Obec Dřevěnice má schválený Program rozvoje obce Dřevěnice na rok 2017 až 2021.
Řídící skupina, která byla ustanovena pro vedení tohoto PRO provedla zhodnocení tohoto
dokumentu kompletně za všechny roky dne 15. 11.2021 takto:
Splněné aktivity na rok 2017 až 2021:
1. Rekonstrukce a výstavba dopravní infrastruktury – výstavba a rekonstrukce
chodníků v obci, oprava místních komunikací:
Výstavba a rekonstrukce místní komunikace 5c a 4c – obec tuto cestu zaplatila ze svých
vlastních prostředků. Jedná se o cestu k Luksovým a Tauchmanovým.
Rekonstrukce místní komunikace 14c část1 – cesta byla rekonstruována za pomocí dotace
v roce 2019, jedná se o část cesty v délce 88 m, která byla v intravilánu obce. Jedná se o
cestu „Na Větrově“
Výstavba a rekonstrukce a výstavba cesty 14c část2 a 9c - obě cesty realizoval a financoval
Státní pozemkový úřad v roce 2020 na základě ukončených KPÚ a jejich délka činí 1,5 km. Dle
PSZ mají tyto cesty označení HC1 a HC5. Cesta 14c část 2 je od vesnice k „čarodějnicím“ a
cesta 9c na ní navazuje a vede ke skladováku a silnici III. třídy.
Výstavba místní komunikace 16c – cestu financovala obec s přispěním dotace. Dle PSZ má
tato cesta označení HC10. Jedná se o cestu podél Plastomy ke sportovnímu areálu.
Výstavba nových chodníků v části lokalita „ Lázeňská“ – obec má projekt zpracovaný a
realizovaný na I. část. Obec tuto výstavbu realizovala s pomocí dotace.
2. Rekonstrukce a výstavba technické infrastruktury – vodní stavby a veřejné
osvětlení:
Výstavba kanalizace a vodovodu lokalita „Na Chmelnici“ – projekt je realizován a
financován z obecních zdrojů.
Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě „Buda“ – projekt je ukončen a realizován
z prostředků obce
Rekonstrukce rybníku Hlíza – od jara roku 2021 vše realizuje a zároveň financuje Státní
pozemkový úřad na základě ukončených KPÚ. Práce budou ukončeny na jaře 2022.
Nová autobusová čekárna – hotovo, realizaci platila obec
Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě „Ke Skladováku“ – akce je hotova, obec vše
financovala ze svých zdrojů
Kompletní oprava veřejného osvětlení – dolní část chat u rybníka Hlíza – hotovo,
financováno ze zdrojů obce
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Dětské hřiště – v obci bylo vybudováno za pomoci dotací nové dětské hřiště a následně také
nové workoutové hřiště, na které přispěli někteří občané a firmy z obce.
3. Rekonstrukce objektů – oprava budov ve vlastnictví obce:
Oprava technické budovy obce – obec financovala akci s pomocí dotace
Oprava budovy obecního úřadu – všechny potřebné drobné opravy byly realizovány
z vlastních zdrojů obce.
Úprava pozemku, kde jsou umístěny kontejnery na třídění odpadu – místo bylo vyčištěno a
uklizeno
4. Rozvoj a údržba obce – příprava nových projektů, propagace, bydlení:
Příprava projektu na výstavbu místní komunikace 13c a 15c lokalita „Na Chmelnici“ –
projekt je hotový, obec jej financovala ze svých zdrojů.
Příprava projektu na rozšíření ČOV – projekt je zpracovaný a připravený k realizaci
Letní a zimní údržba – obec pravidelně dbá o uklízení všech pozemků, které má ve svém
vlastnictví – jedná se hlavně o sekání trávy a udržování pořádku. V zimním období obec
zajišťuje vyhrnování sněhu. Každý rok na podzim vysazuje obec nové stromy. V daném
období bylo v okolí obce na jejich pozemcích vysazeno víc jak 280 nových stromů.
Podpora fungování spolků v obci - obec každoročně finančně podporuje TJ Sokol Dřevěnice
a také SDH
Podpora při propagaci obce – obec zafinancovala vývěsní informační tabule. Budou
umístěny uvnitř obce a u opraveného rybníka Hlíza
Příprava projektu na osvětlení a elektrifikaci lokalita „Na Chmelnici“ – hotovo, financovala
obec ze svých zdrojů.
Příprava projektu na rekonstrukci rybníku Hlíza – hotovo, financoval Státní pozemkový úřad
Příprava projektu na výstavbu chodníku lokalita „Větrov“ a „Pod Kopcem“ – projekt je
zpracován a připraven k realizaci.
Příprava projektu na výstavbu chodníku lokalita „Lázeňská“ – projekt je hotový a
realizovaný I. část.
Změna územního plánu obce změna č.1 – obec má projednaný nový územní plán z roku
2021, jedná se již o změnu č.2
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Aktivity, které nebyly splněny a budou převedeny do nového zpracovaného Programu
rozvoje obce na rok 2022 až 2025.
V části Rekonstrukce a výstavba dopravní infrastruktury
Výstavba nových chodníků lokalita „Větrov“ a „Pod Kopcem“
Výstavba a rekonstrukce místní komunikace 13c a 15c
V části Rekonstrukce a výstavba technické infrastruktury
Výstavba a rozšíření stávající ČOV
V části Rekonstrukce objektů
Úprava pozemku lokalita „Větrov“, u garáží a část obce Dolánky, kde jsou kontejnery
V části Rozvoj a údržba obce
Příprava projektu na cyklostezku Dřevěnice – Radim
Vybudování víceúčelového hřiště
Aktivity, které byly splněny, ale budou dále vedeny v dalším Programu rozvoje obce na
období 2022 až 2025
V části Rozvoj a údržba obce
Letní a zimní údržba
Podpora a fungování spolků v obci
Podpora při propagaci obce
Tímto zhodnocením řídící skupina konstatovala, že byla splněna větší část aktivit, které
byly navrženy v PRO pro rok 2017 až 2021. Zůstaly aktivity, které jsou vázány na získání
dotací, protože se jedná o nákladné akce, na které nemá obec dostatek finančních
prostředků. Ty byly převedeny do nového PRO na roky 2022 - 2025.
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