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Úvod 
 

Městys Křižanov, stejně jako ostatní obce a města v České republice, čelí v důsledku 

ekonomických a sociálních proměn světa kolem nás novým výzvám, které se promítají 

do společenského, podnikatelského i ekonomického života městyse. 

 

Tyto podmínky a záměr systémového přístupu řešení rozvoje městyse se staly podkladem pro 

zpracování „Strategického rozvojového dokumentu městyse Křižanov na období 2018 –

2022“.  

Tento strategický dokument formuluje strategické cíle městyse na zvolené období, dále 

je konkretizuje ve formě příslušných opatření a rozvojových aktivit včetně stanovení jejich 

nositelů, způsobu financování a realizace. 

Tento dokument je zpracován jako základní strategicko-taktický dokument nejen pro 

představitele městyse při jejich rozhodování o jeho dalším směřování, ale zároveň je určen 

široké veřejnosti ke zvýšení povědomí o městysi. Tento dokument ukazuje, kam by měl 

městys díky rozvojovým záměrům dospět. „Strategický rozvojový dokument městyse 

Křižanova na období 2018 – 2022“ přispívá k řešení konkrétních rozvojových projektů, které 

umožní ekonomický a územní rozvoj obce a zvýšení kvality života jejich občanů 

a návštěvníků obce. Význam dokumentu není jen v koncepčním přístupu k řízení místního 

rozvoje, ale je posílen možností čerpat podporu ze strukturálních fondů EU, protože 

usnadňuje identifikaci klíčových projektových záměrů ve vazbě na dlouhodobé cíle rozvoje 

obce. 

Strategický rozvojový dokument by měl sloužit především jako podklad pro: 

  střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje obce 

  zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce 

  posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu obce 

  předcházení neefektivním řešením a možným rizikům a ohrožením v dlouhodobém 

             rozvoji obce 

  zajištění trvalého zvyšování kvality života v obci pro většinu jeho obyvatel 

„Strategický rozvojový dokument městyse Křižanova na období 2018 – 2022“ by měl být 

vnímán jako „živý“ dokument. Ukazuje na další možný směr vývoje městyse Křižanova 
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a jeho okolí. Je otevřeným dokumentem, který bude upřesňován a aktualizován tak, aby 

co nejvíce přispěl ke zvyšování úrovně služeb a kvality života občanů naší obce. 

A. Analytická část  

 

1. CHARAKTERISTIKA OBCE 
 

Základním východiskem pro zpracování „Strategického rozvojového dokumentu městyse 

Křižanova na období 2018 – 2022“. je současná situace městyse. Na základě shromážděných 

informací, profilu obce je stanoveno poslání, vize a strategické cíle městyse, které jsou dále 

členěny na opatření, jež jsou rozpracována do konkrétních rozvojových aktivit naplňujících 

jednotlivé cíle. 

 

Profil městyse Křižanova představuje výchozí poznatkovou základnu pro zpracování 

„Strategického rozvojového dokumentu městyse Křižanova na období 2018 – 2022“. 

Představuje souhrn základních dat o městysi, která popisují dosavadní vývoj a současný stav 

obce ve všech základních sociálně ekonomických souvislostech. 

 

Křižanov - městečko na náhorní rovině vzdálené 9 km od Velkého Meziříčí, nejnižší bod 

katastru leží ve výši 526 m nad mořem. Potokem Libochovkou je rozdělen na Horní (nyní 

Masarykovo náměstí) a Dolní město (nyní Benešovo náměstí). Původní ulice se nazývaly 

Zámecká, Sychrov, Ořechovská, Meziříčská, Dlouhá a Budín (dříve Jakubovská). Významné 

budovy jsou farní kostel, radnice, kaple sv. Barbory na Dolním městě, na Horním městě pak 

kaple sv. Jana Nepomuckého, stará škola (dnes továrna) a nová škola. Z pomníků zde nutno 

jmenovat pomník padlým vojákům z I. světové války na kostele a Mariánský sloup 

na Benešově náměstí, pomník TGM a padlým spoluobčanům z II. světové války 

na Masarykově náměstí, ranně barokní boží muka na Ořechovské ulici a sochu sv. Jana 

Nepomuckého u rybníka Podhradský, dale památník sv. Zdislavy na náměstí městyse. 

Do městečka vbíhá 5 silnic. Nad Křižanovem se zvedá na jihu zalesněný vrch Šibeník, 

na východě vede státní silnice trať Šibenice, kde bývalo dříve popraviště. V okolí je rozsáhlá 
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Křižanovská rybniční pánev lemovaná kopci přesahujícími nadmořskou výšku 650 m (Svatá 

678 m, Ambrožný 639 m, Na Nivách 662 m).  

