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Základní údaje o obci Bystré v Orlických horách

Poloha obce:

50º 19´17´´N, 16º15´18´´E

Počet obyvatel:

271

Obec Bystré se nachází v podhůří Orlických hor, přibližně na poloviční cestě mezi městy
Dobruška, Nové Město nad Metují a rekreačním centrem Deštné v Orlických horách. Orlické
hory mají své svérázné a typické znaky: souvislý převážně zalesněný hřeben bez velkých
výškových rozdílů, zvlněné podhůří s četnými rozhledovými vrcholy, stinnými údolími s
horskými potoky. Na jaře krajina láká kouzelnými horskými loukami, v zimě snadnými
lyžařskými terény a v každé roční době tichem na hřebenech i na cestách pod nimi. Slovy
spisovatele: „Orlické hory jsou nám blízké svými vláčnými liniemi, svými lesy a úvaly, celým
svým přírodním rázem. To jsou opravdu naše české hory.“
Doprava z měst Dobruška a Nové Město nad Metují je možná pravidelnou autobusovou
dopravou. Obec leží na křižovatce silnic třetích tříd č. 3091, 3102 a 3103.
Obec Bystré je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory a členem Spolku
pro obnovu venkova. DSO Region Orlické hory byl založen za účelem podpory hospodářsko sociálního a kulturního rozvoje a obnovy venkova.
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Úvodní slovo starosty obce Bystré v Orlických horách
Před samotnou přípravou a realizací rozvojových záměrů územně samosprávných celků,
tj. krajů, měst a obcí (dále jen ÚSC nebo měst a obcí) je vhodné podstoupit práci spojenou s
tvorbu strategických dokumentů, jež ve svém důsledku napomohou vedení ÚSC
v rozhodování o prioritách a směřování investičních prostředků, kterých má každý ÚSC vždy
nedostatek.
Mezi základní strategické dokumenty řešící směřování rozvoje ÚSC již tradičně patří územně
plánovací dokumentace, kterou již v současné době nikdo nepovažuje za něco mimořádného.
Naopak, územní plán mají ze zákona za povinnost pořizovat všechny obce a města. Obec
Bystré v Orlických horách má Územní plán nově zpracovaný v roce 2020
K dalším dokumentům pak patří zejména strategické plány rozvoje (dále jen SPR) měst
a obcí, na jejichž základě mohou realizovat konkrétní projekty a naplnit tak vize dané SPR.
Používání strategického plánování jako nástroje pro rozhodování místní samosprávy obecně
souvisí s prosazováním trendů, jež jsou charakteristické pro tzv. „novou ekonomiku“. Jedním
z nejvýraznějších projevů této ekonomiky je globalizace spojená s uvolňováním obchodních
bariér a rychlým zvyšováním mobility kapitálu i pracovních sil.

Konkurence v „nové“

ekonomice neprobíhá z geografického hlediska pouze na úrovni států, ale naopak se výrazně
přesunuje na úroveň regionální a lokální. Obecně se dá říci, že cíle strategického plánu naší
obce mohou být orientovány jak „dovnitř“, to znamená na zvýšení efektivity výkonu místní
samosprávy, tak i „ven“, například na zlepšení podmínek pro podnikání a život ve městě či
obci. V obci Bystré hraje velkou roli i vysoká zaměstnanost, díky nedalekému podniku Škoda
Kvasiny
Díky těmto skutečnostem zastupitelstvo obce Bystré rozhodlo pro potřeby obce zpracovat
„Strategický plán rozvoje obce“ (dále jen SPRO), který se stane podkladem pro rozhodování
v oblasti sociálního a ekonomického rozvoje obce. Jeho zpracování je z tohoto pohledu pouze
přípravnou fází, která by měla usměrňovat koncepční a na dlouhodobé cíle zaměřenou
sociální, ekonomickou a environmentální politiku obce. Tento dokument navazuje na dříve
vyhotovený Program obnovy vesnice.

