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Úvod

Program rozvoje obce je základním dokumentem obce, který je zakotvený v zákoně č.
128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy o
budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako
manuál pro řízení rozvojových činností obce (např. při rozhodování zastupitelstva, při přípravě
projektů, při sestavování rozpočtu). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty
působící v obci. Program rozvoje zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační
podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.
Plán rozvoje obce Čížkovice je zpracován na období 2019-2023. Navazuje na dokument
„Profil obce Čížkovice“, čerpá z Územního plánu obce, který nabyl účinnosti dne 13.02.2017.
Vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých stránek obce, a jeho
rozvojových příležitostí i případných hrozeb. Naplňování stanovené vize a cílů bude průběžně
sledováno a vyhodnocováno. V případě potřeby je možné a žádoucí tento plán měnit,
upravovat, zpřesňovat a konkretizovat. Při hodnocení mohou být prováděna šetření, která se
zaměřují jak na míru naplnění jednotlivých cílů, tak na postoje občanů, spolků nebo
podnikatelských subjektů k provedeným nebo chystaným akcím a opatřením.
Dokument byl zpracován dle metodiky OBCEPRO.

Zpracovala: Mgr. Andrea Skružná
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A.a ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce
Tabulka č. 1 – Souhrnné informace
Status

Obec

ZUJ (kód obce)

564711

Počet částí

2

Obec s pověřeným obecním úřadem

Lovosice

Obec s rozšířenou působností

Lovosice

Počet obyvatel k 31.12.2017

1437

Nadmořská výška (m.n.m.)

174

Katastrální výměra (ha)

705

Souřadnice WGS 84

N 50°29.033 ' E 14°1.866 '

Starosta

Mgr. Arnošt Waschta

E-mail

oucizkovice@seznam.cz

Web

www.cizkovice.cz

Obrázek č. 1 - Ortofotomapa obce Čížkovice

Zdroj: ArcMap, vlastní zpracování
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1. Území

Obec Čížkovice leží v jihovýchodní části Ústeckého kraje, 20 km od krajského města, konkrétně
v okrese Litoměřice. Spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice, které
jsou zároveň i pověřeným obecním úřadem. Od Lovosic leží Čížkovice 4 km jihozápadně.
Výhodná poloha v zázemí správního centra a zároveň na trase silnice první třídy i železnice
znamená pro obyvatele Čížkovic nadstandartní dostupnost jak pracovních příležitostí, tak vyšší
občanské vybavenosti. Zároveň jsou Čížkovice také umístěné v rozvojové ose republikového
významu OS2, která spojuje Prahu se severočeskou konurbací a dále přes hranice se severem
Německa. V rámci této osy mají Čížkovice spíš periferní polohu.
Sousedními obcemi jsou na hranici západní obec Jenčice, na severní obec Vchynice, na
severovýchodní obec Sulejovice, na východní obec Siřejovice, na jižní obec Černiv, na
jihozápadní obec Úpohlavy.
Obec Čížkovice leží na jižním okraji Českého středohoří a na severním konci Polabí.
V jejím okolí se nacházejí výrazné dominanty, především na jihovýchodě od nich zřícenina
hradu Hazmburk a na severu výrazně vystupující vrcholky Českého středohoří Košťálov a
Lovoš. Ze severu zasahuje do katastru Čížkovic CHKO České středohoří, na jihu se nachází
rovinatá intenzivně zemědělsky využívaná oblast, která byla výrazně zasažena masivní těžbou
vápence. Celý katastr obce, jehož výměra je 705 ha, leží v nadmořské výšce 174 m.n.m.

Obrázek. č. 2 – Poloha obce v Okrese Litoměřice

Zdroj: ArcMap, vlastní zpracování
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2. Stručná historie

Oblast Čížkovic byla zcela jistě osídlena již v 5. století př. n.l., protože nedaleko obce bylo
odkryto bohaté starolatinské pohřebiště. Našly se dřevěné nádoby a unikátní bronzové kování
datované právě do doby před 2500 lety. V historických pramenech se obec Čížkovice poprvé
objevuje v roce 1276. V této době byla obec rozdělena na dvě různě velké části. Menší díl patřil
Vladykovi Čáslavovi a druhá, větší část vsi náležela do husitských válek do majetku kláštera
Jiřího v Praze. Zde existovala řada drobných statků, jejichž majitelé vykonávali patronátní
právo ke zdejšímu kostelu sv. Jakuba. Tuto část zastavil císař Zikmund rodu Kaplířů ze Sulejovic.
Stála zde tzv. horní tvrz, zmíněná poprvé roku 1389. Po roce 1529 vznikla dolní tvrz. Kaplířové
drželi Čížkovice až do roku 1623, tedy do doby konfiskací po účasti Adama Kaplíře ze Sulejovic
ve stavovském povstání v bitvě na Bílé hoře. V roce 1655 dědil Čížkovice po své matce Anežce
z Palatanu, Gustav Adolf, hrabě z Verensbachu. V letech 166-1658 nechal dolní tvrz
přebudovat na barokní zámek. Jde o první dílo Giulia Broggi, který se roku 1658 v Čížkovicích
oženil a pak zde bydlel. V roce 1692 bylo panství prodáno dědici Gustava Adolfa, klášteru sv.
Jiří v Praze a ves se po téměř třech stoletích vrátila do rukou původních majitelů a zdejší zámek
se stal letním sídlem abatyše. Po sekularizaci kláštera roku 1782 připadly Čížkovice
náboženskému fondu a roku 1819 byly ve veřejné dražbě prodány za 20600 zlatých Josefu
Glaserfeldovi. Po konfiskaci velkostatku za dalších majitelů byli do zámku dočasně umístěni
političtí vězni v rekonvalescenci, propuštění z Terezína. V barokním zámku byl zřízen domov
důchodců, který zde funguje do dnes. Koncem 19. století byla v Čížkovicích založena vápenka
a cementárna. Surovinou byly a jsou místní druhohorní vápenaté slínky. Závod byl v průběhu
let modernizován a rozšiřován. Je největším podnikem v obci i v současnosti.
V historických pramenech byla obec Želechovice poprvé doložena v roce 1363. Jednalo
se o statek, který sám o sobě tvořil vesnici a vlastnil ho Vít z rodu Suleviců. Od 15. století patřila
jedna část osady k vesnici Sulejovice a druhá část Košťálovu, kam později připadá i část
sulejovická. Teprve roku 1615 postavil ve vsi tehdejší majitel Felix Častovec Kaplíř tvrz, kterou
roku 1617 prodal Vchynickým. Tem byl majetek roku 1634 zkonfiskován podobně jako
Kaplíčům. Čížkovice a Želechovice získali Aldringenovci, pod jejichž teplické panství spadaly až
do roku 1850.
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3. Obyvatelstvo

Dle dostupných statistických údajů žilo k 31.12.2017 v Čížkovicích 1437 obyvatel, z toho 731
žen a 706 mužů. Z tabulky č. 2 vyplývá, že počet žen převyšuje počet můžu ve všech věkových
skupinách kromě kategorie 15-59 let. Z demografického hlediska je obec tvořena převážně
občany v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel je 40,1 let.
V porovnání s rokem 2010 (stav k 31.12.2010) se počet obyvatel zvýšil o 68 osob. Došlo
i k výrazným změnám ve struktuře obyvatelstva. Počet osob v předproduktivním věku vzrostl
o 6 osob (z 240 na 246). Ve skupině osob v produktivním věku (15-64 let) došlo k poklesu počtu
obyvatel o 19 osob (z 959 na 940). Počet osob v postproduktivním věku (65+ let) pak výrazně
vzrostl o 81 osob (ze 170 na 251). v souvislosti s výše uvedenými daty došlo také k výrazné
změně v indexu stáří, který jednoznačně vypovídá o stárnutí obyvatel obce Čížkovice. Index
stáří vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí, v tomto případě
kolik obyvatel ve věku 65+ let připadá na 100 dětí ve věku 15 let. Index stáří vzrost z hodnoty
71 v roce 2010 na hodnotu 102 v roce 2017.

