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A.STRATEGICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika území
1. Území
Obec Loučky se nachází v Libereckém kraji asi 9 km od Turnova a 6 km od Železného Brodu v nadmořské
výšce 424 m n. m, mezi Betlémskými a Besedickými skalami. Obec patří do ORP Turnov.
V obci stojí 72 domů a žije 164 obyvatel s trvalým pobytem. Jedna třetina domů slouží pouze k rekreaci.
V okolí Louček je velmi krásná příroda, višňové a třešňové sady, obhospodařované louky a místa s
pozoruhodnými pohledy. Na jižním okraji obce, při silnici na Klokočí se nachází nejvýznamnější současné
naleziště zkamenělin středního turonu v Čechách. Součástí obce Loučky je osada Podloučky, přírodní
chráněné území s výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin. Celá obec je součástí Chráněné krajinné
oblasti a Geoparku Český ráj.
Obci slouží veřejný vodovod, plynovod a části obce dešťová kanalizace.
Mezi významné dominanty obce patří kostel Sv. Antonína Paduánského, státem chráněná lípa srdčitá,
budova školy a poloroubená budova Sokolovny.
Území obce Loučky

Členění obcí v ORP Turnov, jehož je obec Loučky součástí

zdroj: MAPY.cz

Obec Loučky se rozprostírá na jihovýchodě Libereckého kraje, cca 102km od Prahy, 35km od Liberce, 9km
od Turnova. Obec Loučky je typickým druhem venkovského osídlení u státní silnice III. třídy. Obec se nachází
v Ještědsko-kozákovském hřebu, jehož nejvyššími body jsou hora Ještěd 1012n.m. a hora Kozákov
v nadmořské výšce 744m.
Geografie
Rozloha obce je 165 ha. Velkou část území tvoří zemědělská půda (121,7 ha) a lesy (30,9 ha), zbývající
plocha je zastavěná (2,0 ha).
Podnebí je mírné, vhodné na pěstování ovoce i zeleniny. Oblast Turnovska je vyhlášenou oblastí pěstování
jahod a ovocných sadů, kam patří i obec Loučky. Ovzduší je v Loučkách čisté, bez znečištění.
Geologie
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Vrch Kozákov byl už od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů, z nichž pravěcí lovci vyráběli
jednoduché nástroje. V dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výplně achátu, jaspisu, ametystu, křišťálu,
záhnědy a dalších polodrahokamů. Zdejší naleziště byla využita ve středověku pro výzdobu chrámů. Kozákov
je také vyhledávaným místem pro paragliding
Krajina, do níž patří obec Loučky, patří ke skupině Českého ráje a Ještědsko-kozákovského hřbetu.

