
Program Obnovy Venkova

Dřenice

VN KONZULT
2004 



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

INVESTOR: Obec Dřenice
Dřenice 14, 537 01 Chrudim

zastoupený: Petrem Starým
starostou obce

ZPRACOVATEL PROJEKTU: Kateřina Korejtková
Za Sokolovnou 744, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČO 72866268



OBSAH

1. Úvod

2. Charakteristika obce
2.1. Historie
2.2. Současný stav
2.3. Kulturní a společenský život

3. Hlavní směry rozvoje 

4. Specifikace rozvojových priorit   

5. Mapové přílohy     



1.   Úvod
Dosažení  vzestupné  tendence  trvale  udržitelného  rozvoje  venkova  je  hlavní 

myšlenka celého procesu rozvoje venkovských oblastí.

Veškeré jednotlivé aktivity vychází ze zpracovaného územního plánu, který je jedním 
z nejdůležitějších koncepčních dokumentů pro rozvoj obce. 

Cílem  dokumentu  „Program  obnovy  venkova  –  obce  Dřenice“  je  vytvoření 
organizačních a ekonomických podmínek pro její harmonický rozvoj.

2.   Charakteristika obce
           



Obec  Dřenice  se  nalézá  v Pardubickém  kraji  v okrese  Chrudim,  7  km  na  jih  od 
Pardubic a 7 km severozápadně od Chrudimi. Je součástí NUTS II Severovýchod.

Obec má společné katastrální hranice s městem Chrudim a s obcemi Čepí, Dubany, 
Třebosice, Staré Jesenčany, Mikulovice, Medlešice  a Třibřichy.

Obec leží na toku potoka Bylanky. 
K 1. 1. 2003 má obec Dřenice 306 obyvatel.

Obec Dřenice je od roku 2001 členem Svazku obcí Za Letištěm.

2.1.   Historie
Historie místa, kde dnes stojí obec Dřenice, začíná před několika tisíci lety. Svědčí o 

tom nálezy potvrzující existenci osady na poli mezi Dřenicemi a Třebosicemi. Jednalo se o 
vesnici prvních zemědělců z mladší doby kamenné ( asi 6 tis. let př. n. l.). V té době bylo toto 
sídliště nejsevernějším cípem obydleného území směrem od Chrudimi. Kolem řeky Labe rostl 
totiž neprostupný lužní prales. První zemědělci si vybírali místo, kde se usadí, hlavně podle 
úrodnosti půdy, kterou pracně získávali vypalováním lesa. Chovali už i domácí zvířata: ovce, 
kozy a tury. Dobytek se pásl na pastvách kolem vesnice a tím zabraňoval tomu, aby se les 
zpátky rozrůstal. Na polích lidé pěstovali hlavně pšenici jednozrnku a dvouzrnku. Obilí pak 
skladovali  v jamách  v zemi.  Společnost  byla  uspořádána  na  principu  matriarchátu  a 
velkorodina žila v obrovských domech i několik desítek metrů dlouhých. Dokonalejší nástroje 
potřebné  k zemědělství  umožnily  i  komplikovanější  stavbu  domu.  Ten  tvořila  konstrukce 
z dřevěných  kůlů.  Stěny  byly  vyplétané  proutím  a  vymazávané  hlínou.  Takový  byl  asi 
obrázek života vesnice, která se v blízkosti Dřenic nacházela.

První písemná zmínka o Dřenicích je z roku 1381 a jejich majitelé se často měnili. 
Víme, že do roku 1416 patřily Dřenice Vlašťkovi z Nové Vsi. Od roku 1538 náležela část 
vesnice  ke  zboží  morašickému,  a  to  po  dobu  asi  dvaceti  let.  Druhá  část  patřila  městu 
Chrudimi.  Jenže v roce 1547 si  ji  přivlastnil  král.  V roce 1547 totiž  stavy (tedy šlechta a 
města) povstaly proti Ferdinandu Habsburskému, který svým královským mandátem narychlo 
svolal vojsko. To ovšem byl krok protizákonný, jelikož král mohl učinit něco takového bez 
souhlasu zemského sněmu jen v případě náhlého ohrožení  země.  O to se tu ovšem vůbec 
nejednalo. Ferdinand chtěl vojsko do války šmalkaldské, kterou vedl spolu se svým bratrem 
Karlem proti  protestantským knížatům v Německu.  Města  a  šlechta  se  bouřila  a  nechtěla 
vojsko postavit, nakonec je postavila, ale proti Habsburkovi. To byla jasná zrada a tresty za ni 



byly kruté. Mimo jiné byl městům zabaven téměř všechen majetek, a tak Chrudim přišla o 
svou část Dřenic. 

