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ÚVOD
Rozvojový strategický dokument obce Býšovec pro období let 2021 – 2027 je
komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity,
jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem
na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. Musí také
respektovat a navázat na Strategický dokument rozvoje kraje Vysočina. Strategický
dokument je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na uvedené
období, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na
období platnosti územního plánu. V podstatě představuje jistou formu dohody o tom,
čeho chce obec v nejbližších letech dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná
se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a
aktualizován. Strategický dokument usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané
chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících
přírodních, urbánních a kulturních hodnot.
Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na
základě analýz definuje cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak
lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními prostředky rozpočtu obce, včetně
účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU.
Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování
rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by
měly vycházet ze strategického dokumentu jako jistým způsobem nadřazeného
dokumentu.
Strategický dokument umožní obci zejména:
naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
stanovit priority investičního programu
Strategický dokument musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a
slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.
Podkladem pro vznik strategického rozvojového dokumentu obce byl
zpracovaný územní plán obce. Územní plán stanoví mj. základní zásady uspořádání
území a technického vybavení, stanovuje urbanistickou koncepci, řeší přípustné,
nepřípustné a podmíněně přípustné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje
základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Současně byly
brány v potaz potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně
zabývat a dle možností řešit.
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CHARAKTERISTIKA OBCE

1.1 Základní údaje obce
Typ úřadu: Obecní úřad
IČO: 005 99 336
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Příslušnost k pověřenému úřadu: Bystřice nad Pernštejnem
Příslušnost ke stavebnímu úřadu: Bystřice nad Pernštejnem
Příslušnost k matričnímu úřadu: Bystřice nad Pernštejnem
Příslušnost k finančnímu úřadu: Bystřice nad Pernštejnem
Adresa: Obecní úřad Býšovec
Býšovec 20
PSČ 593 01 Bystřice nad Perštejnem
Telefon: +420 604 590 136 – starosta
E-mail: ou@bysovec.cz
Web: www.bysovec.cz
Úřední hodiny:

Obecní úřad

Dopoledne

Odpoledne

Po dohodě

Po dohodě

Poloha OÚ
Obecní úřad se nachází přibližně ve středu obce při hlavní silnici. V budově obecního
úřadu se nachází také hasiči. Samostatný stavební úřad obec nemá, občané musí
dojíždět do Bystřice nad Pernštejnem.
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,
který je vymezen hranicí území obce.
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění
svých úkolů chrání též veřejný zájem.

1.2 Poloha
Obec Býšovec se rozkládá asi třicet kilometrů východně od Žďáru nad Sázavou a
sedm kilometrů jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem nedaleko, dá se říct,
5
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přímo nad hradem Pernštejn. Obec leží v nadmořské výšce 584 m n.m., celková
katastrální plocha obce je 581 ha.
Obec tvoří dvě katastrální území – Býšovec a Smrček
Smrček je malá vesnice a nachází se asi 2 km na jihovýchod od Býšovce . Smrček
je od roku 1990 místní částí obce Býšovec. Kontaktním městem s rozšířenou působností je
Bystřice nad Pernštejnem.
Obec se nachází v Kraji Vysočina.

Poloha obce

Zdroj: www.mapy.cz
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1.3 Stručná historie obce
Za vůbec nejstarší doklady o existenci obcí Býšovec a Smrček, doložené písemnými
prameny, jsou dnes pokládány zmínky z roku 1350. Zatímco Býšovec je hned nejstarším
dokladem alespoň částečně spojen s majetky pánů z Pernštejna, u Smrčku téměř po celý
středověk tyto doklady postrádáme.
BÝŠOVEC
Dosud se všeobecně předpokládalo, že většina vsí širokého regionu kolem hradu
Pernštejna náležela od počátku svých dějin, tedy od svého založení, k pernštejnskému
panství a tedy i k vlastnímu hradu. Do značné míry má na této silně nadsazené představě
zásluhu nepodložená rekonstrukce vrcholně středověkého rozsahu pernštejnského panství
v podobě, v jaké nám ji zpřístupňují písemnosti ze závěru středověku. Tehdy však již
probíhalo zásluhou Viléma II. z Pernštejna významné rozšiřování celého pernštejnského
panství na území horní Svratky, doprovázené velkou vlnou skupování okolních drobných
zemanských a vladyckých statků v blízkém okolí hradu. Vilém z Pernštejna byl zakladatel
nové a v podstatě již jediné rodové linie, jejíž potomci pronikli v závěru středověku do
předních řad české a moravské aristokracie.
Smrtí Viléma II. z Perštejna odchází jeden z nejvýznamnějších reformátorů pozdně
středověké ekonomiky a nositel nových směrů v hospodářské politice českých zemí na
přelomu 15. a 16. století. Za jeho života dochází k opětovnému obnovování dávno
zaniklých provozů, především starých dolů, poskytujících již před řadou století bohatá
ložiska drahých kovů. Je zdůrazněn ekonomický význam dosud nepříliš prosazovaného
rybníkářství. Na Vilémovy první projekty velkých vodních ploch posléze úspěšně navazují
jihočeští Rožmberkové, kteří jeho snahy přivádějí k naprosté dokonalosti. Vilém přitom
nezapomněl ani na svoji Vysočinu. Řada velkých rybníků na Křižanovsku a v blízkém okolí
Bohdalova dosud připomíná tuto etapu Vilémových snah v závěru 15. století.
Finanční krize, do které se dostávají poslední Pernštejnové v důsledku neuvážených
investic v průběhu první poloviny 16. století, a především půjčky značného množství
hotových peněz Habsburkům, je přivádějí do pozice, kdy je nejmocnější feudální rod
českých zemí nucen postupně rozprodávat své državy.
SMRČEK
Za první doklad existence Smrčku je někdy pokládán záznam v zemských deskách
z roku 1353, kdy Anka z Pavlovic, dnešních Moraveckých Pavlovic, prodává půllán
v Pavlovicích jistému Vavřinci řečenému Smrčka („Smyrczca“). V případě tohoto drobného
šlechtice může jít jak o prvního známého člena rodu, odvozujícího svůj predikát od našeho
Smrčku, tak i zcela jinou osobu, nosícího pouze příjmení, zcela náhodně shodné s názvem
vesnice. Jméno Vavřinec, které však opakovaně nalézáme ve spojení s pozdějšími členy
smrčkovské šlechty (např. Vavřinec řečený Valatka ze Smrčku), svědčí spíše pro první
variantu. Zmínku o Vavřinci Smrčkovi z roku 1353 tam můžeme prozatím se značnou mírou
spolehlivosti považovat za nejstarší doklad existence vesnice Smrčku, i když pouze
nepřímý. Jak jsme však již uvedli, konkrétní doklad o Smrčku až do závěru 15. století
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v dostupných písemnostech nenacházíme. Rod ze Smrčku se v dochovaných dokumentech
objevuje opět až s počátkem 15. století.
V průběhu 17. století procházejí obce Býšovec a Smrček určitým vývojem. Zásahy
pobělohorské vrchnosti, především člena rodu Lichtenštejnů-Kastelkornů, spočívaly
v utužení vlastní ekonomiky, a to především železářským průmyslem a pozvedl povědomí o
zdejším těžebním a hutním potenciálu s dlouhou, i když poněkud pozapomenutou tradicí.
Od počátku 18. století sledují osudy Býšovce a Smrčku změny, k nimž dochází na
území celého pernštejnského panství. Pernštejn je odprodán šlechtici Františku ze
Stockhammeru. Prodej s sebou přinesl řadu cenných pramenů, mezi nimiž mají značnou
důležitost odhady panství a soupisy obyvatel jednotlivých vesnic a městeček.
Od počátku 19. století dochází k zásadním zásahům do rozsahu Smrčku, část
přechází k Pernštejnu. V obci Býšovci i Smrčku dochází k zástavbě návsí. V průběhu století
se zástavba obcí již příliš nezměnila, dochází k zániku feudálního zřízení a vytvoření nového
samosprávného systému.
Po roce 1849 vykonával obecní samosprávu již obecní výbor vedený starostou
obce. Obecní výbor vedl hospodaření obce, pořizoval rozpočet, nakládal s obecním
majetkem, vypisoval daně, pronájmy (jediný zdroj hospodářství), zajišťoval pořádek v obci,
udílel domovské příslušenství, posílal z obce „šupem“ nevítané lidi, povoloval zábavy,
odsouhlasoval zakládané živnosti, pečoval o školu a zajišťoval nejzákladnější sociální péči
pro nejchudší spoluobčany. Podle specifiky obce byl například stálý bod: stav obecních
komunikací apod. Obecní výbor a jeho komise zasedaly nejméně 1x za měsíc. Jednou za
rok byla valná hromada.
Po zrušení patrimoniální správy v roce 1848 bylo třeba vymezit nově podmínky pro
stanovení domovské příslušnosti obyvatelstva (aby byl přehled kvůli daním, vojenským
odvodům apod.).
Prozatímní obecní zřízení z roku 1849 umožnilo získat domovskou příslušnost, ne
právo. Od roku 1864 to bylo již domovské právo. Každý občan měl doklad o domovském
právu, který mimo jiné sloužil jako pas při cestování v korunních zemích. Volebním řádem
bylo zavedeno přímé a rovné hlasovací právo a všichni občané si byli rovni.
O přijetí do domovského svazku rozhodovala jedině obec a proti jejímu rozhodnutí
nebylo odvolání. Naopak příslušníci obce nemohli být ze své obce vyhoštěni nebo
vypovězeni a zákon jim zajišťoval právo na chudinské zaopatření. Sociální péče byla v plné
míře hrazena z obecního rozpočtu. Obce se snažily lidi problematické (žebráky,
bezdomovce) vracet do míst, kde měli tito domovské právo (kde se narodili). Tomu se
říkalo posílat někoho šupem (postrkem).
Institut domovského práva existoval po celou dobu první republiky a k jeho zrušení
došlo na území Československa až po únoru 1948 (po sto letech) zákonem č. 174/1948 Sb.
Poté již zajištění péče o nemocné přešlo z obcí na stát.
Vidíme, že se naši předchůdci starali o své občany velmi dobře a důsledně. Přesto,
že byly obce chudé, pamatovaly na své občany a snažily se jim život ulehčit podle svých
možností co nejvíc. Z této doby se dochovala agenda obecní samosprávy.
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1.4 Demografické údaje
Počet obyvatel
Obec má dle aktuálních statistik 177 obyvatel, z toho 89 mužů a 88 žen. Průměrný
věk obyvatel obce Býšovec dosahuje 43,1 let.
Tabulka č. 1: Počet obyvatel k 31. 12. 2019
Počet obyvatel
Celkem
Muži