Historie obce
Historie obce sahá do 15. století. První písemná zmínka je datována rokem 1499, kdy obec patřila Vokovi,
synovi Jaroslava z Hruštice z rodu Markvarticů. Loučky byly založeny pravděpodobně mýtiči lesů nebo uhlíři.
Výraz „loučka" totiž původně označoval promýcené borové lesy. Roku 1514 se Loučky staly součástí
skalského panství, jehož majitelem byl Jindřich Šťastný z Valdštejna. Jeho syn Karel prodal roku 1538 panství
Janu z Vartemberka. Dalším majitelem skalského panství a Louček se roku 1623 stal Albrecht z Valdštejna,
který je i s celým panstvím prodal roku 1628 Mikuláši Des Foursovi. Dne 16. dubna 1864 se Loučky, jako obec
s vlastním kostelem, farou, hřbitovem a školou, staly obcí katastrální. Patřily k nim dále obce Besedice,
Hamštejn, horní část Koberov, Michovka, Vranové a Zbirohy. Po správní reformě byla obec součástí
železnobrodskému okresu, po roce 1960 připadla do okresu semilského. V roce 1960 došlo i ke sloučení
Louček se sousední obcí Klokočí a vznikla obec Klokočské Loučky. Tato přetrvala až do 1. 9. 1990, kdy byly
obce opět rozděleny na dvě samostatné jednotky. V historických materiálech lze Loučky najít i pod dalšími
názvy – Zadní Loučky, Kostelní Loučky.
Mezi významné dominanty obce patří kostel Sv. Antonína Paduánského, státem chráněná lípa srdčitá,
budova školy a poloroubená budova Sokolovny.
Dopravní vazby
Území obce leží mimo hlavní dopravní osy, prochází jím pouze silnice III.třídy, z pohledu frekventovanějších
silnic mají pro obec význam rychlostní komunikace R10 ( Praha – Mladá Boleslav – Turnov ) a R35 ( Liberec –
Hodkovice nad Mohelkou – Turnov ). Územím obce neprochází železniční trať. Pro obec je významnou
železniční tratí trať č. 030 Železný Brod - Turnov – Liberec, se zastávkou Malá Skála, vzdálenou cca 6km od
Louček.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Vývoj počtu obyvatel
Dne 16. dubna 1864 se Loučky, jako obec s vlastním kostelem, farou, hřbitovem a školou, staly obcí
katastrální. Patřily k nim dále obce Besedice, Hamštejn, horní část Koberov, Michovka, Vranové a Zbirohy.
Po správní reformě byla obec součástí železnobrodskému okresu, po roce 1960 připadla do okresu
semilského. V roce 1960 došlo i ke sloučení Louček se sousední obcí Klokočí a vznikla obec Klokočské Loučky.
Tato přetrvala až do 1. 9. 1990, kdy byly obce opět rozděleny na dvě samostatné jednotky.
