 

Veřejné osvětlení      201 463 Kč 

Most k hřišti       22 000 Kč 

Kanalizační řád na síd. Cikánka   190 000 Kč 

Prostranství před hasičárnou     97 198 Kč 

Most u rybníka     30 000 Kč 

Veřejné osvětlení sídl. Cikánka   89 296 Kč 

Kanalizační řád s chodníkem     2 015 065 Kč 

Chodník při silnici – Kolářův kopec   2 907 975 Kč 

Veřejné osvětlení podél chodníku – Kolářův kopec  305 653 Kč 

Chodník sv. Jan – zastávka BUS   888 473 Kč 

Kanalizační řád v ulici Nad Chalupami  799 890 Kč 

Parkoviště u školy     250 355 Kč 

Nezpevněné obecní cesty v Tuhani    310 887 Kč 

Bezprašné obecní cesty     1 728 384 Kč 

Zatrubnění části Hořenského potoka    656 165 Kč 
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Veřejné osvětlení      36 370 Kč 

Parkoviště u bývalé školy    22 923 Kč 

Most na Cikánku      17 349 Kč 

Nezpevněné obecní cesty na Pohoří   204 370 Kč 

Nová silnice na Pohoří     314 364 Kč 

Veřejné osvětlení       99 675 Kč 

Odstavná plocha u hřbitova    102 801 Kč 

Opěrná zeď u čp. 111     416 146 Kč 

 

Jiné inženýrské sítě (2 136 174 Kč) 

Vodojem pro rozvod vody na Pohoří   1 500 Kč 

Vodovod na hřbitov     9 545 Kč 

Odpad ze septiku u bývalé školy   27 559 Kč 

Obecní vodovod na Pohoří     188 192 Kč 

Čistírna odpadních vod – kanalizační řád, trativod  452 665 Kč 

Vodovod       957 084 Kč 

Vodovod – prodloužení Cikánka k čp. 119   499 629 Kč 

 

Ostatní stavby (7 713 284 Kč) 

Přístřešek u školy      313 191 Kč 

Čekárna u váhy bez čp.     18 800 Kč 

Čekárna u rybníka bez čp.     23 500 Kč 

Vodní nádrž pod Hůrkou     40 947 Kč 

Zvonice       6 386 Kč 

Pomník padlých I. sv. v.    68 494 Kč 

Místní rozhlas       82 154 Kč 

Opěrná zeď – U Toníka čp. 47    849 535 Kč 

Pomník rudoarmějce      1 428 Kč 

Rozvod místního rozhlasu     82 154 Kč 

Zatrubnění potoka u školy     108 288 Kč 

Zatrubnění potoka u čp. 92     196 883 Kč 

Vodní nádrž u čp. 166 Strukart    40 000 Kč 

Vrt na Pohoří - st. p. č. 124     180 123 Kč 

Regulace potoka u čp. 166 Stukart    12 000 Kč 

Autobusová zastávka Hříšník     37 430 Kč 

Propojení místního rozhlasu Tuhaň    30 000 Kč 

Čekárna Hříšník II      11 000 Kč 

Informační tabule      49 022 Kč 

Nástupiště – zastávka u rybníka    52 119 Kč 

Prostranství naproti sousoší sv. Trojice   94 683 Kč 

Studna v lese (Zelený háj – za čp. 23)   5 699 Kč 
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Vodní nádrž stará      14 670 Kč 

Oplocení hřbitova      55 117 Kč 

Hřbitov       8 500 Kč 

Pomník odbojářům k 70. výročí II. sv. v.   12 026 Kč 

Dřevěný kříž       1 386 Kč 

Požární nádrž na dolním konci    114 210 Kč 

Rozvod místního rozhlasu     130 000 Kč 

Dětské hřiště pod lesem     439 673 Kč 

Dětské hřiště – oplocení    68 973 Kč 

Místní rozhlas       15 422 Kč 

Čistírna odpadních vod Pohoří – oplocení   18 002 Kč 

Autobusová čekárna na hořením konci   59 638 Kč 

Autobusová čekárna u OU    59 638 Kč 

Autobusová čekárna u Dostálů    59 638 Kč 

Autobusová čekárna u vrtu     59 638 Kč 

Autobusová čekárna v Zeleném háji    63 887 Kč 

Autobusová čekárna v Zeleném háji    63 887 Kč 

Oplocení tenisového kurtu – p. p. č. 1417/2   16 272 Kč 

Informační tabule u váhy     4 116 Kč 

Přístřešek pro kontejnery u školy    119 661 Kč 

Rybník        3 831 003 Kč 

Rybník – lávka      132 858 Kč 

Rybník – stojací lampa LED     19 584 Kč 

Rybník – lavička na ostrůvku     8 140 Kč 

Kontejnerové stání u rybníka     33 510 Kč 

 