177

Ženy

Celkem

88

43,1

89

Průměrný věk
Muži
Ženy

42,6

43,7

Zdroj: www.czso.cz
Ve sledovaném období počet obyvatel v obci roste.
Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel
Rok
Počet obyv.
celkem

2009

2010

2011

Počet obyvatel k 31.12.
2012 2013 2014 2015

137

137

151

154

152

155

162

2016

2017

2018 2019

166

166

166

177

Zdroj: www.czso.cz
Podrobněji je vývoj počtu obyvatel (narození, zemřelí, přistěhovalí, vystěhovalí atd.)
zachycen v tabulce uvedené níže. V roce 2019 zaznamenala obec Býšovec největší
migrační přírůstek.
Tabulka č. 3: Demografické údaje
Vystěhovalí
0

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

1

Přistěhovalí
6

1

6

7

1

2

8

0

-1

8

7

151

2

0

4

3

2

1

3

2012

154

1

1

2

4

0

-2

-2

2013

152

3

2

2

0

1

2

3

2014

155

2

3

7

0

-1

7

6

2015

162

1

2

2

-

-1

2

1

2016

166

3

3

4

-

-

4

4

2017

166

2

1

-

1

1

-1

-

2018

166

2

5

3

-

-3

3

-

2019

177

2

2

11

-

-

11

11

Rok

Stav 1.1.

Narození

Zemřelí

2009

137

2

2010

137

2011

Zdroj: www.czso.cz
Nezaměstnanost
Z níže uvedené tabulky je patrné, že podíl nezaměstnaných osob v roce 2019 v obci
převyšuje průměr jednak v celém okrese Žďár nad Sázavou i republikový průměr.
K 31.12. 2019 dosahoval podíl nezaměstnanosti v obci 4,71 %.
9
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Tabulka č. 4: Podíl nezaměstnaných osob
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Česká republika
Kraj Vysočina
Okres Žďár nad Sázavou
Býšovec
Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce

stav k 31. 12. 2019
2,87
2,70
2,85
4,71
4

Zdroj: www.czso.cz
Úroveň vzdělání
Dle posledních výsledků sčítání lidu, bytů a domů (SLBD) z roku 2011 žilo v obci
celkem 113 obyvatel starších 15 let. Z toho bylo celkem 45 osob se středním vzděláním
vč. vyučení (bez maturity), 24 osob s úplným středním vzděláním, 3 osoby
s nástavbovým studiem, 4 osoby s vyšším odborným vzděláním a 8 vysokoškolsky
vzdělaných osob. Další aktualizace v rámci SLBD se plánuje až v roce 2021.
Počet osob dojíždějících za prací
Dle výsledků SLBD realizovaného v roce 2011 je podíl vyjíždějících obyvatel za
prací v poměru k zaměstnaným osobám na úrovni 59 %, což je vyšší úroveň
celostátního průměru (45 %) a vyšší než průměr v kraje Vysočina (48 %) a v okrese Žďár
nad Sázavou (48 %). Situace dokládá, že v obci je relativně nedostatek pracovních míst.
Procento lidí dojíždějících za prací dosahuje nadprůměrných hodnot v relaci
k celorepublikovým hodnotám a nadprůměrných ke krajským hodnotám. Více jak 61 %
lidí cestujících za prací dojíždí do okolních obcí v okrese. Do jiného kraje cestuje za
prací 34 % obyvatel. Další aktualizace v rámci SLBD se plánuje až v roce 2021.
Sociální situace
V obci žije většina obyvatel české a moravské národnosti. Výjimku tvoří pouze 1
obyvatel slovenské a 28 obyvatelé národnosti je neuvedeno (údaje ze sčítání lidu).
Národnostní menšiny s podílem vyšším jak 10 % v obci nejsou. Tzv. sociálně vyloučené
lokality se na území obce nenacházejí. V obci se nevyskytují problémy s uživateli
návykových látek (alkohol, drogy).

1.5 Dopravní obslužnost
Obec leží na silnici III. třídy č. 38810. Vzhledem k absenci železnice je dopravní
obslužnost obce zajištěna autobusovou dopravou – linka Bystřice nad Pernštejnem –
Věchnov – Nedvědice. Autobusová čekárna u silnice byla postavena svépomocí roku
1970.
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1.1 1.6 Společenský život v obci
Obec Býšovec pořádá pro místní občany i občany z okolních obcí nespočet
kulturních a společenských akcí. Lze jmenovat např.: smrčkové minihody, martinské
minihody v Býšovci, dětský den, dětský karneval, pálení čarodějnic, taneční zábavy a
mnoho dalších zajímavých kulturních akcí pořádá i Klub seniorů ve Smrčku.