1. 1 Historie Křižanova  

Obyvatelé městečka se v minulosti zabývali řemesly a rolnictvím. Řemeslníci byli v 16. a 17. 

století organizováni v cechy. Těchto cechů bylo 8 (řeznický, krejčovský, stolařský, 

tkalcovský, ševcovský, kovářský, bednářský a kolářský. Před třicetiletou válkou mělo 

městečko 149 domů, po válce jich však zůstalo osedlých pouze 49. Roku 1820 už zde bylo 

198 domů a v roce 1900 už 246 domů. Škola v Křižanově byla už zřejmě v 15. století. Také 

špitál zde byl zřejmě už od 13. století. První písemná zmínka (darování patronátního práva 

ke kostelu) je z roku 1239. Od roku 1297 je již Křižanov označován jako městys. Prvním 

historicky známým majitelem Křižanova byl Přibyslav, který dostal za své zásluhy od krále 

Václava I. kus pohraničního pralesa mezi Čechami a Moravou (tzv. úděl), který 

se rozprostíral od dnešního Havlíčkova Brodu po dnešní Velkou Bíteš. Za manželku měl 

Sibylu - dvorní dámu královny Kunhuty. Byli to rodiče sv. Zdislavy. Jejich druhou dcerou 

byla Eufemie provdaná za Bočka z Obřan, která podědila Křižanov a třetí dcerou byla Eliška 

provdaná za Smila z Lichtemburka. Přibyslav a Sibyla si zde v Křižanově postavili zřejmě 

dřevěnou tvrz v sousedství již existujícího kostela. Na památku jejich dcery, která 

se v Křižanově narodila byl vybudován památník sv. Zdislavy, patronky rodin. 

9. května 1945 byl Křižanov bombardován. Bombardováním vznikly veliké škody 

na  majetku, ale i na 18 životech křižanovských občanů. 

Ke Křižanovu od nepaměti patří místní část Bojanov. 

Bojanov má 26 obyvatel. Leží ve výšce 540 m nad mořem, 5 km východně od Křižanova 

(Vrch Vinohrádky je vysoký 560 m.n.m.). Na návsi Bojanova stojí kaplička s obrazy sv. Jana 

Nepomuckého a Panny Marie. 

1. 2 Základní údaje o obci 

 

Status obce Městys Křižanov 

Okres Žďár nad Sázavou 
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Kraj Vysočina 

Historická země Morava 

Katastrální výměra 13,62 km
2
 

Nadmořská výška 527 m.n.m. 

Adresa úřadu Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov  

Telefonní číslo +420 566 543 294 

E - mail Mestys@krizanov.cz 

ID datová schránka 7x2bdcz 

Počet obyvatel 1823 obyvatel 

Webové stránky www.krizanov.cz 

 

 

 

2. OBYVATELSTVO 

2.1 Demografický vývoj 

Tato podkapitola se věnuje demografickému vývoji a základním populačním charakteristikám 
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městyse Křižanov. Je sledován aktuální stav obyvatelstva, vývojové tendence, věková 

struktura a vývoj počtu obyvatel v produktivním věku. Použitá data pocházejí z Veřejné 

databáze ČSÚ a Databáze demografických údajů za obce ČR. 

Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví a věkové struktury v letech 2015 - 2019 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel 
celkem 

1 872 1 857 1 845 1 855 1 864 

podle 
pohlaví 

muži 939 929 923 935 943 

ženy 933 928 922 920 921 

  0-14 295 294 309 315 340 

ve věku 
(let) 15-64 

1 302 1 277 1 246 1 236 1 219 

  65 a více 275 286 290 304 305 

Průměrný věk 39,8 40,2 40,2 40,4 40,2 

Zdroj https://www.czso.cz/ 

Vývoj počtu obyvatel dle věkové struktury v letech 2015 - 2019 

 

Zdroj https://www.czso.cz/ 

Při zkoumání věkové struktury obyvatel lze konstatovat, že obyvatelstvo městyse Křižanova 

stejně jako ostatních obcí, Kraje Vysočina či celé České republiky vykazuje dlouhodobě 

stárnutí obyvatelstva v důsledku nízké porodnosti a celkovému nárůstu počtu obyvatel v 

produktivním věku. 
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Ve sledovaném období docházelo pouze k zanedbatelným změnám počtu obyvatel v obci. V 

období 2012 – 2016 došlo k celkovému nárůstu počtu obyvatel, Počet obyvatel je v městysi 

dlouhodobě stabilní, což dokazuje. 

Vývoj pohybu obyvatel v letech 2015 - 2019 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Živě narození 23 18 22 22 29 

Zemřelí 22 15 22 21 23 

Přistěhovalí 43 22 31 48 43 

Vystěhovalí 42 40 43 39 40 

Přírůstek přirozený 1 3 - 1 6 

(úbytek) stěhováním 1 -18 -12 9 3 

  celkový 2 -15 -12 10 9 

Zdroj https://www.czso.cz/ 

 

Vývoj pohybu obyvatel v letech 2015 - 2019 

 

Zdroj https://www.czso.cz/ 

Vývoj věkové struktury a indexu stáří v letech 2015 - 2019 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Index stáří 93,22 97,28 93,9 96,5 

Zdroj https://www.czso.cz/ 

 

Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která 

vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá 

https://www.czso.cz/
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na sto dětí. Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 

dětí do 15 let věku. Index stáří dosahuje v městysi Křižanov ke konci roku 2016 hodnoty 

97,28. Tato výše je průměrná ve srovnání s krajským a republikovým průměrem. 

Vývoj indexu stáří v letech 2012 – 2016 

 

 

 

2. 2 Sociální oblast 

V naší obci se nevyskytují žádné národnostní menšiny. Situace v městysi je stabilizovaná. 