Královská komora ji potom roku 1551 zase prodala Petrovi Hamzovi ze Zábědovic. 
V 17.  století  pak Dřenici  patřily  rodu Kustošů ze  Zubřího  a  Lipky.  V roce 1660 se staly 
součástí panství Mezilesického, a tak to zůstalo až do roku 1848. V místní části „Na Hrázi“ se 
dříve nacházel Velký dřenický rybník, který byl ale přeměněn na pole. Na Hrázi stojí kaplička 
zasvěcená sv. Janu Nepomuckému stará asi 300 let.

Od začátku svého politického života tvořily Dřenice samostatnou obec,  která  měla 
v roce 1890 646 obyvatel a 70 domů. Část Dřenic, lidově zvaná Habeš, původně patřila k obci 
Třibřichy. Kolonie byla nazvána podle výstavy konané v Praze v roce 1908. 

 

2.2.   Současnost

Doprava
Obec  leží na  křižovatce  komunikací  III.  třídy.  Dopravně  největší  význam  má 

komunikace III/32232 Dražkovice - Bylany, která  prochází územím od severovýchodu na 
jihozápad a spojuje  komunikace  I/37 a  I/17.  Ostatní  komunikace  vedoucí  k výše uvedené 
komunikaci: Dřenice – Čepí III/32231, Dřenice – Třebosice III/32234, Dřenice – Medlešice 
III/32235, Dřenice – Chrudim III/32236 a Dřenice – Dubany III/32230. Tyto komunikace jsou 
v majetku Pardubického kraje, který zajišťuje pravidelnou údržbu a opravy. 

Ostatní navazující komunikace jsou místní a účelové.  
V roce 2003 byl vypracován Pasport místních komunikací -Ing.Patřičný.

Autobusovou dopravu zajišťuje společnost CONNEX Východní Čechy, a.s. V centru 
obce  je  jedna  obousměrná  zastávka  se  zděnou  zastřešenou  čekárnou.  Obcí  projíždí  5 
autobusových linek. /Pardubice – Chotěboř, Chrudim - Nový Dvůr, Pardubice – Třemošnice, 
Pardubice – Seč, Pardubice – Svinčany/. V pracovní den je možno využít 4 spoje do Chrudimi 
a  10  spojů  do  Pardubic.  V sobotu  neprojíždí  obcí  jediný  spoj  ani  do  Pardubic  ani  do 
Chrudimi.

Území obce se nachází mimo síť stávajících tratí ČD. Nejbližší napojení na osobní 
železniční dopravu je zastávka Medlešice, popř. Pardubice.



Cyklotrasy
Mikroregionem,  sdružujícím obce „Za Letištěm“,  procházejí  cyklotrasy č.  4041,  č. 

4177, č. 4178, č. 4182, které byly vyznačeny v roce 2003 a 2004. /viz 5. mapové přílohy/
 Obec  Dřenice  leží  na  křižovatce  cyklotras  č.  4177  Čepí  –  Ostřešany  a  č.  4178 

Třebosice - Třibřichy. Cyklotrasy jsou vedeny po komunikacích III. třídy a jejich údržba je 
zajišťována vlastníkem komunikací – Pardubickým krajem. 

Velkoplošná  informační  tabule  cyklotras  s odpočívadlem  pro  turisty  se  nachází 
v centru obce před restaurací U Zastávky, za čekárnou.

Technická infrastruktura
V obci jsou vybudovány dešťové stoky, které odvádějí povrchový odtok a přepady ze 

septiků a žump do recipientu – potoka Bylanky.  V současné době v obci není vybudována 
splašková kanalizace. Pro dané území je navrhováno řešení s přečerpáním odpadních vod do 
ČOV Třebosice.

Obec  Dřenice  je  zásobována  vodou  ze  skupinového  vodovodu  Chrudim,  větev 
Heřmanův Městec, úpravna vody Markovice. Rozvodové řady jsou po obci vedeny ve všech 
komunikacích. 



Pro  odběry  požárního  zásahu  slouží  požární  nádrž  a  přilehlé  vodoteče.  Veškeré 
informace  protipovodňového  nebezpečí  jsou  eliminovány  v materiálu  Ing.  Patřičného  – 
Povodňový plán obce Dřenice z roku 2004.