1.7 Sportovní vyžití
V obci je aktivní smíšené družstvo žen a mužů v bowlingu. Obec každoročně
pořádá na sklonku léta v obci Býšovec tradiční nohejbalový turnaj trojic v „POHÁR
STAROSTY OBCE“ a po prázdninách „SENIOR CUP“ hráčů nad 35 let.
Ve Smrčku již po roce 1945 se hrával neorganizovaně volejbal. V roce 1970 si
sportovci založili tělovýchovnou jednotu Smrček a již jim nic nebránilo, aby mohli hrát
volejbal závodně. Docílili celkového vítězství, což znamenalo právo účasti v okresním
přeboru. Od roku 1990 – 2006 se sportovci zúčastnili nespočtu turnajů. Od roku 2006
volejbalové družstvo končí, ale TJ Smrček nekončí a nadále pokračuje, jen se věnuje
nohejbalu.

Nohejbalisté TJ Smrček zakládající členové
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V katastru obce je také myslivecká Střelnice Smrček, která se nachází při silnici mezi
Nedvědicí pod Pernštejnem a Bystřicí nad Pernštejnem, 40 kilometrů severně od Brna,
a asi 3 kilometry nad samotným hradem Pernštejnem. Příjezdová cesta z hlavní silnice
na střelnici v délce asi 100 metrů je asfaltová.
V krásném prostředí Vysočiny je přírodní střelnice vybavena pěti brokovými
střelišti. Střelnice je schválena i pro střelbu z krátkých palných zbraní a malorážek.
V areálu střelnice je parkoviště pro cca 40 aut, lovecká chata s kuchyní, krbem a
jídelnou, udírna, venkovní posezení s krytou pergolou a zděný výčep. Část chaty je
podsklepená, a slouží jako chladírna. Nechybí ani dámské a pánské toalety.
Nabízí se možnost střelby se školeným instruktorem.

Na katastru obce se nacházejí dva lyžařské vleky, které bývali hojně
navštěvované a vede tudy mezinárodní cyklistická trasa č. 1.

12
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1.2 1.8 Podnikatelské subjekty na území obce a služby veřejnosti
Podnikatelské subjekty v části Smrček včetně historie zemědělství a těžba nerostů
Historie
Nejstarší zemědělci
Podle ústního podání, podle zápisů ve starých knihách i v naší kronice hlavním zdrojem
obživy v Býšovci i ve Smrčku bylo zemědělství. Postupně vzniklo několik větších
„gruntů“, pár menších s rozlohou 5-10 ha a několik drobných držitelů, z větší části
„pachtýřů*,“ s pozemky do 5 ha. Tito drobní držitelé většinou nevlastnili potah na
obdělávání políček, a tak za pomoc u sedláků jim zase majitelé gruntů pomohli
s potahem. Potom existovala ještě malá skupina lidí, kteří nevlastnili žádný pozemek,
ale částečně za peníze a částečně za živobytí pomáhali u sedláků. V některých vesnicích
byly poměry špatné. V Býšovci i ve Smrčku ale sociální rozdíly nebyly tak velké. I na
větších gruntech se museli zapojit všichni členové rodiny do práce.
* pachtýř – zemědělský dělník, který měl pronajatou půdu.
První zemědělský spolek
Vzhledem k přebytkům v pěstování brambor si někteří zemědělci z okolních vesnic i
z Býšovce a Smrčku založili Zemědělský družstevní lihovar v Ujčově - Bořinově. Velikost
a počet podílů odpovídaly velikosti statku.
Za války
Během války se lidé v Býšovci i ve Smrčku a okolí snažili přežít. Stavy domácího
zvířectva byly přesně evidovány, a tak „neregistrovaná“ prasata žila v chlívku
schovaném např. nad stájí. Obilí na mouku se smělo mlít ve mlýně v Jabloňově
v přesně stanoveném množství. Když se jelo do mlýna, přebývající pytle s obilím se
musely ukrýt. Pokud by Němci odhalili jakýkoli podvod, zcela jistě by byly uloženy
vysoké tresty.
Po válce
Po válce přišel rok 1948. Byla zakládána JZD (jednotná zemědělská družstva), ale
v Býšovci i ve Smrčku nebyl zájem. Vznikaly STS (strojní traktorové stanice), které
kupovaly velkou mechanizaci pro poskytování pomoci zemědělcům. Ale jejich služby
byly dostupné pouze pro větší celky - JZD. Pro soukromé zemědělce byly příliš drahé.
Zemědělcům byly ministerstvem stanoveny roční plány jak v rostlinné, tak i v živočišné
výrobě a z každého hektaru obhospodařované půdy podle toho byly následně plány
výkupu. Jednotlivcům tyto dodávky vypracoval, doručoval a na plnění dohlížel okresní
plnomocník.
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Výkup za lístky
Na splnění výkupu byl závislý výdej lístků na cukr, mýdlo a výdej šatenek, které byly
vydávány až do zavedení měny v roce 1953. Lístky byly natištěny na tenkých papírech,
ze kterých se odstřihoval jejich odpovídající počet. Šatenky měly podobu modrých
knížeček ze silnějšího kartonu, odkud se opět odstřihávaly. Těm, kterým se výkup
nepodařilo splnit, byly lístky odebrány (platilo to pro všechny členy domácnosti).
Existovala ještě možnost nákupu na volném trhu, ale pro většinu rolníků byla z
finančních důvodů nedostupná.
Tak např. zemědělec, který obhospodařoval výměru 15 - 20 ha orné půdy měl
stanoveny tyto normy pro státní nákup:
Zrnin celkem 390 kg, z toho: pšenice 17 kg, ječmene 35 kg, ostatních zrnin 160 kg; sena
16 kg; brambor 980 kg; masa vepřového 49 kg a hovězího 57 kg; mléka 325 litrů; vajec
210 ks; zemědělci nad 2 ha dodávali odsemeněný a urosený len podle okresních norem
a po dohodě s tírnou (výrobce na zpracování lnu a konopí) v Domanínku. Maso, obilí a
seno, bylo dodáváno do Výkupního podniku v Nedvědici - Klečanech. Vejce se
odevzdávala v „kultuře“, kde byla místní „Jednota“ (Lidová spotřební družstva Jednota
vznikala v r. 1950). Mléko se tam také každý den nosilo, přelévalo do velkých konví,
odebíraly se z něj vzorky na tučnost a odváželo se do mlékárny v Bystřici nad
Pernštejnem.
Vznik JZD
Situace zemědělců nebyla dobrá, ale stále se bránili nátlaku na založení JZD, i když
v okolí už několik JZD existovalo. (Například v Ujčově už od roku 1950.) V roce 1957 tlak
ze strany státu, ONV, OV KSČ velmi zesílil, konaly se přesvědčovací schůze a byl
stanoven patronátní podnik Šlechtitelská stanice v Bystřici nad Pernštejnem. Nakonec
do JZD kromě několika soukromníků vstoupili všichni zemědělci.
V roce 1997 došlo k významné změně. ZD se změnilo na akciovou společnost „Agrii“.
Zanikla přidružená výroba, která se významně podílela na ziscích. Agria už ani
nesklízela seno, tráva se pouze mulčovala a za tuto činnost dostávala společnost
dotace od státu. Původní vlastníci pozemků, nyní členové „Agrie“, dostávali po mnoho
let od společnosti desetiprocentní dividendy ze svých podílů. Od té doby dostávají
pouze platby za pronájem svých polí, které si mohou vybírat buď v penězích, nebo
v naturáliích.
V roce 1999 Agria na polích v okolí Býšovce a Smrčku pěstovala jen ozimou řepku a
žádné obilí. Ze soukromých zemědělců zde hospodařil jen Jaroslav Nedoma v Býšovci a
Jaromír Němec ve Smrčku. V obci už zbylo jen pár krav a asi polovina starších lidí měla
jen slepice a králíky.
V současné době jsou jediní zemědělci Tomáškovi z Býšovce. Tomáškovi mají s obcí
smlouvu o pachtu na obecní pozemky a mají pronajatý areál bývalého JZD v Býšovci.
14
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Pole býšoveckého a smrčkovského katastru obhospodařují Tomáškovi a AGRIA Ujčov
a.s.. Ze zemědělské práce Býšovských a Smrčkovských zůstalo už jen zahrádkářství.
Těžba nerostů
Smsrčkovský katastr je jedním z nejbohatších naletišť nerostů na Bystřicku.
Významná byla těžba mramoru z hradního lomu a těžba magnezitu. Obyvatelé Smrčku
si přilepšovali hlavně drobnou těžbou nerostných surovin, živce a hadce. Známé je také
naleziště opálů.
Současnost
Obec Býšovec není zcela zemědělskou obcí, orná půda zde zabírá pouze 29 %
plochy obce. Zemědělskou půdu obhospodařuje p. Tomášek a AGRIA Ujčov a.s..
V místní části Smrček je soukromá farma s chovem koní a s možností vyjížděk na
nich.
V obci se nenachází obchod, restaurace, pohostinství.