Počet obyvatel žijících v Loučkách měl díky tomuto slučování stoupající tendenci. Ta přetrvala do roku 1990,
kdy byla obec Loučky opět osamostatněna. V roce 2005/2006 dosáhl počet obyvatel svého historického
minima – 147 osob. Ani následující období nezaznamenalo výraznou tendenci růstu počtu obyvatel Louček.
K 31.12. 2015 bylo v obci 157 obyvatel.
Přirozený přírůstek obyvatel, což je hodnota udávající rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem
zemřelých během určitého období, dosáhl v roce 2015 nulové hodnoty, v případě přírůstku migračního byla
hodnota záporná ( -2 ). Celkový přírůstek byl tedy v období 2015 -2. Ve sledovaném období mezi roky 1991
– 2015 dosahoval přirozený přírůstek kolísavých hodnot, migrační přírůstek byl spíše záporný, což se
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projevilo na přírůstku celkovém. Důvodem poklesu obyvatel v obci může být špatná dopravní infrastruktura
( málo autobusových spojů ), nízká míra pracovních příležitostí v obci a jejím okolí.
V obci se rodí průměrně 0 – 1 dítě za rok. Průměrně se do obce každý rok přistěhuje 1 občan.
Věkový průměr obyvatel Louček je 41,8 let, což je mírně nad věkovým průměrem Libereckého kraje, který
ke dni 31.12.2015 činil 41,4 let. V obci se nachází 27 dětí ve věku 0-14, 98 osob ve věku 15 – 65let, a 32 osob
starších 65 let. Přestože je počet dětí v obci velký, nedosahuje uvedený počet dětí dostatečného počtu pro otevření
MŠ či ZŠ. Podle pohlaví v obci mírně převažují muži nad ženami (55% mužů). Výsledná hodnota je vypočtena
k 31.12.2015.
Zdroj: ČSÚ

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet v tom podle pohlaví
v tom ve věku (let)
Průměrný
obyvatel
věk
muži
ženy
0-14 15-64 65 a více
celkem
149
74
75
18
108
23
41,8
150
75
75
19
108
23
42,6
155
77
78
19
110
26
43,7
161
80
81
19
112
30
43,4
159
79
80
19
109
31
43,9
158
79
79
23
108
27
42,3
163
80
83
27
108
28
41,9
161
82
79
28
103
30
41,6
159
80
79
28
102
29
41,7
157
84
73
27
98
32
41,8

Kód: DEM02/14

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Střední
Přírůstek (úbytek)
stav
Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
přirozený stěhováním celkový
obyvatel
147
2
2
4
2
2
2
150
2
2
3
2
-1
1
153
1
8
4
1
4
5
158
4
8
6
4
2
6
161
2
1
2
5
1
-3
-2
157
3
4
3
5
-1
-2
-3
159
4
2
3
2
3
5
161
3
3
2
4
-2
-2
159
1
2
1
-1
-1
-2
158
2
2
5
7
-2
-2