Základní a problematické sociální situace jsou řešeny v rámci úřadu městyse. Úspěšně 

probíhá integrace, začlenění postižených klientů z Domova Kamélie do chodu městyse.  

2. 3 Spolková, osvětová a informační činnost   

V Křižanově působí 16 zájmových sdružení, spolků. Spolků, které spojují obyvatele obce 

a činí život v ní pestřejší nejen pro své členy, ale také pro ostatní obyvatele obce. Spolky 

z hlediska rozvoje obce působí hlavně v kulturní, společenské a sportovní oblasti. Významná 

je též práce s mládeží a dětmi v rámci spolkové činnosti. V obci vyvíjí svou činnost např. 

následující organizace:  

80 

85 

90 

95 

100 

105 

2012 2013 2014 2015 2016 

index stáří 
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Spolek dobrovolných hasičů Křižanov - členové sboru dobrovolných hasičů se účastní 

nejen soutěží v požárním sportu. Ve spolku je asi 78 členů a 30 dětí. 

Spolek Katolického domu v Křižanově -  pořádá různé kulturní, společenské a sportovní 

akce. V Katolickém domě pořádá divadelní představení ať už místní spolek Béčko a Tyjátr, 

nebo zde hostují jiná divadelní uskupení. Velmi oblíbené jsou i cestovatelské přednášky.  

V průběhu roku pořádají program pro děti zejména o jarních a podzimních prázdninách 

na farách v okolí. Hlavní táborová činnost probíhá na louce zapůjčené od ZD Budišov, kde 

staví vlastní tábořiště. Pořádají tábory pro různé věkové skupiny a rodiny. 

Vodotrysk, z. s. – členové spolku spravují Volnočasové centrum Křižanov a přilehlou 

komunitní zahradu (obojí vybudovali svépomocí) a pořádají pro veřejnost širokou škálu 

volnočasových, kulturních, uměleckých a sportovních akcí a aktivit, mnohdy spojené 

s osvětou (environmentální, mezigenerační dialog, fair trade). Některé jsou již tradiční nebo 

na tradice navazující (např. Velikonoční jarmark, Kateřinský jarmark, Pohřbívání basy, 

Dožínkové Rozloučení s prázdninami, Slavnostní zahájení adventu). Velká část činnosti 

je věnována dětem (např. Ples princů a princezen, tvořivá odpoledne, přespávačky, letní 

příměstský tábor). Angažují se také na poli umění, kdy pořádají různé výstavy, jak 

profesionálním výtvarníkům (např. L. Valík), tak i umělcům místního významu (L. Hrubý, 

J. Kovář, R. Šimák, Š. Parajka, E. Uhlíř, A. Stehlíková, M. Čarek) nebo nováčkům 

(K. Kněbortová). Podíleli se také na koncertech operního pěvce J. Pustiny, pořádali 

workshopy graffiti, camera obscura, scénický tanec, street dance, kreslení pravou mozkovou 

hemisférou aj., kurz první pomoci, baristický kurz. 

Vodotrysk původně vznikl jako redakce nového školního časopisu ZŠ, později fungoval jako 

neformální skupina dětí a mládeže. V roce 2011 založili občanské sdružení, v roce 2015 

se transformovali na spolek. V současné době má 30 členů. 

A-team Křižanováci - zaměření klubu je orientované na pořádání cyklistických závodů 

a  popularizaci cyklistického sportu. 

Myslivci zapsaný spolek - myslivecké sdružení se stará o místní lesy, provádí zajišťování 

krmení pro zvěř a stavbu veškerých mysliveckých zařízení. 

Klub důchodců Křižanov - klub seniorů se stará o využití volného času pro seniory v obci. 

Pořádá různé hry a soutěže a zajišťuje tematické přednášky týkající se různých oblastí, 
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především zdravotnictví a právní rady. Členové klubu pomáhají při různých kulturních 

akcích. 

Spolek SK FC Křižanov, z. s. byl založen v roce 1968 původně pod názvem FC Křižanov. 

V současnosti máme celkem 188 členů z toho 92 členů do 18let. 

Složení mužstev: 2 mužstva mužů 5 mládežnických družstev, které v současnosti hrají okresní 

soutěže OFS pod FAČR a tenisový oddíl. 

Profil naší činnosti: Provozují sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních 

a tělovýchovných aktivit. Touto činností organizují a vytváří materiální a tréninkové 

podmínky. Vytváří široké možnosti užívání našeho sportoviště pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména mládeže. Budují, provozují a udržují sportovní zařízení, která vlastníme nebo 

užíváme jako nájemci. Vedou své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních 

sportovních, etických, estetických a mravních pravidel. Svojí činností napomáhají k rozvoji 

veřejného života, kultury a zdraví  v místě působnosti, zejména formou další veřejné 

prospěšné činnosti. 

 

Volejbalisti - aktivní trávení volného času, rozšiřují povědomí o prospěšnosti sportu a vlivu 

na zdraví. Pořádají volejbalový turnaj. 

Aeroclub -  letiště pořádá vyhlídkové, sportovní letecké soutěže i na republikové úrovni. 