1.9 Znak a vlajka obce
Obci byl znak a vlajka udělena 17. dubna 2009.

znak

vlajka
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2

ŘEŠENÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBCE S VYZNAČENÍM VEŠKERÝCH
PLÁNOVANÝCH STAVEBNÍCH A HOSPODÁŘSKÝCH AKTIVIT OBCE
STÁTNÍCH, DRUŽSTEVNÍCH A SOUKROMÝCH PODNIKŮ A FIREM

2.1 Řešení katastrálního území obce Býšovec
Obec Býšovec je vesnice v kraji Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, o celkové
rozloze 581 ha (Býšovec 312,039 ha a Smrček 268,694 ha). Rozkládá se asi třicet
kilometrů východně od Žďáru nad Sázavou a sedm kilometrů jihovýchodně od města
Bystřice nad Pernštejnem nedaleko, dá se říct, přímo nad hradem Pernštejn. Místní
část Smrček leží přibližně 2 kilometry na jihovýchod od Býšovce.
Obec tvoří dvě katastrální území – Býšovec a Smrček
Koncepce rozvoje se odráží z urbanistického návrhu územního plánu. Koncepce
rozvoje je postavená na základním požadavku rozvoje území zdůrazněného potřebami
bydlení a zemědělské a lesní činnosti (výroby).
Koncepce rozvoje je zaměřena na:
-

-

-

-

Rozvoj území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
 Hlavní cíle rozvoje
 Ochrana a rozvoj hodnot
 Ochrana veřejného zdraví
 Ochrana surovinových zdrojů
Urbanistickou koncepci včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb,
ploch změn v krajině a ostatních ploch se změnou v území a systému sídelní
zeleně
 Urbanistická koncepce
 Zastavitelné plochy, plochy přestaveb, plochy změn v krajině a ostatní
plochy se změnou v území
 Návrh systému sídlení zeleně
Koncepci veřejné infrastruktury včetně dalšího občanského vybavení a ostatní
technické vybavenosti s podmínkami pro její umísťování, nakládání s odpady
 Dopravní infrastruktura
 Technická infrastruktura
 Občanské vybavení veřejné i ostatní
 Veřejná prostranství
 Nakládání s odpady
Koncepci uspořádání krajiny vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana
před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů
 Koncepce uspořádání krajiny
 Územní systém ekologické stability
16
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Prostupnost krajiny
Protierozní opatření, ochrana před povodněmi
Podmínky pro rekreaci
Poddolovaná území

Z hlediska technického vybavení, dopravních, ekonomických a sociálních vazeb
má obec Býšovec nejtěsnější vazbu na město Bystřice nad Perštejnem.
V obci je kladen důraz na zachování a rozvoj přírodně hodnotných prvků krajiny,
jako jsou prvky systému ekologické stability, interakční prvky významnější plochy mimo
lesní zeleně a nivy vodoteči.

2.2 Vyznačení veškerých plánovaných stavebních a hospodářských aktivit
obce
a) Zemědělství a průmysl
Obec Býšovec není zcela zemědělskou obcí, orná půda zde zabírá pouze 29 %
plochy obce. Zemědělskou půdu obhospodařuje p. Tomášek a AGRIA Ujčov a.s..
V místní části Smrček je soukromá farma s chovem koní a s možností
vyjížděk na nich.
V obci se nenachází obchod, restaurace, pohostinství.

b) Bytová výstavba
Plochy zastavitelných území pro výstavbu rodinných domů navazují na stávající
zástavbu v současně zastavěném území. Postupná zástavba těchto ploch je podmíněná
výstavbou resp. dostavbou technické infrastruktury, pro tu kterou plochu.

c) Lesnictví
Obec má ve svém vlastnictví 57 ha lesa, o které se stará prostřednictvím lesního
hospodáře a má zpracovaný LHP na roky 2017-2026.

17

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE 2021 - 2027

3

ZJEDNODUŠENÁ (SCHÉMATICKÁ) DOKUMENTACE ÚPRAV, OBNOVY,
ADAPTACÍ A REKONSTRUKCÍ, EVENT. NAVRHOVANÝCH STAVEB
JEDNOTLIVÝCH AKCÍ ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO DOKUMENT

3.1 Objekty památkové hodnoty
Objekty památkové hodnoty se v obci nenacházejí

3.2 Drobné lidové a sakrální architektury

 Kaple v obci Býšovec

 Kaple svatého Vavřince



Kaple v části Smrček
 Kaple sv. Antonína Paduanského 1938
Znovu byla kaplička i s novým zvonem vysvěcena po válce p. Antonínem Nedomou (rodák z
Kovářové) dne 28. 9. 1945.
Kaplička byla opravena včetně křížů, jeden křížek obnovila obec smrčovská již roku 1891.
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Sakrální stavby (Křížky)


Kříž v Býšovci
Kříž se nachází v ploše zeleně naproti budově obecního úřadu v Býšovci.

 Kříže u kapličky
Kříž, který se nachází vpravo u vchodu do kapličky, je nejstarší památkou. Je velmi
pravděpodobné, že je přibližně stejně starý jako původní kaplička z roku 1818.



Kříž
Tento kříž stojí vlevo u vchodu a byl sem přemístěn (při stavbě váhy JZD) ze svého
původního místa, protože kaplička byla postavena později



Kříž
Kříž stojí u silnice k Pernštejnu při hranici katastru na místě zvaném „U Haltýře“. Tento
křížek je také velmi podobný předcházejícím.
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3.3 Veřejné budovy občanské vybavenosti
Obec
Kulturní dům v Býšovci

V Býšovci se nachází v kulturním domě i kancelář obecního úřadu.

