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V rámci Operačního programu Zaměstnanost uspěl Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-

Lanškrounsko s dotačním projektem „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace 

veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (reg. č. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 

z Evropského sociálního fondu.  

 

Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení úrovně kvality strategického plánování v obcích 

mikroregionu. Kvalitní strategické plánování může významně pomoci v běžném provozu úřadů a 

rozhodování zastupitelstev prostřednictvím kvalitních rozvojových dokumentů zpracovaných pro 

území obce. Jedná se o strategické plány rozvoje jednotlivých členských obcí mikroregionu a 

v návaznosti na jejich vytvoření, respektive aktualizaci také doplnění stávajícího rozvojového 

plánu svazku. Tyto dokumenty mohou při správné praxi zefektivnit vynakládání veřejných 

prostředků na investice v obcích a racionalizovat dlouhodobé plánování, zejména v oblasti 

investic.  
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Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je 

vymezen hranicí území obce. Zákon obce vymezuje principem územním, občanským a právním. 

Smíšený model veřejné správy, který je v České republice využíván, v praxi znamená, že na 

úrovni obcí je vykonávána jak státní moc v přenesené působnosti, tak také samospráva.  

  

Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem, 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů 

vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci regionální 

politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého 

obvodu. Tuto povinnost obcím v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.  

 

Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo 

schopno analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém 

horizontu. Tyto činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakými jsou 

strategický plán rozvoje obce či program rozvoje obce, které v delším časovém horizontu vytyčují 

základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem zpracování strategického plánu je především 

ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti získávání dotací nejrůznějšího druhu a lépe 

diferencuje rozpočtové možnosti obce. Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak důkladná 

analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení, což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční 

materiál do budoucnosti.  

 

Naplnění stanovených rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních 

prostředků, jimiž daná obec disponuje. Z tohoto důvodu je pro obce vhodné střednědobé plánování 

rozpočtových příjmů a výdajů, např. s využitím rozpočtového výhledu, který vypovídá o 

budoucích potřebách obce a zdrojích jejich krytí.  

 

 

 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA  

 

Strategický plán rozvoje obce schválilo v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zastupitelstvo obce.  

 

Datum schválení:  

 

Číslo usnesení:  
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I. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1. Analýza obce  
 

1.1 Charakteristika obce  

 

1.1.1 Území  

 

1.1.1.1 Poloha  

  

Obec Petrovice se nachází v okrese Ústí nad Orlicí, v  Pardubickém kraji, leží asi 12 km 

severozápadně od Lanškrouna. Obec je zasazena do malebného údolí, sevřeného zvlněnými kopci 

s dosud nádhernými lesy. K obci patří také samota Blahotinec, kterou tvoří tři domy a někdejší 

Podhorní mlýn na vodním toku Čermná, který je doložen již od sklonku 16. století.  

 

K 31. 12. 2018 měly Petrovice rozlohu 263,36 ha a žilo zde 253 obyvatel. Největší plochu zabírá 

lesní pozemek (36 %), dále orná půda (32 %) a trvalý travní porost (21 %).  

 

 

Celková výměra pozemku (ha) 263,36 

Zemědělská půda  151,29 

Orná půda (ha) 85,57 

Chmelnice (ha) 0 

Obrázek 1  Vymezení území obce Petrovice  
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Vinice (ha) 0 

Zahrada (ha) 8,83 

Ovocný sad (ha) 1,39 

Trvalý trávní porost (ha) 55,50 

Nezemědělská půda (ha) 112,07 

Lesní pozemek (ha) 94,55 

Vodní plocha (ha) 0,73 

Zastavěná plocha a nádvoří (ha) 3,43 

Ostatní plocha (ha) 13,36 

Tabulka 1  Druhy pozemků v obci Petrovice k 31. 12. 2018 

 

 

1.1.1.2 Historické souvislosti  

 

Koncem 13. století postoupil král území dnešního Lanškrounska ke kolonizaci osadníkům 

německého původu, podle nichž dostala název i obec Petrovice (Petersdorf). Toto území včetně 

obce Petrovice bylo roku 1304 věnováno Václavem II. nedávno založenému Zbraslavskému 

klášteru. Klášter však území dlouho neudržel a vyměnil ho za území bližší k jeho sídlu. Držitelé 

vsi se potom často střídali a v roce 1622 připadla obec Lichtensteinům, kteří ji drželi až do roku 

1848, některé majetky až do roku 1945. Z doby vrchnostenského panství pochází i zaniklá 

petrovická tvrz, na jejímž místě byl později vystavěn vrchnostenský dvůr. 

 

Koncem 19. století si petrovičtí občané postavili novou školu, kapli s vlastním hřbitovem a 

založili roku 1896 Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1924 zde vznikla Kampelička a koncem 

20. let byla v Petrovicích zavedena elektřina. Po vzniku Československé republiky dostali 

petrovičtí pozemkovou reformou původně najatá dvorská pole do svého vlastnictví. Postupně si 

pořídili zemědělské stroje a stali se členy družstevní mlékárny  ve Verměřovicích. Založili také 

ovocnou školku. Zde šlechtěné stromky pak vysazovali v aleji podél silnic i u chalup. Od roku 

1924 tu působil ochotnický divadelní spolek "Jirásek", který každoročně uváděl až tři divadla. 

 

Po roce 1948 se Petrovice změnily. Hodně lidí odešlo za zaměstnáním do průmyslu, soukromá 

hospodářství byla postupně včleněna do JZD. Mnoho chalup bylo přestavěno na rodinné domky, 

některé si chalupáři upravili na svá venkovská sídla. V roce 1982 byla tajně vysvěcena kaplička 

v Hůře, která byla následně v roce 1983 zbořena a v roce 1991 znovu postavena a vysvěcena.  

V roce 1991 se obec zapojila do programu Obnovy vesnice. O čtyři roky později v roce 1995 

získala v této přehlídce vesnic první místo v kraji a třetí místo v ČR. V roce 1993 byl vybudován 

v obci vodovod, na který byly napojeny téměř všechny domy. V současné době žije v obci 

poměrně dost mladých lidí. 
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1.2 Obyvatelstvo  

 

1.2.1 Demografická situace  

 

K 31. 12. 2018 žilo v obci Petrovice celkem 253 obyvatel. Nejvíce obyvatel měla obec v roce 

1880, a to 370. Poté docházelo k mírnému poklesu až do roku 1950, kdy už v obci žilo pouze 

225 obyvatel. Od roku 1970, kdy byl počet obyvatel 232, počet obyvatel mírně stoupal (výjimkou 

byl rok 2011, 2014 a 2017) až na současných 253 obyvatel (31. 12. 2018). Vývoj počtu obyvatel 

v letech 1869 – 2018 znázorňuje následující graf: 

 

Vývoj počtu obyvatel v posledních deseti letech vyjadřuje následující graf: 
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Graf 1  Vývoj počtu obyvatel v obci Petrovice v letech 1869 - 2018 
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10 

 

K 31. 12. 2008 byl průměrný věk obyvatel obce 38,7 let. O té doby průměrný věk obyvatel stále 

mírně stoupá a k 31. 12. 2018 byl průměrný věk 40,2 let. Za posledních 10 let vzrostl průměrný 

věk obyvatel o necelá 4 %.  