HC –Sokol - pořádá Křižanovský triatlon. 

TJ Efekt  -  cvičení pro ženy a dorost, pořádá Dětský karneval 

SRPŠ - spolek je nepolitickou organizací zastupující zájmy žáků při vzdělávání, výchově 

a rozvoji jejich osobnosti. Přispívá škole materiálními i finančními prostředky na zajišťování 

výchovné činnosti. Podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do školního života. 

Spolupracuje při různých akcích organizovaných školou. 

Český svaz chovatelů - pořádá a zúčastňuje se výstav domácího zvířectva. 
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3. HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Nezaměstnanost v městysi v letech 2016 - 2017 

Rok Počet uchazečů 

o zaměstnání 

Z toho ženy Podíl v % Z toho ženy 

2016 59 27 4,53 4,24 

2017 28 13 2,19 2,07 

 

Členění  dle průmyslu a podnikání 

 Registrované podniky 
Podniky se zjištěnou 

aktivitou 

Fyzické osoby 378 218 

Podnikající dle živnost. 

zákona 

324 178 

Fyzické osoby podnikající 

dle jiného než živnost. 

zákona 

32 21 

Právnické osoby 65 39 

Obchodní společnosti 29 21 

Družstva 1 1 

 

 

Řady1 

Řady2 
0 

20 

40 

60 

1 
2 

3 

4 

40-60 

20-40 

0-20 



 
 
 
 

 14 

3.1 Zemědělství 

Městys Křižanov je převážně zemědělský, hospodaří zde zemědělské družstvo Křižanovsko. 

Některé pozemky obhospodařují i jiné zemědělské subjekty se sídlem jinde. Tyto subjekty 

zaměstnávají nemalé množství občanů městyse. 

3. 2 Průmysl a stavebnictví  

Firma Stylstav s.r.o., která podniká ve stavebnictví, má velkou zaměstnanost, zabývá 

se výstavbou budov nebo prováděním specializovaných stavebních činností. Další firmou 

v městysi je Metal Impuls s.r.o. a firma Ferostar s.r.o., které se zabývají kovovýrobou. 

VVSKLO zpracovává sklo, vyrábí a prodává celoskleněné dveře  STYLUS, skleněné stěny, 

skleněné schody a pochozí desky, zábradlí, sprchové kouty, skleněné obklady a dekor, včetně 

návrhu zaměření a montáže. 

V městysi je řada živnostníků (klempíři, truhláři, instalatéři).  

3. 3 Služby 

V městysi sídlí zařízení krajského úřadu Domov Kamélie pro mentálně a tělesně postižené, 

toto zařízení zaměstnává asi 140 zaměstnanců. 

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace zaměstnává asi 50 

zaměstnanců. Samozřejmostí je i odpovídající počet zaměstnaných v rámci služeb občanům 

(obchody atd.). 

 

 

4. INFRASTRUKTURA 

4. 1 Technická infrastruktura 

Úroveň vybavenosti území patří k základnímu pilíři dalšího rozvoje a ovlivňuje kvalitu 

obytného a podnikatelského života v městysi. Je vybavena základní infrastrukturou. 
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Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci, veřejný vodovod, veřejné osvětlení, 

pokrytí internetem, částečné pokrytí digitální televizí. 

 

 

Městys Křižanov je členem Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, který vznikl jako 

dobrovolný svazek obcí SVK Žďársko. Byl založen s cílem zabezpečit zásobování pitnou 

vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích 

vodohospodářských děl v obcích, které byly sdruženy ve svazku. Celé území městyse 

je pokryto veřejným vodovodem a je odkanalizováno.  

 

V městysi je zajištěna dodávka elektrické energie. Městys vlastní a provozuje veřejné 

osvětlení, domácnosti jsou napojeny na rozvody plynu, území městyse je pokryto internetem. 

 

Plynofikace obce je realizovaná středotlakým a nízkotlakým plynovodem po celém území 

městyse. Jednotliví odběratelé jsou pak napojeni přes regulátory plynu. 

 

4. 2 Základní infrastruktura 

Křižanov poskytuje svým občanům poměrně širokou nabídku základní infrastruktury. 

V městysi najdeme úřad městyse, knihovnu, zdravotní středisko, sokolovnu, Katolický dům, 

kde se pořádají nejrůznější kulturní akce, jako jsou například plesy a výstavy, požární 

zbrojnice, kde působí místní sbor dobrovolných hasičů se zásahovou jednotkou, která stojí 

blízko Benešova náměstí. Přímo v budově radnice můžeme najít pobočku České pošty. 

V městysi máme prodejny s různým zaměřením (lékárna, pekárna, potraviny, drogerie, 

zelenina a ovoce, obchody s textilem, suvenýry, květiny). Městys vlastní i budovu 

zdravotního střediska. V Křižanově je železniční stanice na trati mezi Žďárem nad Sázavou 

a Tišnovem. Autobusová doprava využívá 5 autobusových zastávek. Stravovací služby 

najdeme ve třech restauracích. Ubytovací zařízení představuje rekreační středisko DRAK, 

ubytovat se lze omezeně i v budově zemědělského družstva. 