Obecní úřad se nachází přibližně ve středu obce při hlavní silnici. V budově obecního
úřadu sídlí i hasiči.
Kulturní dům ve Smrčku

V dubnu roku 1946 se usnesl MNV přebudovat neobydlený obecní dům č. 25,
postavený roku 1912, na osvětový a kulturní dům. Podnět k tomu dala Zemská a
Okresní rada osvětová.
Po schválení komisí Zemské rady osvětové a stavební komisí Okresního
národního výboru v Novém Městě na Moravě byla stavba zahájena. Díky velkému úsilí
všech občanů rychle pokračovala a již 29. září 1946 byl dům slavnostně otevřen a
předán veřejnosti.
V obci se nenachází žádný obchod a pohostinství v současné době.
Školství
V obci se mateřská ani základní škola nenachází. Žáci jezdí do mateřské a
základní školky v Bystřici nad Pernštejnem anebo do Nedvědice.
Místní knihovna
Obec nemá místní knihovnu.
Tělovýchovná a sportovní zařízení
V Býšovci je svépomocí postavené malé hřiště na malou kopanou, nohejbal a
volejbal.
V místní části Smrček je vybudováno hřiště, kde se především v současné době
konají nohejbalové zápasy. V katastru obce je také Střelnice Smrček, což je lovecká
20
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chata s kuchyní, krbem a jídelnou, udírna, venkovní posezení s krytou pergolou a
zděným výčepem.
Na katastru obce se nacházejí dva lyžařské vleky, které byly hojně
navštěvované. Katastrem obce také prochází mezinárodní cyklistická trasa č. 1.
Organizace v obci
 Bowling Team Býšovec
Několik let obec reprezentuje smíšené družstvo žen a mužů.
 TJ Smrček
TJ Smrček pořádá nohejbalové zápasy a pořádání Memoriálu Milana Dvořáka ve
volejbalu.
 SKDN z.s.

 Střelnice Smrček
Myslivecké sdružení Smrček zde pořádá několik střeleckých závodů ročně. Střelnice
Smrček poskytuje také možnost střelby se školeným instruktorem.

 SDH Býšovec
Roku 1897 byl založen v Býšovci sbor dobrovolný hasičů. Členové se podílejí na
spolupořádání dětského dne, pálení čarodějnic, mikulášské besídky, okrskové soutěže
hasičů a dalších akcí za spoluúčasti obce.

Znak hasičů obce Býšovec
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Vybavení hasičského sboru

Plovoucí čerpadlo

 SDH Smrček
Sbor dobrovolných hasičů Smrček (dále jen „SDH“) byl ve Smrčku založen dne
29. listopadu 1896 na ustavující valné hromadě, které se zúčastnilo 16 občanů obce. Na
valné hromadě SDH byl zvolen výbor a starosta SDH. Dne 5. srpna 1896 koupila obec
Smrček čtyřkolovou stříkačku od firmy R. A. Smékal v Čechách u Prostějova (nyní Čechy
pod Košířem) a 200 m hadic.
Sbor byl po celou dobu hlavním organizátorem a pořadatelem kulturních akcí
v obci – pořádal zábavy, hody, plesy, divadelní představení.
V roce 2014 proběhla také rekonstrukce požární nádrže.
Technické památky
V obci se nenachází žádné technické památky.

3.4 Komunikace a komunikační plochy
Obec leží na silnici III. třídy č. 38810 mezi Bystřicí nad Perštejnem a Brnem. Na
tuto silnice navazují místní komunikace různých délek a proměnlivých parametrů.
Skelet místních komunikací v sídlech je tvořen jednopruhovými obousměrně
pojížděnými komunikacemi, který je doplněn krátkými úseky dvoupruhových,
obousměrně pojížděných komunikací. Dopravní obsluha ploch určených pro výstavbu
bude z veřejných prostranství. Obecný požadavek je na minimalizaci výstavby nových
sjezdů na silnici. Dle projektových záměrů již proběhla oprava místních komunikací
U nově budovaných objektů je nutné zabezpečovat odpovídající počet
parkovacích míst. Stávající, především nezpevněné parkovací plochy, postupně
opatřovat bezprašným povrchem, zabezpečit jejich odpovídající odvodnění a jasnou
organizaci dopravy.
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Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost,
parkování a přístup požární techniky a hasičských záchranných sborů.
Jižní částí katastrálního území Smrček prochází žlutě značená turistická trasa a
značená cyklotrasa č. 1.

3.5 Návsi, veřejné prostory, parky, rekreační plochy a zeleně
Jako plochy občanské infrastruktury jsou územním plánem vymezeny
samostatně plochy a objekty v návaznosti na obecní úřad v Býšovci. Jedná se o budovu
obecního úřadu.
Plochy veřejné zeleně budou mít spíše charakter upravených zelených ploch na
veřejných prostranstvích (před obecním úřadem, při místních komunikacích i vodních
prvcích v sídle). V obci již proběhla revitalizace obecní zeleně
Vyhrazená zeleň při stavbách občanské vybavenosti se na území nenachází.

3.6 Vodní plochy a vodoteče
V obci jsou vodní plochy zastoupeny v minimálním rozsahu – rybník v obci
Býšovec a biotop v obci Smrček.

3.7 Energetické a telekomunikační sítě, objekty a opatření
Energetika
Obec je zásobována elektrickou energií z distribuční soustavy, která je
majetkem E.ON, a.s. Je tvořena vzdušným vedením. Současný stav napájení sítí a
provozovaných rozvodných sítí VN. Stav tohoto el. vedení je po přenosové i
mechanické stránce dobrý. V roce 2003 proběhla rekonstrukce elektrických rozvodů
obcí Býšovec a Smrček.
Zásobování plynem
Zásobování zemním plynem v obci není a ani se o plynofikaci prozatím
neuvažuje.
Zásobování teplem
V domácnostech se používá k vytápění dřevní hmota, elektrická energie, uhlí
v kombinace se dřevem. Neuvažuje se o centrálním způsobu vytápění. U novostaveb
rodinných domů se uvažuje cca 15% zastoupení objektů vytápěných el. energií.
Veřejné osvětlení a rozhlas
Ve všech částech obce funguje veřejné osvětlení. V roce 2014 již proběhla
postupná výměna stávajících dožívajících osvětlovacích těles za úspornější k dosažení
snížení spotřeby elektrické energie.
V obci je vybudován místní rozhlas.
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3.8 Vodohospodářské objekty a objekty pro sběr a likvidaci odpadů
Zásobování pitnou vodou
Potřeba pitné vody pro jednotlivé domácnosti v obci Býšovec je zde řešena
prostřednictvím řady domovních studní nebo skupinového vodovodu pro uskupení
několika domácností. Budoucí vývoj v zásobení pitnou vodou v obci bude orientován
na centrální zdroje pitné vody z vodojemu „Les“ nad obcí Věchnov a vodárenské
nádrže Vír s úpravou vody.
Pro hospodářské středisko živočišné výroby býv. JZD byl vybudován v 60. letech
min. století vodovod – sběrná studna, kde pomocí čerpání je voda dopravována do
vodojemu a odtud je voda přiváděna do spotřebiště potrubím.
V sídle Smrček je situace v zásobování pitnou vodou obdobná jako v sídle
Býšovec. Zde se ale neuvažuje o připojení obce ke skupinovému vodovodu, ale
doporučuje se provedení hydrogeologického průzkumu v katastru obce za účelem
nalezení centrálního zdroje pro výstavbu veřejného vodovodu.
Na katastrálním území Smrček se nachází zdroj pitné vody pro zásobení národní
kulturní památky – hradu „Perštejn“.
Kanalizační síť
V obci není v současné době vybudována veřejná kanalizace. Odpadní vody jsou
jednak částečně zachycovány v domovních bezodtokých jímkách, nebo volně odtékají
do místních vodotečí bez čištění nebo přes domovní čistírnu – septik. Pouze u několika
novostaveb byla vybudována domovní čistírna odpadních vod.
Do doby výstavby ČOV v Býšovci plán rozvoje připouští výstavbu domovních
čistíren odpadních vod – schválených typů.
Řešení odpadů v obci
Vlastní nakládání s odpadem je řešeno dle obecně závazné vyhlášky obce.
Komunální odpad z obce je odvážen mimo území obce. Svoz komunálního odpadu i
nebezpečného odpadu odváží odborně způsobilá firma.
Koncepce likvidace odpadů se návrhem územního plánu nemění, v obci nejsou
navrhovány nové plochy pro dlouhodobé skládkování. Je zajištěn svoz a likvidace
zbytkového směsného komunálního odpadu, svoz tříděného komunálního odpadu
(plasty, sklo) a svoz a likvidace nebezpečného odpadu a biologicky rozložitelného
odpadu.
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4