3

Strategický plán rozvoje obce Bystré 2021 – 2025

Vycházíme z předpokladu, že plánování je klíčovým prvkem řízení a v tomto ohledu by
realizace SPRO měla zajistit koncepční podporu aktivit a nových projektů, které se budou
navzájem posilovat (synergický efekt) a nikoliv vylučovat nebo odporovat.
Jsem přesvědčen, že zpracovaný „Strategický plán rozvoje obce Bystré na léta 2022 –
2025“ se svým obsahem a kvalitou stane klíčovým prvkem řízení obce a nutným dokumentem
pro přípravu nových projektů. Důležité pro rozvoj celé obce bude však úspěšnost jeho
realizace. Věřím, že společnými silami a dobrou spoluprací zastupitelstva obce a případně i
všech spolků v obci a ostatních pracovníků Obecního úřadu za podpory široké veřejnosti bude
jeho efektivita a úspěšnost co největší.

Úvod
Úvodní část vymezuje základní charakteristiky strategického rozvojového plánu a
metodiky uplatňované při jeho sestavování.

Charakteristika strategického plánu
Strategický plán rozvoje obce lze obecně nazvat jako základní dokument obce Bystré
v Orlických horách vymezující předpokládaný vývoj tohoto územního celku v dlouhodobém
časovém horizontu. Je to koncepční dokument, který vychází ze současného stavu
demografického, sociálního, ekonomického a společenského charakteru sledovaného území.
Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje, který bude zajišťovat kompaktnost jednotlivých
zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek. Zajistí poskytování potřebného zaměření pro
podnikatelské a další subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů.
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Vize a priority obce na období 2021 – 2025
VIZE

Vizí obce Bystré je být dobře dostupným správním, kulturním, turistickým centrem
s kvalitním zázemím pro život, občanské aktivity, komplexní produkty cestovního ruchu,
podporu ekonomického prostředí a pracovní příležitosti.

GLOBÁLNÍ CÍL

Globálním cílem obce Bystré je vytvořit z obce dynamický a moderně fungující správní celek,
s důrazem na strategickou geografickou pozici, zabezpečující občanům vysoký standard kvality
života. Zvýšení atraktivnosti obce (i celého regionu), podpora hospodářského růstu a
konkurenceschopnosti založená na místním potenciálu pracovní síly a modernizace technické
infrastruktury pro hospodářský rozvoj i kvalitu života bude také součástí globálního cíle obce.

Tématická oblast 1

Tématická oblast 2

Tématická oblast 3

Tématická oblast 4

Tématická oblast 5

Vzdělávání,
sociální prostředí
a lidské zdroje

Ekonomika a
služby

Infrastruktura

Turistický ruch,
kultura a sport

Životní prostředí
a kvalita života

SPECIFICKÝ CÍL
Kvalitní podmínky
pro život v obci

SPECIFICKÝ CÍL
Využití potenciálu
obce

SPECIFICKÝ CÍL
Kvalitní podmínky
pro život v obci

SPECIFICKÝ CÍL
Vysoká

SPECIFICKÝ CÍL
Vysoká

konkurenceschopnost

konkurenceschopnost

lidských zdrojů

obce

Opatření:

Opatření:

Opatření:

Opatření:

Opatření:

- podpora primárního
vzdělávání
- podpora
rekvalifikačních kurzů
a školících aktivit
- zvyšování kvalifikace
úředníků
- budování a
modernizace sociální
infrastruktury
- zefektivnění
sociálních služeb
v obci
- podpora ZŠ a MŠ
Trivium plus

- zlepšování prostředí
pro drobné podnikání a
rozvoj zón
- podpora zvyšování
kvalifikace
zaměstnanců a
znalostí podnikatelů
- regenerace bývalých
textilních provozoven

- modernizace a
rozšíření místních
komunikací a sítí
včetně chodníků
-optimalizace majetku
/ pozemků a budov
obce
- přípravné práce a
realizaci kanalizační
sítě v obci včetně ČOV
- rozšíření vodovodní
sítě, posílení zdroje
- oprava/výměna
veřejného osvětlení

- využití potenciálu
cestovního ruchu
- výstavba a
modernizace
sportovišť, podpora
volnočasových aktivit
obyvatel a zřízení
tréninkového areálu
pro požární sport
- další rozvoj areálu
Koupaliště

