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ÚVOD
Důvody zpracování programu obnovy obce
Program obnovy obce Dobrčice slouží ke stanovení prioritních oblastí rozvoje obce
a nastavení účinných opatření k jejich zlepšení.
Vznikem tohoto dokumentu obec získala nástroj, který by měl zvýšit její schopnost využívat
příležitostí, které se nabízí ve spojitosti se strukturálními fondy a státními programy. Program
rozvoje obce zvyšuje šance na úspěch v soutěži o projekty, a to jak v případě státních
prostředků, tak v případě prostředků z Evropské unie.

Program obnovy
Program obnovy venkova, zajišťovaný v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj jako
součást regionální politiky, zajišťuje realizaci Programu obnovy vesnice, přijatého vládou
České republiky 29. května 1991. Tento Program se týkal participace obyvatelstva
i duchovního rozměru obnovy vesnice, rozvoje podnikání ve venkovských regionech, vlastní
stavební obnovy vesnice a péče o krajinu.
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1.

Souhrnná charakteristika obce Dobrčice

Obec Dobrčice leží jihovýchodním směrem 6 km od Přerova na severním úpatí Přestavlckého
lesa a rozkládá se na pravém břehu Dobrčického potoka v údolí od východu k západu,
v nadmořské výšce 243 m. Jádro vesnice se rozprostírá na obou stranách jediné silnice
vedoucí z obce. Rozloha obce je 2,206 km².
Uprostřed vesnice stojí kaple postavená v roce 1773. Na východní straně kaple je pomník
se jmény padlých v boji za svobodu.
Obec Dobrčice se poprvé připomíná v roce 1356 jako samostatný statek v predikátu Budka
z Dobrčic. Tento Budek byl prvním známým předkem starobylého vladyckého a později
panského rodu Říkovských z Dobrčic či Ržikowských z Dobřic, který vymřel v roce 1867.
Obec byla přifařena a do roku 1882 i přiškolena k Horní Moštěnici. V roce 1882 zde byla
postavena jednotřídní škola. Z bývalé školy je v současné době kulturní dům a obecní úřad.
Do roku 1976 byla obec samostatnou. Od tohoto roku pak patřila pod správu obce Horní
Moštěnice. Od roku 1990 se stala opět obcí politicky samostatnou.
Obecní symboly byly uděleny PS PČR v roce 2005. Autorem návrhu byl heraldik
J.V. Miroslav Pavlů. Následující rok byly slavnostně vysvěceny.
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Znak obce Dobrčice
Vlajka obce Dobrčice

1.1. Obyvatelstvo
Po třicetileté válce měla obec 16 domů.
Vývoj počtu obyvatel obce Dobrčice
Rok
Počet obyvatel
1791
284
1869
293
1900
286
1950
279
2001
199
2005
195
2011
217

V současné době má obec 80 obyvatelných domů a počet obyvatel se pohybuje v posledních
letech okolo 210.
Průměrný věk obyvatel je 42 roků.

1.2. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí
Školství
V obci není MŠ ani ZŠ. Děti dojíždí převážně do školy v Horní Moštěnici nebo do některé
ze škol v Přerově.
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Zdravotnictví
V obci není žádné zdravotnické zařízení.
Ostatní služby
 prodejna smíšeného zboží
 hostinec s celoročním provozem
 autoopravna
Sportoviště
 hřiště
Kultura
 knihovna - majetek obce
 sál Obecního úřadu Dobrčice, který se využívá na kulturně-společenské akce
 Volnočasové centrum obce Dobrčice - výletiště „NA KOUTECH“

1.3. Bydlení a ubytování
V obci žije 210 obyvatel v 80 obydlených rodinných domech. 7 domků je používáno jako
rekreační objekty.
Obec nevlastní žádný bytový dům, možnost ubytování v obci není.

1.4. Zemědělství a průmysl
Blízkost města Přerova a nabídka pracovních příležitostí nevytvářela podmínky pro rozvoj
průmyslu. Proto je zde jen menší živnostenská činnost a zemědělství.
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1.5. Technická infrastruktura
 společná dešťová a splašková kanalizace bez ČOV v celé obci – vzhledem ke stáří je
nutné vybudování nové kanalizace včetně ČOV
 vodovod
 plynofikace
 rozvod el.energie
 telefonizace, středně kvalitní pokrytí mobilním signálem, rozvody optické sítě
a bezdrátový internet
 veřejné osvětlení
 veřejný rozhlas – nutná částečná rekonstrukce, např. bezdrátový rozvod

1.6. Doprava
Obcí prochází slepá silnice končící v Dobrčicích, která se odpojuje od silnice Horní
Moštěnice – Holešov.
Vlastní síť místních komunikací
Místní komunikace jsou převážně zpevněné, ve špatném stavu, je nutná postupná
rekonstrukce.
Dopravní obslužnost
Na katastru obce se nachází dvě autobusové zastávky. První zastávka je na prostranství před
hostincem, kde zastavuje linka Přerov – Kostelec u Holešova a zpět. Druhá zastávka je
na rozcestí při odbočování do Dobrčic, kde zastavují linky jedoucí po trase Přerov – Zlín.
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1.7. Spolkový, kulturní a sportovní život
Spolky v obci
 Sbor dobrovolných hasičů
 Klub seniorů
 Dětské fotbalové družstvo – FK junior Dobrčice
Kulturní, společenské a sportovní akce:
 Hasičský ples
 Obecní ples
 Vítání nových občánků do života
 Velikonoční turnaj v ping-pongu
 Dětský den
 Vánoční turnaj v ping-pongu
Zachování tradic:
 Vodění medvěda
 Pálení čarodějnic
 Dívky chodí s májem
 Velikonoční pomlázka
 Mikulášská nadílka

1.8. Kaple, pomníky, kulturní památky
Uprostřed vesnice stojí kaple postavená v roce 1773.
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Zvon kaple z roku 1774 byl rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 2. 11. 2005 prohlášen
za kulturní památku.
Další kulturní památky místního významu v katastru obce Dobrčice:

1.
2.
3.
4.