ZJEDNODUŠENÁ (SCHÉMATICKÁ) DOKUMENTACE ÚPRAV A OBNOVY
KRAJINY V KATASTRU OBCE V ROZSAHU POŽADAVKŮ NA DOKUMENT

4.1 Nová organizace využití pozemků
Územní plán se zabývá komplexním řešením celého správního území obce
Býšovec, tj. k.ú. Býšovec a k.ú. Smrček. Jsou stanoveny požadavky na účelné využívání
území a podmínky prostorového uspořádání území. Změny v území směřují do ploch
zastavitelných i ploch přestavby. Chrání ve veřejném zájmu hodnoty území, které jsou
zejména reprezentovány krajinným rázem a hodnotami přírodními. Z civilizačních
hodnot je třeba vyzdvihnout příkladné usazení původního zastavení do krajinného
prostředí s kompozičním využitím morfologie terénu. Územní plán usměrňuje vlivy
člověka na krajinu a krajinné prostředí přizpůsobením se místním podmínkám. Jsou
respektovány přítomné znaky mající zejména rozměr přírodní, kulturní a historický.
Důležitým aspektem řešení ÚP je prolínání krajinné a sídelní zeleně včetně požadavku
na zamezení překotného zastavování zahrad v sídle, zdůrazňuje potřebu zvyšování
členitosti a diverzity společenstev lesních porostů, nepřipouští snižování výměry trvale
travních porostů na celkové výměře obce. Prostupnost krajiny je zachována.
Územní plán Býšovec vytváří předpoklady pro zajištění souladu přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot v území se zřetelem na zachování příznivého životního
prostředí. Koncepce územního plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu
využívání území, které umožňuje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce.
Stanovená opatření územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území
v souladu s principem udržitelného rozvoje území v prostředí chráněné krajinné
oblasti.
Veřejné i soukromé záměry na změny v územní jsou územním plánem
koordinovány, věcně je koordinována výstavba a další aktivity ovlivňující rozvoj území
obce.
Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území, respektující se hodnoty urbanistické a kulturní, upozorněno je na
požadavky týkající se archeologických nálezů při zemních prací.
 v nezastavěném území zachovávat biodiverzitu a ekologickou stabilitu
 vzájemně propojený soubor přirozených i přírodě blízký ekosystémů je
v návaznosti na sousední území vymezen lokální územní systém
ekologické stability
 v zastavěném území je kladen důraz na využívání zastavěného území se
zachováním venkovského charakteru obce
 ochrana půdního fondu
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 na území obce jsou akceptována chráněná ložisková území, včetně CHLÚ
Smrček
 zkvalitnění dopravní obslužnosti území obce
 zvýšení kvality veřejných prostranství
Hlavním cílem rozvoje obce je vytvoření podmínek pro rozvoj bytové výstavby a
zvýšení počtu obyvatel, rozvoj služeb v oblasti rekreace, dobudování a zlepšení veřejné
infrastruktury a ochrana přírodních, civilizačních, kulturních, urbanistických a
architektonických hodnot na území obce. Územní plán vymezuje také plochy zeleně.
Potřeba změn v území je vyvolána:
 na vyhledání vhodných ploch pro bydlení (zvyšování kvality bydlení)
 na vyhledání vhodné plochy pro výstavbu čistírny odpadních vod
Býšovec (zvýšení standardu bydlení a zlepšení kvality životního
prostředí)
 na stanovení vhodných podmínek pro drobné podnikání na vlastních
pozemcích (vymezení ploch smíšených obytných venkovského typu jsou
dány podmínky umožňující posílení hospodářského potenciálu v obci)

Plochy pro dobývání nerostů
Vzhledem k ukončené těžbě nerostných surovin v řešeném území je nyní v obci
poddolované území jak v k.ú. Býšovec, které se nachází mimo zastavitelné území. V k.ú.
Smrček se nachází poddolované území mimo zastavitelné území tak i v zastavěném
území sídla Smrček.
Územní plán nevymezuje žádné nové plochy pro dobývání ložisek nerostů a
tudíž ani plochy pro jejich technické zázemí ani plochy vymezené v povolení k otvírce,
přípravě a dobývání výhradních ložisek (POPD).
V ÚP Býšovec je vymezena plocha:
-

chráněných ložiskových území (CHLÚ) Smrček

4.2 Lokální systém ekologické stability, ochrany místních biotopů a
přírodních útvarů
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Cílem územního systému ekologické stability je přispět k vytvoření ekologicky
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Biocentra a biokoridory, která vytvářejí prostorový základ ekologické stability,
mají základní úkol – uchování přirozeného genofondu krajiny. Toto však neznamená
konzervaci společenstev, ale podporování jejich přirozeného vývoje.
Většina území obce Býšovec se nachází v Sýkořském bioregionu, na severní části
území se vyskytuje Velkomeziříčský bioregion. Na jižní část území obce zasahuje
regionální baiocentrum RBC 292 Pernštejn. Nadregionální prvky se na území obce
nevyskytují.
Lokální prvky ÚSES jsou na území obce zastoupeny především biokoridory a
biocentry nacházející se na hydricky normálních stanovištích. Pouze jeden biokoridor
procházející podél Žlebského potoka tvoří hydrickou větev. Na území obce se nachází 4
lokální biocentra propojené 8 lokálními biokoridory, z nichž 2 biocentra zasahují i do
katastrálního území sousední obce.
Územní plán Velké Svatoňovice vymezuje v řešeném území prvky ÚSES:
o Lokální biocentra
 LBC Na Žlebském potoce
 LBC U Kotrasa
 LBC U Smrčku
 LBC Vanová

o okoridbiory
 LBK 1
 LBK 2
 LBK 3
 LBK 4
 LBK 5
 LBK 6
 LBK 7
 LBK 8
Záplavové území v řešeném území nebylo stanoveno žádným příslušným
orgánem státní správy podle zákona o vodách. Územní plán rovněž nevymezuje žádné
plochy, které by byly využitý pro návrh opatření proti povodním.
Rozvoje rekreačního využití krajiny nesmí snížit stávající koeficient ekologické
stability území.
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4.3 Cestní sítě zajišťující přirozené propojení obce s krajinou a sousedními
obcemi včetně doprovodných prvků
Obec Býšovec je napojena na silniční síť silnicí III/38810 Bystřice nad
Pernštejnem – Věchnov – Nedvědice.
Turistická trasa žlutě značená protíná jižní část katastrálního území Smrček a
obcí prochází cyklotrasa vedoucí po silnici III/38810.
Silniční doprava – skelet místních komunikací v sídlech je tvořen
jednopruhovými obousměrně pojížděnými komunikacemi, který je doplněn krátkými
úseky dvoupruhových obousměrně pojížděných komunikací. Dopravní obsluha ploch
určených pro výstavbu bude z veřejných prostranství, územní studie předepsaná pro
zastavitelnou plochu prověří možnost dopravní obsluhy plochy sjezdem ze silnice. Platí
obecný požadavek na minimalizaci výstavby nových sjezdů na silnici. – doplnění
informací o opravě místních komunikací
Nemotorová doprava – předpokládá se výstavba alespoň jednostranného
chodníku v rámci úprav silnice III. třídy v zastavěném území sídla Býšovec. Segregace
pěší dopravy od motorové je nezbytná v rámci bezpečnosti provozu vzhledem ke stále
se zvyšujícím intenzitám dopravy.
Cyklistická doprava – v rozhodující míře je to rekreační doprava. Cyklisté
využívají jak silnici III.třídy, tak místních komunikací a polních či lesních cest. Pro pěší
turistiku je stávající značená žlutá trasa.
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Mapa - Dopravní řešení
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5