Tabulka č. 2 - Struktura a počet obyvatel
Počet obyvatel ve věku
Počet bydlících obyvatel k
31.12.2017

0-14
let

15-59
let

60-64
let

Střední stav obyvatel k
65 a více 1.7.2017
let

1 437

246

858

82

251

1 415

Muži

706

120

455

34

97

695

Ženy

731

126

403

48

154

720

Celkem

Zdroj: RIS 2017

Počet obyvatel je ovlivněn vývojem přirozeného přírůstku a migrací. Ve sledovaném roce 2017
došlo v Čížkovicích k celkovému příbytku obyvatel o 26 osob. I když byl přirozený přírůstek -9,
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saldo migrace bylo v pozitivních číslech a to 35 obyvatel (viz. Tabulka č. 3). Z uvedených dat je
patrné, že obec Čížkovice je závislá na nových přistěhovalcích.

Tabulka č. 3 – Pohyb obyvatelstva
Přírůstek obyvatelstva

Saldo migrace

Živě
narození

Zemřelí

13

22

-9

67

32

35

26

Muži

6

8

-2

23

14

9

7

Ženy

7

14

-7

44

18

26

19

Celkem

Přirozený
přírůstek

Přírůstek/
úbytek

Přistěhovalí Vystěhovalí

Saldo
migrace

Zdroj: RIS 2017

Následují graf č. 1 přibližuje vývoj počtu obyvatel Čížkovic od roku 1992. Při tomto pohledu je
patrný nárůst obyvatel do roku 2002 a poté až do roku 2007 oscilace kolem nabytých hodnot.
Po té dochází k prudkému nárůstu počtu obyvatel. Vzhledem k tomu, že k nárůstu dochází od
roku 2007, lze hovořit o dlouhodobějším trendu.

Graf č. 1 – vývoj počtu obyvatel Čížkovic
1450

1400

1350

1300

1250

1200
1992

1997

2002

2007

2012

2017

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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4. Hospodářství a trh práce

Oproti roku 2010 došlo k výraznému poklesu podílu nezaměstnaných obyvatel obce Čížkovice.
V roce 2010 činil podíl nezaměstnaných osob 10,57% (muži 12,31%, ženy 8,16%). V roce 2017
dosáhl celkem podíl 2,94 % (muži 3,33% a ženy 2,52%).

Tabulka č. 4 – Struktura a počet uchazečů o zaměstnání
uchazeči
o práci

věku
OZP mladistvých 18-24
let

věku
50 let
a více

základní
absolventi st.
vzdělání

vyučení

s
maturitou

Celkem

27

4

0

5

7

1

10

11

4

Muži

16

3

0

3

4

0

6

9

1

Ženy

11

1

0

2

3

1

4

2

3

RIS: 2017

Stejný trend v klesání nezaměstnanosti lze sledovat jak v celém ORP Lovosice, tak v okrese
Litoměřice, tak v celém Ústeckém kraji. V roce 2017 byla průměrná nezaměstnanost v ORP
Lovosice 3,7%. Z výsledků vyplývá, že v obci Čížkovice je nezaměstnanost v porovnání
s Ústeckým krajem, okresem Litoměřice a ORP Lovosice pod průměrnou hodnotou.

Graf č. 2 - Vývoj nezaměstnanosti v ORP Lovosice, okrese Litoměřice a v Ústeckém kraji
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12
10
8
6
4
2
0
2012,5 2013 2013,5 2014 2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5 2017 2017,5
ORP Lovosice

okres Litoměřice

Ústecký kraj

Zdroj: ÚP ČR, vlastní zpracování
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Níže uvedená tabulka č. 5 sumarizuje výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se
uskutečnilo v roce 2011. V té době pracovalo nejvíce lidí v průmyslu (169 osob).
Tabulka č. 5 - Hospodářská činnost podle odvětví
Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Stavebnictví
Obchod, opravy motorových vozidel
Doprava a skladování
Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče

Absolutně
Relativně
12
3,11 %
169
43,78 %
41
10,62 %
33
8,55 %
45
11,66 %
29
7,51 %
18
4,66 %
39
10,11 %

Zdroj: RIS 2017, vlastní zpracování

Nejpočetnější právní formou subjektů působících v obci jsou podnikatelé – fyzické
osoby. Tvoří 76,52% ze všech právních forem. S těmito výsledky korespondují i výsledky
uvedené v tabulce č. kdy 76,67 % ekonomických subjektů je bez zaměstnanců.
Tabulka č. 6 - Počet subjektů dle právní formy
Absolutně
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní společnosti
Podnikatelé – fyzické osoby
Svobodná povolání
Ostatní právní formy

1
1
13
0
176
15
24

Relativně
0,43%
0,43%
5,65%
0%
76,52%
6,52%
10,43%

Zdroj: RIS 2017, vlastní zpracování

Tabulka č. 7 - Počet subjektů podle počtu zaměstnanců
Bez zaměstnanců
Mikropodniky (1-9 zaměstnanců)
Malé podniky (10-49 zaměstnanců)
Střední podniky (50-249 zaměstnanců)
Velké podniky (249 a více zaměstnanců)
Svobodná povolání
Ostatní právní formy

Absolutně
Relativně
69
76,67 %
14
15,56 %
5
5,56 %
2
2,22 %
0
0%
15
6,52%
24
10,43%

Zdroj: RIS 2017, vlastní zpracování
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V obci působí mezinárodní společnost Lafarge Cement – Čížkovická cementárna a.s.,
která zaměstnává cca 200 osob a kryje cca 10 % celkové spotřeby cementu v ČR. Za účelem
eliminace negativních vlivů z provozu Čížkovické cementárny je v územním plánu vymezen
izolační pás zeleně (Z16). Vyšším zastoupením zeleně v okolí zároveň dojde z urbanistického
hlediska ke zmírnění antropogenní dominanty území, jež samotná stavba cementárny
představuje. V obci provozuje činnost ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. a řada dalších
soukromých podnikatelů.
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5. Bytový a domovní fond

V obci Čížkovice lze bydlení rozdělit na hromadné a individuální. Hromadné bydlení se
vyskytuje v centrální části Čížkovic. Bylo realizováno v 70-80. letech. Jedná se o stabilizované
plochy zahrnující bytové domy o čtyřech nadzemních podlažích. Bydlení individuální pak
představuje dominantní funkci v rámci urbanizovaných ploch samotných Čížkovic. Převažující
formou bydlení jsou domy s hospodářskými objekty a novější samostatné rodinné domy.
Hospodářské zázemí pro samozásobení zde nehraje tak významnou roli jako v případě ploch
smíšených obytných, které jsou vymezeny v Želechovicích. Těmito nepatrně rozdílnými
funkcemi v rámci ploch bydlení je vyjádřena rozdílná úroveň v rámci hierarchie sídel.
Důležitou charakteristikou obydleného území je i domovní či bytový fond, u něhož lez
sledovat díky sčítání lidu, domů a bytů také další vlastnosti jako je např. stáří domovního
fondu, vybavenost bytů, jejich vlastnictví atd., a to až do úrovně obcí.
V roce 2011 bylo v obci Čížkovice celkem 521 bytů, z nich obydlených bylo 478. V letech
2011-2017 bylo dokončeno dalších 25 bytů. Graf č. 3 sleduje dokončené byty v období od roku
2006 do roku 2017. Z výsledku vyplývá, že počet dokončených bytů roste od roku 2016, kdy
bylo dokončeno 6 bytu, a v roce 2017 bylo dokončeno bytů 7. Nový Územní plán vytváří
podmínky pro další rozvoj bydlení v obci.

