Program rozvoje obce Svojkov
Návrh hospodářského a sociálního rozvoje obce Svojkov na období
2014 – 2020

I.

Analýza současného stavu:

1. Stručná charakteristika území obce:
Obec Svojkov leží severovýchodně od České Lípy. Rozkládá se v atraktivní terénní poloze
nad českolipskou kotlinou a výhodnou jižní a jihozápadní expozicí. Územím obce prochází
silnice II. třídy č. 268 – Mimoň – Zákupy – Svojkov – Sloup v Čechách – Nový Bor.
Přirozeným spádovým centrem město Nový Bor. Celková katastrální výměra obce činí 343 ha,
z toho lesní půda 79 ha, zemědělská půda 232 ha, rybníky a ostatní vodní plochy 6ha,
zastavěné plochy 4 ha a ostatní plochy 22 ha.
První písemná zpráva o osídlení obce je z roku 1370.
Celkový charakter obce je zemědělsko rekreační.

2. Stručná charakteristika demografického potencionálu obce:
Obec Svojkov je historickou lokalitou, která byla v minulosti relativně velkou sídelní
lokalitou s více než dvojnásobným počtem obyvatel proti současnosti. Po roce 1945 – po
druhé světové válce již nedošlo k plnému dosídlení, řada domů byla zlikvidována a potupně
se snižovala občanská vybavenost.
Dlouhodobý vývoj počtu trvale bydlících obyvatel:
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Do roku 2020 se předpokládá, že dojde k nárůstu obyvatelstva o 60 osob.
Dojížďka za prací do obce – 3 osoby
Vyjížďka za prací z obce – 108 osob
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Stav domovního a bytového fondu:
Domy celkem
- trvale obydlené

104
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Byty celkem
- trvale obydlené

109
83

- neobydlené trvale,
- neobydlené trvale
využívané rekreačně 26
využívané rekreačně 26
Mimo toho se na území obce nachází 21 chat využívaných k individuální rekreaci.

3. Současný stav technické infrastruktury:
Zásobování vodou – vodní zdroj obce se v roce 1993 přestal využívat pro jeho špatnou
kvalitu a nedostačující vydatnost v suchých obdobích. Obec je zásobována z přivaděče
Písečná – Zákupy. Rekonstrukce vodovodního řadu byla dokončena v roce 1999. V roce 2001
byl posílen tlak vody v celém vodovodním řadu. V průběhu let 2007 – 2013 došlo k rozšíření
vodovodu do nových částí, kde probíhala nebo probíhá výstavba nových RD. Dále v roce
2013 došlo k vybudování redukčních šachet a posílení tlaku ve vodovodu, tak aby bylo možné
rozšířit vodovod na Nové Domky.
Odkanalizování – není řešeno, problém s velikostí obce, členitostí – vysoké pořizovací
náklady
Zásobování teplem – obec je z velké části zplynofikována, dále domácnosti využívají tuhá
paliva, ele. energii nebo tepelná čerpadla.
Zásobování ele. energií – přenosová síť byla v minulých letech kompletně zrekonstruována.
Likvidace domovního odpadu – odvoz zajišťuje firma AVE. Dále obec podporuje třídění
odpadu a v obci jsou tři místa s kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo, tetra-pack).
Stav životního prostředí.
Voda – vyhovující
Ovzduší – vyhovující – obec leží klimaticky v tzv. modrém pásu vzdušných ekologických
proudů severozápadu.
Doprava – obcí prochází silnice II/268 – Mimoň – Zákupy – Nový Bor, dále silnice III/26837
do obce Svitava – Cvikov. Po omezeních provedených do dnešního dne autobusové spojení
splňuje pouze nejnutnější dopravu žáků do škol. Ostatní spojení do zaměstnání, k lékaři a na
úřady jsou obyvatelé obce nuceni řešit převážně dopravou vlastní. Některé místní komunikace
se podařilo v minulých letech opravit, ale stále zůstává velké množství těch, které potřebují
GO.
Spojové služby – poštovní úřad
4. Současný stav občanské infrastruktury:
Školství a zdravotnictví – občané využívají školských i zdravotnických zařízení ve Sloupu
v Č., Novém Boru a České Lípě.

Kulturní zařízení, kulturní, přírodní a historické památky.
Společenská místnost v budově obce, ve které je umístěna i místní knihovna. Místnost pro
kulturní a jiné společenské akce vyhovuje. Zámecká zahrada, kterou obec získala převodem
od státu, prochází postupnou rekonstrukcí. V současné době je velmi mnoho využívána pro
kulturní život v obci. Zřícenina hradu, která se nachází v areálu Zámecké zahrady, je
veřejnosti v současné době zatím nepřípustná. Poutní místo Modlivý důl využívané pro
tradiční pouti církevního charakteru.
Sportovní zařízení – staré hřiště bylo zrekonstruováno a v současné době slouží občanům jako
multifunkční zařízení, kde je možné provozovat nejrůznější sportovní aktivity. Obec se dále
snaží o rozšíření plochy kolem stávajícího hřiště, kde by bylo možné vybudovat další
sportoviště.
Z úseku obchodu, služeb, ubytování a veřejného stravování se na území obce nacházejí tato
zařízení:
Penzión Zámeček – 2 pracovníci
Truhlářství – 1 pracovník
Poštovní úřad – 1 pracovník
Obchod – 1 pracovník
Obecní úřad – 1 pracovník
Pracovní příležitosti v obci vytvářejí dále tyto subjekty výrobní a nevýrobní povahy:
Zemědělství – 8 pracovníků
Sklářství – 6 pracovníků

II.

Návrh místního programu rozvoje obce do roku 2020

Protože se obec neustále rozrůstá a vyvíjí, zůstávají jako nejdůležitější následující úkoly:
1. Výstavba vodovodu na Nové Domky - předpokládané náklady 2 mil Kč – realizace
2014 - 2015 - finanční zajištění – vlastní zdroje + dotace.
2. Rekonstrukce místních komunikací – předpokládané náklady 15 mil Kč – realizace
2014 – 2020 - finanční zajištění – vlastní zdroje + dotace.
3. Rozšíření sítě veřejného osvětlení – předpokládané náklady – 500 tis. Kč – realizace
2014 – 2017 – finanční zajištění – vlastní zdroje + dotace.
4. Výstavba chodníků – předpokládané náklady 20 mil Kč – realizace 2014 – 2020 –
finanční zajištění - vlastní zdroje + dotace.

5. Sportovní zázemí, rozšíření sportovišť – předpokládané náklady 6 mil Kč – realizace
2014-2020 – finanční zajištění - vlastní zdroje + dotace.
6. Zámecká zahrada – předpokládané náklady 7 mil Kč – realizace 2014-2020 – finanční
zajištění - vlastní zdroje + dotace.
7. Zajištění bezpečného silničního provozu v obci – předpokládané náklady 1 mil Kč –
realizace 2014-2017 – finanční zajištění - vlastní zdroje + dotace.
8. Kaple Svatého Václava vnější omítka + okna – předpokládané náklady 800 tis. Kč
realizace 2014-2020 – finanční zajištění - vlastní zdroje + dotace.
9. Studie odkanalizování obce – předpokládané náklady 300 tis. Kč realizace 2014-2016
– finanční zajištění - vlastní zdroje + dotace.
10. Údržba obecních a soukromých pozemků – realizace 2014-2020.

Projednáno a schváleno v obecním zastupitelstvu dne 30. 12. 2013