Území je zásobováno elektrickou energií  z rozvodny 35kV Opočinek pomocí  dvou 
distribučních trafostanic. Příhradová TS č. 1085 Dřenice obec je umístěna v severní části obce 
a je osazena transformátorem 160kVA. Příhradová TS č. 1086 Dřenice U hřiště je osazena 
transformátorem  250  kVA. V obci  jsou  provedeny  elektrorozvody  vrchní  sítí  AlFe  na 
betonových stožárech, konzolách a střešnících

Obec je připojena na dálkový rozvod plynu VTL plynovodní přípojkou a dále STL 
místní plynovodní sítí přes obce Starý Máteřov, Dubany a Třebosice. Regulační stanice se 
nachází na katastru obce Starý Máteřov.  

 
Odpady

Likvidace tuhého komunálního odpadu je prováděna v souladu Programu odpadového 
hospodářství Pardubického kraje. Svoz odpadu je zajišťován firmou Marius Pedersen. V obci 
jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad.

Dobývací prostory
Na katastru obce Dřenice se nachází výhradní ložisko cihlářské suroviny B3 049301 

Čepí.  Na tomto  výhradním ložisku jsou stanoveny dobývací  prostory.  Do území  katastru 
zasahuje i  část dobývacího prostoru Dubany I. V území,  ve kterém je stanoveno chráněné 
ložisko území a dobývací prostor není v územním plánu plánována žádná činnost ani stavby, 
které by výhradně nesouvisely s dobýváním.

Źivotní prostředí
Katastrem obce protéká potok Bylanka /Povodí  Labe/.  V obci  se  vlévá do požární 

nádrže /dříve rybníka/, protéká kolem bývalého mlýna a vlévá se do potoka Bylanka v centru 
obce, před objektem obecního úřadu. U soutoku s Markovickým potokem je koryto upraveno 
do  lichoběžníkového  profilu.  Břehový  porost  v celé  délce  koryta  potoka  je  významným 
krajinným  prvkem.  Tento  funkční  biokoridor  je  zanesen  ve  dvou  materiálech  Lokálních 
systémů  ekologické  stability:  Chrudim  –  Hrochův  Týnec  /Ing.Baladová/  a  Chrudimsko 
/Agroprojekt Pardubice/



Občanská vybavenost
Občanská  vybavenost  odpovídá  velikosti  obce  a  je  soustředěna  v jejím  centru. 

Základní  občanskou  vybavenost  v obci  zastupuje  rekonstruovaný  objekt  obecního 
úřadu/2004/ s jednacími prostory a lékařskou ordinací pro praktického lékaře, včetně hasičské 
zbrojnice. Na návsi je hostinec U Zastávky a prodejna smíšeného zboží – Jednota. Možnost 
parkování je před uvedenými objekty. 

Ostatní  základní  občanská  vybavenost  je  zajištěna  v okolních  obcích  a  městech. 
Nejbližší  pošta se nachází  v Čepí  a v Medlešicích,  mateřská škola tamtéž.  Základní  škola 
v Mikulovicích a v Pardubicích a zdravotní středisko je  v Chrudimi.  

V obci je několik ploch pro sportovní vyžití. Fotbalové hřiště se sociálním zázemím, 
antukový tenisový kurt a volně přístupná travnatá plocha v blízkosti objektu obecního úřadu s 
„U“ rampou pro scateboardy a inline brusle.  



V obci se také nalézá několik provozovatelů  soukromých firem.  Nejvýznamnějšími 
firmami  v obci  jsou:  Labeta  s.r.o.  a  Autoservis  Hybeš  –  Autobazar  Hybeš.  Dále  v obci 
provozují svoji činnost 2 zámečníci, 2 pokrývači, 3 elektrikáři, 3 truhláři a 1zedník.

 

Rozvojové plochy
Obytná  zástavba  byla  postupným  vývojem   obce  orientována  podél  silnic  všemi 

směry.  V návrhu urbanistické koncepce  je využít  pro rodinnou výstavbu plochy,  které  by 
scelily současnou zástavbu obce. Jednotlivé zóny jsou rozdělené do limitních kategorií: zóna 
bydlení a zóna zahrad. Součástí územního plánu je návrh regulativů funkčních zón. 

ÚP navrhl  pět  lokalit  pro  obytnou  zástavbu  a  jednu lokalitu  pro  výrobní  aktivity. 
Většina pozemků je v majetku obce.



