Strategický plán rozvoje
obce Benecko
v letech 2019–2023
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1

Charakteristika obce

1.1 Základní informace
Obec Benecko se rozkládá v nadmořské výšce 420–1136 m. n. m a na rozloze 1652 hektarů.
Celá obec se skládá z několika katastrálních částí, kterými jsou Benecko, Dolní Štěpanice,
Horní Štěpanice a Mrklov. Území obce se nachází ze dvou třetin v 3. zóně Krkonošského
národního parku a z jedné třetiny pak v ochranném pásmu KRNAP. Zajisté nejvýznamnějšími
kulturními památkami jsou zřícenina hradu Štěpanice a kamenná rozhledna na vrchu Žalém.
Mezi významné technické památky pak patří vodní náhon na Erlebachův a Prakovický mlýn.
Přírodní zajímavostí je dvojice smrků pod Zlatou Vyhlídkou. V obci se nachází kostel
Nejsvětější Trojice, který patří katolické církvi. V obci aktivně působí sbory dobrovolných
hasičů Benecko, Dolní Štěpanice a Horní Štěpanice, dále Hančův sportovní klub, Tělocvičná
jednota Sokol Benecko, Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Štěpanice a Myslivecké sdružení
„Pod Žalým“. Významnými rodáky obce jsou například Antonín Pochop – spisovatel, Vladimír
Slavinský – filmový režisér, Josef Hanuš – zahraniční letec DFC a sjezdová lyžařka Šárka
Strachová. První zmínka o obci je datována z roku 1305 a je věnována Janu z Valdštejna,
zakladateli hradu Štěpanice.

1.2 Demografický vývoj
Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 2012–2017
Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek přirozený

Přírůstek celkový

Stav k 31. 12.

2012

1 144

12

19

15

26

-7

-18

1 126

2013

1 126

11

8

21

27

3

-3

1 123

2014

1 123

13

12

20

31

1

-10

1 113

2015

1 113

10

16

20

35

-6

-21

1 092

2016

1 092

12

10

31

39

2

-6

1 086

2017

1 086

6

8

17

32

-2

-17

1 069

Rok

Stav k 1. 1.

Zdroj: ČSÚ
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Přestože počty narozených a zemřelých obyvatel v obci meziročně nevykazují velké výkyvy,
díky migraci obyvatel a stěhovaní především mladší generace do měst, postihuje obec Benecko
v posledních letech spíše přirozený úbytek obyvatel.
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Oblasti rozvoje obce

2.1 Vodohospodářská infrastruktura
Obec je členem Vodohospodářského sdružení Turnov. Prostřednictvím zástupce obce v Radě
sdružení bude obec i nadále prosazovat rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury na
území obce. Jedná se zejména o dokončení stavby vodovodu a kanalizace v Dolních
Štěpanicích, vodovod a vodojem v Mrklově, rekonstrukce jímání vody v Horních Štěpanicích,
výměna vodovodních řadů na Dolním Benecku a rozvoj veřejné vodovodní sítě v částech obce,
kde dochází k úbytku v lokálních zdrojích vody.

2.2 Komunikace, cesty
Hlavní cílem v této oblasti jsou opravy a rekonstrukce místních a účelových komunikací a cest
v obci. Jedná se o obnovu živičných povrchů tam, kde již dochází k rozpadu stávajícího
povrchu. Na některých komunikacích, kde dosud nebyl asfaltový povrch, se počítá s jeho
položením z důvodu narůstajícího provozu a nutnosti provádění kvalitnější zimní údržby.
Cesty, kde zůstává povrch ze štěrkodrti, budou průběžně opravovány stejným materiálem. Dále
je počítáno s opravami turistických tras, cyklotras a budováním vycházkových a naučných
stezek. Součástí oprav a rekonstrukcí všech typů cest je i dopravní a turistické značení, opravy
mostků, propustí, odvodnění a ochranných prvků. Po dokončení stavby vodovodu a kanalizace
v Dolních Štěpanicích budou vybudovány chodníky a zahájeny dopravní úpravy pro bezpečnost
pěších v Dolních Štěpanicích.

