
       2020-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Horní Rožínka 

Horní Rožínka 1 

592 51 p. Dolní Rožínka 

 Tel: 739 034 453 E-mail: starosta@hornirozinka.cz 

http://www.hornirozinka.cz 

Zpracovatel: Ing. L.Vetešník       Aktualizace 11.2020 



Strategický rozvojový dokument obce Horní Rožínka 

 2 

 

OBSAH : 

ÚVOD...............................................................................................................................................3 
ANALYTICKÁ CHARAKTERISTIKA OBCE ............................................................................................2 
HLAVNÍ KLADY A ZÁPORY OBCE ......................................................................................................6 
ROZVOJOVÉ SMĚRY OBCE ...............................................................................................................6  

 ÚVOD 

 Tento dokument představuje základní rozvojový plán pro koncepční rozvoj obce Horní Rožínka  v 
horizontu 10 let. Jeho tvorba vycházela z obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby 
rozvojových dokumentů obcí.  

Pozitivním přínosem celé této práce podtrhující reálnost, potřebnost a systematičnost dalšího rozvoje 
obce Horní Rožínka bylo široké zapojení místních občanů. Jejich účast a názory byly, jsou a budou 
velmi významné a nenahraditelné.  

Skutečné potřeby obyvatel obce byly identifikovány v dotazníkovém šetření a dále prohlubovány v 
procesu tvorby celého dokumentu včetně podrobné charakteristiky obce. Celý proces tvorby trval od 
března do srpna 2020.  

Dokument je založený na konsensu všech místních aktérů, vystihující hlavní rozvojové směry obce v 
dalších letech. Společně s územním plánem bude důležitým nástrojem pro vedení obce při určování 
dalšího rozvoje obce Horní Rožínka a zároveň vedoucí k maximální spokojenosti obyvatel zde žijících.  

 

 

ANALYTICKÁ CHARAKTERISTIKA OBCE 

 Obec Horní Rožínka leží ve střední části okresu Žďár nad Sázavou  v kraji Vysočina přibližně 5 km 
jihozápadně od Bystřice nad Pernštejnem a 30 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou v nadmořské 
výšce 530 m n.m.  

 

 

Obec se skládá z jedné sídelní jednotky a jednoho katastrálního území o celkové rozloze 203 ha. 
Katastrální území obce je přibližně kosočtvercového tvaru, hlavní zástavba obce se rozkládá ve 
střední části podél silnice III. třídy č. 2992 v západní polovině katastrálního území. Obec je tvořena 
převážně obytnou zástavbou, která leží podél silnice a v okolí navazujících místních komunikací. V 
centru obce je obecní úřad a jsou zde soustředěny občanské služby. Na návsi dominuje stavba 
historické zvoničky. Je zde také autobusová zastávka a odpočívadlo pro cykloturisty. U zvoničky roste 
velká lípa a nedaleko je pomník obětem válek. Západně od centra obce je zemědělský areál.  
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V obci Horní Rožínka žilo k 31. 10. 2020 celkem 77 obyvatel. Průměrná hustota obyvatel činí 37,1 
obyv./km2 , což je výrazně pod průměrnou hodnotou kraje (75  obyv./km2 ) i ČR (134 obyv./km2).  

Historicky přesné datum vzniku obce Horní Rožínka není přesně známo, ale první písemná zmínka o 
obci je z roku 1366. V obci Horní Rožínka se nachází historická stavební památka – zvonička 
katalogové číslo 1000141257. Drobná lidová architektura výrazného zastřešení je volně situovaná 
na návsi, kde zušlechťuje intravilán obce. Zvonička z 19. století je čtvercového půdorysu s  
pravoúhlým vstupem. Nízká stanová střecha přechází v hranolovou zvonici zastřešenou helmou.  

 

 

Obec Horní Rožínka se z hlediska administrativně-správní struktury na úrovni NUTS II zařazuje do 
oblasti Jihovýchod, na úrovni NUTS III do kraje Vysočina a na úrovni NUTS IV do okresu Žďár nad 
Sázavou. Obec spadá do správního území obce s rozšířenou působností (ORP) Bystřice nad 
Pernštejnem, příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) je město Bystřice nad 
Pernštejnem. Obec Horní Rožínka je v současné době členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Bystřicko a Místní akční skupiny  Zubří země. V čele obce Horní Rožínka stojí starosta neuvolněný pro 
výkon své funkce. Zastupitelstvo obce má celkem pět členů.  