 

 

 

V Petrovicích se narodilo v letech 2008 – 2018 celkem 31 dětí. Nejvíce dětí se narodilo v roce 

2010 (5 dětí), dále pak v roce 2009 a 2011 (vždy 4 děti). Ve sledovaném období (2008 – 2018) 

zemřelo v obci celkem 23 osob. Nejvíce lidí zemřelo v roce 2011 a 2012 (v každém roce 5 osob).  

Celkový stav pohybu obyvatel (živě narození / zemřelí) je tedy plus 8 obyvatel.  

 

 

 

Graf 3  Průměrný věk obyvatel obce Petrovice v letech 2008 - 2018 
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Graf 4  Počet živě narozených a zemřelých v obci Petrovice v letech 2008 - 2018 
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V obci Petrovice je migrační situace celkem stabilní. Období, kdy je více přistěhovaných, se 

střídají s obdobími, kdy je méně odstěhovaných a naopak. Ve sledovacím období 2008 – 2018 

se tak přistěhovalo celkem 44 osob a odstěhovalo celkem 45 osob. Celkový stav pohybu obyvatel 

(přistěhovalí / vystěhovalí) za období 2008 – 2018 je tedy minus 1 obyvatel. Vývoj pohybu 

obyvatelstva (přistěhovalí / vystěhovalí) názorně vyjadřuje následující graf: 

 

 

 

 

Celkový přírůstek / úbytek obyvatel (narození / zemřelí; přistěhovalí / vystěhovalí) za období 

2008 – 2018 je tedy plus sedm obyvatel a jeho vývoj je zobrazen v grafu níže:  
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Věková struktura obyvatel obce Petrovice se v průběhu sledovaných let (2008 – 2018) mírně 

mění. 

 

 

Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let od roku 2008 do roku 2018 mírně stoupá (rozmezí 35 - 50 

osob). Mění se i počet lidí ve věku 15 – 64 let, kdy počet osob v této skupině postupně klesá (v 

roce 2008 to bylo 184 osob a v roce 2018 již jen 158 osob). Skupina obyvatel ve věku nad 65 let 

se stále zvětšuje, v roce 2008 ji tvořilo pouze 29 obyvatel a v roce 2018 již 45 obyvatel.  

 

Skupina osob v produktivním věku, tj. 15 – 64 let, tvořila v roce 2008 z celkového počtu obyvatel 

obce 74 %, v roce 2018 to bylo 62 %. Osoby nad 65 let tvořily v roce 2008 pouze 12 % 

obyvatelstva obce, zatímco v roce 2018 to již bylo 18 %. Nejmladší populace 0 – 14 let tvořila 

v roce 2008 celkem 14 % a v roce 2018 již 20 %. Změny ve věkové struktuře obyvatel obce 

v letech 2008 a 2018 jsou patrné z následujících grafů: 
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Graf 7  Věková struktura obyvatel obce Petrovice v letech 2008 - 2018 
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Ze vzdělanostní struktury obyvatel obce Petrovice k 26. 3. 2011 (Sčítání lidu, domů a bytů) 

vyplývá, že největší skupinu tvoří lidé se středním vzděláním včetně vyučení (bez maturity), a to 

43 % obyvatel, za nimi s 25 % jsou lidé s úplným středním vzděláním s maturitou, 21 % obyvatel 

má základní vzdělání (včetně neukončeného vzdělání). 6 % obyvatel má vysokoškolské vzdělání 

a po 2 % mají skupiny obyvatel s vyšším odborným vzděláním a nástavbovým studiem.  Z výše 

uvedených dat vyplývá, že vzdělanostní struktura obyvatel obce je příznivá.  

 

 

 

1.2.2 Sociální situace  

 

Sociální situace v Petrovicích je stabilizovaná. Co se týče národnostní struktury, dle údajů ČSÚ 

se v roce 2011 v obci hlásilo k české národnosti 189 obyvatel (80,4 % obyvatel), 46 obyvatel 

svoji národnost neuvedlo.  

 

 

1.2.3 Spolková činnost  

 

V Petrovicích je poměrně aktivní spolkový život.  Obec na spolkovou činnost každý rok finančně 

přispívá. V Petrovicích působí v současné době tyto spolky:  

 

• SDH Petrovice 

 

Členové se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu a každoročně pořádají hasičský 

ples, dětský karneval, dětský den a zabíjačkové hody. Mezi jejich činnost patří mj. čištění 

nádrže a úklid obce v rámce Dne Země. Dále v rámci preventivní činnosti organizují 1 x 

ročně námětové cvičení a jednou za čtyři roky okrskovou soutěž v hasičském sportu. Sbor 

má v současné době 98 členů.  
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Graf 9  Vzdělanostní struktura obyvatel obce Petrovice (r. 2011) 
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• Zahrádkáři 

 

Zahrádkáři pořádají každý rok pálení čarodějnic, jednou za dva roky zahrádkářskou výstavu 

a organizují výlety po ČR.  Rovněž nabízí občanům možnost moštování ovoce. Spolek má 

v současné době 33 členů.  

 

 

1.3 Hospodářství  

 

1.3.1 Ekonomická situace  

 

K 31. 12. 2018 bylo v obci Petrovice registrováno celkem 49 ekonomických subjektů, z toho 26 

bylo podniků se zjištěnou aktivitou. Registrovaných fyzických osob bylo v obci 41, z toho 21 

aktivních. Právnických osob registrovaných bylo ke konci roku 2018 celkem 8, z toho 5 bylo 

ekonomicky aktivních.  

 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že z aktivních podniků převládají fyzické osoby podnikající dle 

živnostenského zákona, za nimi následují obchodní společnosti.  