Název
Kříž „Na Kamenci“
Kříž „Na Podkřížové“
Pomník padlých 1. sv. v.
Pomník padlých 2. sv. v.

Umístění
u polní cesty k Horní Moštěnici
u polní cesty k Hor. Moštěnici (ke kyselce)
u kaple
v parku (točna)

Parcelní číslo
300/3
296
300/4
59/2

1.9. Příroda a krajina
Obec Dobrčice leží na severním úpatí Přestavlckého lesa a rozkládá se na pravém břehu
Dobrčického potoka v údolí od východu k západu. Ve východní části obce se nachází rybník
o rozloze 2935 m².
Pěkné a klidné prostředí, neprůjezdnost obce a blízkost lesa, jsou lákadlem nejen pro rekreaci,
turistiku, houbaření a sportování, ale také pro stálé bydlení.
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2.

Strategie obnovy obce

Strategie obnovy obce Dobrčice vymezuje prioritní oblasti rozvoje obce. Ke každé rozvojové
prioritě jsou nastaveny opatření ke zlepšení a vytvoření kvalitního zázemí pro stávající i nově
příchozí obyvatele.
Všechna opatření budou realizována v souladu s hlavním cílem Programu obnovy obce
Dobrčice:

„Hlavním cílem strategie obnovy obce je vytvořit podmínky pro neustálé
zlepšování životního prostředí v obci.“

2.1. Prioritní oblasti rozvoje obce:
Rozvoj technické infrastruktury
Zkvalitnění občanské vybavenosti, zachování, obnova a udržování venkovské zástavby
a kulturních památek
Ochrana a obnova kulturní krajiny, úprava veřejných prostranství
Osvětové, kulturní a společenské akce

2.2. Rozvoj technické infrastruktury
Kanalizace
 vypracování technicko-ekonomické studie proveditelnosti vybudování nové kanalizace
a ČOV
 příprava projektové dokumentace
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 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 100 000,- Kč
Oprava místních komunikací (silnice, chodníky)
 příprava projektové dokumentace s ohledem na možnou stavbu nové kanalizace a
ČOV
 realizace některých úseků
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 5 000 000,- Kč
Oprava budovy obecního úřadu
 zateplení stropů a výměna elektroinstalace osvětlení – realizováno v roce 2009
 výměna oken – realizováno v roce 2011
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
 příprava projektu
 finanční zajištění realizace projektu s pomocí některého z dotačních titulů
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 750 000,- Kč
Oprava místního rozhlasu
 instalace výstražného a varovného systému v obci – bezdrátový rozhlas
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2012
 Předpokládané náklady: 600 000,- Kč
Oprava veřejného osvětlení
 instalace stávajících svítidel za svítidla s nižším příkonem
 dosažení lepší svítivosti a hlavně vyšší úspory i nižších nákladů na údržbu
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 finanční zajištění realizace projektu s pomocí některého z dotačních titulů
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 600 000,- Kč
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2.3. Zkvalitnění občanské vybavenosti, zachování, obnova a
udržování venkovské zástavby a kulturních památek
Kulturně-společenský a sportovní areál „U rybníka“
 Volnočasové centrum – výletiště „NA KOUTECH“ – realizováno v roce 2010
 další zlepšování areálu výletiště – dovybavení zázemím pro děti a zázemí pro pořádání
společenských a sportovních akcí
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 50 000,- Kč
Kaple
 sanování vlhkého zdiva
 oprava a doplnění vybavení kaple
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2012
 Předpokládané náklady: 250 000,- Kč

2.4. Ochrana a obnova kulturní krajiny, úprava veřejných
prostranství
Revitalizace rybníka „Na Koutech“
 realizováno v roce 2009
 úprava veřejného prostranství v okolí rybníka – údržba zeleně, vybavení lavičkami
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 20 000,- Kč
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Revitalizace Dobrčického potoka
 příprava projektové dokumentace
 realizace projektu, finanční zajištění s pomocí dotace z OPŽP
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 1 500 000,- Kč
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Výsadba ovocných stromů
 podél polních cest v okolí obce
 náhradní výsadba za staré a neplodící stromy
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 20 000,- Kč
Veřejná prostranství
 nákup pozemků pro vybudování dětského hřiště, parku a sportoviště
 Předpokládaný termín realizace: do konce roku 2013
 Předpokládané náklady: 250 000,- Kč

2.5. Osvětové, kulturní a společenské akce
Finanční podpora a pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí,
Finanční podpora místních spolků

Aktuální znění schváleno Zastupitelstvem obce Dobrčice dne 14.2.2013
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