Kulturní předměty 

Socha Korunování Panny Marie    1 Kč 

Socha sv. Jana Nepomuckého    1 Kč 

Kamenný kříž s Kristem a Boží Trojicí v Tuhani  1 Kč 

Kamenný kříž (Pohoří)     1 Kč 

Bezpečnost 

Výskyt kriminality v obci, nežádoucí sociálně-patologických jevů a podnětů, které je 

nutné řešit pomocí policejních složek, je vzhledem k velikosti obce malý. V roce 2019 bylo 

řešeno 11 přestupků a 10 trestných činů s 90 % úspěšností objasnění trestných činů. Na 

území obce operuje Policie ČR – obvodní oddělení v Lomnici nad Popelkou, pro celou obec je 

vyčleněn jeden příslušník oddělení, který lépe zná poměry v obci, komunikuje.  

Obecní policie zřízena není, ale obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Městem 

Semily – městská policie v Semilech na základě smlouvy provádí v obci měření rychlosti, 
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a pomáhá tak zvýšit bezpečnost provozu. K pomoci v nouzi slouží jednotka požární ochrany 

V, kterou obec zřizuje, jejími členy jsou příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Stružinec.  

Vnější vztahy a vazby 

Obec Stružinec využila možnost zapojit se do místních organizací zaměřených na 

rozvoj území a podporu cestovního ruchu.  e členem Mikroregionu Pojizeří a současně s tím 

jsou všechny obce mikroregionu členy Místní akční skupiny Brána do Českého ráje. 

V budoucnu by obec byla ráda více aktivní v získávání dotačních prostředků pomocí těchto 

subjektů, které by jí umožnily efektivní rozvoj. Díky členství v těchto organizacích je zlepšena 

také propagace obce za hranicemi regionu.  

Komunikace s občany 

Vedení obce pro komunikaci s občany využívá místního funkčního rozhlasu.  ednou 

měsíčně jsou zprávy ze života obce zveřejňovány v Lomnických novinách, kde je samostatná 

rubrika „Ze Stružince”. Obec má také nové webové stránky, je aktivní i na Facebooku, kde 

má svoji oficiální stránku obce. Od roku 2019 využívá obec pro informování občanů také 

mobilní rozhlas. Nové vedení obce se snaží pravidelně pořádat setkání s občany, v roce 2020 

to nebylo možné z důvodu epidemie Covid-19. K zachycení života v obci je vedena kronika, 

od roku 1960 jsou zpracovávány fotoknihy. Členové zastupitelstva také zajišťují pravidelné 

gratulace u jubilantů.  
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NÁVRHOVÁ ČÁST  

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Obec Stružinec doposud neměla zpracovaný program rozvoje obce z předchozího 

období, tudíž nebylo možné zpracovat vyhodnocení předcházejícího programu rozvoje obce 

a na jeho základě pokračovat v dalším rozvoji. Východiska po návrhovou část tak vycházejí 

především ze zpracované SWOT analýzy analytické části a řízených rozhovorů s členy 

zastupitelstva obce, kteří byli při zpracování zároveň členy pracovní skupiny pro přípravu 

programu rozvoje obce.  

Zpracování programu rozvoje obce začalo v září roku 2020. V první fázi proběhl sběr 

statistických dat a informací, ve druhé fázi řízené rozhovory s vybranými představiteli obce. 

Souběžně s tím proběhlo i vyhodnocení realizovaných aktivit současného vedení obce od 

října 2018 do listopadu 2020.  ednání pracovní skupiny s prvním kolem připomínkovacího 

procesu proběhlo v prosinci 2020. Projednání se zastupiteli obce proběhlo XX.XX.XXXX. 