 

Období 31. 12. 2018 Registrované podniky 
Podniky se zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 49 26 

Fyzické osoby 41 21 

Fyzické osoby podnikající dle 

živnostenského zákona 
38 20 

Fyzické osoby podnikající dle 

jiného než živnostenského 

zákona 

1 
údaj je nespolehlivý nebo 

není k dispozici 

Zemědělští podnikatelé 
údaj je nespolehlivý nebo 

není k dispozici 

údaj je nespolehlivý nebo 

není k dispozici 

Právnické osoby 8 5 

Obchodní společnosti 3 2 

Akciové společnosti  
údaj je nespolehlivý nebo 

není k dispozici 

údaj je nespolehlivý nebo 

není k dispozici 

Družstva  
údaj je nespolehlivý nebo 

není k dispozici 

údaj je nespolehlivý nebo 

není k dispozici 

Tabulka 2  Přehled podnikatelských subjektů podle právní formy k 31. 12. 2018 
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Dle druhu činnosti převažuje z aktivních podniků stavebnictví, za nimi velkoobchod a 

maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, dále následují ostatní činnosti.  

 

 

Období 31. 12. 2018 Registrované podniky Podniky se zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 49 26 

Zemědělství, lesnictví, 

rybářství 
4 1 

Průmysl celkem 4 2 

Stavebnictví 13 7 

Velkoobchod a maloobchod;  

opravy a údržba  

motorových vozidel 

10 5 

Doprava a skladování  2 2 

Ubytování, stravování  

a pohostinství 
1 1 

Peněžnictví a pojišťovnictví  

2 

údaj je nespolehlivý nebo 

není k dispozici 

Profesní, vědecké a technické 

činnosti 
4 1 

Veřejná správa a obrana; 

povinné sociální zabezpečení  
2 2 

Vzdělávání  1 1 

Ostatní činnosti  4 3 

Tabulka 3  Přehled podnikatelských subjektů podle převažující činnosti k 31. 12. 2018 

 

 

1.3.2 Trh práce 

 

K 31. 12. 2018 byl podíl nezaměstnaných osob v České republice 3,07 %, podíl v Pardubickém 

kraji 2,19 % a v okrese Ústí nad Orlicí 1,69 %. Ke stejnému datu bylo v okrese Ústí nad Orlicí 

6000 volných pracovních míst s počtem 1492 dosažitelných uchazečů (15 – 64 let). Z uvedených 

údajů vyplývá, že situace na trhu práce v okrese Ústí nad Orlicí byla ke konci roku 2018 pozitivní 

a zaměstnavatelé měli problém při obsazování volných míst. Míra nezaměstnanosti v České 

republice i Pardubickém kraji vykazovala vyšší hodnoty než v okrese Ústí nad Orlicí.  
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V obci Petrovice byl ke konci roku 2018 podíl nezaměstnaných osob 0,64 %, což je méně, než 

bylo v daném období v České republice, v Pardubickém kraji i v okrese Ústí nad Orlicí.  

  

K 31. 8. 2019 byl podíl nezaměstnaných osob v České republice 2,7 %, v Pardubickém kraji 1,9 

% a v okrese Ústí nad Orlicí 1,7 %. V obci Petrovice byly k 31. 8. 2019 celkem 3 dosažitelné 

osoby, podíl nezaměstnaných osob byl 1,9 % a co se týče volných pracovních míst v obci, tento 

jev se ve statistice nevyskytoval. Míra nezaměstnanosti v obci tedy byla ke konci srpna 2019 

nižší než v České republice, stejná jako v Pardubickém kraji a vyšší než v okrese Ústí nad Orlicí.  

 

 

 

 

Rok 
Dosažitelní uchazeči  

15 - 64 let 

Podíl nezaměstnaných 

osob 
Volná místa 

2014 5 339 5,80% 1 197 

2015 4 204 4,60% 1 424 

2016 3 242 3,60% 2 539 

2017 2 059 2,30% 3 954 

2018 1 492 1,69 % 6 000 

Tabulka 4  Podíl nezaměstnaných osob v okrese Ústí nad Orlicí (2014 – 2018)  

 

 

Obrázek 2  Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v jednotlivých krajích ČR, okresech a obcích s rozšířenou působností 
Pardubického kraje k 31. 8. 2019 
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Rok 
Dosažitelní uchazeči  

15 - 64 let 

Podíl nezaměstnaných 

osob 

Pracovní místa v evidenci 

úřadu práce 

2014 12 6,98 % jev se nevyskytoval 

2015 6 3,61 % jev se nevyskytoval 

2016 1 0,62 % jev se nevyskytoval 

2017 jev se nevyskytoval jev se nevyskytoval jev se nevyskytoval 

2018 1 0,64 % jev se nevyskytoval 

Tabulka 5  Podíl nezaměstnaných osob v obci Petrovice (2014 – 2018)  

 

 

Počet dosažitelných uchazečů, tedy osob, které jsou v brzké době schopny a ochotny nastoupit 

do zaměstnání, se v okrese Ústí nad Orlicí během let 2014 – 2018 snížil o 3847 osob. Počet 

uchazečů přepočtený na jedno volné pracovní místo v roce 2014 byl 4,4, přičemž v roce 2018 se 

již situace obrátila a na jednoho uchazeče připadala 4 volná pracovní místa.  

 

Dle výsledků ČSÚ vyjíždělo v roce 2011 (Sčítání lidí, bytů a domů) do zaměstnání 44 osob, 

z toho v rámci obce cestovaly 2 osoby, do jiné obce okresu dojíždělo 39 lidí, do jiného kraje 2 

osoby a do zahraničí 1 osoba. Do škol vyjíždělo celkem 24 žáků a studentů, z toho do jiné obce 

okresu 19 žáků a studentů, do jiného okresu kraje 2 osoby a do jiného kraje také 3 osoby.  

 

V obci funguje mateřská škola. Na základní školu dojíždějí žáci převážně do Dolní Čermné, kde 

probíhá výuka od 1. do 9. ročníku. Na střední školu jezdí žáci především do Lanškrouna, 

Letohradu, Chocně, Ústí nad Orlicí, Svitav, Litomyšle, Poličky a České Třebové.  

 

V Petrovicích působí tyto podniky: Malířství a natěračství Miroslav Novák.  

 

Mezi hlavní zaměstnavatele v nejbližším okolí patří společnosti sídlící v Lanškrouně - AVX 

Czech Republic s.r.o., SCHOTT CR, s.r.o., Schaeffler Production CZ s.r.o., Forez s.r.o., fortell 

s.r.o. a v Letohradě společnost OEZ s.r.o., v Dolní Čermné společnost H & S, v Jablonném nad 

Orlicí společnosti Isolit-Bravo spol. s r.o., Dřevotvar družstvo, LUX spol. s r.o. a v Ústí nad 

Orlicí společnost Rieter CZ s.r.o. a Městský úřad Ústí nad Orlicí.  