 

K 31. 12. 2019 žilo v obci Horní Rožínka celkem 77 obyvatel. Přestože se počet obyvatel obce Horní 
Rožínka v posledních cca 25 letech trvale mírně snižuje, z retro lexikonu SLDB je patrné, že od roku 
1869 do počátku 20. století počet obyvatel prudce rostl, vrcholu obec dosáhla v roce 1834, kdy zde 
žilo 199 obyvatel. Od 20.tých do 90.tých let 20. století počet obyvatel naopak trvale klesal.  

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci Horní Rožínka dle SLDB v období 1869 – 2011  

ČSÚ (údaje k datu sčítání) v období 2013 – 2020 Zdroj dat: ČSÚ (údaje k 1. 1. daného roku):  

r.2013=86, r.2014=84, r.2015=80, r.2016=80, r.2017=79, r.2018=77, r.2019=78, r.2020=77 

 

 

 Struktura obyvatelstva podle pohlaví: 
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 Občanská vybavenost: Dopravu do škol zajišťuje školní autobus nebo jsou děti dopravovány 
individuálně rodiči. Obec Horní Rožínka vlastní rovněž obecní klubovnu, která je umístěna v centru 
obce v objektu obecního úřadu. Prostory kanceláře OÚ, klubovny a obecních skladů byly rovněž v 
posledních letech alespoň částečně rekonstruovány. V obci funguje obecní klubovna obsahující 
nekuřácký sál, který je využíván pro různé soukromé i obecní oslavy a slavnosti. Pro sportovní aktivity 
a další společenské události byl rekonstruován areál hřiště, kde je vybudováno multifunkční hřiště. V 
areálu je rovněž dětské hřiště pro děti a parket s osvětlením pro konání různých společenských akcí. 
V obci Horní Rožínka působí zatím jeden zájmový spolek, který se aktivně podílí na spolkové a 
komunitní činnosti v obci včetně pořádání různých akcí během celého roku. Jedná se o Sbor 
dobrovolných hasičů, který vznikl 1894 . V současnosti má SDH Horní Rožínka jedno soutěžní 
družstvo, které se každoročně účastní hasičských akcí. V obci Horní Rožínka se během celého roku 
koná několik společensko-kulturních či sportovních akcí, některé z nich se dokonce již staly tradiční 
záležitostí. Na většině z nich se podílí i místní spolek SDH. Jedná se např. o:  tříkrálová sbírka  
hasičská soutěž  pouť – oslava zasvěcení kapličky se svatou mší  dožínky  plánuje se zdobení a 
rozsvícení vánočního stromečku a mnoho dalších akcí… V obci Horní Rožínka je vybudovaný veřejný 
vodovod. Horní Rožínka je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vír, některé domy 
mají vodu z vlastních studní. Veřejná jednotná kanalizace ve špatném technickém stavu je zakončená 
odtokem do vodoteče a není napojena do čistírny odpadních vod (ČOV v obci není). Je zde vybudován 
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pouze systém dešťové kanalizace. Stoky svádí komunální odpadní vody a zachycené dešťové vody do 
Roženeckého potoka. Stavebnětechnický stav většiny stok je nevyhovující. Odpadní vody od 
obyvatelstva jsou čištěny individuálně v žumpách, septicích případně domovních ČOV s přepadem do 
obecní kanalizace a do zatrubené vodoteče. V současné době platném územním plánu obce je 
počítáno s výstavbou decentralitovaného systému domovních ČOV či centrální čerpací stanicí na 
odpadní vody s přečerpáním do Zvole n.P. Zásobování elektrickou energií je v obci řešeno z 
nadzemního vedení systémem 35 kV a , odbočkami z vedení VN a systémem nadzemního vedení NN. 
V obci Horní Rožínka se nenachází žádný energeticky mimořádně náročný objekt. Podnikatelská 
činnost je omezena na individuální zemědělskou výrobu a služby. Z technického hlediska je stávající 
systém zásobování elektrickou energií dostačující, pouze v případě masívnější nové výstavby bude 
potřeba zvýšit transformační výkon. V obci Horní Rožínka je rozveden a funguje místní rozhlas. Obec 
Horní Rožínka není plynofikována. Většina domů v obci Jeníkovice je vytápěna tuhými palivy nebo 
elektřinou. Dopravní poloha obce je soustředěna především podél silnice III. třídy. Výše uvedená 
silnice tvoří základní dopravní kostru a na ně jsou napojeny další obslužné komunikace různých 
parametrů a kvality. V rámci komplexních pozemkových úprav budou některé přístupové komunikace 
rekonstruovány. Nové komunikace souvisí rovněž s novou výstavbou v obci převážně v severozápadní 