Vzdělanostní struktura obyvatel
Počet obyvatel v obci s neukončeným základním vzděláním byl v roce 2011 19 osob, s vyučením bez
maturity 63 osob, dosažené středoškolské s maturitou 35 osob, s nástavbovým vzděláním 6 osob a
s vysokoškolským vzděláním 4 osoby. Stávající stav, tedy větší podíl osob v produktivním věku by pro obec
mohl znamenat stabilnější počet obyvatel vzhledem k dobré dostupnosti za prací či vzděláním (Turnov,
Liberec, Mladá Boleslav), případně i růst drobných podnikatelů.
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vzdělanostní struktura obce

základní vzdělání

vyučen bez maturity

SŠ s maturitou

SŠ s nástavbou

VŠ vzdělání

Sociální situace
Sociální situace v obci je příznivá. V obci se nenacházejí národnostní menšiny. V obci nejsou rodiny ani jedinci
na hranici životního minima. V obci se také nenacházejí sociálně vyloučené lokality. Nevyskytují se zde ani
problémy s uživateli návykových látek.
Odhad budoucího demografického vývoje
Obec Loučky nemá územní plán. Rozhoduje se na základě vymezeného zastavěného území. Obec Loučky má
díky své pozici v CHKO nepříznivé podmínky pro svůj demografický vývoj. To má negativní vliv na příliv nových
obyvatel. V obci nejsou k dispozici nové stavební parcely, případní noví obyvatelé obce se mohou přistěhovat
pouze do stávajících domů či bytů.
Negativní vliv na demografický vývoj má také stárnoucí obyvatelstvo obce a odliv obyvatel v produktivním
věku za zaměstnáním a lepší občanskou vybaveností do větších měst (Turnov, Železný Brod, Liberec, Mladá
Boleslav).
Spolková činnost
Spolková činnost v obci je na dobré úrovni, místní obyvatelé se zapojují do různých akcí pořádaných obcí.
Většinou se akcí zúčastňují stále titíž občané.
Na území obce jsou aktivní tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Loučky, v jehož majetku je i
místní sokolovna.
Kromě uvedených spolků je občanům, zejména však dětem a mladistvým k dispozici místní knihovna.
V budově bývalé školky je umístěno výstavní zastavení, kde během roku může shlédnout výstavy na různá
témata. V obci se také během roku konají různé akce (Mikulášské, Dětské karnevaly, pouť aj.)
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3. Hospodářství
Hospodářská činnost
Podnikatelské subjekty podle odvětví ( k 31.12.2015 ) – zdroj ČSÚ

V obci je 41 registrovaných podniků, z nichž většinu tvoří podnikatelé – fyzické osoby. Nejvíce subjektů
pracuje v odvětví průmyslu ( 10 subjektů ) a hned za průmyslem je obor stavebnictví ( 9 subjektů ).
Podnikatelské subjekty podle právní formy ( k 31.12.2015 ) – zdroj ČSÚ
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Druhy pozemků

Cestovní ruch a turistická atraktivita obce
Obec se nachází v turistické oblasti Českého ráje (Suché Skály, Klokočské a Besedické skály) se zajímavými
historickými památkami, jako je např. zřícenina hradu Zbirohu. Na území obce se nacházejí objekty vhodné
pro turistické zastavení, například kostel Sv. Antonína Paduánského, státem chráněná lípa srdčitá (odhadové
stáří je 150let, obvod lípy činí 261cm ), budova školy a poloroubená budova Sokolovny.
Další zajímavou oblastí na území Louček jsou Podloučky. Je přírodní památka poblíž obcí Loučky a Klokočí na
pomezí okresů Semily a Jablonec nad Nisou. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Český ráj.
Důvodem ochrany je luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých
a vápnomilných bučin s výskytem zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém podloží slinitých
pískovců.
V Loučkách se také nachází Výstavní zastavení - minimuzeum lidových tradic, kde je k vidění torzo
pohyblivého betlému a dále je v sokolovně minimuzeum kinematografie.