 

 

1.3.3 Cestovní ruch  

 

Obec Petrovice leží v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí, asi 12 km severozápadně od 

Lanškrouna. Petrovice jsou zasazeny do krásného a malebného údolí, sevřeného zvlněnými kopci 

s krásnými lesy.  

 

Co se týče cestovního ruchu, není obec nějak významně atraktivní. Přesto je navštěvována turisty 

a lidé, co tudy projíždějí, se sem pro krásnou přírodu a malebné okolí rádi vracejí.  
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Petrovicemi probíhá cyklotrasa č. 4253 (Čenkovice – Bystřec – Petrovice – Dolní Čermná – Horní 

Čermná – Výprachtice – Horní Heřmanice – Valteřice) a cyklotrasa č. 4072 (Potštejn – Hejnice – 

Dolní Dobrouč – Letohrad – Petrovice – Dolní Čermná – Horní Čermná – Čenkovice). Obcí 

prochází modrá a červená turistická trasa.  

 

Výletním cílem může být odpočinkové místo Nad Petrovicemi, kde se křižují cyklotrasy a četné 

turistické trasy.  

 

V Petrovicích nejsou žádné památky zapsané v katalogu Národního památkového ústavu. 

Petrovice sice nemají významné kulturní památky, ale v obci se dochovala řada objektů, které 

výrazně přispívají ke koloritu podhorské vesnice:  

 

• Kostel sv. Františka Xaverského - Pseudoslohová kaple sv. Františka Xaverského z roku 

1889, v roce 2000 byly renovovány varhany v kostele. 

 

• V roce 1991 byla obnovena a znovu vysvěcena kaple Panny Marie nad pramenem údajně 

léčivé vody v Hůře, která byla stržena v roce 1983.  

 

Ze sakrálních památek stojí za zmínku i boží muka před čp. 17, pískovcový kříž z roku 1851 před 

kostelíkem, restaurovaný v r. 1999, dále mramorový kříž s litinovou figurou Krista před čp. 55, 

pískovcový sokl s litinovým křížem na pozemku p. č.. 21 a pískovcový kříž umístěný na 

odpočinkovém místě Nad Petrovicemi. Neúplný výčet pamětihodností v obci lze uzavřít 

památníkem padlých v první světové válce od českotřebovského sochaře Karla Sršně z roku 

1922. Cenná je také řada původních roubených chalup, které dokumentují historickou lidovou 

architekturu.  

 

 

1.3.3.1 Ubytovací zařízení 

 

Co se týče hromadných ubytovacích zařízení, v databázi ČSÚ nebylo v roce 2018 u obce 

Petrovice uvedeno žádné hromadné ubytovací zařízení.  

 

 

1.3.3.2 Infrastruktura pro cestovní ruch  

 

V obci Petrovice není žádné informační centrum. Informace o dění v obci lze získat na webových 

stránkách obce, kde jsou zveřejňovány kulturní a sportovní akce v obci a okolí, dále na 

facebookových stránkách obce, na vývěskách v obci, příp. na úřední desce.  

 

Obcí Petrovice vede cyklotrasa č. 4253 (Čenkovice – Bystřec – Petrovice – Dolní Čermná – Horní 

Čermná – Výprachtice – Horní Heřmanice – Valteřice) a cyklotrasa č. 4072 (Potštejn – Hejnice – 

Dolní Dobrouč – Letohrad – Petrovice – Dolní Čermná – Horní Čermná – Čenkovice). Obcí 

prochází modrá a červená turistická trasa.  
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V obci se nachází kulturní dům, který je ve vlastnictví obce. Konají se zde různé kulturní a 

společenské akce.  

 

 

1.4 Infrastruktura  

 

1.4.1 Technická infrastruktura  

 

Obec Petrovice je vybavena technickou infrastrukturou, kanalizace je pouze v nové zástavbě.  

 

Obecní vodovod je napojen na skupinový vodovod ve vlastnictví společnosti Vodovody a 

kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Plyn v obci zaveden není.  

 

Veřejné osvětlení je vedeno po celé délce obce, ale v některých částech je nutné rozšíření trasy 

vedení. V obci funguje veřejný rozhlas.  

 

Obec má zpracován pasport pozemních komunikací. Obcí prochází silnice II/314. Dále má obec 

zpracován povodňový plán. 

 

 

1.4.1.1 Zásobování vodou  

       

Vlastníkem vodovodu v obci je obec Petrovice, provozovatelem je společnost Vodovody a 

kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Vodovod v obci Petrovice byl uveden od provozu v roce 

1993. V roce 2014 byla rozšířena vodovodní síť v nové zástavbě obce.  

 

Obecní vodovod je napojen na skupinový vodovod Lanškroun, který je zásobován 

prostřednictvím tří jímacích území, označených jako jímací území Horní Čermná vrty V2, V3, 

V4, V4a, V4b, V5a, studna se zářezy prameniště Horní Třešňovec a studna a pramenní jímky 

prameniště Albrechtice. 

 

Voda je ze zdroje čerpána přes čerpací stanici do vodojemu a odtud gravitačně dopravována do 

sítě.  Od těchto zdrojů vody jsou vedeny hlavní výtlačné a gravitační řady.  

 

 

1.4.1.2 Kanalizace  

 

Kanalizační síť je vybudována pouze v nové zástavbě, na kterou jsou napojeny domovní ČOV. 

Obec využívá systému příkopů, struh a propustků. V obci není vybudována centrální ČOV.  
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1.4.1.3 Zásobování elektrickou energií  

 

Provozovatelem energetického systému je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Zásobování obce 

Petrovice elektrickou energií je řešeno z vrchního vedení systémem 22 kV. Podstatná část 

stávající nadzemní sítě NN vyžaduje celkovou obnovu.  

 

 

1.4.1.4 Plynofikace 

 

Obec Petrovice není plynofikována. 

 

 

1.4.1.5 Veřejné osvětlení  

 

Veřejné osvětlení bylo v obci vybudováno v 2. polovině 20. století. V minulosti byla síť 

veřejného osvětlení několikrát rozšiřována a prodlužována. Rozsah veřejného osvětlení je 

nedostatečný, obec plánuje v blízké budoucnosti rekonstrukci sítě veřejného osvětlení a doplnění 

a výměnu světelných bodů.  

 

 

1.4.1.6 Nakládání s odpady  

 

Nakládání s komunálními odpady v obci Petrovice se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019  

o odpadech. Sběr směsného komunálního odpadu v obci zajišťuje společnost EKOLA České 

Libchavy s.r.o. jednou za 14 dní. Tříděný komunální odpad zajišťuje v obci Komunální služby 

s.r.o., Jablonné nad Orlicí, a je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, sběrných pytlů a 

velkoobjemových kontejnerů.  