Graf č. 3 - Dokončené byty v obci
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Obec Čížkovice disponuje 48 obecními byt, které pronajímá. Celková plocha pro
pronájem je 2 487, 84 m2. Cena za 1 m2 byla od 1.1.2018 stanovena na 32,5 Kč měsíčně. Byty
jsou rozdělený do 8 domů. Zvláštního určení jsou pouze byty na adrese U Parku 303, které jsou
určené pro občany, kterým se poskytuje Pečovatelská služba Obce Čížkovice.

Tabulka č. 8 – U Parku 303
Počet místností
1+0
1+0
2+0

Plocha pro pronájem
m2 (byt)
36,82
38,62
66,89

celkem

Plocha pro pronájem
celkem m2
515,48
115,86
133,76

Počet bytů
14
3
2

765,1

19

Zdroj: Pasport prostoru

Tabulka č. 9 – Čížkovice 229
Počet místností
1+1
1+1
1+1
1+1
2+1
2+1
2+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
Počet bytů celkem
12

Plocha pro pronájem
m2 (byt)
30,61
30,83
26,19
26,08
39,66
58,57
58,57
51,91
66,47
66,47
63,28
54,45
Plocha pro pronájem
celkem m2
573,09

Zdroj: Pasport prostoru
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Tabulka č. 10 – U Hřiště 9
Počet místností

2+1

Plocha pro pronájem
m2 (byt)

63,60

Zdroj: Pasport prostoru

Tabulka č. 11 – Čížkovice 65
Počet místností
2+1
2+1
Počet bytů celkem
2

Plocha pro pronájem
m2 (byt)
114,15
101,13
Plocha pro pronájem
celkem m2
215,28

Zdroj: Pasport prostoru

Tabulka č. 12 – Čížkovice 267
Počet místností
1+1
1+1
2+1
2+1
3+1
Počet bytů celkem
5

Plocha pro pronájem
m2 (byt)
37,60
38,64
54,70
55,90
80,80
Plocha pro pronájem
celkem m2
267,64

Zdroj: Pasport prostoru

Tabulka č. 13 – Jiráskova 69
Počet místností
3+1
3+1
Počet bytů celkem
2

Plocha pro pronájem
m2 (byt)
73,97
79,21
Plocha pro pronájem
celkem m2
153,18

Zdroj: Pasport prostoru
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Tabulka č. 14 – Jiráskova 26
Počet místností
2+1
2+1
2+1
2+1
3+1
Počet bytů celkem
5

Plocha pro pronájem
m2 (byt)
60,72
63,89
53,11
64,41
84,99
Plocha pro pronájem
celkem m2
327,12

Zdroj: Pasport prostoru

Tabulka č. 15 – Želechovice 12+13
Počet místností
3+1
2+1
Počet bytů celkem
2

Plocha pro pronájem
m2 (byt)
62,69
60,14
Plocha pro pronájem
celkem m2
122,83

Zdroj: Pasport prostoru
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6. Dopravní infrastruktura

6. 1 Silniční doprava
Z pohledu širších dopravních vazeb má pro obec zásadní význam blízká dálnice D 8, která tvoří
páteř rozvojové osy republikového významu OS 2, do které jsou Čížkovice zahrnuty. Poloha
obce na silnici I/15 ve vzdálenosti 3 km západně od Lovosic zajišťuje obci vysoce nadstandartní
dopravní spojení nejen v rámci rozvojové oblasti NOB1 (Lovosice, Litoměřice, Roudnice nad
Labem), ale i ve směru na Prahu, Ústí nad Labem, SRN. Z hlediska širších vztahů ovlivňuje obec
dopravní systémy Lovosic a Litoměřic.
Severní částí zastavěného území Čížkovic prochází silnice I. třídy I/15.v roce 2010
dosahovala intenzita dopravy hodnoty okolo 7500 vozidel/den. V souvislosti se zprovozněním
dálnice D8 lze předpokládat další nárůst dopravy na této silnici, která plní funkci dálničního
přivaděče z oblasti Mostecka a Lounska. Na průtahu této silnice zastavěným územím Čížkovic
je problematická zejména křižovatka se silnicí III/23758 a nevyhovující hygienické podmínky
způsobené především těžkou nákladní dopravou. Územní plán vymezuje plochu přestavby P1
pro úpravu této křižovatky. V územním plánu jsou vymezeny i plochy, které umožňují realizaci
ochranných a bezpečnostních prvků, výsadbu pásů nové zeleně apod. při výstavbě
v zastavitelných plochách v okolí silnice I/15 je třeba dbát na splnění podmínek hygienických
limitů podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací z provozu na této silnici. Potřebná protihluková opatření budou realizována výhradně
na náklady investora budoucí bytové výstavby.
Obcí prochází silnice třetí třídy (III/2476 Čížkovice-Želechovice-Siřejovice, III/23758
Čížkovice-Úpohlavy, III/23750 Želechovice-Sedlec). Tyto silnice částečně plní funkci přivaděčů
k silnicím vyšších tříd, spojují jednotlivá sídla v území a vytvářejí základní kostru páteřních
obslužných komunikací.
Pro místní dopravu je z velké části využíváno silnic třetích tříd, které zároveň zajišťují
přímou obsluhu jednotlivých objektů. Na tyto silnice pak navazuje systém místních komunikací
proměnlivých parametrů. Komunikace mají většinou charakter cest se zpevněných povrchem
bez chodníků, o šířce kolem 3 m, vycházející z terénních podmínek a uspořádání zástavby síť
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místních komunikací doplňují místní účelové komunikace, které umožňují obsluhu
jednotlivých objektů.

Obrázek č. 3 - Silniční doprava v obci Čížkovice

Zdroj: ArcMap, vlastní zpracování

6. 2 Komunikace pro pěší
Chodníky jsou realizovány podél průtahu u silnice I. třídy a při silnici III. Třídy z Čížkovic do
Želechovic. Struktura zástavby a intenzita provozu umožňují využívat většinu místních
komunikací pro pohyb pěších.

6. 3 Cyklistická doprava
V územním plánu je cyklotrasa vymezena. Vedena je po místních komunikacích a silnicích třetí
třídy. Celková délka cyklotrasy na území obce je 6 km.
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6. 4 Hromadná doprava osob
Hromadná doprava je v obci zajišťována prostřednictvím autobusové a vlakové osobní
dopravy.
Vlakovou dopravu zajišťují České dráhy a.s. na traťových úsecích Česká Lípa –
Postoloprty, Litoměřice horní nádraží – Postoloprty v obou směrech. Na trati Čížkovice –
Obrnice byla pravidelná osobní doprava ukončena. Nyní je využívána příležitostně pro
turistické účely. Železniční stanice Čížkovice je dostupná z obou částí obce.
Autobusovou dopravu provozují firmy Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.,
ČSAD Slaný, a.s., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. Celkem se jedná o 15
pravidelných spojů. Na území obce je 5 autobusových zastávek (Čížkovice, Čížkovice –
cementárna, Čížkovice rozc.1.0, Želechovice, Želechovice – obora). Na dvou zastávkách chybí
zastřešené zastávky. Docházkové vzdálenosti a počet spojů lze považovat za vyhovující.
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7. Technická infrastruktura

7.1 Zásobování pitnou vodou
Obec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinový vodovod Lovosice, provozní
části Čížkovice. Do obce je přiveden zásobovací řád DN 200 z vodojemu Čížkovice. Vodovodní
přivaděč pokračuje pře Čížkovice do Želechovic. Dalším vodovodním řádem přicházející do
obce je DN 80, na který je napojeno 5 rodinných domků. Rozvodnou sítí je pokryto celé
zastavěné území Čížkovic. Želechovice jsou připojeny z vodovodního přivaděče LT-DN
150Úpohlavy. Na systém veřejného vodovodu je v současnosti napojeno necelých 90%
obyvatel Čížkovic a 95% obyvatel Želechovic. Provozovatelem jsou Severočeské vodovody a
kanalizace a vlastníkem je Severočeská vodárenská společnost.