Vodovod 
Kanalizace 

a ČOV 
Plynofikace 

Veřejné 

osvětlení 

Veřejná 

prostranství 

náměstí 

Vodní 

plocha/ 

rybník 

Pokrytí 

internetem 
Jiné 

1 1 1 1 2 9 1 0 



 
 
 
 

 16 

 

Obecní 

úřad 

Pošta Banka Čerpací 

stanice 

Ubytovací 

zařízení 

Vlakové 

nádraží 

Zastávky 

autobusů 

Restaurace/ 

stravování 

Cukrárna/ 

jiné 

1 1 0 1 2 1 5 3 1+8 

 

4. 3 Dopravní infrastruktura 

Městysem prochází silnice první třídy 1/37, díky této komunikaci je v městysi vysoká 

hlučnost. Vzdálenost od nájezdu na dálnici je 9 km do Velkého Meziříčí nebo 17 km do Velké 

Bíteše. Místní komunikace jsou v délce 5 km, v současné době je technický stav těchto 

komunikací velmi špatný. Rádi bychom je zrekonstruovali. V zimním období tyto místní 

komunikace udržujeme ve spolupráci se zemědělským družstvem Křižanovsko. Páteřní síť 

silnic je v obci doplněna spojovacími, souběžnými či odbočujícími místními komunikacemi. 

Povrch těchto místních komunikací je převážně zpevněný se živičným povrchem, v některých 

případech potřebují silnice skutečně opravu. Kapacitní parkovací plochy jsou vybudovány 

na náměstí a za budovou zdravotního střediska. Další místa pro stání osobních vozidel 

se nacházejí za budovou základní školy a mateřské školy. Parkování osobních vozidel 

v městysi je dále umožněno v profilech místních komunikací. Individuální plochy pro 

parkování a odstavování vozidel včetně garáží se nacházejí převážně na soukromých 

pozemcích. 

V centru obce a částečně podél silnic první, druhé a třetí třídy jsou vybudovány chodníky 

v místech. Kde nejsou chodníky vybudovány, je k pohybu chodců využíván okraj silnice, 

jedná se ale o komunikace s vysokým  provozem dopravních prostředků. 

 

 4. 4 Dopravní obslužnost 

Městys není zapojen do integrovaného systému dopravy, ale integrovaná doprava je v jednání 

s ČD do roku 2020. 

Veřejná doprava je zajištěna autobusovou dopravou společnosti ZDAR, a.s a Bítešská 

dopravní společnost. V městysi najdeme 5 autobusových zastávek. Společnost zabezpečuje 

dopravu osob na meziměstských linkách v rámci Kraje Vysočina. 
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5. VYBAVENOST 

5. 1 Bydlení 

V roce 2013 bylo dokončeno zasíťování čtrnáct stavebních parcel v lokalitě Na Zahrádkách 

včetně chodníků a komunikací, byly nabídnuty k prodeji pro výstavbu rodinných domů. Dále 

dle vysokého zájmu by mělo dojít k územní studii další lokality pro výstavbu rodinných domů 

9 ha. Městys má velký zájem o podporu rozvoje bydlení, nové obecní byty nemá.  

 

Rok Počet domů Počet neobydlených 

domů 

Počet obecních bytů 

2017 560 27 11 

 

5. 2 Školství a vzdělávání 

Naše škola je úplnou základní školou a je postavena ve velmi rozsáhlém přírodním areálu 

o celkové výměře 17 441 m
2
, z toho budova školy zaujímá rozlohu 2 666 m

2
, skleník 208 m

2
, 

ostatní plocha včetně školního hřiště je 14 567 m
2
. V budově prvního stupně jsou umístěny 

šatny pro žáky 1. stupně, třídy 1., 2. a 3. ročníku, dále jedna třída 5. ročníku, školní družina 

a počítačová učebna, která je vybavena interaktivní tabulí. V druhé budově jsou v přízemí 

prostory pro mateřskou školu, šatny pro žáky 2. stupně, jídelna, cvičná kuchyňka, učebna 

výtvarné výchovy a malá tělocvična. Dále zde mají kmenovou učebnu třídy 4., 5. B, 6. B a 7. 

ročníku. Ostatní třídy (6. A., 8. a 9. ročník) mají kmenové třídy ve 2 NP, kde jsou rovněž 

i odborné učebny, školní knihovna, sborovna a kabinety učitelů.  

Samostatnými učebnami jsou počítačová učebna, učebna cizích jazyků, chemie/fyziky 

a učebna s IAT, která v tomto školním roce sloužila zároveň jako odborná učebna hudební 

výchovy.  

U školy je rozlehlý školní pozemek, kde realizujeme vyučování volitelných předmětů 

a pracovních činností (pěstitelské práce). V rámci těchto předmětů pečujeme rovněž 

i o certifikovanou přírodní zahradu. K výuce tělesné výchovy je využíváno i hřiště místního 

fotbalového klubu. 

K 1.1.2021 Základní škola Mateřská škola 

Dojíždějící 94 18 

Místní 177 78 
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Do místní základní školy a mateřské školy dojíždějí žáci z okolních obcí Sviny, Kozlov, 

Jívoví, Kundratice, Horní Libochová, Dolní Libochová, Nová Ves, Moravec, Pikárec, 

Kadolec, Heřmanov, Dobrá Voda. 