2.3 Veřejné osvětlení
V první řadě se jedná o dokončení nového veřejného osvětlení, na které je vydáno stavební
povolení. Dále doplnění osvětlení na vytipovaných místech v obci, kde to vyžaduje především
bezpečnost. Následují výměny stožárů, svítidel a vedení dle aktuální potřeby, nátěry stožárů,
instalace časových spínačů a úpravy rozvaděčů.
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2.4 Rekonstrukce a údržba obecních budov
Obecní budovy jsou vizitkou každé obce, a proto se i naše obec se snaží tyto budovy udržovat
v dobrém stavu. Nemalá investice bude zapotřebí v domě s pečovatelskou službou v Mrklově,
kde se jedná především o výměnu oken a dveří, zateplení fasády a střechy, rekonstrukci kotelny,
a i celkovou rekonstrukci jednotlivých bytů a společných prostor. Na Benecku proběhne
rekonstrukce veřejných WC a kotelny v Domě služeb i rekonstrukce WC v budově ZŠ
na Benecku. V MŠ a ZŠ na Benecku i v ZŠ v Dolních Štěpanicích bude postupně doplněn
a zmodernizován mobiliář. V Dolních Štěpanicích se jedná především o budovu sokolovny –
rekonstrukce WC a vytápění, dokončení opravy fasády na JV straně budovy a oprava podlahy
na sále. V Horních Štěpanicích bude opravena hasičárna.

2.5 Památky v obci
V této oblasti rozvoje se jedná o pokračování prací na Štěpanickém hradě, o opravy drobných
sakrálních prvků v krajině – kříže, Boží muka, opravy na kapličkách v obci a opravy
hřbitovních zdí u katolického i evangelického hřbitova včetně vstupních bran a márnic.

2.6 Sportovní a turistická zařízení v obci, cestovní ruch
Protože se Benecko stalo rušným turistickým centrem nejenom v zimních měsících, ale
v posledních letech téměř celoročně, je třeba přizpůsobovat se stále novým trendům. Jedním
z nich je výstavba nové cyklostezky Singltrek a dalších tras pro horskou cyklistiku. Dále
vytvoření zázemí běžeckých tratí, výstavba akumulační nádrže na vodu ve Štěpanické Lhotě,
stavba podzemního parkoviště pod centrálním parkovištěm na Benecku a stavba objektu
občerstvení s vyhlídkovou terasou u horní stanice lanové dráhy Kejnos, V obci jsou také velmi
aktivní spolky, a proto je třeba nový povrch včetně doplňkových prvků na hřišti u sokolovny
v Dolních Štěpanicích a nová budova zázemí fotbalového hřiště v Mrklově (kabiny, sprchy,
sklad, bufet, garáž). Celkově je v obci třeba doplnit turistické a navigační značení, vytvořit
vyhlídkové plošiny na místech s možností zajímavého výhledu a zrenovovat a doplnit mobiliář
v obci (lavičky, stoly, mapy, informační a nauční tabule). V neposlední řadě údržba zeleně
v obci, odstraňování náletových dřevin, poškozených a nebezpečných stromů, výsadba nových
stromů a keřů, stromořadí a alejí.

5

3

Závěr

Rozsáhlá rozloha obce i její katastrální složení ze 4 samostatných vesnic zapříčiňuje vznik
široké škály oblastí, které jsou nezbytné k rozvoji obce. Z uvedených aktivit je zřejmé, že není
v silách obecního rozpočtu, aby veškeré tyto činnosti byly plně financovány. Starosta,
místostarosta, ostatní členové obecní rady i zbylí zastupitelé doplnění zaměstnanci obce
se aktivně snaží vyhledávat dotační tituly na krajské i národní úrovni, aby došlo k naplnění výše
uvedených cílů obce Benecko.
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