SWOT ANALÝZA OBCE

SWOT analýza je metodou používanou pro jednoduchou, výstižnou a pokud
možno vyčerpávající a objektivní charakteristiku silných a slabých stránek zkoumaného
objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení.
Silné stránky zahrnují veškeré komparativní (srovnávací) a konkurenční výhody
obce pro nejrůznější typy rozvojových aktivit. Slabé stránky jsou veškeré faktory, které
limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Akcentováním silných stránek a odstraňováním
nebo alespoň omezováním slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících
se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení.
Specifikovaní silných a slabých stránek je považováno za vnitřní analýzu situace
v obci, která má za účel stanovit možnosti a potenciál obce. Obec zpravidla má
možnost faktory vnitřní analýzy ovlivňovat. Naopak příležitosti a ohrožení přicházejí
většinou z vnějšího prostředí a obec má omezenou nebo žádnou možnost tyto faktory
ovlivnit.
V rámci strategického plánování obce Býšovec byly zpracovány analýzy
vycházející z analytických poznatků a rozborů. Obsah a zaměření SWOT analýz se
tématicky shoduje se třemi zvolenými problémovými okruhy specifikovanými déle.
5.1 Obyvatelstvo a lidský potenciál (zaměstnanost, podnikání, kultura, sport)

Silné stránky


Vypracovaný plán kulturních akcí
Fungující tělovýchovná jednota
Založen spolek důchodců
Intenzivní společenský život v obci
Kvalitní přírodní zázemí obce
Dobré podmínky pro pěší turistiku
a cykloturistiku
 Možnost chalupaření,
zahradničení














Slabé stránky
Vysoká intenzita vyjíždění do zaměstnání
Úbytek počtu trvale bydlících obyvatel
migrací
Vysoký index stáří
Růst počtu domácností osamocených
starších občanů
Chybějící zařízení pro sport, vyjma
venkovních hřišť
Nedostatek rozmanitých pracovních
příležitostí v blízkém městě
Neexistence bezprostředního napojení
obce na dálniční síť
Nízká míra podnikatelské aktivity obyvatel

Příležitosti
 Blízkost města – občanská
vybavenost pracovní příležitosti
 Poptávka po rekreačním bydlení
 Možnost využití budov
opuštěného zemědělského areálu

Hrozby
 Hrozba nezaměstnanosti pramenící ze
zániku nebo omezení výroby v nosných
podnicích v regionu
 Stárnutí populace – zhoršování věkových
poměrů
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pro výrobní funkci
 Rekonstrukce sportovišť
(volejbalové hřiště) včetně zázemí
 Zkvalitnění technického stavu
sportovišť a vybavenosti
 Rozvoj kulturních a sportovních
aktivit umožňující využití volného
času obyvatel obce, zejména dětí
a mládeže
5.2 Správa obce a veřejné služby (řízení a správa obce, školství, sociální péče,
zdravotnictví)










Silné stránky
Převažující typ bydlení
v rodinném domě se zahradou
Zájem o stavební parcely v obci
Každoroční vyrovnaný rozpočet
Nezadluženost obce
Práce s mládeží a důchodci
Dva obecní domy
opravené místní komunikace
opravené VO

Slabé stránky
 Neexistence obecního vodovodu,
kanalizace a plynofikace
 Nepříznivé radonové riziko v území
 Přítomnost vodní eroze
 Absence úřadů
 Neexistence ordinace lékaře
 Absence obchodu a restaurace

Příležitosti
 Využití dotačních titulů
z programů EU na zlepšení
veřejné infrastruktury
 Záchrana neobydlených domů
k rekreační funkci (chalupaření)
 Existence finančních podpor ze
strukturálních fondů EU, státu a
Kraje Vysočina
 Sociální zařízení u sportovišť
 Absence obchodu a restaurace

Hrozby

 Nedostatek vlastních finančních
prostředků
 Zvyšování cen na trhu práce a materiálu
 Nedostatek vlastních zdrojů na
dofinancování projektů
 Nadměrný růst zadluženosti obce
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5.3. Životní prostředí a infrastruktura (dopravní a technická)










Silné stránky
Systém separace komunálního
odpadu
Zachovalý typický krajinný ráz
s pestrou mozaikou krajiny
Lesní porosty cca 57 ha
Zpracovaný lesní hospodářský
plán až do roku2026
Absence podniku ohrožující
životní prostředí
Dostatek kvalitní podzemní vody
Celé správní území v přírodním
parku Svratecká hornatina
Biologická prostupnost krajiny

Slabé stránky






Nepříznivá druhová skladba lesa
Ekologická zátěž z minulosti
Spalování pevného paliva různé kvality
Malá přítomnost vysokých stromů u
venkovského zastavění

Příležitosti
 Pokračování obnovy ekosystému
 Revitalizace izolačního pásu
zeleně po obvodu plochy zem.
Výroby a skladování v Býšovci
 Rekonstrukce veřejného rozhlasu
 Vybudování sběrného dvoru na
domovní odpad v Býšovci
 Vybudování parkoviště pro
návštěvníky obce

Hrozby
 Podezření na ekologickou zátěž v bývalém
areálu ZD ve Smrčku
 Nedostatečná segregace cyklistické
dopravy od automobilové
 Poddolovaná území po těžbě rud
 Zvyšující se obsah dusičnanů v pitné vodě

6 VIZE OBCE A GLOBÁLNÍ CÍL
Strategická vize rozvoje obce Býšovec je základní strategickou orientací
deklarující čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu
dosáhnout. Strategická vize rozvoje je charakteristická komplexním pohledem na obec.
Obec Býšovec představuje tuto vizi rozvoje obce:
 V horizontu Rozvojového strategického dokumentu obce chce být obec Býšovec
prosperující obcí s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje obce, s hezkým
prostředím, poskytující venkovské bydlení se zázemím občanské vybavenosti,
s přitažlivou krajinou nabízející možnosti pro aktivní odpočinek v přírodě,
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klidným a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a pestrá
společenský život.
 Chce být aktivní obcí vytvářející dobře fungující celek, dobře se prezentující
navenek, s vysokou úrovní bezpečnosti pro obyvatelstvo, obcí s čistotou,
pořádkem a estetickým vzhledem všech svých části
 Obec chce upevňovat trend území, založený na smyslu pro pořádek a
pracovitosti spokojených občanů.
 Ke zlepšení spokojenosti občanů i k prosperitě obce bude pomáhat s rozvojem
volnočasových aktivit. Dlouhodobou spoluprací a partnerstvím mezi veřejnou
sférou, podnikatelskými subjekty a veřejností budou vytvořeny předpoklady
kvalitního trávení volného času pro všechny skupiny obyvatel i návštěvníky
obce a zajištěny příležitosti dostačujícího sportovního a kulturního vyžití.
Globální cíl pak stručně vymezuje základní cestu a výsledek rozvojového procesu. Obec
Býšovec si stanovuje tento globální cíl:
 Vytvořit z Býšovce příjemné a bezpečné místo k životu s kvalitním životním
prostředím a estetickým vzhledem všech svých částí ve spolupráci s občany,
s přitažlivou a čistou krajinou. Místo podporující rozvoj podnikatelských
činností, se zájmem o upevňování přátelských vztahů mezi obyvateli, o
rozšiřování nabídky volnočasových aktivit a o udržování tradičních kulturních a
společenských akcí na území obce, zapojení obyvatel do dění v obci.