části. Převážně silnice III. třídy tak zajišťuje základní obsluhu obce a celého přilehlého území. V 
současné době nejsou v obci vybudovány chodníky podél hlavní komunikace. Obec obhospodařuje na 
svém území místní komunikace a cesty, které jsou v jejím vlastnictví. Nejbližší železniční trať vede 
v Rožné a Bystřici n.P. Hromadnou přepravu osob proto zajišťuje převážně autobusová doprava. V 
obci se nachází jedna autobusová zastávka. Dopravní spojení není zcela vyhovující. Území je 
odvodněno zatrubenou svodnicí protékající přes obec, která se vlévá do Roženeckého potoka. Koryto 
potoka je kromě zatrubených částí upraveno do lichoběžníkového koryta v souvislosti se 
zemědělským využitím krajiny. Kapacita koryta je navržena na desetiletou vodu. V zastavěném území 
obce Horní Rožínka se nachází malý rybník, který současně spolupůsobí jako sedimentační nádrž a 
zvyšuje kvalitu vody na odtoku. Kvalita vody je ovlivněna komunálním znečištěním a zemědělskou 
činností a je charakterizována III. až IV. třídou jakosti. Kvalita ovzduší v obci Horní Rožínka je poměrně 
dobrá. Přímo v obci jsou jen lokální zdroje znečištění jak z domovních topenišť, tak z drobné 
podnikatelské činnosti. Odstraňování odpadů v obci Jeníkovice probíhá pravidelným svozem a 
převážně skládkováním. V obci jsou instalovány sběrná místa na separovaný odpad (plasty, sklo, 
papír). Separace odpadu se postupně zvyšuje. Největším zdrojem hluku je v obci automobilová 
doprava. Doprava rovněž zvyšuje prašnost a produkci oxidů uhlíku. Obec je zatížena převážně osobní 
automobilovou dopravou a zemědělskou dopravou. Obec celoročně zatěžuje i nákladní doprava nad 
20 tun. Na katastru obce Horní Rožínka se nenacházejí žádná chráněná území ani území soustavy 
Natura 2000. Obec Horní Rožínka má zpracovaný Územní plán z roku 2010, v současné době je v 
přípravě nový. V obci proběhly digitálně pozemkové úpravy. Dle struktury využití ploch největší podíl 
katastrálního území obce zaujímá zemědělská půda. Nástrojem finančního hospodaření obce je 
rozpočet. Obec Horní Rožínka vypracovává každoročně svůj roční rozpočet v návaznosti na 
rozpočtový výhled. Rozpočtové hospodaření podává obraz o příjmech a výdajích obce v daném roce. 
Z rozpočtu je možné vysledovat možnosti obce v oblasti výše příjmů, které jsou z hlediska výše a 
druhu dány zejména legislativou, ale i možnostmi obce při zajišťování dodatečných vlastních příjmů. 
Výdaje mimo jiné odrážejí priority zastupitelstva/rady v různých zájmových oblastech obce. Výsledný 
stav hospodaření (saldo = příjmy – výdaje) za předchozí rok podává obraz o plnění rozpočtu a tím 
jeho úspěšnosti z hlediska naplnění zastupitelstvem stanovených cílů. Z uvedených údajů je patrné, 
že celkové hospodaření obce ve sledovaném období 2000 – 2019 bylo v kladných hodnotách, a 
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rozpočet obce byl vždy přebytkový. Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější položku na straně 
rozpočtových příjmů obce. Daňové příjmy tvoří zejména výnosy z daně z přidané hodnoty, dále daň z 
příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob 
ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů právnických osob za obce a daň z nemovitostí, z níž 
obec inkasuje v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní 100% výnosu. Do daňových příjmů 
rovněž patří i další, z hlediska příjmů méně významné položky, a to místní poplatky poplatky, které 
byly rozhodnutím zastupitelstva z důvodu vstřícného kroku vůči místním občanům zrušeny. Velmi 
významným příjmem rozpočtu obce hned po příjmech daňových byly přijaté dotace. V rozpočtových 
výdajích mají z hlediska odvětvového členění ve sledovaném období nejvyšší váhu výdaje na 
průmyslová odvětví hospodářství - silnice, cesty, objekty OÚ, odpadní vody atd. a výdaje na veřejnou 
správu - místní správa, zastupitelstvo, volby atd., dále na ochranu životního prostředí - nakládání s 
odpady, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň a náklady komunální služby a územní rozvoj včetně 
veřejného osvětlení.   