7. 2 Kanalizace
V Čížkovicích je 78% odpadních vod odvedeno veřejnou kanalizací na ČOV s odtokem do
vodoteče, 5% vod se jednotnou kanalizací vypouští nečištěných přímo do vodoteče, 6% do
septiku vsakováním. Je zde vybudován převážně jednotný systém kanalizace kromě Benešovy
ulice, kde je kanalizace oddílná. V celé obci je kanalizace funkční, jednotlivé stoky jsou ve
vyhovujícím stavu. V Želechovicích není v současné době vybudovaný systém veřejné
kanalizace. Splaškové vody jsou z 93% vypouštěny nečištěné přímo do vodoteče, 6% do
septiku vsakováním, 1% do mikročistírny s odtokem do vodoteče. Územní plán navrhuje
koncepci odkanalizování Želechovic a Benešovy ulice prostřednictvím oddílné tlakové a
gravitační kanalizace. Vlastníkem ČOV Čížkovice je obec a provozovatelem jsou Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. V současné době probíhá rekonstrukce ČOV s cílem její
modernizace a navýšení kapacity. Předpokládaný termín dokončení stavby je podzim 2019.

7.3 Zásobování elektrickou energií
Obce Čížkovice je napájena elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem 22
kV z kmenových linek vyvedených z TR 110/22 Litoměřice. Provozovatel elektrické sítě je ČEZ
Distribuce a.s.
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7. 4 Zásobování plynem
Čížkovice jsou zásobovány zemním plynem z vysokotlakého plynovodního řádu DN 500 Bílina
– Sulejovice. Vysokotlaký plynovod prochází obcí po levém břehu Jenčického potoka.
Středotlakým rozvodem je plynofikována celá severní část zastavěného území od regulační
stanice, východní část osídlení směrem k cementárně a blok zástavby u obecního úřadu.
Nízkotlakými plynovody je zásobována jihozápadní část sídla včetně sídliště, kde jsou umístěny
plynové kotle v každém objektu.

7.5 Nakládání s odpady
Klíčovými právními předpisy pro oblast odpadového hospodářství v ČR je zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech, a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Dále musí obec Čížkovice
vycházet ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, který byl vyhlášen
Obecně závaznou vyhláškou Ústeckého kraje č. 1/2005 ze dne 26.1.2005. V katastrálním území
Želechovice se nachází řízená skládka tuhých komunálních odpadů, jejímž vlastníkem je
Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) a provozovatelem dceřiná společnost Sdružení
SONO Plus, s.r.o. Skládka slouží k ukládání povolených odpadů z převážné většiny území
okresu Litoměřice a z části přilehlých okresů. Ke sběru a svozu tříděného odpadu slouží systém
sběrných kontejnerů a sběrné dvory. Sběrné dvory jsou v obou obcích. Jsou majetkem obce
Čížkovice, provoz zajišťuje firma BEC odpady, s.r.o.
Zastupitelstvo obce Čížkovice vydalo dne 28.12.2015 Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Směsný komunální odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek
komunálního odpad (papír, sklo, plasty a nápojové kartony, kovy, biologicky rozložitelný
odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad. Tento odpad se shromažďuje do typizovaných
sběrných nádob u příslušné nemovitosti nebo kontejnerů o objemu 1100l společných pro více
uživatelů, a do odpadkových košů rozmístěných ve veřejném prostranství. Sběr a svoz
směsného komunálního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím SONO Plus, s.r.o.
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Tříděný odpad – občané jsou povinni je možné shromažďovat ve sběrném dvoře, do zvláštních
sběrných nádob umístěných dle tabulky č. 16.

Tabulka č. 16 - Stanoviště sběrných nádob
obec

umístění

počet nádob
plast papír sklo

Čížkovice

Na sídlišti 267 - u obchodního střediska

2

2

1

Čížkovice

Na sídlišti 261

1

1

1

Čížkovice

Na sídlišti 266

1

1

0

Čížkovice

Jiráskova 274 - 276

1

1

1

Čížkovice

Na svobodě u DNS

1

1

1

Čížkovice

Benešova – u vlakového nádraží

1

1

1

Čížkovice

U fotbalového hřiště

1

0

0

Želechovice

Havlíčkova – naproti obchodu s pohostinstvím

2

1

1

Zdroj: Obecně závazná vyhláška zastupitelstva obce Čížkovice č. 3/2015

Dále mají občané obce možnost odkládat papír a plast do zvláštních sběrných pytlů, které jsou
zdarma k dostání na Obecním úřadě obce. Svoz naplněných pytlů probíhá každý sudý pátek.
Pytle je nutné umístit na přístupném místě na sběrné trase viz. obrázek č. 4.

Obrázek č. 4 - Mapa sběrné trasy

Zdroj: www.cizkovice.cz
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Nebezpečný a objemný odpad – ukládá do zvláštních nádob umístěných ve sběrném dvoře
v Čížkovicích.
Biologicky rozložitelný odpad – celoročně ho lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů
umístěných v obou sběrných dvorech. V období od počátku dubna do konce listopadu lze
umístit do biopopelnic o objemu 240 l přidělených na žádost osob k příslušným nemovitostem.

Tabulka č. 17 – Provozní doba sběrných dvorů
Sběrný dvůr Čížkovice

Sběrný dvůr Želechovice

Středa 14:00 – 20:00
Sobota 14:00 – 20:00

Sobota 10:00 – 13:00

Zdroj: www. cizkovice.cz
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8. Vybavenost obce a kulturní památky

Obec je do značné míry z hlediska základních funkcí soběstačná. Z pohledu širších vztahů je a
dále bude nutná kooperace Čížkovic s přilehlými jádry regionu. Služby, které poskytují větší
města v okolí, především Lovosice a Litoměřice, jsou pro občany Čížkovi dobře dostupné.
V Čížkovicích se nachází 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 pohostinství, Obecní úřad,
kde je umístěna veřejná knihovna, Česká pošta, s.p., Ordinace praktického lékaře je zřízená
v budově U Parku 303. V celé obci je vybudované veřejné osvětlení. Ovšem ve značné části
obce je nezbytná jeho kompletní rekonstrukce.
Základní a mateřská škola – škola sídlí ve dvou budovách. K zajištění hlavního účelu a
předmětu činnosti škola využívá nemovitý a movitý majetek bezplatně předaný zřizovatelem,
tedy obcí. Běžné opravy, údržbu a modernizaci majetku zajišťuje škola z finančních prostředků
investičního fondu a z příspěvku přijatých od obce. Stavební investice zajišťuje a financuje
obec ze svého rozpočtu. Na Základní škole probíhá první stupeň základního vzdělávání.
Vzdělávání probíhá v pěti třídách, kdy maximální kapacita ve třídě je 30 žáků, celková
maximální kapacita školy je 160 dětí. Celková kapacita MŠ je 80 dětí. Výuka probíhá ve třech
třídách. Provoz MŠ je od 6:45 do 15:45, její chod zajišťuje 5 pedagogických a 2 provozní
pracovnice. Stávající budova MŠ je zapotřebí rekonstruovat a rozšířit prostor třídy určené pro
nejmenší děti. Součástí areálu je i zahrada, kterou je nezbytné revitalizovat a doplnit o výukové
a edukativní prvky pro rozvoj dovedností a znalostí dětí navštěvujících mateřskou školu.
V budově mateřské školy je i školní jídelna, kde se stravují jak děti z mateřské, tak děti ze
základní školy. Kapacita školní jídelny je 200. Škola disponuje sportovní halou s posilovnou a
venkovním hřištěm pro volejbal.
V obci je dále kulturní sál s jevištěm, kulturní altán se sociálním zařízením pro pořádání
hudebně kulturních akcí pod širým nebem a hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů
Čížkovice.
V obci se nachází rozsáhlý zámecký park, který prošel celkovou revitalizací
financovanou z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad podporovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Revitalizace zahrnovala obnovu stromů, zbourání a
výstavbu nového oplocení areálu včetně vjezdové brány, rekonstrukci cestiček a mostků. Byla
zde vybudována odpočinková zóna herními prvky pro děti.
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V obci Želechovice se nachází pohostinství s obchodem se smíšeným zbožím. Nově je
zde vybudováno sportovní hřiště se zónou odpočinku s herními prvky pro děti. V obci se
nachází pietní místo na návsi.
V obci působí tyto zájmové a sportovní spolky:
-