5. 3 Zdravotnictví 

V městysi má ordinaci jeden praktický lékař pro dospělé, jeden lékař pro děti a dorost, tři 

stomatologické ordinace. Částečnou činnost zde zajišťuje jeden gynekolog. Jeden odborník 

v oblasti logopedie. Z pohledu dostupnosti můžeme hodnotit základní zdravotní péče jako 

dostatečnou. Za ostatními specializovanými lékaři a lékařskými obory dojíždí obyvatelé obce 

do Velkého Meziříčí (lůžková zařízení nemocnice sv. Zdislavy (9 km), nemocnice Nové 

Město na Moravě (24 km), krajská nemocnice Jihlava (40 km). Zdravotnická záchranná 

služba přijíždí do Křižanova z Velkého Meziříčí, Nového Města na Moravě, z Velké Bíteše. 

Do budoucna bude zajisté problém s udržením základních zdravotnických služeb 

ve stávajícím rozsahu z důvodu nedostatku lékařů, protože se jedná o venkovské obvody, 

o které mezi začínajícími lékaři není zájem. Městys bude muset proto počítat s určitými 

motivačními nabídkami. 

5. 4 Sociální péče 

Komunitní plánování sociálních služeb v městysi je zajišťováno ve spolupráci s ORP Velké 

Meziříčí. Sociální služby, jejich rozsah a způsob zajištění zabezpečuje pečovatelská služba, 

v městysi je terénní a ambulantní služba zřizovaná městysem od roku 2003. Kapacita je 65 

klientů, cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení od 27 let výše. V našem městysi 

je pouze jedno pobytové zařízení Domov Kamélie, zřizovatelem je Kraj Vysočina, je určeno 

pro osoby zdravotně a mentálně postižené, má zaregistrované různé služby jako domov pro 

osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení atd. Má kapacitu 142 klientů, nyní zde 

probíhá transformace a klienti se stěhují do dalších měst a obcí v regionu. 

Městys Křižanov s tímto zařízením spolupracuje, pro 60 klientů tohoto zařízení je ustanoven 

opatrovníkem. Naši občané využívají pobytových sociálních služeb ve Velkém Meziříčí, 

Žďáru nad Sázavou a na Mitrově. Podmínky pro život seniorů je bezbariérovost zdravotního 

střediska a lékárny. 
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5. 5 Kultura 

Městys aktivně podporuje kulturní, sportovní a společenský život v obci. Součástí kulturního 

života obce jsou akce v oblasti hudby, výtvarného umění, divadla, sportu a tradic, které jsou 

určeny jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky Jedná se např. o plesy spolků 

a zájmových sdružení, divadelní představení, výstavy a besedy. K nejznámějším kulturním 

a společenským akcím patří například Dětský den na Škrejblíku, Velikonoční jarmark, 

Zahájení adventu, Kateřinský jarmark, Pálení čarodějnic, Středověký podvečer.  

 

5. 6 Cestovní ruch 

Městys Křižanov je také turistickou destinací. Informační servis a služby spojené 

se zajištěním potřeb cestovního ruchu poskytuje Knihovna a informační centrum. 

Mezi turistické zajímavosti v městysi a místní části Bojanov můžeme zařadit:  

 Kapli svaté Barbory; 

 Boží muka;  

 Mariánský sloup; 

 Pamětní desku padlým za 2. světové války;  

 Kamenný kříž;  

 Památník sv. Zdislavy; 

 Kostel sv. Václava; 

 Kaple sv. Jana Nepomuckého. 

 Park při Domovu Kamélie 

 

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Městys Křižanov se nachází na Českomoravské vrchovině. Díky svému uspořádání je řazen 

mezi zemědělské obce. Na území městyse se nachází mnoho lesních porostů, dále bloky polí, 

luk a mezí. 

Územím Křižanova protéká potok Libochůvka a potok Nový, oba patří do Povodí Moravy. 

V městysi nelze objektivně hodnotit kvalitu ovzduší, jelikož se v tu nenachází žádná měřící 
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stanice monitorující situaci ovzduší. V městysi ani v jejím okolí se však nenachází žádný 

velký zdroj znečišťování ovzduší. Mezi menší zdroje znečištění ovzduší lze zařadit malé 

zemědělské či průmyslové provozy, motorová vozidla či topeniště rodinných domů. Mezi 

hlavní zdroje hluku jsou považována motorová vozidla. 

6.1 Odpadové hospodářství 

Svoz a likvidace odpadů jsou z velké části realizovány prostřednictvím svozové firmy a dále 

firmy, na jejichž skládky je především směsný komunální odpad ukládán. Městys je také 

zapojen do zpětného odběru. 

 Komunální odpady likviduje firma Technické služby VM s.r.o.  

 AVE Vysočina s.r.o., Žďár nad Sázavou  

Dále mají občané možnost třídit textil, elektroodpad, kovy a bioodpad. Sběrný dvůr 

je v městysi zřízen. Firma AVE Vysočina s.r.o. zajišťuje svoz a likvidaci tříděných 

a  nebezpečných odpadů ze sběrných míst a sběrného dvora městyse.  