Lokalita A
Lokalita podél silnice III/32234 na Třebosice
předpoklad 5 RD

Lokalita B

A

B

C

D

E
V



Lokalita podél silnice III/32232 na Dražkovice předpoklad 7 RD

Lokalita C
Lokalita podél silnice III/32235 na Medlešice
předpoklad 6 RD

Lokalita D
Lokalita podél komunikace III/32232 na Třibřichy
předpoklad 14 RD

Lokalita E
Lokalita mezi komunikacemi III/32231 na Čepí a
 III/32232 na Třibřichy
předpoklad 20 RD

Lokalita V /pro výrobní účely/
Lokalita za podnikem Labeta s.r.o.
14792 m2

Drobné architektonické památky
Na území obce Dřenice se nalézá pět malých památek. Kaplička, dřevěná zvonička, 

socha sv.  Jana Nepomuckého,  pomník  padlým v 1.  a  2.  světové válce a kamenný křížek. 



Všechny zmiňované památky pochází z 19. a 20. století a byly vybudovány místními občany. 
Viz projekt Malé památky mikroregionu 2003 – Ing.Neradílek, VN KONZULT.

 

 

Vzhledem  k demografickému  vývoji  celé  České  republiky,  vzhledem  k poloze, 
velikosti  a  vybavenosti  obce  nelze  v obci  Dřenice  předpokládat  jiný  trend  ve  vývoji 
obyvatelstva než stagnaci, v lepším případě lehký nárůst počtu obyvatel.

Přesto  je  třeba  vytvářet  podmínky  pro  další  rozvoj  –  vymezit  dostatečný  počet 
stavebních pozemků pro bydlení, zkvalitňovat životní prostředí, eliminovat či tlumit rušivé 
vlivy.

2.3. Kulturní a společenský život

V obci  se  konají  pravidelné  společenské  akce  –  zájmově  zaměřené  plesy  /pětkrát 
ročně/  a  Rockové  léto  –  festival  rockové  hudby.  Pro  pořádání  akcí  je  možno  využívat 
multifunkční sál v hospodě U Zastávky a travnatou plochu fotbalového hřiště, které poskytuje 
i sociální zázemí. 

Jednou z nových společenských akcí se stalo pravidelné vítání občánků obce Dřenic.
Spolkovou činnost reprezentují spolky Svaz žen, Myslivecké sdružení, Sportovní klub 

Dřenice, Rybářství Dřenice a hasičská záchranná jednotka. Nejstarší a nejpočetnější spolek je 
SK Dřenice,  který  byl  založen  již  v roce 1921 a  v současné  době má  131 členů.  Druhou 
členskou základnu – 65 členů - má svaz žen, který vznikl v roce 1956. 

 



3.   Hlavní směry rozvoje
Zásady vymezené urbanistickou koncepcí obce 

• Obec se bude vyvíjet jako samostatný správní a urbanistický celek.
• Při stavební činnosti a využití území bude hájen venkovský ráz obce.
• Zachována bude koncepce zeleně v koridoru záplavového území potoka Bylanky.
• Závazné je funkční zónování schválené v územním plánu.
• Závazné jsou veřejně prospěšné stavby.
• Nová zástavba bude přednostně umisťována na pozemky v zastavěném území.
• Dodržena bude etapizace záboru zemědělské půdy.
• Chráněny budou plochy  pro technickou infrastrukturu /trafostanice,  čerpací stanice 

kanalizace a hlavní trasy infrastruktury/.
• Likvidace splaškových vod bude řešena systémem přečerpání do ČOV Třebosice.
• Výstavba v lokalitě A je podmíněna ochranou proti záplavám.
• Respektovány  budou  prvky  územního  systému  ekologické  stability.  V plochách 

vymezených ÚSES nebude prováděna žádná stavební činnost. 

4.   Specifikace rozvojových aktivit
/časové období 2004 – 2008/

Tento dokument je zpracován jako otevřený a může být kdykoli  dle současné 
potřeby doplňován a upravován.

• Vybudování kanalizace

V obci Dřenice dosud není vybudována splašková kanalizace. Jsou vybudovány pouze 
dešťové stoky, které odvádějí povrchový odtok a přepady ze septiků a žump do recipientu – 
potoka Bylanky. Pro dané území je v ÚP obce navrhováno řešení s přečerpáním odpadních 
vod do ČOV Třebosice.  V budoucnu je uvažováno i o postupu odkanalizování území obce 
pomocí domovních čistíren.

