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ÚVOD

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o
obcích, je Program rozvoje obce (PRO). Program rozvoje obce Staré Bříště je
koncepční a rozvojový dokument schválený zastupitelstvem obce v roce 2015
s výhledem na období následujících 10 let. Tento dokument vychází ze současného
stavu veřejných a soukromých aktivit na území obce a jeho hlavním smyslem je
organizace rozvoje obce na základě různorodých zájmů tak, aby obec dlouhodobě
prosperovala jako celek. Rozvoj obce spočívá jednak ve vytvoření kvalitního
prostředí pro současné obyvatele obce, ale také v zajištění podmínek pro zvýšení
počtu trvale žijících obyvatel obce.
Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:
občanská vybavenost a kvalita života
doprava a technická infrastruktura
územní rozvoj
ochrana životního prostředí
1

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A1. Charakteristika obce:
Oficiální název:
Přidružené části:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
IČO:
Číslo účtu:

Obec Staré Bříště
Staré Bříště, Vlčí Hory
Staré Bříště 11, 396 01 Humpolec
724369347, 737865598
obec@starebriste.cz
00511234
3050855/0300

Obec Staré Bříště má v současné době 60 trvale žijících obyvatel. První písemná
zmínka v historických dokumentech se váže k roku 1437. Obec Staré Bříště vždy
byla součástí venkovského osídlení této části vrchoviny, oblasti s malým počtem a
nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Ve 20 století, v rozmezí let
mezi světovými válkami, až do let šedesátých, vládl v obci poměrně čilý společenský
ruch. Byla zde hospoda, později pohostinství, kde se scházel organizovaný spolek
dobrovolných hasičů a v hospodě samotné se pořádaly zábavy a tancovačky.
V roce 1958 bylo pohostinství zrušeno a postupně také, jak odcházeli nositelé tradic,
zanikl i spolek hasičů. Na sklonku století se obec pomalu vylidnila a selská stavení
převzala funkci rekreačních chalup. Poměr rekreačních chalup a chat k trvale
obydleným usedlostem je v současné době výrazně nad 50%, ale řada jejich majitelů
v obci de facto žije a bydlí. Nástupem třetího milénia začaly v obci opět ožívat různé
kulturní a společenské aktivity.
Celková výměra správního území je 531 ha. Leží zde hlavní sídlo Staré Bříště,
lokalita Vlčí Hory a další samoty, chaty, nebo malé soubory staveb ve volné krajině
po celém území obce. Nejvýše položené místo je 614m n.m., pod vrcholem kopce
Soví hať, nejnižším bodem je potom údolí Jankovského potoka, který při západním
okraji dosahuje 493m n.m. Samotná obec potom leží v nadmořské výšce 515 a
542m.
Výraznými prvky krajiny jsou vodoteče a rozsáhlé lesní masivy. Nejdelší vodotečí na
území Starých Bříšť je Hejnický potok, který protéká napříč celým územím a vlévá se
do Jankovského potoka a ten potom odvádí vody do vodní nádrže Sedlice na řece
Želivce. Hejnický potok je napájen velkým množstvím rybníků a rybníčků, největšími
jsou rybníky Sýkora a Vilímek. Sýkora je více rybníkem v rekreační části obce,
obestavěný rekreačními objekty, Vilímek naproti tomu klidným místem bez výrazné
rekreační zástavby, kde lze sledovat vodní ptactvo a živočichy.
Jankovský potok na území Starých Bříšť byl v r.1992 vyhlášen za národní přírodní
památku. Chráněné území zahrnuje tok a údolní nivu Jankovského potoka v délce
cca 13km. Hlavním předmětem ochrany je unikátní populace kriticky ohrožené
perlorodky říční a vyskytuje se zde i vydra říční.
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Co se týče napojení na dopravní infrastrukturu, tak díky snadné dostupnosti z dálnice
D1 a zároveň klidné, odlehlé poloze a mimořádné přírodní atraktivitě, se obec Staré
Bříště stala velice vyhledávaným místem k rekreaci. Hlavním sídlem prochází silnice
II/347, která je silnicí II. třídy a končí zaústěním silnici II/602 u Strměch. Místní část
Vlčí Hory je dostupná ze silnice III. třídy III/34773 od obce Bystrá, obtížnější dopravní
dostupnost mají některé samoty a chaty.
V místní části Staré Bříště je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě
obce, byl postaven v 50. letech minulého století a je na něj napojena většina obyvatel
této místní části. Vodovod je zásobován podzemní vodou ze dvou lokalit západně od
obce, jímání je prováděno pomocí 3 kopaných studní. Studny S1 a S2 slouží jako
hlavní zdroj, studna S3 není v současnosti připojena k vodovodu. Akumulaci tvoří
objem vody ve studních. Voda ze studní je přiváděna do spotřebiště gravitačními
řady. Svodný řad ze studny S1 do S2 je z PE DN 25 mm délky 62 m. Zásobní řad ze
studny S2 k armaturní šachtě je z PVC DN 80 mm délky 620 m. Rozvodné řady po
obci jsou z PVC DN 80 a 90 mm v celkové délce 601 m. V obci není vybudována
kanalizační síť ani čistička odpadních vod.
Obec zrekonstruovala budovu obecního úřadu a v přízemí vybudovala zázemí
s výčepem, které je občany hojně využíváno pro posezení a pořádání kulturních akcí.
Na budovu obecního úřadu navazuje i budova technického skladu. Přilehlý pozemek
byl vykoupen pro potřeby obce, je využíván jako veřejné prostranství a předpokládá
se zde vybudování víceúčelového hřiště.
A2. Silné a slabé stránky obce:
Silné stránky
- Finanční stabilita obce
- Kvalitní životní prostředí v okolí obce
- Dopravní dostupnost hlavního sídla
- Veřejná prostranství v majetku obce
- Vodovod v místní části Staré Bříště v majetku obce
- Obecní pozemky vhodné k zastavění
- Zrekonstruovaná budova obecního úřadu a navazující společenský život
- Platný územní plán
Slabé stránky
- Chybějící sportovní zařízení v obci
- Nedostatečné dopravní komunikace k samotám a chatám mimo hlavní sídlo
- Nedostatečné komunikace k okolním turistickým cílům
- Není vybudovaná kanalizace a ČOV
- Nedostatečné autobusové spojení
- Chybějící vodovod v místní části Vlčí Hory
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Vodovod v místní části Staré Bříště nemá dostatečný přítok a akumulaci v
období sucha
Malý počet trvale žijících mladých rodin s dětmi a s tím související stárnoucí
populace v obci