7 SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OSVĚTOVÝCH,
KULTURNÍCH A
SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ
K PODPOŘE
REALIZACE
ROZVOJOVÉ
STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
7.1 Kulturní a společenský život obce
V obci působí tyto dobrovolné spolky:
 SDH Býšovec
 SDH Smrček
 Bowling Team Býšovec
 TJ Smrček o.s.
 Střelnice Smrček
 SKDN z.s.
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K tradičním událostem v obci patří smrčkové minihody, martinské minihody
v Býšovci, dětského dne, pálení čarodějnic, mikulášské besídky, okrskové
soutěže hasičů a dalších akcí za spoluúčasti obce a mnoho dalších kulturně
společenských akcí pořádaných místními spolky.

Fotogalerie akcí
členové nohejbalového týmu Smrček

Okrsková soutěž hasičů

Beseda s dr. Taussigem

Mikulášská besídka
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Minihody

Vytvoření biotopu

7.2 Informovanost občanů
Veškeré důležité informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce
www.bysovec.cz., na úřední desce a na vývěskách umístěných v obci. Veškeré
záležitosti týkající se obce jsou projednávány na veřejných zasedáních zastupitelstva.
V obci funguje rozhlas a mobilní aplikace ,,ČESKÁ OBEC“.

7.3 Akce osvětové, kulturní, sportovní a sociální
a) podpora místních spolků a sdružení, aktivit občanů, sloužících ke kulturnímu,
osvětovému a sportovnímu vyžití
b) podpora mládeže v mimoškolní činnosti a jejich zapojení do komunitního
života
v obci
c) zajištění funkčnosti internetových stránek, jejich aktualizace pro lepší
informovanost občanů
d) organizovat a podporovat setkávání seniorů
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e) šířit osvětovou činnost mezi občany o zlepšení vzhledu svých nemovitostí,
zahrad, oplocení
f) udržovat tradice pro příští generace

7.4 Akce k zachování, obnově a rozšíření venkovské zástavby
Aktivně spolupracovat s obcemi v rámci Mikroregionu Bystřicko na základě
strategického rozvojového dokumentu
Spolupracovat s ostatními obcemi v regionu, vzájemně se informovat o
jednotlivých aktivitách a nabídkách pro občany.
Podpořit tvůrčí a podnikatelské aktivity občanů, které přinesou nové nápady a
rozšíří možnost zaměstnání v obci a v nejbližším okolí.

8 APROXIMATIVNÍ STANOVENÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKCE, NÁVRH
ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH REALIZACE
ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO DOKUMENTU SE SPECIFIKACÍ ZDROJŮ,
KTERÉ ZAJISTÍ OBEC, OKRES, A KTERÉ JSOU POŽADOVÁNY Z JINÝCH
ZDROJŮ
Rozvojový strategický dokument obce Býšovec obsahuje výčet základních
záměrů, které zastupitelstvo obce Býšovec považuje za nezbytné realizovat v zájmu
rozvoje obce. Předpokladem realizace většiny záměrů je využití dotací z fondů
Evropské Unie, národní dotační programy a fondy Kraje Vysočina.

1. Rekonstrukce sportoviště (volejbalové hřiště) včetně zázemí
Cíl: 40 let staré volejbalové hříště + rekonstrukce kabin pro hráče a sociálních
zařízení
Předpokládaný rozpočet: 1000000 Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2021
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje
2. Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Cíl: výměna vedení + tlampačů
Předpokládaný rozpočet: 350 000 Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2025
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje
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3. Pořízení traktoru
Cíl: traktor i s příslušenstvím pro údržbu lesa a lesních cest
Předpokládaný rozpočet: 1 000 000 Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2024
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje
4.

Vybudování sběrného dvoru na domovní odpad
Cíl: místo pro umístění všech kontejnerů oddělit od okolního prostředí
Předpokládaný rozpočet: 500 000Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2022
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje

5.

Vybudování parkoviště pro návštěvníky obce
Cíl: zpevnění povrchu
Předpokládaný rozpočet: 400 000Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2027
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje

6.

Vybudování kanalizace v obci Býšovec
Cíl: kanalizační systém včetně ČOV
Předpokládaný rozpočet: 5 000 000 Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2027
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje

7.

Rekonstrukce obecního rybníku v Býšovci
Cíl: zadržení vody v krajině
Předpokládaný rozpočet: 500 000 Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2022
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje

8.

Oprava kaple ve Smrčku
Cíl: oprava hmotného kulturního majetku obce
Předpokládaný rozpočet: 400 000 Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2023
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje
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9.

Oprava hasičské zbrojnice Býšovec
Cíl: udržení kvality života v obci a hodnoty majetku obce
Předpokládaný rozpočet: 500 000 Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2024
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje

10. Oprava střechy hasičské zbrojnice Smrček
Cíl: udržení kvality života v obci a hodnoty majetku obce
Předpokládaný rozpočet: 400 000 Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2025
Financování: dotační prostředky, vlastní zdroje

9 DALŠÍ DOKUMENTACE, VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ OBCE NEBO
MÍSTNÍPRACOVNÍ SKUPINY
9.1 Cíl dokumentu
Hledání, objevování a obnovování místních kulturních a společenských
tradic, zakládání tradic nových, které povedou k větší pospolitosti
místních obyvatel. Podpora a realizace činností vedoucích ke zkvalitnění
způsobu života v obci.
Úpravy a čistota veřejných prostranství a staveb, zlepšování občanské
vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro
ochranu životního prostředí.
Zajištění hospodářského, kulturního, společensko-sociálního zázemí
v obci, dále pak kulturního a sportovního vyžití.
Aktivní zapojení obyvatel do dění v obci a její obnovy

9.2 Zdroje financování
Mezi zásadní zdroje financování řadíme:
Pravidelné příjmy obecního rozpočtu: Roční rozpočet obce, včetně
plánovaných předpokládaných dotací, se pohybuje okolo 2 milionu
korun. Tyto příjmy je nutné směřovat zejména na základní opravu a
údržbu obecního majetku – v omezené míře pak na investice, kde není
možné využít dotací.
Dotační tituly: Jedná se zejména o dotační tituly vypisované krajem
Vysočina, jednotlivými ministerstvy a Evropskou unií.
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Jednorázové nesystémové dotace: Nutno využít zejména na investice,
kde není pravděpodobnost získání dotací z dotačních titulů.

Mezi další dokumenty, které mají přispět k rozvoji obce Býšovec, patří:
Program činnosti zastupitelstva obce Býšovec na roky 2021 – 2027
Územní plán obce Býšovec
Rozpočtový výhled obce Býšovec

10

ZÁVĚR

Rozvojový strategický dokument obce Býšovec na období let 2021 - 2027 je
vytvořen tak, aby odrážel potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval
její ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Tento program je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění
projektů je hlavní podmínkou získání finančních prostředků, a to z vlastních i dotačních
programů. Tento plán není uzavřeným dokumentem. Může být průběžně doplňován a
aktualizován podle potřeb a finančních možností obce Býšovec. Veškeré změny
dokumentu budou projednávány v zastupitelstvu obce Býšovec.
Rozvojový strategický dokument je základním podkladem pro plánování
rozvoje obce na jednotlivá léta. Jde o závazný dokument pro zastupitelstvo obce a
měněn může být pouze usnesením obecního zastupitelstva.
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