1.návrh: zpracovat  dvoustupňovou  projektovou  dokumentaci  /studii  a  pro  stavební 
povolení/ na vybudování hloubkové kanalizace včetně přečerpávací stanice
odhadované náklady: 80.000,-Kč – PD



30-35 mil. Kč – vybudování kanalizačního systému

2.návrh: zpracovat  dvoustupňovou  projektovou  dokumentaci//studii  a  pro  stavební 
povolení/ na vybudování domovních čistíren
odhadované náklady: 60.000,-Kč

9 mil. Kč - vybudování kanalizačního systému

návrh využití dotací: SFŽP 2006 – 2008
Pardubický kraj – Program výstavby a obnovy ČOV a kanalizací 2005 - 
2008

• Rekonstrukce místních komunikací

     Místní a účelové komunikace /viz Pasport místních komunikací – Ing. Patřičný, 2003/ 
jsou  v současnosti  ve  špatném  technickém  stavu  a  je  nutno  v budoucnu  obnovit 
asfaltobetonový povrchový kryt těchto komunikací. Opravy jsou nákladné a řeší se etapovitě. 

V roce 2001 byla opravena místní komunikace Na hrázi v délce 0,5 km. 

návrh: obnova živičného povrchu místních komunikací v délce 1,3 km 
náklady:   2300000,-Kč

návrh využití dotací:  POV 2005 – 2008 - DT4
SROP – priorita 2 – regionální rozvoj infrastruktury  2006 - 2008

• Rekonstrukce a výstavba chodníků 

     Dobudování  alespoň  jednostranných  chodníků  při  veškerých  průjezdných 
komunikacích v obci je jedním z prioritních úkolů.  Především se jedná o centrum obce – 
náves,  dále  úsek  při  komunikaci  III/32236  ke  sportovnímu  areálu  a  podél  komunikace 
III/32232 k autosalonu Škoda. Chodníky budou vybudovány zadlážděním zámkové dlažby do 
betonových obrub.

návrh:  rekonstrukce povrchu chodníků v délce 2 km
náklady: 1400000,-Kč

návrh využití dotací: POV 2005 – 2008  DT 4

• Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu

Od roku 1999 probíhá postupná rekonstrukce VR a VO. Byly vyměněny ampliony VR 
a  rozšířena  síť  sloupů  VO.  V současné  době  ještě  není  dokončeno  pokrytí  VO  celého 
zastavěného území obce. Celkové rekonstrukce VO a VR budou rozděleny do jednotlivých 
etap:   VO - Habeš, Náves, Hráz, MK Horní, komun.III/32234, komun. III/32232 

VR – Habeš, Hráz, komun.III/32235

návrh: dokončení rekonstrukce VO 
náklady:  165.000,-Kč

návrh: dokončení rekonstrukce VR 
náklady:  25.000,-Kč



návrh využití dotací: POV 2005 – 2008  DT 3

• Péče o drobné architektonické památky 

Obnova  početných  drobných  památek,  které  vytvářejí  charakter  obce,  tj.  českého 
venkova, je řešena koncepčně v rámci mikroregionu/ Viz projekt Malé památky mikroregionu 
2003  –  Ing.Neradílek,  VN  KONZULT/.  Rekonstrukce  speciálního  zaměření  či  většího 
rozsahu bude obec řešit samostatně. 

V roce  2003  proběhla  rekonstrukce  dvou  památek  na  návsi  –  dřevěné  zvoničky a 
sochy sv. Jana Nepomuckého. Postupně je dotvářen i přilehlý prostor obou památek, který byl 
vydlážděn zámkovou dlažbou.  Dále bude vytvořeno kované oplocení a v budoucnu se dotvoří 
okolí  květinovými  záhony,  které  dají  památkám  ještě  více  vyniknout.  Takové  postupy 
rekonstrukce jsou zvoleny i pro ostatní památky. Nejrozsáhlejší rekonstrukci bude vyžadovat 
kaplička Na hrázi. Nejnutnější je opravit vnější omítku a opatřit ji vodě vzdorným nátěrem. 
Dále je velice nutné zvýšit a vyspádovat úroveň vnitřní betonové podlahy. V těsné blízkosti 
bylo v poslední době navýšeno těleso komunikace,  které zapříčiňuje příval vody přímo do 
objektu kapličky, ze které voda nemá možnost odtoku. Tento problém by se vyřešil osazením 
odtokového  žlabu  podél  komunikace  s oddrenážováním.  Dále  je  potřeba  vchod  kapličky 
opatřit novou kovovou branou. Současná je pokřivena a poničena a nemůže sloužit svému 
účelu.