VTK Čížkovice – volejbalový a tělovýchovný klub – byl založen příznivci volejbalu v roce
1997, poté co v Čížkovicích byla postavena sportovní hala. Počet členů se již několik let
pohybuje 106 Kromě týmů mužů a žen, kteří se pravidelně účastní okresních soutěží,
už má za sebou výchovu jedné generace juniorů a dvou generací juniorek, která hájí
jméno obce v kraji proti takovým týmům, jako je Ústí nad Labem, Teplice nebo Most.

-

KF Viktorie Čížkovice – fotbalový klub – zmínka o prvním založení fotbalového týmu
v Čížkovicích se datuje od r. 1930, kdy byl založen německý tým. V březnu 1932 se
český tým osamostatnil a zaregistroval se pod názvem Sportovní klub Viktorie Čížkovice
a svou činnost nepřerušeně provozuje dodnes. V roce 1993 byl klub přejmenován na
FK Viktorie Čížkovice. Klub sdružuje na 90 aktivních hráčů v kategoriích přípravky, žáci,
dorostenci, muži a stará garda.

-

SDH Čížkovice – sdružení dobrovolných hasičů

-

FK Kondoři Čížkovice – florbalový klub

-

TBC Čížkovice – badmintonový spolek

-

Myslivecké sdružení Čížkovice - Úpohlavy

Centrum sociální pomoci Litoměřice zde provozuje pobytová zařízení sociálních služeb
domova pro osoby se zdravotním postižením Domov Na Svobodě Čížkovice a domova se
zvláštním režimem Domov důchodců Čížkovice.
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8. 1 Kulturní památky v obci
Dle Ústředního seznamu kulturních památek České republiky se na území Čížkovic nachází
celkem 5 objektů nemovitých kulturních památek.
Obrázek č. 5 - Kostel sv. Jakuba

číslo rejstříku 26600/5-1984, k.ú. Čížkovice
Kostel, jehož stavitelem byl pravděpodobně Giordano Broggio, se
nachází na návsi. Byl postaven va 2. pol. 17. stol. Na místě původního
snad

gotického

kostela.

Kostel

je

jednolodní

s pětibokým

presbytářem. V těsné blízkosti kostela je zvonice a sochy z 18. stol.

Zdroj: www.cizkovice.cz

Obrázek č.6 - Socha Ecce Homo

číslo rejstříku 14284/5-1985, k.ú. Čížkovice
Socha Bolestného Krista

Zdroj: www.cizkovice.cz

Obrázek č. 7 - Zámek

číslo rejstříku 46525/5 - 1983, k.ú. Čížkovice
Zámek byl postaven stavitelem Giuliem Broggiem na
místě původní renesanční tvrze ve druhé polovině
17. století. Jedná se o trojkřídlou, jednopatrovou
stavbu se zesíleným přízemím. Interiéry zámku jsou
veřejnosti nepřístupné. Sídlí zde Domov důchodců.
Zdroj: www.cizkovice.cz
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Obrázek č. 8 - Socha Jana Nepomuckého

číslo rejstříku 30702/5 – 1986, k.ú. Čížkovice

Zdroj: www.cizkovice.cz

Obrázek č. 9- Boží muka

číslo rejstříku 42996/5 - 2403, k.ú. Želechovice

Zdroj: www.cizkovice.cz

Dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, je nutno chránit
veškeré pietní místa, pamětní desky, pomníky a památníky, které lze považovat za válečné
hroby. V katastru Čížkovic se jedná o hřbitov s válečným hrobem a o pietní místo na návsi,
v katastru Želechovic o pietní místo na návsi. Všechna tři uvedená místa vyžadují vlastní
rekonstrukci případně revitalizaci svého okolí.

8. 2 Archeologické lokality
V území se dále nacházejí objekty historicky i architektonicky významné, které mohou být
nazývány památkami místního významu. Jedná se především o areál DNS Čížkovice, židovský
hřbitov, kaple v Želechovicích, areál Želechovického dvora a drobné objekty v krajině.
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V obci Čížkovice se nacházejí území s archeologickými nálezy. Je možné očekávat
archeologické nálezy na celém území obce. Při stavebních pracích na území obce je nezbytné
postupovat v souladu v § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve kterém jsou
upraveny

povinnosti

potenciálního

nálezce

a

obce,

v jejímž

územním

obvodu

k architektonickému nálezu došlo.
Cihelna severozápadně od obce, v jejím místě novostavba Feix – pohřebiště ( 15 kostrových
hrobů). Jedná se o kulturu lidí se šňůrovou keramikou, zvoncových pohárů, eneolit, kulturu
Bylanskou, dobu Laténskou.
Farské pole u cihelny – pohřebiště z doby Laténské.
U německé školy a ve školní zahradě – sídliště – kultura s lineární keramikou, knovízská,
pohřebiště ( 4 kostrové a 1 žárový hrob) – kultura Unětická, bylanská (kost a žár).
Návrší nad obcí – sídliště – kultura mohylová.
Pole mezi starým vápencovým lomem a silnicí do Sulejovic – sídliště – kultura knovízská, doba
laténská.
Poloha remíz návrší nad východním břehem Modly, východně od Hrnčířova mlýna –
pohřebiště (více jak 20 kostrových hrobů), kultura lidu zvoncových pohárů, únětická,
knovízská, doba Laténská.
Nová vápenka – pohřebiště ( 2 kostrové hroby) – kultura – doba římská.
Návrší při říčce Modla – pohřebiště (11 kosterních hrobů), kultura – mladší doba hradištní.
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9. Životní prostředí

V rámci geomorfologie hraje důležitou roli poloha obce na rozmezí dvou zcela odlišných
krajinných celků. Jejich různorodost se začíná projevovat na úrovni subprovincie. Sever území
patřící již k Českému středohoří se řadí do soustavy Krušnohorské, zatímco jih, jakožto část
Dolního Poohří, do soustavy České tabule. Na nižších úrovních je patrné členění na hornatější
sever a nížinný jih. Nadmořská výška se pohybuje od 159 m.n.m. při hladině potoku Modla na
východní hranici obce do 278 m.n.m. v severním výběžku území.
Severní část Čížkovic náleží do chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, hranice
je vedena po severním okraji silnic I/15. Žádné jiné zvláště chráněné území přírody nebylo
v území obce hlášeno, ani není k vyhlášení či k registraci připravováno. Nenachází se zde ani
žádný památný strom.