HLAVNÍ KLADY A ZÁPORY OBCE:  

Hlavní klady obce Horní Rožínka  aktivita místního spolku a konání společenskokulturních akcí  
atraktivita obce pro mladé rodiny a kvalitní bydlení 

 Hlavní zápory obce Jeníkovice  nevyhovující dopravní spojení  špatný technický stav místních 
komunikací v obci  chybějící veřejná kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod a neúplná 
dešťová kanalizace   

ROZVOJOVÉ SMĚRY OBCE Rozvojové směry obce Horní Rožínka vychází z obecných východisek 
platných pro rozvojové dokumenty, ale zejména ze skutečných a reálných potřeb území a toho, aby 
byla obec schopná dosáhnout udržitelného rozvoje. Základním vnitřním východiskem volby 
rozvojových směrů jsou předcházející projednané návrhy zastupitelstva, územní plán a 
charakteristika obce. Základním vnějším východiskem pro formulaci rozvojových směrů obce jsou 
priority nadřazených programových dokumentů na regionální (kraj Vysočina) i národní (ČR) úrovni. 
Na úrovni regionu je to především Strategie rozvoje kraje Vysočina a na národní úrovni Strategie 
regionálního rozvoje ČR. Hlavní směry rozvoje obce Horní Rožínka jsou postaveny na posilování 
nejvýznamnějších předností obce (klady) a na eliminaci největších nedostatků (zápory), které do 
značné míry spoluurčují potenciál obce. Pro další rozvoj obce Horní Rožínka byly stanoveny tři hlavní 
rozvojové oblasti. Jejich výčet není finální a může v rámci aktualizace tohoto dokumentu dojít k 
případnému upřesnění či doplnění dalších rozvojových aktivit.  

Rozvojové směry obce 2020 – 2027 

Rozvojová oblast 1 „INFRASTRUKTURA“ •  

Rozvojový směr 1.A „Zlepšení celkové dopravní dostupnosti“  rekonstrukce a opravy místních a 
účelových komunikací na území obce  zavádění opatření ke zklidnění dopravy přes obec (snížení 
rychlosti) a parkování aut mimo zelené plochy  …  

Rozvojový směr 1. B „Zajištění potřebné technické infrastruktury“ Rozvojové aktivity:  rekonstrukce 
veřejné kanalizace a vyřešení čištění odpadních vod v obci  příprava ploch pro výstavbu rodinných 
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domů (výkup a zasíťování pozemků)  vypracování a schválení nového územního plánu obce Horní 
Rožínka  …  

Rozvojová oblast 2 „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“  

Rozvojový směr 2. A „Zlepšování celkového vzhledu obce“ Rozvojové aktivity:  údržba veřejných 
prostranství v obci  péče o zeleň a výsadba nové zeleně  úprava a využití areálu "hřiště a rybníka"  

Rozvojový směr 2. B „Ochrana životního prostředí a péče o krajinu“ Rozvojové aktivity:  péče o 
krajinu ve vazbě na pozemkové úpravy (polní cesty, odpočinková místa,…)  podpora dalšího 
zkvalitňování odpadového hospodářství v obci (sběr a likvidace odpadů)   

Rozvojová oblast 3 „SLUŽBY“  

Rozvojový směr 3. A „Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb“ Rozvojové aktivity:  rekonstrukce 
obecního úřadu s klubovnou, sklady SDH a kanceláří (+vestavba bytu-garsoniéry)  podpora udržení a 
rozvoje dalších služeb v obci (pojízdná prodejna)  

 Rozvojový směr 3. B „Zajištění smysluplného trávení volného času“ Rozvojové aktivity:  oprava 
víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem  oprava historické zvoničky  podpora 
společenských akcí a setkávání včetně zajištění zázemí  podpora dalších volnočasových aktivit a 
spolkové činnosti v obci  

 

Návrh konkrétních akcí: 

Oprava objektu OÚ (oprava zahájena v předchozích letech) – vestavba garsoniéry v prostoru 
skladu, oprava římsy zateplení západního štítu – 2019-2021  

Oprava a úprava přístavby skladů SDH a OÚ – 2021-2023 

Oplocené kontejnerové stanoviště (za objektem OÚ) – 2021-2024 

Inženýrské sítě pro výstavbu RD v severozápadní lokalitě bydlení – 2021-2025 

Systém čištění odpadních vod v obci (decentralizovaný systém domovních ČOV)  – 2021-2027 

Víceúčelové hřiště – oprava a doplnění obv. kcí (sítí) a osvětlení  – 2021-2025 

 

Závěr a návrhy  
 
Prioritou obce je bydlení, doprava a péče o veřejný prostor. Venkovní opravy OÚ se blíží ke 
konci, příprava pro rodinnou výstavbu je nachystána. Také u dopravy vše probíhá přirozeně – 
stav komunikací je stabilizovaný a opravy se průběžně realizují. 