Vzhledem k epidemii Covid-19 proběhlo projednání s občany XX.XX.XXXX formou XX 

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY  

 Výhodná poloha vůči správním centrům, jejich dostupnost  

 Silné a fungující vazby se sousedním městem Lomnice nad Popelkou 

 Přirozeně se vyvíjející sídelní struktura bez výrazných negativních zásahů 

 Stabilní populace s přirozeně zastoupenými všemi věkovými kategoriemi 

 Fungující spolková činnost udržující komunitní život v obci 

 Odborná a šetrná péče o lesní i zemědělské pozemky díky spolupráci 

s odborným lesním hospodářem a zemědělským podnikem 

PŘÍLEŽITOSTI  

 Rozvoj rekreačního potenciálu obce 

 Využití společenské funkce obecních lesů 

 Zlepšení propagace obce 

 Zefektivnění procesů vedoucích k získávání dotací na realizaci projektů dle 

potřeby 

 Rozvoj občanské vybavenosti  

 Rozvoj příležitostí pro poskytnutí bydlení 

 Využití exkluzivity osady Bezděčín – vesnická zóna aj. 

SLABÉ STRÁNKY 

 Absence železniční zastávky 
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 Špatný stav komunikace vedoucí napříč obcí, komunikace propojující Stružinec 

s Tuhaní 

 Absence zařízení, které poskytuje dlouhodobě prostor pro scházení obyvatelů 

obce 

 Nutnost vyjížďky za službami, dalším vzděláváním a prací 

HROZBY 

 Rozšiřování kamenolomu v Košťálově  

 Omezení dopravní obslužnosti 

 Změny stále trvajících trendů v chování lidí – úpadek zájmu o spolkovou 

činnost aj.  

 Politická nestabilita 

 Narušení sousedských vztahů  

 Vytvoření problémové komunity  

 Možnost vzniku brownfieldu v případě ukončení činnosti v některém 

z průmyslových objektů na území obce 

STRATEGICKÁ VIZE 

Tato vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec vyvíjet 

a měnit, jaký bude mít vliv na život v obci, soubor představ a priorit. Vize je nástrojem, který 

vede rozvoj obce určitým směrem.  

 

 Obec Stružinec je příjemným a bezpečným místem k životu v rozmanité 

krajině na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší s přirozeně se vyvíjející 

urbanistickou zástavbou bez narušení charakteru obce developerskými 

projekty.  

 Infrastruktura a majetek obce jsou v dobrém technickém stavu.  

 Obyvatelé mají k dispozici základní prvky fungující občanské vybavenosti, díky 

činnosti spolků a úzkým vazbám na sousední Lomnici nad Popelkou také 

pestrou nabídku možností na trávení volného času.  

 Harmonické sousedské vztahy a duch pospolitosti činí z obce Stružinec obec, 

kde se dobře žije nejen dlouholetým obyvatelům, ale také nově se stěhujícím 

obyvatelům do obce. 

 

CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY 

V rámci přípravy programu rozvoje obce Stružinec byly definovány 4 základní cíle – 

oblasti rozvoje obce Stružinec v následujícím období.  sou to   
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 Cíl 1: Rekonstrukce a výstavba dopravní a technické infrastruktury 

 Cíl 2: Rozvoj a údržba obce 

 Cíl 3: Využití potenciálu obce 

 Cíl 4: Podpora společenské funkce obce 

 

 ednotlivé cíle byly rozpracovány do opatření, která zastřešují aktivity obdobného 

charakteru.  ejich důležitost byla pomocí škálování, které provedli členové přípravné 

pracovní skupiny, rozděleny podle důležitosti do třech kategorií  

 VYSOKÁ DŮLEŽITOST – aktivity, které vyžadují dle možností realizaci v co možná 

nejkratším čase – hodnota 3 

 STŘEDNÍ DŮLEŽITOSTI – aktivity, s jejichž realizací je třeba počítat ve střednědobém 

horizontu – hodnota 2 

 NÍZKÁ DŮLEŽITOST – aktivity, jejichž realizace není akutní, je spíše otázkou finančních 

možností – hodnota 1 

 

Cíl 1: Rekonstrukce a výstavba dopravní a technické infrastruktury 

 