Trh práce
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Loučkách je 70 osob (zdroj ČSÚ, Kód: PU-SLDB-6/2). Obyvatelé
dojíždějí za prací do okolních měst jako je Turnov, Liberec, Železný Brod nebo Mladá Boleslav. Do škol, dle
údajů statistického úřadu, vyjíždí 15 obyvatel.
Míra registrované nezaměstnanosti v obci činila 8,82% k SLDB 2011.
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Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Obec Loučky má v obci vybudován veřejný vodovod napojený na místní vodojem. Voda je čerpána pomocí
dvou čerpacích stanic do vodojemu. Z vodojemu je potom gravitačně zásobována síť Louček. Stávající
vodovodní síť pokrývá veškerou stávající zástavbu obce Loučky. Obec je členem Vodohospodářského
sdružení Turnov, které vodovodní síť v Loučkách spravuje a provozuje.
Kanalizace
V Loučkách jsou vybudovány dvě kanalizační stoky, které pokrývají značnou část obce. Jde o betonové stoky,
které byly budovány jako dešťové. Kanalizace je v majetku a provozu obce. U rodinných a bytových domů
jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, a následně vyváženy. Novostavby jsou řešeny
DČOV s přepadem přečištěných vod do kanalizace.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí stávající kanalizace případně příkopů a propustků a zasakovány do
terénu.
Zásobování zemním plynem a elektřinou
V obci je zaveden plyn. Plynofikace probíhala v roce 2006. Území obce je plynofikované z 90%, avšak necelá
polovina domů se k plynovému potrubí připojila. Důvodem je stále vysoká cena plynu vůči pevným palivům
a vysoké náklady s převedením topení z pevných paliv na plyn. Pro obec i pro majitele bytů či domů by to
bylo finančně náročné
Dopravní infrastruktura
Obec leží mimo hlavní dopravní uzly. Silniční doprava je provozována prostřednictvím silniční sítě a
navazujících místních a účelových komunikací.
Pro řešené území mají zásadní význam rychlostní komunikace R10 ( Praha – Mladá Boleslav – Turnov –
Harrachov ( I/10 ) ) a silnice R35 ( Liberec – Hodkovice nad Mohelkou – Turnov – Hradec Králové ( I/35 ) ).
Silnice III.třídy
Územím procházejí následující silnice III. třídy:
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III/28 212 Loučky – Besedice – Koberovy
III/28 211 Koberovy – Klokočí
Silnice III. třídy v řešeném území zajišťují dopravní spojení s páteřními silničními tahy. Zprostředkovávají
rovněž přímou dopravní obsluhu jednotlivých sídel a vytvářejí lokální komunikační systém.
Na dotčených silnicích III. třídy v řešeném území sčítání dopravy nebylo prováděno, pro lze předpokládat, že
intenzity nepřekročí hodnotu 500 aut za 24hodin průměrného dne v roce.
Železniční doprava
Železniční doprava v obci není. Nejbližší vlaková zastávka je v obci Malá Skála, což je cca 6km z obce Loučky.
Místní komunikace
Místní komunikace jsou pravidelně opravovány a rekonstruovány v rámci možností financování.
Statická doprava – doprava v klidu
Individuální parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích, v profilu
místních komunikací, u bytových domů a objektů občanského vybavení.
Garážová stání jsou prezentována převážně objekty individuálních garáží v plochách smíšených obytných.
V obci nejsou dostatečné plochy pro parkování vozidel, zejména v centru obce.
Dopravní obslužnost
Na území Libereckého kraje je od 1.červnece 2009 zaveden Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje
IDOL. Jeho úkolem je zajistit veřejnou dopravu ve spolupráci s různými dopravci.
Hromadné doprava osob je v obci zajišťována výhradně autobusovou dopravou, kterou provozuje společnost
BusLine, a.s. se sídlem Na rovinkách 211, 513 25 Semily. Jedná se o linky: linka č. 670864 Turnov – Mírová
pod Kozákovem – Loučky, linka č. 670862 Turnov – Koberovy – Loučky. Autobusová zastávka se nachází
uprostřed obce. Četnost spojů během dne je vyhovující (10 x během pracovního dne).
Obyvatelé z obce dojíždějí zejména do spádové obce (ORP Turnov) a dále do nedaleké Mladé Boleslavi,
Železného Brodu a Liberce. Dopravu si občané buďto zajišťují vlastními automobily (do zaměstnání, za
nákupy apod.), dále je využívaná pravidelná autobusová doprava (dospělí do zaměstnání, k lékaři apod.).