Městys je zapojen do systému zpětného odběru prostřednictvím firem:  

 EKO-KOM, a.s. 

 ELEKTROWIN, a.s. 

 ASEKOL, s.r.o. 

 Ekolamp s.r.o.  

 ECOBAT s.r.o.  

Biologický odpad mohou občané ukládat do kontejnerů, které jsou umístěny po obci a poté 

vyváženy do kompostárny. 

Struktura vytříděného odpadu a náklady v Kč na jednotlivé druhy odpadů 

Druh  
Papír Plast Sklo 

Biologický 

odpad 

Nebezpečný 

odpad 

Objemný 

odpad 

Komunál. 

odpad 

Stavební 

odpad 

Rok  

2015 66 565 196  713 20 536 26 292 63 117 180 108 731 165  

2016 53 7 92 189 186 19 217 1 339 67310 213 031 1 196 735 3 872 
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Úhrada od občanů a zpětný odběr v Kč 

Rok Úhrada občanů Zpětný odběr 

2015 815 625 365 540 

2016 879 604 387 314 

 

6.2 Veřejná zeleň 

Obec investuje nemalé finanční prostředky do údržby zeleně v městysi. Revitalizace zeleně 

proběhla např. v lokalitě U hřbitova, Benešovo náměstí, částečně Masarykovo náměstí - 

výsadba lipové aleje. Městys se snaží využívat dotačních titulů z operačního programu 

životního prostředí a rozšiřovat zeleň v intravilánu obce. 

6.3 Ekologická zátěž 

Na území městyse a jeho okolí je navrženo provedení podrobného průzkumu vzhledem 

k následujícím okolnostem: 

 Provedenými průzkumnými pracemi v roce 2017 byl zjištěn negativní vliv 

historického provozu bývalé provozovny kovovýroby. 

 Kontaminace acetonem, jodem, fosforem a methanfetaminem souvisí s výrobou 

omamných látek v místě bývalé nelegální varny a jejího bezprostředního okolí. 

 V okolí Křižanova se nacházejí 3 skládky (skládka u hřbitova, skládka u Nového 

rybníka a skládka v lomu), kam byly historicky ukládány odpady z podniků na území 

městyse. 

Dosud nebyl zjišťován vliv skládek na podzemní vodu a okolní ekosystémy. 

 

7. SPRÁVA MĚSTYSE 

7. 1 Úřad městyse a kompetence městyse 

Městys Křižanov je obcí I. typu úkoly samostatné působnosti vykonává úřad městyse 

Křižanov. Vykonává úkoly, které mu uloží zastupitelstvo městyse a pomáhá výborům 

a  komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost městyse. 

Každý úřad obce – městyse má ze zákona povinnost: 
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 podávat informace žadatelům 

 plnit úkoly uložené zastupitelstvem městyse  

 pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti 

 vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci 

rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí 

 zřídit na veřejně dostupném místě úřadní desku  

Úřad městyse Křižanova tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci městyse 

zařazení do úřadu městyse. 

V čele úřadu je starosta. Místostarosta se podílí na výkonu funkce starosty ve vymezených 

oblastech a zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Tato funkce je neuvolněná. 

Tajemník je pracovníkem úřadu a je nadřízený všem pracovníkům úřadu. Oddělení matriky, 

evidence obyvatel a správy hřbitova je zajišťováno jedním pracovníkem na plný úvazek. 

Oddělení rozpočtu a financování a pokladna jsou zajišťovány dvěma zaměstnanci se dvěma 

plnými úvazky. Správu lesa zajišťuje jeden pracovník na plný úvazek. Městys zajišťuje 

opatrovnictví pro 60 klientů Domova Kamélie a občany městyse. Tato činnost je zajišťována 

dvěma zaměstnanci v rozsahu 1,25 pracovního úvazku. Městys zajišťuje také pečovatelskou 

službu třemi zaměstnanci v rozsahu 2,25 pracovního úvazku. Do úřadu městyse jsou dále 

zařazeni pracovníci v dělnických profesích, kteří zajišťují: 

Údržbu lesa – 2 pracovníci v rozsahu dvou pracovních úvazků. 

Údržbu veřejných prostranství a zeleně – celoročně 3 pracovníci v rozsahu 3 pracovních 

úvazků.  

Správu sběrného dvora – jeden pracovník s pracovním úvazkem 0,75.  
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7. 2 Hospodaření městyse 

Rozpočty městyse byly schváleny jako deficitní. Schodek byl vždy vyrovnán finančním 

zůstatkem z předchozího roku. 