Obrázek č. 10 - Vyznačení CHKO v obci Čížkovice

Zdroj: ArcMap, vlastní zpracování

Geologicky je obec součástí české křídové pánve, která se táhne od Děčína přes celé
Polabí až k Blansku na Moravě. V Čížkovicích se projevují dvě hlavní geologické vrstvy a to
druhohorní a čtvrtohorní. V prvním případě se jedná o mezozoické horniny, pískovce a jílovce,
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které procházejí zhruba středem území ze severu na jih. Kvartérní horniny se vyskytují v malé
míře na severu Čížkovic a dále zaujímají celou jižní třetinu území. Jedná se o písky, štěrky a
úrodné spraše. Speciální význam mají jílovité vápence, které se v jižní části území těží.
Významným krajinným prvkem je řeka Modla. Modla pramení v nadmořské výšce 640
m. n. m. v západní části Českého středohoří pod vrchem Hradišťany. Za městem Třebenice
opouští Středohoří a vtéká do rovinatého Dolního Poohří. Do Čížkovic vstupuje na jihozápadě,
protéká Želechovicemi, z východu obtéká Čížkovice a na katastrální hranici se k ni připojuje
Jenčický potok. Do Labe se vtéká v Lovosicích v nadmořské výšce 140 m.n.m. z vodních ploch
stojí za zmínku rybník v Želechovicích a dvě nádrže v Čížkovicích. Jedna v centrální části u
kostela, druhá v severní části zastavěného území.
S procesem komplexních pozemkových úprav v katastrální území souvisí také obnova
a funkčnost dopravních ploch, jež v sobě zahrnují obnovu doprovodné zeleně podél cest ve
volné krajině. V obci má převážná část Územních systémů ekologické stability (ÚSES) zajištěny
prostorové parametry a jejich funkčnost spočívá ve vhodném způsobu hospodaření. Ochrana
ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, obce i státu. Struktura ÚSES je v obci
tvořena následujícími prvky regionálního a lokálního charakteru:
- regionální biokoridor:
– jedná se o dolní tok potoku Modla spolu s dolním tokem Jenčického potoka. Na území
Čížkovic probíhá od severu (lokalita Veselá hora) k východu. ÚP navrhuje v nivách potoků
obnovit habrojilmovou jasaninu, v severních stranách by druhové složení mělo odpovídat
typické doubravě, resp. Doubravě s ptačím zobem.
- lokální biocentra:
- Veselá hora (LBC 1) – je vložené na trase biokoridoru, vymezené na úbočí svahu
severozápadně od Čížkovic. V rámci navrhovaných opatření je ponechat keřové a bylinné
porosty samovolnému vývoji. Ve stromovém patře postupně nahrazovat dožívající ovocné
dřeviny druhy lipové, bukové a doubravy.
- Na Jenčickém potoce (LBC 2) – zahrnuje stávající Zámecký park, část zahrádkářské osady a
severně položenou mokřinu obklopenou ornou půdou. Opatření navrhuje postupně doplnit
stárnoucí stromové porosty o původní druhy. Na ploše mokřiny založit lesní porost charakteru
habrojílmové jaseniny se zastoupením dubu letního, doplnit keře.
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- U Čížkovic (LBC 3) – východní okraj obce po obou březích Modly v místě styku lokálních
biokoridorů 2, 3 a 4. navrhovaná opatření zahrnují na části plochy vymezené na orné půdě
založit lesní porost. Keřové patro pak doplnit o střemchu hroznatou, kalinu obecnou apod.
- U Želechovic (LBC 4) – jižní okraj Želechovic podél Modly. Opatření navrhují při organizaci
výsadby zohlednit probíhající nadzemní vedení 400 kV včetně jeho rezervy.
- lokální biokoridory:
- Na Veselou horu, DO Čížkovic, Modla, Čížkovická cesta, velká louka, Pod vsí
- plní funkci zajišťující a podporující uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny. Dále jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí,
neboť plní i řadu ostatních funkcí. Pro lokální biokoridory na území obce platí obecně
podporovat břehovou výsadbu podél vodních toků mimosídelních cest, zalučnění zorněných
ploch, úprava hospodaření (resp. Podpora podmínek pro zakládání květnatých luk, podpora
revitalizačních prvků na vodních tocích.
Na území obce se nacházejí i plochy technické infrastruktury. Představuje jí současná
skládka „SONO“, která bude po ukončení svého provozu rekultivována do podoby lokálního
biocentra.
Na území obce se nacházejí ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území a dobývací
prostor viz. Tabulka č. 18.
Tabulka č. 18 – přehled ChLÚ, LNS, DP
Lokalita
Chráněná
území

Ložiska
surovin

Název

Suroviny

Úpohlavy
Jenčice
Želechovice
Úpohlavy I.

Vápenec
Vápenec
Vápenec
Vápenec

Úpohlavy – západ
Želechovice
Úpohlavy

Vápenec
Vápenec
Vápenec

Název

organizace

Nerost

Úpohlavy
Úpohlavy I
Chotěšov

Lafarge Cement, a.s.
Lafarge Cement, a.s.
Lafarge Cement, a.s.

Vápenec jílovitý
Vápenec jílovitý
Vápenec

ložisková Čížkovice
Čížkovice
Želechovice, Čížkovice
Čížkovice
nerostných Čížkovice
Želechovice
Čížkovice

Dobývací prostory
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10. Samospráva

10.1 Řízení a správa
Obec Čížkovice je obcí I. typu. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice,
do okrese Litoměřice a do Ústeckého kraje. Vedení obce sídlí v budově Obecního úřadu na
adrese Jiráskova 143.
Pro volební období 2018-2022 má obec neuvolněného starostu a uvolněnou místostarostky.
Rada je pětičlenná, zastupitelstvo tvoří 15 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce zřídilo:
-

Finanční výbor – 5 členů

-

Kontrolní výbor – 5 členů

-

Osadní výbor – 5 členů

Rada města zřídila:
-

Sportovní a zájmovou komisi – 5 členů

-

Školská a kulturní komise – 5 členů

-

Komise sociálních a občanských záležitostí – 5 členů

-

Stavební komisi – 5 členů

-

Komise pro dopravu, bezpečnost a nové technologie – 3 členové

Tabulka č. 19 - Úřední hodiny
Pondělí

08:00-12:00 13:00-17:00

Úterý

08:00-12:00 13:00-15:00

Středa

08:00-12:00 13:00-17:00

Pátek

08:00-12:00 13:00-15:00

Zdroj: www.cizkovice.cz
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Obec dle § 35a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřídila obecní policii. Obecní
policie je orgán obce, jehož cílem je zabezpečovat veřejný pořádek v rámci působnosti obce.
Je tvořena jedním strážníkem. Jeho činnost přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku a v rozsahu svých oprávnění činí opatření k jeho obnovení, podílí se na prevenci
kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
odhaluje přestupky, poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra
údaje o obecní policii.
Obec poskytuje Pečovatelskou službu obce Čížkovice. Jedná se o terénní sociální
službu, která je poskytována v domácností uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a
Želechovice. Posláním služby je zajistit pomoc a podporu lidem v jejich nepříznivé životní
situaci takovým způsobem, která jim umožní prožít aktivní a důstojný život se zachováním
přirozených sociálních vazeb na jejich nejbližší okolí. Je poskytována taková míra podpory,
která v maximální míře zachovává a rozvíjí jeho schopnost a snižuje tak závislost na
poskytované službě. Cíle při poskytování služby jsou podporovat uživatele při zajištění chodu
domácnosti, co nejdelší setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí, poskytovat služby
s ohledem na jejich osobní a individuální potřeby, podporovat kontakt uživatele s rodinou a
širokou veřejností, co nejdéle zachovat u uživatele soběstačnost a samostatnost. Pečovatelská
služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

10. 2 Hospodaření obce
Tabulka č. 20 zachycuje vývoj rozpočtu na roky 2015, 2016,2017. Ve všech sledovaných letech
byly skutečné příjmy větší než schválené a i než upravené. Naproti tomu u výdaje ve všech
sledovaných letech nižší než schválené i upravené.
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Tabulka č. 20 - Rozpočet obce
Příjmy (v Kč.)