5. Vybavenost obce
Bydlení
Bytový a domovní fond
Vývoj počtu domů v Loučkách v období 1919 – 2011 úzce souvisí s demografickým vývojem obyvatel. Lze jej
rozdělit do několika vývojových stádií. První etapa probíhala podle dostupných údajů od roku 1919 do 70.let
20.století, kdy docházelo k pozvolnému nárůstu domů. Během tohoto období vyrostlo v obci na 21 domů.
Potom následovaly další etapy, kdy během jednotlivých desetiletí v obci vyrostlo průměrně 6 domů.
Průměrné stáří bytového fondu je 50 – 60let. Nejvyšší počet domů byl vystavěn v letech 1920 – 1970.
V následujících desetiletích byl růst domů téměř rovnoměrný ( průměrně 6 domů za jednu dekádu ).
V obci je evidováno 76 domů, z nichž obydlených bytů podle právního důvodu užívání a počtu obytných
místností 60.
Bytová výstavba na území obce v posledních 10 letech měla kolísavou tendenci. Za posledních 10 let se v obci
postavilo 7 dokončených bytů.
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vývoj počtu dokončených bytů v období 2004 - 2015

rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Řada 1
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Školství a vzdělávání
Obec v současné době nedisponuje žádným školským zařízením. V minulosti se v obci nacházela škola.
V současné době se v objektu bývalé školy nachází obecní úřad, kde turisté mohou shlédnout expozici
Výstavního zastavení.
Děti z obce navštěvují základní školy v blízkém okolí: Turnov, Malá Skála, Koberovy. Studenti dojíždějí do škol
v Turnově, Železném Brodě a Liberci.
Zdravotnictví
V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Obyvatelé obce musejí dojíždět do spádových oblastí, a to
do Turnova, Železného Brodu, případně Semil.
Dojezd zdravotnické záchranné služby legislativně stanovená na max. 20 minut je splněna pro všechny části
obce. Záchranná zdravotní služba do obce vyjíždí z Turnova.
Sociální péče
V obci se nenachází žádné zařízení s pečovatelskou službou. Za všemi druhy sociální péče musejí obyvatelé
Louček dojíždět do spádových oblastí – Turnov, Semily, Železný Brod.
Kultura
V obci jsou podmínky pro kulturní aktivity situovány především do prostor místní sokolovny, kde se
v průběhu roku konají různé společenské akce – karnevaly, plesy, vítání občánků apod. V obci jsou také
pořádány venkovní akce – na návsi a jeho blízkém okolí např. Loučské slavnosti. Za větší kulturou jako jsou
návštěva divadla, koncertu aj. společenských akcí musejí obyvatelé Louček dojíždět do okolních obcí –
Turnov, Semily, Železný Brod.
Sport a tělovýchova
V obci Loučky bylo v roce 2006 modernizováno staré hřiště. Udělal se nový povrch, oplocení, vzniklo místo
pro pořádání volejbalových utkání, nohejbalu, je zde také pink pongový stůl. Hřiště je obyvateli Louček plně
využíváno.
V obci také působí Spolek dobrovolných hasičů a Sokol. Mezi nejvýznamnější akce patří požární sport,
volejbal, nohejbal a fotbal, který je provozován na travnatém hřišti za obcí. V obci Loučky v létě chybí bazén,
či jiná plocha pro koupání. Místní si její absenci vyřešily, většina bytových domů má u domu svůj vlastní
bazén.
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6. Životní prostředí
Obec Loučky se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český Ráj. V obci jsou dobré podmínky pro kvalitní
bydlení bez znečištěného ovzduší. Kvalita vody z místního vodojemu je dobrá. Půda je úrodná, vhodná
k zemědělské a pěstební činnosti, v okolí obce se nachází řada ovocných sadů.
Součástí obce Loučky je osada Podloučky, přírodní chráněné území s výskytem zvlášť chráněných druhů
rostlin. Celá obec je součástí Chráněné krajinné oblasti Česká ráj a Geoparku Český ráj.
Odpadové hospodářství
Odstraňování komunálního odpadu obec zajišťuje prostřednictvím firmy Severočeské komunální služby,
s.r.o., Jablonec nad Nisou ( Marius Pedersen a.s.). V obci jsou k těmto účelům instalovány sběrné nádoby.
Separovaný odpad je v řešeném území shromažďován do kontejnerů pro separovaný odpad (plasty, sklo,
papír, kov a Pet lahve).
Likvidace nebezpečného odpadu je zajišťována kontejnery a jejich následným odvozem. Svoz je realizován
2x do roka. Svoz nebezpečného, velkoobjemového a separovaného odpadu je zajišťován firmou Severočeské
komunální služby, s.r.o., Jablonec nad Nisou. 1x do roka pořádá Sbor dobrovolných hasičů svoz použitého
oblečení pro charitativní účely.
V současné době se na území obce Loučky nenachází žádná černá skládka.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec je zřízena 7 členným zastupitelstvem. Rada obce není zřízena. Obec zaměstnává 2 osoby na
obecněprospěšných pracech na dobu určitou. Obec zřídila kontrolní, finanční, kulturní a technický výbor,
vždy po jednom členu.
Dostupnost nejběžnějších úřadů dle obcí:
Krajský úřad
Liberec
Matrika
Turnov
Katastrální úřad
Semily
Stavební úřad
Turnov
Úřad práce
Turnov
Finanční úřad
Turnov
Státní zastupitelství Turnov
Obec je zřizovatelem Sboru dobrovolných hasičů.
Hospodaření obce
Obec hospodaří s celkem vyrovnaných rozpočtem, viz tabulka níže.
Vývoj rozpočtového hospodaření obce Loučky v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční přijaté
dotace