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B1. Strategická vize
Dlouhodobým cílem Programu rozvoje obce Staré Bříště je vytvoření podmínek pro
trvalý život občanů v obci, a to zejména rodin s dětmi, které zajistí kontinuitu vývoje
obce. Mezi základní podmínky pro takové fungování obce patří dostatečná
infrastruktura, ať již jde o vytvoření nových stavebních parcel, dopravní dostupnost,
zásobování obyvatel pitnou vodou nebo výstavbu kanalizace a ČOV, ale neméně
důležité je také zázemí pro kulturní a společenské vyžití obyvatel (výstavba
sportovišť, obecní hospoda, značené a udržované stezky). Při vytváření podmínek
pro lepší život obyvatel obce je však nutné respektovat principy trvale udržitelného
rozvoje, abychom zachovali nejcennější aktivum obce, kterým bezesporu je kvalitní
životní prostředí v okolí Starých Bříšť.
B2. Opatření a aktivity
OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit odpovídající nabídku veřejných služeb a infrastruktury v oblastech
využití volného času.
- výstavba víceúčelového hřiště
- obnova dětského hřiště
- podpora organizace sportovních a kulturních akcí
- údržba budovy obecního úřadu a obecního výčepu
- vytvoření značené turistické/cyklo stezky k rybníkům Sýkorák, Vilímek
- obnova a údržba kulturních a historických památek, zejména obecní
kapličky
DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce na okolní města a obce a
vybudovat kvalitní místní komunikace.
- výstavba dopravní komunikace mezi obcí a rybníkem Sýkorák
s navazujícími chatami a bývalým mlýnem
- posílení vodovodu ve Starých Bříštích napojením na další studni a
vybudováním akumulačního vodojemu
- vybudování vodovodu v místní části Vlčí Hory
- vybudování kanalizace a ČOV v obci
- opravy a rekonstrukce místních komunikací
- oprava a údržba mostu přes Hejnický potok, případně úprava mostu a okolí,
aby byl zajištěn odvod vody i při povodňových stavech
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výstavba čekárny na autobus v centru obce
podpora dopravní obslužnosti obce i místních částí
údržba a modernizace sítě veřejného osvětlení
podpora nových datových sítí v obci
obecní rozhlas, případně jiná forma přímé komunikace s občany, zejména
pro účely krizového řízení

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Cílem je především udržení aktuálního územního plánu, který zajistí další rozvoj
obce a respektování maximální ochrany životního prostředí.
- pořízení změny územního plánu obce Staré Bříště, aby ÚP podpořil novou
výstavbu a zároveň respektoval životní prostředí
- vytváření stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů k trvalému bydlení
na obecních pozemcích Na Příhonu
- hledání nových lokalit pro novou výstavbu namísto stávajících lokalit dle ÚP,
které jejich vlastnící k zástavbě dlouhodobě nevyužívají.
- provedení komplexních pozemkových úprav v celém katastru obce
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí.
- údržba veřejných prostranství
- stabilizace veřejné zeleně a veřejných prostranství
- vytváření odpočinkových míst
- péče a ochrana v obecních lesích, vybudování lesních cest pro zpřístupnění
obecních lesů
- odstraňování černých nepovolených skládek
- zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
- zachování biokoridorů a udržení prostupnosti krajiny pro občany i volně žijící
zvěř
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
- rozpočet obce
- dotace a granty kraje Vysočina
- dotace vypisované Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími centrálními
úřady

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Schváleno na zasedání zastupitelstva dne: 30. prosince 2015
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