Opatření 1.1: Rekonstrukce a výstavba technické infrastruktury 

1.1.1:  Rekonstrukce VŘ v lokalitě „Na Cikánce” – hodnota 3 

1.1.2:  Osazení obce hydranty, oprava stávajících hydrantů – hodnota 2 

1.1.3:  Vybudování obecního osvětlení v lokalitě „Na Cikánce” – hodnota 3 

1.1.4:  Vybudování obecního osvětlení na Pohoří – hodnota 3 

1.1.5:  Vybudování obecního osvětlení podél cesty Stružinec – Pohoří – hodnota 3  

1.1.6:  Vybudování obecního osvětlení v Tuhani – hodnota 2 

 1.1.7:  Průběžná oprava a údržba požárních nádrží na území obce – hodnota 2 

Opatření 1.2: Rekonstrukce a výstavba dopravní infrastruktury včetně 

bezpečnostních prvků 

1.2.1:  Osazení křižovatky „Zelený háj ” osvětlením a dalšími prvky za účelem zvýšení 

 bezpečnosti – hodnota 1 

1.2.2:  Instalace prvků zvyšujících bezpečnost dopravy na území obce (přechody pro 

 chodce, informativní radar pro měření rychlosti, vodorovné a svislé dopravní 

 značení aj.) – hodnota 3 

1.2.3:  Regulace parkování na území obce s cílem zajištění průjezdnosti obce pro 

 složky IS, svoz odpadů aj. – hodnota 3 

1.2.4:  Snaha o společný postup s Libereckým krajem ve věci rekonstrukce páteřní 

 komunikace obce včetně propustků a mostků – hodnota 3 

1.2.5.1:  Rekonstrukce obecní cesty – BEZDĚČÍN – hodnota 3 

1.2.5.2:  Rekonstrukce obecní cesty – HŮRKA – hodnota 3 

1.2.5.3:  Rekonstrukce obecní cesty – POHOŘÍ – hodnota 3 
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1.2.5.4:  Rekonstrukce obecní cesty – RUDOLFÁK – hodnota 2 

1.2.6:  Rekonstrukce cesty Tuhaň – Stružinec (snaha o společný postup s dalšími 

 vlastníky) – hodnota 1 

 

Cíl 2: Rozvoj a údržba obce 

 

Opatření 2.1: Zajištění systematického rozvoje a péče o veřejné prostranství obce

 2.1.1:  Dovybavení obce technikou umožňující údržbu zeleně, komunální správu, 

  zimní údržbu obce – hodnota 3 

2.1.2:  Vytvoření funkční, relaxačně sportovní zóny v lokalitě u rybníka, včetně hřiště 

pro workout – hodnota 3 

2.1.3:  Vytvoření funkční společenské zóny v lokalitě u sv. Trojice, a to za účelem 

vytvoření obecního prostoru umožňujícího setkávání občanů – hodnota 3 

 2.1.4:  Dovybavení příhodných lokalit obce běžným mobiliářem – lavičky, odpadkové 

  koše, obecní rozcestníky, dopravní a výstražné značky – hodnota 2 

 2.1.5:  Vybudování dětského hřiště u restaurace v Tuhani – hodnota 1 

Opatření 2.2: Rekonstrukce obecního majetku  

 2.2.1:  Revitalizace školní zahrady a vybudování venkovní třídy – hodnota 3 

 2.2.2:  Rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu – hodnota 2 

 2.2.3: Vybudování bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu – hodnota 3  

 2.2.3:  Rekonstrukce společenských prostor v hasičárně na Pohoří – hodnota 3 

 2.2.4:  Výměna oken v restauraci Tuhaňka – hodnota 2 

Opatření 2.3: Péče o památky  

 2.3.1:  Návrat zvonu do zvonice v Tuhani – hodnota 2 

 2.3.2:  Návrat zvonu do zvonice na Pohoří – hodnota 1 

 2.3.3:  Rekonstrukce pomníku na hřbitově v Tuhani – hodnota 2 

 2.3.4:  Postupná rekonstrukce soch na území obce – hodnota 2 

 

Cíl 3: Využití potenciálu obce 

 