návrh:     rekonstrukce  kapličky  a 
oplocení památek na návsi
náklady: 370000,-Kč

návrh využití dotací: POV 2005 – 2008  DT1, DT7 /v rámci mikroregionu/

• Péče  o  okolní  krajinu  a  životní  prostředí  v obci,  dotvoření 
odpočinkových lokalit v centrálních částech obce

V obci  je  velké  množství  vzrostlé  zeleně,  o  kterou  je  nutno  pečovat.  Jedná  se 
především o centrální části obce – náves a břehový porost potoka Bylanka.  Dále jsou pro 
zachování venkovského vzhledu obce důležité nezastavitelné luční porosty. Stávající zelené 
plochy  budou  respektovány  a  pouze  dotvářeny  další  vhodnou  výsadbou  při  vytváření 
příjemného  prostředí  pro  život.  Tato  zeleň  bude  doplněna  možným  odpočinkovým 
mobiliářem. Především v centu obce a podél toku potoku Bylanka.



1.návrh:  zajištění  odborné  péče  o 
krajinu

   výsadba  nové  vhodné  zeleně 
v lokalitách určených ÚP

   osazení  10  ks  odpočinkového 
mobiliáře /stoly, lavičky/
odhadované náklady: 45.000,-Kč

Odpočinkové centrum bude vytvořeno  v centrálních  prostorách obce,  v  pravé  části 
přilehlé plochy k objektu obecního úřadu. V levé části pozemků bude vytvořeno dětské hřiště.

obecní úřad

        současný stav návrh

centrální náves



       dětské hřiště     odpočinkové centrum

2.návrh:  vytvoření odpočinkového centra u OÚ
osazení  12  ks  odpočinkového  mobiliáře  /herní  prvky,  stojany  na  kola, 
lavičky/

odhadované náklady: 140.000,-Kč

návrh využití dotací: POV 2005 – 2008  DT2, DT7 /v rámci mikroregionu/
Granty Pardubického kraje – infrastruktura cestovního ruchu

• Vybudování sběrného dvora

Vzhledem k současnému vývoji stylu života v obci dochází k hromadění bioodpadu 
/především posečené trávy/  a na obci se objevuje absence sběrného dvora ať již přímo na 
bioodpad  či  kombinovaného  se  sběrnými  nádobami  na  tříděný  odpad.  V budoucnu  bude 
vytipován  vhodný  prostor  pro  zřízení  sběrného  dvora  na  obecním  pozemku.  Bude 
vybudována  přístupová  zpevněná  komunikace  a  zřízen  vlastní  oplocený  dvůr.  Bude 
projednána otázka centrálního odvozu tohoto odpadu specializovanou firmou.

 návrh:  zpracování PD sběrného dvora
vybudování díla, vč. pořízení potřebné technologie

odhadované náklady: 1.200.000,-Kč

návrh využití dotací: POV 2005 – 2008  DT5

• Cyklostezky

V roce 2003 a 2004 byly vyznačeny regionální cyklotrasy mikroregionu Za Letištěm. 
Obec  Dřenice  leží  na  křižovatce  cyklotras  č.  4177  Čepí  –  Ostřešany  a  č.  4178 

Třebosice - Třibřichy. Cyklotrasy jsou vedeny po komunikacích III. třídy a jejich údržba je 
zajišťována  vlastníkem  komunikací  –  Pardubickým  krajem. V  roce  2003  a  2004  byly 
instalovány  dřevěné  nosné  stojany  s velkoplošnými  informačními  tabulemi.  Na  podporu 
cykloturismu v rámci mikroregionu Za Letištěm v roce 2004 byl vydán propagační materiál 
cyklotras. 

Masové  využití  cyklotras,  jako  relaxační  formy  turistiky,  se  zvyšuje  a  proto  je 
v budoucnosti nutné zajistit pro udržení turisty v dané lokalitě zkvalitnění služeb:
- instalace informačního systému v centu obce a v přírodní lokalitě u potoka Bylanka. 

návrh: 3 – 4 ks informačních stojanů o rozměrech pro infotabuli 50x40 cm
odhadované náklady: 24.000,-Kč

- vytvoření  odpočinkových  lokalit  podél  vedených  cyklotras  /instalace  prvků 
odpočinkového mobiliáře – lavičky, stolky/

návrh: 4 ks laviček, 2 ks stolů + terénní úpravy, výsadba zeleně 
odhadované náklady: 68.000,-Kč

návrh využití dotací: POV 2005 – 2008 – DT2, DT7 /v rámci mikroregionu/





5.   Mapové přílohy
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