- bytová politika obce
- zvyšování fyzické
atraktivity a kvality
života v obci
- nakládání s odpady
- sanace a rekultivace
ploch
- zlepšování životního
prostředí a čistoty
ovzduší
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Akční plány
Akční plány se skládají z prioritních investičních akcí, které budou vyplněny pro každou akci
zvlášť se základním určením jejího rozsahu, cíle, finančního krytí a možností dotačního titulu,
který je možné použít na dofinancování. Projekty budou řazeny dle tématických oblastí
Strategického plánu rozvoje obce Bystré, bude určena jejich nutnost a návaznost na další
klíčové investiční akce, aby byla vytvořena logická struktura. Plány budou stanoveny na
jednoleté období s možností tříletého vývoje a bude nezbytná jejich každoroční aktualizace a
sledování jejich plnění (především kvůli změnám v prioritách, ve vypisovaných dotačních
titulů apod.).
Akční plány budou zpracovány na roky 2022 a 2023, akční plány na další roky budou
sestaveny a upřesněny později dle podmínek nastavených dotačních titulů platných v daných
letech.
Celkem budou popsány čtyři aktivity na následující dva roky (některé popisované aktivity
jsou již rozběhnuté, nebo se plánují začít z vlastních zdrojů a bude na ně v dalších letech
hledáno vhodné dotační dofinancování).
Žadatel
Obec Bystré
Zařazení projektu dle
Tématická oblast 3
SPRO Bystré
Priorita

Vysoká

Název projektu

Cílové skupiny

Bystré – doplňkový zdroj vody
Cílem projektu je zajistit dostatečnou kapacitu vodního zdroje a
možnost dodávky vody do jiných lokalit
Veškeré obyvatelstvo

Výstupy projektu

Doplnění kapacity vodního zdroje

Náklady projektu

909 tis. Kč

Cíle a popis projektu

Období realizace
2022-2023
Potenciální
dotační
Ze státního fondu životního prostředí ČR
titul
Spoluúčast

Obec 40%, SR 60 %
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Žadatel
Obec Bystré
Zařazení projektu dle
Tématická oblast 4
SPRO Bystré
Priorita

Vysoká

Název projektu

Cílové skupiny

Dětské hřiště obce Bystré
Rozšíření stávajícího dětského hřiště a vybudování zcela nového
dětského hřiště
Děti a mládež

Výstupy projektu

Kvalitní a bezpečné hřiště splňující podmínky legislativy

Náklady projektu
Období realizace
Potenciální
dotační
titul
Spoluúčast

320 tis.Kč
2022

Cíle a popis projektu

Podpora obnovy venkova MMR
Obec 20%, SR 80%

Žadatel
Obec Bystré
Zařazení projektu dle
Tématická oblast 3
SPRO Bystré
Priorita

Vysoká

Název projektu

Oprava komunikace na poz. parc. č. 820/1 dle KN v kat. úz.
Bystré v Orlických horách

Cílové skupiny

Cílem projektu je zajistit opravu komunikace ve špatném
technickém stavu
Veškeré obyvatelstvo

Výstupy projektu

Zajištění bezpečnějšího provozu na místních komunikacích

Náklady projektu
Období realizace
Potenciální
dotační
titul
Spoluúčast

528 tis. Kč
2022 - 2023

Cíle a popis projektu

Podpora obnovy venkova MMR
Obec 20%, SR 80 %
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Žadatel
Obec Bystré
Zařazení projektu dle
Tématická oblast 3
SPRO Bystré
Priorita

Vysoká

Název projektu

Oprava a výměna veřejného osvětlení

Cíle a popis projektu
Cílové skupiny

Cílem projektu je výměna svítidel v obci špatném technickém stavu
Veškeré obyvatelstvo

Výstupy projektu

Zajištění zvýšení bezpečnosti občanů

Náklady projektu
Období realizace
Potenciální
dotační
titul
Spoluúčast

Předpoklad 400 tis. Kč
2023
Z Ministerstva průmyslu a obchodu
Obec 10%, SR 90 %

V Bystrém dne 29. 11. 2021

Schváleno zastupitelstvem Obce Bystré dne 8. 12. 2021, číslo usnesení 33/2a

Platnost dokumentu: do 31. 12. 2025
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