Opatření 3.1 Příprava nových projektů 

 3.1.1:  Zpracování projektové dokumentace pro zajištění bezbariérovosti obecního 

  úřadu – hodnota 3 

3.1.2:  Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci školní zahrady 

a vybudování venkovní třídy – hodnota 3 

3.1.2:  Zpracování studií a následně projektové dokumentace pro vybudování 

funkčních veřejných prostranství – hodnota 3 

Opatření 3.2: Příprava a rozvoj lokalit pro výstavbu nových rodinných domů 

Opatření 3.3: Rozšíření bytového fondu obce 
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3.3.1:  Rekonstrukce části domu čp. 144 za účelem vybudování dvou bytových 

jednotek – hodnota 3 

Opatření 3.4: Zajištění dlouhodobě kvalitního životního prostředí 

 3.4.1:  Zefektivnění a zkvalitnění nakládání s odpady – hodnota 2 

3.4.2:  Zajištění ochrany obce před nebezpečím souvisejícím s rozšiřováním 

kamenolomu Košťálov – hodnota 3 

Opatření 3.5: Rozvoj cestovního ruchu a infrastruktury cestovního ruchu 

 3.5.1:  Snaha o vyhlášení osady Bezděčín vesnickou památkovou zónou – hodnota 1 

 3.5.2:  Vybudování naučných stezek na území obce – hodnota 1 

 

Cíl 4: Podpora společenské funkce obce 

 

Opatření 4.1: Systematická podpora MŠ a ZŠ Stružinec s cílem dlouhodobého 

udržení fungující školy v obci 

Opatření 4.2: Podpora spolků, kulturního, společenského a sportovního života obce 

Opatření 4.3: Rozvoj občanské vybavenosti obce 

4.2.1  Rekonstrukce domu čp. 144 za účelem znovuotevření prodejny potravin 

a smíšeného zboží v obci – hodnota 3 

Opatření 4.4: Rozvoj vlastní iniciativy obce při realizaci obecních komunitních 

akcích 

4.3.1:  Realizace vlastních obecních akcí s cílem udržení tradic a prezentace obce se 

snahou o zapojení širokého spektra místních obyvatel a návštěvníků obce 

(akce typu jarmark, pouť, posvícení, masopust aj.) – hodnota 3 

Opatření 4.5: Zvýšení informovanosti občanů, zvýšení jejich zájmu o dění v obci  

 4.4.1:  Zahájení vydávání obecního občasníku – hodnota 1 

FINANCOVÁNÍ  

Finanční náklady na realizaci výše uvedených aktivit v krátkém časovém horizontu 

vysoce převyšuje možnosti rozpočtu obce Stružinec. Zastupitelstvo obce tak bude 

postupovat systematicky – postupně zpracovávat projekty k realizaci a zabývat se dle 

možností jejich realizací. K tomu jim bude pomáhat roční akční plán, který bude výhledem 

možných realizací na jednotlivé roky. Nezbytným předpokladem k úspěšnému naplňování 

programu rozvoje obce je aktivní zapojení se do možností, které nabízejí dotační tituly 

a obec Stružinec má v této oblasti do této chvíle značné rezervy.  

PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Vzhledem k velikosti obce není zřizován samostatný orgán, který by byl zodpovědný 

za realizaci programu rozvoje obce. Za realizaci programu rozvoje obce a naplňování 
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jednotlivých cílů pomocí realizovaných aktivit je zodpovědné zastupitelstvo obce v čele se 

starostou obce. 

Úkolem zastupitelstva obce, jakož i pracovní skupiny naplňování programu rozvoje 

obce je průběžná aktualizace dokumentu a jeho revize, příprava ročního akčního plánu, 

včetně jeho vyhodnocení, vyhledávání dotačních titulů za účelem realizace jednotlivých 

aktivit. Všechny tyto záležitosti budou projednávány průběžně po celý rok při jednáních 

zastupitelstva obce, zejména pak při přípravě rozpočtu na nadcházející roky, kdy proběhne 

vyhodnocení ročního akčního plánu a příprava plánu na rok nadcházející. Kontrolu procesů 

bude provádět kontrolní a finanční výbor obce.  

 

 

PROGRAM ROZVOJE OBCE STRUŽINEC na období let 2021–2026 byl schválen 

zastupitelstvem obce dne 18. 2. 2021 usnesením číslo 4/2/21 jednohlasně všemi 

zastupiteli.  

 

 

Ve Stružinci dne 23. 2. 2021 

Jaromír Hrubý 

starosta obce 

 