Výdaje (v Kč)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Schválený

35 864 000

33 328 000

36 423 000

49 239 000

37 534 000

82 077 000

Upravený

42 045 359

46 187 483

43 960 000

51 885 500

64 229 618

87 560 000

Skutečné

43 485 496

45 682 594

46 329 735

35 269 818

31 304 981

40 752 286

čerpání
Zdroj: www.cizkovice.cz

Obec ve sledovaných letech hospodařila s pozitivním saldem viz. graf č. 4

Garf č. 4 – Rozpočet 2015-2017
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Zdroj: www.cizkovice.cz

Příjmy byly ve sledovaných letech daňové, nedaňové, kapitálové a finanční transfery.
Naprostou většinu příjmů do obecního rozpočtu tvoří daňové příjmy. Z uvedených hodnot
vyplývá, že navíc dochází každý rok ke zvyšování těchto příjmů. Většinu daňových příjmů pak
tvoří poplatky za uložení odpadů. V roce 2015 se jednalo o 22 771 765 Kč, v roce 2016 o
24 025 100 Kč a v roce 2017 o 25 078 550 Kč. Je třeba do budoucna počítat s tím, že po roce
2024, kdy má dojít k zákonné změně ukládání odpadů, tyto příjmy značně poklesnou.
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Tabulka č. 21 - Příjmy
2015

2016

2017

Absolutně Relativně Absolutně Relativně Absolutně Relativně
(v Kč)

(%)

(v Kč)

(%)

(v Kč)

(%)

37 390 056

85,98

40 178 483

87,95

42 687 132

92,14

Nedaňové

2 669 952

6,14

2 604 928

5,70

2 646 935

5,71

Kapitálové

1 414 000

3,25

0

0

63 668

0,14

Finanční

2 011 488

4,63

2 899 183

6,35

932 000

2,01

Daňové

transfery
Zdroj: www.cizkovice.cz
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza

Následující tabulka přináší přehled slabých a silných stránek z pohledu současného stavu obce
a příležitosti a hrozby jejího dalšího rozvoje.

Obyvatelstvo

Silné stránky
-

Dlouhodobější trend růstu
obyvatel
Pozitivní migrační saldo

Slabé stránky
-

Příležitosti
-

-

Hospodářství

Rozvoj občanské
vybavenosti vymezených
v ÚP
Zapojení obyvatel do
komunálního života

Hrozby
-

Silné stránky
-

-

-

Bytový fond
-

Nízká míra
nezaměstnanosti
Rozvoj průmyslové zóny
v Lovosicích
Příležitosti

Negativní přirozený
přírůstek
Růst indexu stáří

Odliv mladých lidí za lepšími
příležitostmi do města
Nezájem některých obyvatel
o komunální život

Slabé stránky
- Průmyslové zóny v obci
Cementárna
jako
výrazná
antropogenní dominanta území
Hrozby

Izolační pás zeleně (Z16)
sloužící k eliminaci
negativních vlivů provozu
cementárny
Podpořit pozici Čížkovic
jakožto zázemí pro
pracovní sílu dojíždějících
Silné stránky

-

Převažující bydlení
v rodinných domech se
zahradou

-

Postupná ztráta lidského
potenciálu

Slabé stránky

-

Absence větší diferenciace
OB
Nízké nájemné OB
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-

-

Dopravní
infrastruktura

-

48 obecních bytů (dále OB)
Územní plán vytváří
podmínky pro další rozvoj
bytového fondu
Příležitosti

-

Možnost získání dotací
Možnost odprodeje části
OB
Možnost vytvoření další
stavebních parcel
Obecný trend zkvalitňování
bydlení v důsledku
ekonomického růstu
Silné stránky

-

Vysoce nadstandartní
dopravní spojení
Umístění v rozvojové ose
OS2
Autobusová a vlaková
osobní doprava

-

Hrozby

-

Slabé stránky

-

Příležitosti

-

-

Technická
infrastruktura

Možnost získání dotací na
obnovu místních
komunikací
Rekonstrukce a výstavba
nových místních
komunikací
Vymezené plochy v ÚP pro
realizaci ochranných a
bezpečnostních prvků

-

-

Silné stránky
-

Napojení na vodovod,
plynovod a kanalizaci
Probíhající rekonstrukce
stávající ČOV

Neplatící nájemníci OB
Finanční zátěž obecního
rozpočtu při budování
nových stavebních parcel
Ztráta atraktivity obce pro
bydlení v důsledku
průmyslových zón v obci

-

-

-

Vzrůstající náklady na opravy
OB

-

-

Vysoká intenzita dopravy na
silnici I/15
Nevyhovující hygienické
podmínky v okolí silnice I/15
způsobené těžkou nákladní
dopravou
Absence obchvatů
Chybějí 2 zastřešené
zastávky
Hrozby
Předpokládaný nárůst
dopravní intenzity
Budoucí investor nové
bytové výstavby nebude
chtít financovat protihluková
opatření
Ztráta atraktivity veřejné
hromadné dopravy
Nárůst podílu individuální
automobilové dopravy
Slabé stránky
Není vybudován systém
veřejné kanalizace v obci
Želechovice
Oddílná kanalizace
v Benešově ulici
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-

-

-

Vybavenost
obce

Příjem do rozpočtu obce z
řízené skládky tuhých
komunálních odpadů v obci
Želechovice
Sběrné dvory
Pro občany obce bezplatné
svozy odpadu
Příležitosti

-

ÚP navrhuje koncepci
odkanalizování Želechovic
a Benešovy ulice
Spolupráce v rámci SONO

-

Hrozby

-

Silné stránky
-

Soběstačnost obce
z hlediska základních funkcí
Dobrá dostupnost služeb
v okolních městech
Pečovatelská služba obce
Čížkovice (PS)
Zájmové a sportovní spolky
Rozsáhlý zámecký park

-

-

Příležitosti
Životní
prostředí

-

Řízená skládka tuhých
komunálních odpadů v obci
Želechovice

Odmítnutí systému veřejné
kanalizace občany
Želechovic
Nezájem občanů o třídění
odpadu
Slabé stránky
Finanční zatížení rozpočtu
obce na provoz PS
Náklady na opravu památek
na území obce
Vzrůstající náklady na
potřebné opravy
nemovitostí v majetku obce
Vysoké náklady na údržbu
stromů v zámeckém parku
Nevyhovující veřejné
osvětlení v některých
částech obce
Hrozby

Získání dotací z rozpočtu
KÚÚK na provoz PS
Možnost čerpání dotací z
MMR
Zapojení občanů do rozvoje
a údržby obce
Silné stránky

-

Sanace starých
ekologických zátěží
Péče o stávající obecní
zeleň

-

-

Neochota některých občanů
zapojit se do rozvoje a
údržby obce
Vandalismus

Slabé stránky
Existence starých
ekologických zátěží

-
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Příležitosti
-

-

Samospráva
-

-

Hrozby

Územní plán již nerozšiřuje
dobývací prostor
vápencového povrchového
dolu
Skládka komunálního
odpadu v Želechovicích
bude po uzavření
revitalizována
Možnost čerpání dotací
z EU
Výsadba nové zeleně
Silné stránky

-

Hospodaření obce
s pozitivním saldem
Obecní policie
Úřední hodiny
Příležitosti

-

Další vzdělávání a školení
zaměstnanců obecního
úřadu
Zlepšení čerpání dotací
z krajského, státního
rozpočtu a EU

-

Narušení ekologické stability
území v důsledku povrchové
těžby v dalších lokalitách

Slabé stránky

Hrozby

-

Pokles příjmu do obecního
rozpočtu z poplatku za
ukládání odpadu
Nárůst nákladů na
samosprávu
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize

Obec Čížkovice je příjemným a bezpečným místem pro život občanů všech věkových kategorií.
Počet obyvatel si drží vzrůstající trend. Obec je úhledně upravená, čistá, s rozšiřující se
veřejnou zelení, s důrazem na ochranu životního prostředí, se vstřícnou veřejnou správou.
V obci je fungující technická a dopravní infrastruktura. Sportovní a kulturní aktivity si v obci
najde každý občan. Občané Čížkovic se aktivně zapojují do rozvoje a údržby obce. Čížkovice
jsou obcí, ve které jsou občané spokojení a žijí zde rádi.
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B.2 Cíle, opatření a aktivity
Vysoká
důležitost