 

K odkládání biologického odpadu rostlinného původu jsou celoročně určeny zvláštní sběrné 

nádoby, pak zvláštní sběrné místo a dále je tento sběr zajišťován dvakrát ročně prostřednictvím 

velkoobjemových kontejnerů.  

 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu je zajišťován minimálně 

dvakrát ročně prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Potravinový olej je sbírán do 

speciální nádoby k tomu určené.  

 

 

1.4.2 Dopravní infrastruktura  

 

Územím obce prochází silnice II/314. Tato komunikace je využívána pro místní dopravu a 

umožňuje obsluhu objektů. Na tuto silnici jsou napojeny další obslužné komunikace různých 

délek a různých parametrů. Technický stav komunikace II/314 je dobrý.  
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Další komunikace v území jsou místní, resp. účelové. V okrajových částech obce mají 

komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným povrchem v šířce kolem 2,5 - 3 m 

vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od 

živičných po nezpevněné cesty. Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i 

současných polních cest. Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se 

smíšeným pěším a motorovým provozem.  

 

Místní komunikace jsou různé kvality. V obci se nacházejí stávající komunikace s novým 

asfaltovým povrchem a také komunikace před rekonstrukcí.  

 

Obec má zpracován pasport pozemních komunikací. 

 

Železniční trať obcí neprochází. Nejbližší železniční zastávka je ve Verměřovicích (4 km), 

v Jablonném nad Orlicí (7 km) a v Lanškrouně (13 km). Nejbližší napojení celostátní železnice 

na mezinárodní koridor je ve stanici Česká Třebová (23 km).  

 

Obcí prochází cyklotrasa č. cyklotrasa č. 4253 (Čenkovice – Bystřec – Petrovice – Dolní Čermná 

– Horní Čermná – Výprachtice – Horní Heřmanice – Valteřice) a cyklotrasa č. 4072 (Potštejn – 

Hejnice – Dolní Dobrouč – Letohrad – Petrovice – Dolní Čermná – Horní Čermná – Čenkovice). 

Obcí prochází modrá a červená turistická trasa.  

 

Cyklotrasy a turistické trasy se křižují u odpočinkového místa Nad Petrovicemi. 

 

 

1.4.2.1 Místní komunikace  

 

Jak již bylo uvedeno výše, obcí prochází komunikace č. II/314. Tato komunikace umožňuje 

obsluhu objektů a navazují na ni další komunikace.   

 

Pro místní dopravu je využíván průtah silnice č. II/314, tato komunikace umožňuje přímou 

obsluhu objektů. Na tuto silnici jsou napojeny další obslužné komunikace k zástavbě různých 

délek a různých parametrů. V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se 

zpevněným nebo nezpevněným povrchem v šířce kolem 2,5 - 3 m vycházející z terénních 

podmínek a fixované zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné 

cesty. Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných polních cest. Většina 

místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a motorovým 

provozem.  

 

Přehled místních komunikací je v pasportu pozemních komunikací z roku 2017, který má obec 

zpracovaný. 

 

 

 

 



22 

 

1.4.2.2 Komunikace pro pěší  

 

Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a 

motorovým provozem.  

 

Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení v samostatných 

trasách, které umožňují zkrácení cest. Obcí prochází modrá a červená turistická trasa.  

 

 

1.4.2.3 Statická doprava  

 

Parkování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích. Pro parkování je 

určena plocha u kulturního domu a u prodejny Konzum.  

 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.  

 

Kapacitně jsou z velké části parkoviště vyhovující, nicméně poptávka po parkovacích místech má 

vzrůstající tendenci.  

 

 

1.4.3 Dopravní obslužnost  

 

Dopravní obslužnost obce je zajištěna silnicí II//314. Tato komunikace umožňuje přímou obsluhu 

objektů. Na tuto silnici jsou napojeny další obslužné komunikace k zástavbě různých délek a 

různých parametrů. Silnice II/314 vede z obce Dolní Dobrouč přes Petrovice do Dolní Čermné a 

končí v Horní Čermné. Tato komunikace má celkovou délku 9,8 km.  

 

 

1.4.3.1 Železniční doprava  

 

Jak již bylo zmíněno výše (kapitola 1.4.2. Dopravní infrastruktura), obcí neprochází železniční 

trať. Nejbližší železniční zastávka je ve Verměřovicích (4 km), v Jablonném nad Orlicí (7 km) a 

v Lanškrouně (13 km). Nejbližší napojení celostátní železnice na mezinárodní koridor je ve stanici 

Česká Třebová (23 km).  

 

 

1.4.3.2 Autobusová doprava  

 

V Petrovicích funguje pravidelná veřejná hromadná doprava silniční, tj. autobusová. Tu zajišťuje 

společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. V Petrovicích je jedna autobusová zastávka, která se 

nachází v centru obce. Další zastávka se nachází na konce obce v nevyhovující docházkové 

vzdálenosti.  
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Z Petrovic se hodně cestuje do Dolní Čermné, kam dojíždějí žáci do školy (1. a 2. stupeň). 

Frekvence dojíždění do škol je dobrá. Dále do Dolní Čermné dojíždějí občané vyřizovat různé 

záležitosti na úřady, neboť Dolní Čermná je z pohledu matričního a stavebního úřadu pro 

Petrovice spádovou obcí. Hodně lidí z Petrovic také cestuje do blízkých měst Lanškrouna, 

Letohradu a Ústí nad Orlicí.  

 

Obec hodnotí dopravní obslužnost ve směru Ústí nad Orlicí – Lanškroun jako dostatečnou, a to 

především v souvislosti s dopravou dětí do škol.  Ve směru Letohrad je problém s tím, že autobus 

nezajíždí do obce, ale občané musí docházet na zastávku mimo obec.  

 

 

1.5 Vybavenost  

 

1.5.1 Bydlení  

 

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci Petrovice celkem 111 bytů, z toho 

84 obydlených a 27 neobydlených. Z 27 neobydlených bytů sloužilo 13 k rekreaci, u 2 bytů došlo 

ke změně majitele a 1 byt byl nezpůsobilý k bydlení.  

 

Z 84 obydlených bytů bylo 54 bytů ve vlastním domě, 6 bytů bylo nájemních, 3 družstevní a 1 

v osobním vlastnictví.  Obec vlastní celkem 5 bytů, které pronajímá.  

 

V roce 2011 se v obci nacházelo celkem 75 domů, z toho 73 rodinných domů a 2 bytové domy. 