2009
1 020
65
10

2010
1 091
190
0

2011
1 100
98
0

2012
1 386
80
0

2013
1 361
301
0

303

163

60

115

104
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Investiční přijaté dotace
Příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Podíl kapitálových
výdajů
Podíl běžných výdajů na
celkových příjmech

2009
105
1 503
1 406
0
1 406
96

2010
0
1 444
1 371
15
1 386
58

2011
0
1 258
1 294
0
1 294
-36

2012
0
1 581
1 505
0
1 505
76

2013
0
1 767
1 295
0
1 295
472

0,00%

1,11%

0,00%

0,00%

0,00%

93,58%

94,92%

102,82%

95,18%

73,29%

Bezpečnost
Stav kriminality v obci je nízký, prakticky nulový. Pokud se v obci něco řeší, jsou to spíše přestupky tipu
špatného parkování či přestupky spojené s nadměrnou konzumací alkoholu. Případné přestupky se řeší
s odborem správního řízení MÚ Turnov.
V obci se nenachází policejní služebna. Oblast krizového řízení je řešena ve spolupráci s MÚ Turnov, správní
odbor, který zabezpečuje součinnost pracovních skupin krizového štábu s orgány státní správy a samosprávy.
V obci je ochrana řešena zapojením členů SDH.
Vnější vztahy a vazby
Obec Loučky spolupracuje s okolními obcemi a je aktivním členem několika spolků:
Mikroregion Podkozákovsko
Hlavním předmětem činnosti Mikroregionu Podkozákovsko je zejména všeobecná ochrana životního
prostředí v daném území, společný postup při dosahování ekonomické stability a jeho trvalé obyvatelnosti,
koordinace významných investičních akcí, koordinace územních plánů a územního plánování v regionálním
měřítku, zájmů a činností místních samospráv a společný vliv na výkon státní správy, zastupování členů
svazku obcí při jednáních o společných věcech s třetími osobami, zajišťování a vedení předepsané písemné,
výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, propagace svazku obcí a jeho zájmového
území, spolupráce v oblasti kultury, rekreace, sportu apod.
Mikroregion tvoří tyto obce: Mírová pod Kozákovem, Loučky, Klokočí, Rakousy, Koberovy, Malá Skála, Líšný,
Frýdštejn, Jenišovice.
Svaz měst a obcí
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou
jako zájmové sdružení právnických osob. Členy svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem
pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i
nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost svazu je založena především na
aktivitě starostů jednotlivých měst a obcí.
Vodohospodářské sdružení
Obec Loučky je také členem VHS Turnov. Jedná se o účelové sdružení pro sjednocení péče o společnou
vodovodní síť.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
1. Shrnutí SWOT analýzy
Silné stránky
Obec Loučky leží v atraktivní lokalitě vhodné pro trvalé bydlení. Velký důraz je zde kladen na čistotu
životního prostředí. Obec má dobrou dopravní dostupnost a dostatečnou technickou infrastrukturu. Dalším
kladem je vyrovnané hospodaření obce.
Slabé stránky
Asi největším záporem obce je absence mateřské školy a případně i základní školy, obchodu, služeb. Vše je
v důsledku malého počtu obyvatel v obci.
Možnosti
Velkým přínosem pro obec by byla výstavba nové kanalizační sítě podpořené z evropských dotačních
fondů. Zlepšení kvality života v obci by rodinám s dětmi usnadnila výstavba mateřské školky, ale vše závisí
na počtu obyvatel. Zajištění vybraných služeb, obchodu, pohostinství apod. by také přispělo k zvýšení
kvality života.
Hrozby
Největší hrozby jsou spatřovány ve změnách lidského potencionálu. Jedná se především o zhoršení
ekonomických podmínek obyvatel – ztráta zaměstnání v důsledku věku a tím pádem i zhoršená sociální
situace dané skupiny obyvatel.

2. SWOT analýza
Silné stránky
 Klidná obec, s výhodnou polohou do 30km od větších měst ( Liberec, Turnov, Mladá Boleslav)
 Zajímavé historické objekty – Sv. Antonína Paduánského, státem chráněná lípa srdčitá, budova školy
a poloroubená budova Sokolovny
 Čisté ovzduší
 Příznivá sociální situace v obci – nejsou problémy se sociálně slabými skupinami, v obci se
nevyskytují drogově závislí
 Dobré pokrytí veřejným vodojemem
 Dobrá úroveň spolkové činnosti
 Dobrá technická infrastruktura
 Dobrá údržba místních komunikací v obci
 Dobré pokrytí mobilním signálem
 Obec má veřejná prostranství pokrytá veřejným osvětlením
 Relativně časté autobusové spojení
 Konání kulturních a sportovních akcí
 Dobrý stav v nakládání s odpady v obci
 Blízkost lesů a luk
 Nízká míra kriminality
 Členství v Mirkroregionu Podkozákovsko
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Slabé stránky
 Omezená dostupnost obce veřejnou dopravou
 Nízký počet dětí pro otevření MŠ
 Nízká občanská vybavenost – chybí lékař, potraviny, služby ( kadeřnice apod. )
 Potřeba nového vodovodního řadu, avšak obec nemá potřebné finanční prostředky na jeho
výstavbu
 Nedostatečné řešení kanalizace v obci
 Absence stavebních parcel
 Nízký počet nových obyvatel
 V obci chybí veřejný rozhlas pro možnost pravidelného i výjimečného informování občanů
 Nedostatečné plochy pro parkování vozidel v obci
 Nepřítomnost železniční zastávky
 Nutnost dojíždění obyvatel za vzděláním i zaměstnáním
 V období podzim – zima zhoršená kvalita ovzduší díky spalování pevných paliv