Střední
důležitost

Nízká důležitost

Cíl 1 – Dobudování kanalizace dle platného územního plánu
Od – do

Odkanalizování ulice

Odpovědnost

Náklady (tis.Kč)

Zdroj financování

2019-2023

obec

7 000

Vlastní + externí

2019-2023

obec

-

Vlastní

Benešova
-

Vybudování kanalizace

Odkanalizování místní části
Želechovice
-

Vytvoření projektové dokumentace

-

Vybudování kanalizace

Cíl 2 – Modernizace veřejného osvětlení
Od – do

Kompletní rekonstrukce VO

2019-2023

Odpovědnost

obec

Náklady (tis.Kč)

17 100

-

Vytvoření projektových dokumentací

-

Kompletní rekonstrukce VO na sídlišti zahájit v roce 2019 (VO v havarijním stavu)

Zdroj financování

Vlastní + externí

Cíl 3 – Moderní místní komunikace
Od – do

Oprava silnice U Parku,

Odpovědnost

Náklady (tis.Kč)

Zdroj financování

2019

obec

1 500

Vlastní + externí

2019-2023

obec

-

Vlastní + externí

Smetanova
-

Vlastní rekonstrukce

Úpravy a opravy všech
místních komunikací
-

S důrazem na bezpečnost občanů a řešení odvodů povrchové vody

-

Zejména u hasičské zbrojnice, Husova, Komenského, U Cementárny
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Úpravy kolem silnice I/15
-

2019-2023

obec

-

Vlastní + externí

Dořešení projektu s ohledem na vysokou intenzitu dopravy, nevyhovující hygienické podmínky
v okolí silnice

Vybudování zastřešených

2019

obec

160

Vlastní + externí

autobusových zastávek
-

1x výměna zastávky v Želechovicích, 1 x výměna Na Oboře

-

Vybudování zastřešené zastávky Na Svobodě

Cíl 4 - Bezpečná obec
Od – do

Dopravní řešení
-

2019-2023

Odpovědnost

obec

Náklady (tis.Kč)

-

Zdroj financování

vlastní

Dle projektu Bezpečná obec

Cíl 5- Rozvoj a modernizace sportovních zařízení v majetku obce
Od – do

Multifunkční hřiště
-

obec

Náklady (tis.Kč)

22 500

Zdroj financování

Vlastní + externí

Hřiště tenisové, multifunkční, na plážový volejbal, workoutové, dětské

Modernizace TV
-

2019-2021

Odpovědnost

2019-2021

obec

2 500

Vlastní + externí

rozšíření nářaďovny, výměna oken, oprava střešní krytiny, modernizace a rozšíření posilovny

Modernizace fotbalového

2019

obec

890

Vlastní + externí

hřiště
-

Oprava střešní krytiny kabin, vybudování zábradlí u kabin, vybudování nádrže a svodů na zachytávání
dešťové vody

Dovybavení sportovního

2019

obec

200

Vlastní

hřiště v Želechovicích
-

Doplnění prvků na dětském hřišti, vybavení sportovního hřiště (branky, koše)
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Cíl 6 – Rozvoj školství
Od – do

2019

Klimatizace podkrovních tříd

Odpovědnost

Obec +

Náklady (tis.Kč)

Zdroj financování

300

Vlastní

-

Vlastní + externí

škola

ZŠ

Rekonstrukce a rozšíření

2019-2023

obec

prostoru MŠ
-

Stávající budova MŠ je zapotřebí rekonstruovat a rozšířit prostor třídy určené pro nejmenší děti,
vytvoření projektové dokumentace

Vybudování dětského hřiště

2019-2020

obec

-

Vlastní + externí

na zahradě areálu MŠ
-

Vytvoření projektové dokumentace, revitalizace zahrady, vytvořit hřiště s výukovými a edukativní
prvky pro rozvoj dovedností a znalostí dětí

Cíl 7 – Zhodnocení a rozvoj majetku města
Od – do

Odpovědnost

Náklady (tis.Kč)

Zdroj financování

Obecní byty
Modernizace domu č. 69
-

2019

obec

226

Vlastní

2019

obec

1 750

Vlastní

Výměna oken a oprava střechy

Modernizace domu č. 229
-

Výměna oken, střešních oken, oprava střechy, rekonstrukce elektroinstalace

-

+ zateplení

Modernizace domu č. 26
-

2019

obec

568

Vlastní

2019

obec

815

Vlastní

2019

obec

320

Vlastní

2019

obec
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Vlastní

Výměna oken a oprava střechy

Modernizace domu
Želechovice č. 12+13
-

Výměna oken a dveří, rekonstrukce střechy

-

+ rekonstrukce fasády

Modernizace domu č. 267
-

Rekonstrukce elektroinstalace

Modernizace domu č. 65
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-

Oprava střešní krytiny

Nebytové hospodářství
2019

Modernizace domu č. 50

obec

-

V domě se provozuje pohostinství a obchod se smíšeným zbožím

-

Zateplení domu

Modernizace obchodního

1 065

Vlastní

2019

obec

200

Vlastní + externí

2019-2020

obec

2 360

Vlastní

střediska č. 267
-

Oprava elektroinstalace

Rekonstrukce statku
Želechovice
-

Statek slouží pro technické zázemí komunální techniky

-

Oprava fasády, vestavba garáže, úprava dvora

Zlepšení vzhledu majetku obce
Rekonstrukce hřbitova

2019-2020

-

Vytvoření projektové dokumentace

-

Oprava kapličky

-

Oprava hřbitovní zdi

-

Oprava vstupního schodiště

Revitalizace okolí pietních

2019

obec

900

Vlastní + externí

obec

900

Vlastní

obec

-

Vlastní

obec

-

Vlastní

obec

-

Vlastní

míst
-

Vytvoření projektové dokumentace

-

Pietní místo návsi v Čížkovicích a v Želechovicích

Obecní úřad
Rekonstrukce kanceláří

2019-2020

-

Rekonstrukce podlah, elektroinstalace, výmalba

-

Vybavení kanceláří

Rekonstrukce veřejné

2019-2020

knihovny
-

Rekonstrukce podlah, elektroinstalace, výmalba

-

Modernizace vybavení

Revitalizace zahrady
-

2019-2020

Vytvoření projektové dokumentace
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-

Rekonstrukce opěrné zdi

-

Revitalizace zeleně

Bezbariérový přístup do

2019-2020

obec

-

Vlastní + externí

patra
-

V patře OÚ probíhají volby a veřejná zasedání zastupitelstva obce

Cíl 8 – Péče o obecní zeleň a vzhled obce
Výsadba nové zeleně
-

2019-2023

obec

400

Vlastní

Každoroční výsadba nové zeleně na pozemcích obce

Úprava stanovišť kontejnerů

2019-2023

obec

-

Vlastní

2019-2020

obec

200

Vlastní

-

vlastní

na třídění odpad

Obnova a údržba vývěsek
-

Modernizace vývěsek pro zlepšení informovanosti občanů

Kamerový systém obce
-

2020-2021

obec

Monitorování důležitých míst v obci

Cíl 9 - Vytvoření nových stavebních pozemků
Vykoupení pozemků

2019

obec

15 000

-

Výkup pozemků za účelem vybudování stavebních parcel – lokalita Z 5A, Z 24

-

Geodetické práce

Vytvoření stavebních

2020-2022

obec

-

Vlastní

Vlastní

pozemků
-

Příprava a zasíťování pozemků pro individuální výstavbu v lokalitě Z 5A, Z 24

Vykoupení dalších pozemků
-

2020-2023

obec

-

Vlastní

Dle priorit obce výkup pozemků za účelem vybudování stavebních parcel – lokalita Z 22, P 4, Z 23,
Z 15, Z 17, Z 18, Z 20
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