Obydlených domů bylo 58, neobydlených domů s byty bylo 17 (z toho 13 využívaných 

k rekreaci). Počet bytů v neobydlených domech byl 17.  

 

Výstavba rodinných domů je v posledních letech příznivá. Obec má v územním plánu vymezeny 

lokality pro rodinné bydlení, které plánuje v následujících letech připravit a nabídnout k prodeji.  

 

 

1.5.2 Školství a vzdělávání  

 

Obec je zřizovatelem Mateřské školy, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí. Mateřská škola má 

kapacitu 28 dětí. Do MŠ dojíždějí také děti ze sousedních obcí – Dolní Čermná, Verměřovice. 

Kapacita MŠ je plně využita.  

 

Příspěvek obce na provoz mateřské školy činí přibližně 340.000,-  Kč ročně.  V minulých letech 

byla v MŠ provedena výměna oken, oprava podlahové krytiny a pořízen nábytek do jídelny. Obec 

plánuje úpravu prostranství MŠ (výstavba zahradního domku a oprava plotu) a výměnu střešní 

krytiny.  

 

Základní škola v obci není. Jak již bylo uvedeno, základní školu navštěvují žáci především v Dolní 

Čermné, kde je úplná základní škola (1. – 9. ročník).  
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Na základě uzavřené dohody mezi obcí Petrovice a městysem Dolní Čermná o vytvoření 

společného školského obvodu základní školy jsou Petrovice částí školského obvodu základní 

školy Dolní Čermná.  

 

Do středních škol dojíždějí žáci především do Lanškrouna, Letohradu, Ústí nad Orlicí, Svitav, 

Litomyšle, Poličky a České Třebové.  

 

 

1.5.3 Zdravotnictví  

 

V obci se nenachází ordinace lékařů. Za zdravotními službami obyvatelé dojíždějí nejčastěji do 

Dolní Čermné, kde má sídlo praktický lékař pro děti a dospělé a stomatolog. Dále dojíždějí do 

Lanškrouna, Letohradu a dalších okolních měst. Rychlá zdravotnická záchranná služba má 

výjezdní stanoviště v Lanškrouně, takže její doba dojezdnosti je dobrá.  

 

Z pohledu dostupnosti hodnotí obec základní zdravotní péči jako dostatečnou. 

 

 

1.5.4 Sociální péče  

 

Obec nevlastní ani neprovozuje žádný druh sociálních služeb, za sociálními službami se vyjíždí 

do Lanškrouna a Letohradu. V Petrovicích poskytuje terénní sociální služby pouze Charita Ústí 

nad Orlicí.  

 

 

1.5.5 Kultura  

 

Kulturu v obci podporují jak místní spolky, tak i samotná obec. Činnost místních spolků je 

podrobněji popsána v kapitole 1.2.3 Spolková činnost. Pořádané akce jsou víceméně lokálního 

významu a charakteru, navštěvují je zejména místní občané, rekreanti a občané z blízkého okolí 

(pálení čarodějnic, vánoční posezení u punče, stavění májky, dětský den, cesta nočním lesem).  

 

Obec vlastní kulturní dům, který je využíván pro společenské akce, svatby a oslavy.  

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.3.3 Cestovní ruch, v Petrovicích nejsou žádné památky zapsané 

v Ústředním seznamu kulturních památek.  

 

V obci se však dochovala řada objektů, které výrazně přispívají ke koloritu podhorské vesnice:  

 

• Kostel sv. Františka Xaverského - Pseudoslohová kaple sv. Františka Xaverského z roku 

1889, v roce 2000 byly renovovány varhany v kostele.  

 

• V roce 1991 byla obnovena a znovu vysvěcena kaple Panny Marie nad pramenem údajně 

léčivé vody v Hůře, která byla stržena v roce 1983.  
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Dále je potřeba zmínit i boží muka před čp. 17, pískovcový kříž z roku 1851 před kostelíkem, 

restaurovaný v r. 1999, dále mramorový kříž s litinovou figurou Krista před čp. 55, pískovcový 

sokl s litinovým křížem na pozemku p. č.. 21 a pískovcový kříž umístěný na odpočinkovém místě 

Nad Petrovicemi a památník padlých v první světové válce od českotřebovského sochaře Karla 

Sršně z roku 1922. Cenná je také řada původních roubených chalup, které dokumentují 

historickou lidovou architekturu.  

 

 

1.5.6 Sport a volnočasové aktivity 

 

Podmínky pro sportovní vyžití v obci jsou dobré. V obci se nachází fotbalové a volejbalové hřiště.   

V roce 2018 bylo za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj vybudováno dětské hřiště.  

 

V obci Petrovice působí tyto sportovních organizace: 

 

• SDH Petrovice 

 

Členové sboru se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu a každoročně pořádají 

hasičský ples, dětský karneval, dětský den a zabíjačkové hody. Mezi jejich činnost patří mj. 

čištění nádrže a úklid obce v rámce Dne Země. Dále v rámci preventivní činnosti organizují 

1 x ročně námětové cvičení a jednou za čtyři roky okrskovou soutěž v hasičském sportu. 

Sbor má v současné době 98 členů.  

 

Příznivci sportu se scházejí pravidelně u nohejbalu, fotbalu a ping-pongu. V zimním období jezdí 

do Lanškrouna hrát lední hokej.  

 

 

1.6 Životní prostředí  

 

1.6.1 Geologie a geomorfologie  

 

Petrovice geomorfologicky náležejí do provincie  České vysočiny, soustavy Krkonošsko-

jesenické a Orlické podsoustavy. Území obce Petrovice pak řadíme do celku Podorlické 

pahorkatiny, podcelku Žamberská pahorkatina a okrsku Dobroučská pahorkatina. 

 

Poměrně rovinatý terén, z východu ohraničen vodním tokem Čermná s výraznými zaříznutými 

údolími jejích přítoků, dosahuje nejvyšší nadmořské výšky v severovýchodní části území (kopec 

Hůra, 519 m. n. m.). Naopak nejníže položeným je místo v severozápadním rohu, kde katastrální 

území obce opouští vodní tok Čermná (380 m n. m.). 

 

Z geologického hlediska je východní část území tvořená převážně sedimentárními horninami 

České křídové pánve, především slínovcem, vápencem a jílovcem. Západní část je naopak 

tvořená sedimentárními horninami paleozoika, zejména slepencem, brekcií, pískovcem, 

kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem.  
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Nejrozšířenějším půdním typem je kambizem modální doplněná ostrůvkovitým výskytem 

kambizemě mesobazické, oglejené či vyluhované. V okolí vodních ploch se vyskytuje také glej 

modální a fluvizem glejová. 