Příležitosti
 Turistický ruch – obec leží v zajímavé turistické oblasti
 Akce, které do obce přivedou více turistů – např. Loučecské slavnosti
 Vzájemná spolupráce mezi obcemi
 Zatraktivnění obce z hlediska cestovního ruchu
 Propagace cyklotras vedoucích obcí
 Podpora nových, ekologických, úsporných způsobů vytápění obytných objektů
Hrozby
 Neřešení stávající nedostatečné situace s kanalizací – zhoršení kvality životního prostředí
 Nedostatek finančních prostředků na modernizaci vodovodních sítí
 Nedostatek finančních prostředků na modernizaci kanalizace
 Odliv ekonomicky aktivních obyvatel do větších obcí
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B.NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategické vize
Vyhodnocením SWOT analýzy a výsledků terénní šetření byly staveny vize obce, to je jak by obce měla
vypadat v horizontu např. 20let.
Obec Loučky je dobrým místem pro život. Má dobrou dostupnost do spádových měst a dobrou dostupnost
na rychlostní komunikace R10 a R35.
Vize obce je udržet si stávající obyvatele, případně přilákat nové a vytvořit jim podmínky pro kvalitní život.
Obec bude vyvíjet aktivity k podpoře podnikatelské činnosti, nadále bude podporovat společenský život
svých obyvatel, práci spolků a neziskových organizací. Zároveň bude pokračovat ve spolupráci s okolními
obcemi a rozvíjet dobré vztahy. Obec chce zajišťovat komunitní péči o všechny věkové skupiny.
Mezi podporované aktivity rozvoje obce bude v nadcházejícím období zajištění kvalitní a moderní
infrastruktury, nejen komunikací, cest a stezek, ale i technické infrastruktury – vody, kanalizace. Zároveň
by obec chtěla pečovat o krajinu a drobné památky v území.

B.2 Programové cíle
Programové cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizací programu rozvoje venkova.

1. Kvalita života v obci
Cílem zlepšení a údržby infrastruktury by mělo být udržení kvalitního, životního prostředí v obci. Pro zlepšení
kvality života v obci je potřeba rozvíjet kulturní, společenské a sportovní akce, ať v režii samotné obce nebo
ve spolupráci s okolními obcemi. Zároveň je nutné podporovat činnost spolků, ať již formou podpory jejich
činnosti, nebo péčí o jejich majetek. Nedílnou součástí tohoto cíle je i modernizace a opravy komunikací
v obci.
Ve spolupráci s orgány ORP a CHKO, vyhledat možnosti dalšího rozvoje obce, zpracování územního plánu a
vyřešení majetkových vztahů k pozemkům na kterých jsou stavby občanské vybavenosti. Zpřístupnit
neudržované cesty v okolí obce, zlepšit dostupnost MŠ a ZŠ v okolních obcích.
Vzhledem k tomu, že obec leží na strategickém místě, je třeba využít potenciál cestovního ruchu a zaměřit
se na poskytování služeb turistům, např. ubytovací kapacity, podporu podnikatelských aktivit v oblasti
cestovního ruchu či služeb.
Opatření
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Podpora spolkové činnosti včetně komunitní práce a péče o majetek (sokolovna)
Obnova polních cest v území
Opravy místních komunikací
Zpracování územního plánu
Opravit budovu obecního úřadu (zateplení, střecha, okna, chodby, soc. zařízení apod.)
Modernizovat budovu hasičské zbrojnice (zateplení, okna, vrata, vybavení)
Narovnat majetkové vztahy k pozemkům
Opravit hřbitov včetně hřbitovní zdi
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1.9.
1.10.
1.11.

Upravit náves a okolí obecního úřadu
Vybavit hřiště (sítě, prvky, zázemí)
Příprava pozemků k rozvoji obce

2. Životní prostředí a bezpečnost
Součástí tohoto cíle je udržet čisté ovzduší. Cílem je motivace občanů k výměně zastaralých kotlů na pevná
paliva za nové nízkoenergetické kotle. Na nové kotle je možné získat dotaci z operačního programu MŽP a to
do výše 80% .
Obec nadále bude provozovat sběr tříděného odpadu a jeho následný odvoz ve spolupráci se Severočeskými
komunálními službami, s.r.o. ( Marius Pedersen a.s. ).
Velkou finanční zátěží bude do budoucna obnova vodovodních a kanalizačních sítí, na které bude muset obec
zčásti ušetřit a o zbytek požádat formou dotace z EU.
Opatření
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Podpora výměny kotlů
Péče o zeleň v obci
Rozšiřování sítě sběru tříděného odpadu (ploch i nádob)
Příprava stavby kanalizace v obci, podpora budování DČOV