 

 

1.6.2 Klima a vodstvo 

 

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce Petrovice do mírně teplé oblasti 

MT2, která se vyznačuje počtem letních dnů v rozsahu 20 – 30 a počtem dnů se sněhovou 

pokrývkou 80 – 100.  

 

 

 

 

Katastrálním územím obce Petrovice protéká vodní tok Čermná, který pramení v nadmořské 

výšce kolem 580 m v polích u obce Výprachtice.  

 

Druhým významným tokem v obci Petrovice je bezejmenný tok protékající většinou obce. Tento 

tok pramenní v lese nad obcí Petrovice v nadmořské výšce 460 m, má délku 2,3 km a vlévá se do 

říčky Čermné. 

 

Na území obce Petrovice se nenachází žádná vodní díla. Pouze v západní části je menší požární 

nádrž, kterou spravuje obec a nemá vliv na povodňovou situaci v obci.  

 

Obec leží v blízkosti hranic chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV Východočeská 

křída.  

 

 

Obrázek 3  Mapa klimatických oblastí  
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1.6.3 Zemědělství a lesnictví 

  

Pokrytí obce lesy, loukami, ornou půdou či souvislou zástavbou se od roku 1993 (od této doby 

jsou k dispozici statistické údaje) mírně změnilo, což dokazuje i tabulka níže. U lesního pozemku 

došlo od roku 1993 k mírnému zmenšení (v roce 1993 to bylo 96,32 ha a v roce 2018 již 94, 55 

ha).  

 

Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se 

na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v obci Petrovice 

využití půdního fondu, tj. lesní půda (94,55 ha) a orná půda (85,57 ha). 

 

 

  Rok 1993 Rok 2000 Rok 2018 

Celková výměra (ha) 262,52 262,52 263,36 

Zemědělská půda (ha) 149,39 149,51 151,29 

Orná půda (ha) 86,17 86,33 85,57 

Chmelnice - - - 

Vinice - - - 

Zahrada 8,39 8,46 8,83 

Ovocný sad 1,39 1,39 1,39 

Trvalý travní porost 53,44 53,33 55,50 

Nezemědělská půda (ha) 113,13 113,01 112,07 

Lesní pozemek 96,32 96,32 94,55 

Vodní plocha 0,73 0,72 0,73 

Zastavěná plocha a nádvoří 2,99 3,01 3,43 

Ostatní plocha 13,09 12,96 13,36 

Tabulka 6 Druhy pozemků v obci Petrovice v letech 1993, 2000 a 2018 

 



28 

 

 

 

Co se týče druhů pozemků, v současné době má největší zastoupení v obci orná půda (45 %), 

lesní pozemek (27 %) a trvalý travní porost (15 %).  

 

 

 

 

1.6.4 Jakost a zdroje vod 

 

Katastrálním územím obce Petrovice protéká vodní tok Čermná, který pramení v nadmořské 

výšce kolem 580 m v polích u obce Výprachtice.  

Obrázek 4  Ortofotomapa obce Petrovice (současnost) 
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Graf 10  Druhy pozemků v obci Petrovice (r. 2018) 
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Odtud stéká do místní části Nepomuky, poté protéká samotnou obcí Horní Čermná, kde se do něj 

vlévá Bájský potok a následně se dostává na území městyse Dolní Čermná. Zde se vlévá do 

Čermenského rybníku, kde se k němu připojuje i tok Bobravka dlouhý 3,24 km. Poté Čermná 

protéká městysem a u Petrovic se do ni vlévá další bezejmenný tok. Tok Čermná je levostranným 

přítokem Tiché Orlice, kam se vlévá po dalších 1200 metrech a spadá do povodí Labe. Délka toku 

Čermná činí zhruba 13,7 km. 

 

Druhým významným tokem v obci Petrovice je bezejmenný tok protékající většinou obce. Tento 

tok pramenní v lese nad obcí Petrovice v nadmořské výšce 460 m, má délku 2,3 km a vlévá se do 

říčky Čermná. 

 

Na území obce Petrovice se nenachází žádná vodní díla. Pouze v západní části je menší požární 

nádrž, kterou spravuje obec a nemá vliv na povodňovou situaci v obci.  

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.6.2 Klima a vodstvo, Petrovice leží v blízkosti hranic chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV Východočeská křída.  

 

 
Obrázek 5  Mapa vodních toků v k.ú. Petrovice u Lanškrouna 
 

 

1.6.5 Protipovodňová opatření  

 

Obec Petrovice má vypracovaný povodňový plán, který je k nahlédnutí na webových stránkách 

obce.  
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Na území obce Petrovice má vodní tok Čermná oficiálně stanovené záplavové území v úseku 

ř. km 0,00 - 9,76, které bylo vyhlášené Okresním úřadem Ústí nad Orlicí dne 26. 6. 2001 (č.j. 

ŽP/4632/2001/231-Vo). 

 

Bezejmenný tok má na území obce Petrovice oficiálně stanovené záplavové území v úseku ř. km 

0, 00 - 1, 4, které bylo vyhlášené Okresním úřadem Ústí nad Orlicí dne 26. 6. 2001 (č.j. 

ŽP/4632/2001/231-Vo). 

 

Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují malé riziko přívalové 

srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při 

dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Čermné.  

 

 

1.6.6 Nerostné bohatství  

 

Na území obce Petrovice se nevyskytují žádná ložisková území ani dobývací prostory. 

 

 

1.6.7 Ochrana ovzduší  

 

Imisní limity stanovuje zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhláška o způsobu posuzování 

a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při 

smogových situacích 330/2012 Sb.  

 

Ovzduší v obci je dobré, není zde registrováno ovlivňování ovzduší zápachem ze zemědělské 

výroby či jiné činnosti.  

 

 

1.6.8 Ochrana přírody  

 

Do k. ú. Petrovice u Lanškrouna zasahuje Přírodní park „Orlice“.  Park byl zřízen v roce 1996 

podél toků Tiché, Divoké a spojené Orlice. Přírodní park má za úkol chránit zachovalé říční a 

nivní ekosystémy a celkový ráz krajiny v okolí toku. Tichá, Divoká a spojená Orlice je jednou z 

mála českých řek, která nebyla ve svém dolním toku v dlouhých úsecích zregulována, má 

přirozený a nadále se vyvíjející charakter. Nacházejí se zde četné meandry, ramena, náplavy a 

obnažené břehy. 

 

 

1.6.9 Veřejná zeleň  

 

Veřejnou zeleň představují plochy veřejných prostranství, zejména plochy veřejné zeleně v 

sousedství objektů občanského vybavení a u drobných památek církevní architektury.  

 

Do údržby zeleně investuje obec každoročně nemalé finanční prostředky.   

 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/201-2012_ZakonOOchraneOvzdusi.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/330-2012_ImisniVyhlaska.pdf
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1.6.10 Ekologická stabilita krajiny  

 

Stav krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy je vyjadřován koeficientem ekologické 

stability. 

 

Koeficient ekologické stability stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 

krajinotvorných prvků v daném území. Mezi stabilní prvky patří lesy, trvalé travní porosty, sady, 

zahrady, vinice, chmelnice a vodní plochy, mezi nestabilní prvky patří orná půda, zastavěné 

plochy a ostatní plochy. Hodnoty koeficientu ekologické stability menší nebo rovné 0,10 

dosahují území s maximálním narušením přírodních struktur; 0,10 – 0,30 území nadprůměrně 

využívaná se zřetelným narušením přírodních struktur; 0,31 – 1,00 území intenzívně využívaná, 

zejména zemědělskou velkovýrobou; 1,01 – 2,99 celkem vyvážená krajina, v níž jsou technické 

objekty a člověkem využívané plochy relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami; 

hodnoty 3,00 a více dosahuje přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 

stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.   

 

V roce 2018 měla obec Petrovice koeficient ekologické stability 1,57, což znamená celkem 

vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty a člověkem využívané plochy relativně v souladu 

s dochovanými přírodními strukturami.  

 

 

1.6.11 Staré ekologické zátěže  

 

Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí, 

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými 

látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a 

aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou 

ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.  

 

Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, 

průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných 

látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a 

uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika. 

 

V obci Petrovice není evidováno žádné místo staré ekologické zátěže.    

 

 

1.7  Správa obce 

 

1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce 

 

Obec Petrovice je obcí I. typu (obec s „běžným“ obecním úřadem). V čele úřadu stojí starosta 

(uvolněný pro výkon funkce), zastupuje ho místostarosta (neuvolněný pro výkon funkce). 

Strukturu obecního úřadu tvoří starosta a účetní obce.  

http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist
http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist
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Obec zaměstnává dle potřeby technické pracovníky, kteří se starají o údržbu obecního majetku, 

úpravu zeleně atd.  Zastupitelstvo obce má sedm členů.  

 

Jedinou organizací zřizovanou obcí je Mateřská škola, Petrovice, Okres Ústí nad Orlicí.  

 

 

1.7.2 Hospodaření - majetek obce 

 

Obec ročně hospodaří s rozpočtem v příjmech cca 4.000.000,- Kč. V posledních pěti letech bývá 

rozpočet vyrovnaný. Mateřská škola Petrovice hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. 

 

Schválené rozpočty obce Petrovice v letech 2014 – 2019 jsou vidět v následujícím grafu: 

 

 

 

 

V posledních letech obec využila získané dotační prostředky na rekonstrukce a vybavení obecních 

budov, rekonstrukci komunikací, vybudování dětského hřiště, financování jednotky požární 

ochrany, vybudování protipovodňových opatření zahrnujících místní informační systém, digitální 

povodňový plán a bezdrátový rozhlas. Každoročně obec získává podporu na provoz místní 

prodejny potravin.  

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy celkem 4 218 000 3 711 000 4 182 000 4 107 000 4 695 000 4 955 000

Výdaje celkem 7 717 000 3 711 000 4 182 000 4 107 000 4 695 000 4 955 000
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1.7.3 Bezpečnost 

 

Situace v oblasti bezpečnosti je celkem příznivá, všechny složky integrovaného záchranného 

systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná složka) sídlí 

v Lanškrouně, takže doba jejich dojezdnosti je dobrá. Přímo v  Petrovicích sídlí jednotka sboru 

dobrovolných hasičů. Obec nevykonává agendu přestupků, na základě smlouvy ji zajišťuje město 

Lanškroun. Obec má zpracovaný povodňový plán.  

 

V pořadí podle indexu kriminality (od nejvyššího k nejnižšímu) bylo v červenci 2019 Obvodní 

oddělení Policie ČR Lanškroun na 416. místě (z celkového počtu 522), jedná se tedy o celkem 

bezpečné místo v rámci ČR. Index kriminality (počet spáchaných trestných činů za zvolené 

časové období na daném území, přepočtený na 10 tisíc obyvatel) v obvodním oddělení 

Lanškroun v červenci 2019 byl 7,3 (celkem 16 trestných činů).  

 

Informace o plánovaných odstávkách vody, přerušení dodávek elektrické energie, uzavírkách 

místních komunikací, termínech zasedání zastupitelstva, konání kulturních a společenských akcí, 

apod. jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na vývěskách, na webových stránkách 

obce, na Facebooku obce a vyhlašovány místním rozhlasem.  

 

Pozvánky na kulturní a sportovní akce a informace o dění v obci jsou rovněž formou pozvánek 

hozených do schránek.  

 

 

1.7.4 Vnější vztahy a vazby obce 

 

Obec Petrovice je členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, 

dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou a patří do územní působnosti MAS Orlicko, z.s.  

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko byl založen koncem roku 2012 za 

účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu. Předmětem 

činnosti svazku je zejména společný postup členských obcí při řešení úkolů v oblasti odpadového 

hospodářství, školství, dopravní obslužnosti, životního prostředí, informatiky a propagace, 

cestovního ruchu a využití volného času případně v oblastech, na kterých se shodne valná 

hromada svazku. Přínosem meziobecní spolupráce je zejména možnost konzultace podobných 

problémů s ostatními obcemi, nalezení společných cílů a získání i lepších cenových nabídek. 

V rámci členství v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko využívá obec i poradenské a dotační 

služby.  

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se stal v dubnu 2013 přidruženým 

členem Místní akční skupiny ORLICKO. MAS ORLICKO je neziskovou organizací, jejímiž 

zakladateli jsou zástupci místní komunity (podnikatelé, zástupci orgánů samospráv i neziskových 

organizací) a která uplatňuje své projekty prostřednictvím programu „LEADER“.  
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Pod Bukovou horou je dobrovolný svazek obcí v okresu Ústí nad Orlicí, jehož sídlem je Dolní 

Čermná a cílem koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu. K dnešnímu datu sdružuje 

svazek celkem 3 obce, byl založen v roce 2002. Prostřednictvím tohoto svazku se realizovaly 

dvě významné akce, a to „Plynofikace obcí Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice a 

Bystřec“, která byla dokončena v roce 2004, a dále akce „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní 

Čermná“, která byla ukončena koncem roku 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_%C4%8Cermn%C3%A1
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