2013 Sociální služby  144 000,00 

Dětské hřiště 400 000,00 

Návrh územního plánu 147 000,00 

Aktivní politika 

zaměstnanosti 

400 623,00 

2014 Sociální služby 165 000,00 

Osvětlení přechodů 70 366,00 

Hospodaření v lesích 58 266,00 

Snížení energetické 

náročnosti Sokolovny 

2 439 468,00 

Aktivní politika 

zaměstnanosti 

332 130,00 

2015 Snížení energetické 

náročnosti ZŠ a MŠ 

5 568 259,00 

 Sociální služby 181 500,00 

 Aktivní politika 

zaměstnanosti 

412 984,00 

 Revitalizace zeleně 620 934,00 

 Svoz biologicky 

rozložitelných odpadů 

2 258 423,00 

 Obnova kaple v Bojanově 196 370,00 

2016 Sociální služby  190 000,00 

Aktivní politika 

zaměstnanosti 

392 000,00 

Projektová dokumentace 

Boží muka 

4 606,00 

Hospodaření v lesích 25 180,00 
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Oprava a odbahnění Kolařík 1 238 000,00 

Oprava a odbahnění 

Výmyslík 

1 266 000,00 

2017 

 

Sociální služby 199 000,00 

Snížení energetické  

náročnosti zdravotního 

střediska 

49 260,00 

 Chodník u kostela 790 000,00 

Lesní hospodářský plán 60 855,00 

Hospodaření v lesích 61 045,00 

 

Majetek obce nemovitý 

Bytový dům u zámku Byty jsou pronajaty. 

Dům kde sídlí pečovatelská služba Je využíván, byty jsou pronajaty. 

Dům bývalé spořitelny Využíván jako knihovna, byty pronajaty. 

Budova radnice Historická památka, úřad městyse. 

Hasičská zbrojnice Plně využita SDH. 

Sokolovna Využívá se ke kulturním a společenským 

akcím. 

Zdravotní středisko Plně využito lékaři, další pronájmy. 

Bývala budova zdravotního střediska  Budova je nevyužita, špatný stav. 

Základní a mateřská škola  Budova využita plně. 
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Katastrální 

území 

Orná půda Travní 

porost 

Ostatní 

plocha 

Zastavěná 

plocha 

Vodní 

plocha 

Les 

Sviny  349 m
2
    908238 m

2
 

Kadolec 24 199 m
2
      

Březejc      15822 m
2
 

Kúsky 19 557 m
2
      

Horní 

Libochová 

  347 m
2
    

Křižanov 370330 m
2
  350274 m

2
 14648 m

2
 208415 m

2
 1054185 m

2
 

Bojanov  40367 m
2
 25296 m

2
 195841 m

2
   

 

Ve vlastnictví městyse jsou další tři památky - Boží muka a Mariánský sloup a kamenný kříž. 

 

7. 3 Bezpečnost 

Městys Křižanov neprovozuje obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku 

obyvatel provádí v rámci výkonu své služby služebna Policie ČR ve Velkém Meziříčí. 

Městys nemá k dispozici přehled o činech spáchaných na území městyse. Bezpečnost obce 

v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů, působící v městysi, Hasičský 

záchranný sbor a další složky Integrovaného záchranného systému. Nejbližší výjezdové místo 

je ve Velkém Meziříčí časovou dostupností cca 10 min. Městys je vybaven místním 

bezdrátovým rozhlasem, který je možné využít pro rychlé předávání informací obyvatelům 

obce v případě živelné katastrofy či jiného krizového stavu. 

 

7. 4 Vnější vztahy a vazby obce 

Městys Křižanov je členem svazku obcí SVK Žďársko, zde přispívá ročně částkou 189 200 

Kč. 

Je členem Most Vysočiny o. p. s. Tato obecně prospěšná společnost se zformovala na základě 

vzniklého mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko. Jedním z klíčových úkolů je 

dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v regionu. Zástupcem městyse 
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je místostarostka Radomíra Schmidová a ředitel ZŠ a MŠ Křižanov pan Daniel Ubr. Roční 

příspěvek městyse je 30 000 Kč. 

Partnerské obce městyse jsou Měřín, Osová Bítýška, Hamry, Radostín nad Oslavou, Nížkov.  

2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 
Analýza SWOT je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků 

o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud 

možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného 

objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování 

silných stránek a odstraňování nebo alespoň omezování slabých stránek, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí, a naopak se omezuje dopad 

identifikovaných ohrožení. 

 

Posouzením vnitřní situace městyse byly identifikovány silné a slabé stránky a na jejich 

základě pak byly stanoveny možnosti a potenciál městyse. Prostřednictvím vnější analýzy, 

tj. stanovením příležitostí a ohrožení pro městys pak byly posouzeny okolnosti a tendence, 

které jsou pro městys důležité a vyžadují reakci. 

. 

SILNÉ STRÁNKY POZITIVA 

ROZVOJOVÉ FAKTORY 

SLABÉ STRÁNKY NEGATIVA, 

PROBLÉMY 

1. Strategicky výhodná poloha 1. Negativní vliv lokálních topenišť 

2. Stabilní počet obyvatel městyse 2. Nedostatečná síť chodníků 

3. Základní a mateřská škola přímo v městysi, 

dostupnost mimoškolní péče 

3. Stav silnic III. třídy, části mostků a lávek, 

některých místních a účelových komunikací 

4. Začlenění lidí s handicapem do komunity 4. Chybí multifunkční sportovní zařízení 

5. Galerie v městysi 5. Malá nevyhovující tělocvična v ZŠ 

6. Existence rozvojových ploch k budoucnu 

využití (zástavba) 

6. Chybí sociální byty a služby (sociálně 

znevýhodněné občany, seniory) 

7. Napojení městyse na technické sítě, 

vodovod, kanalizace, plynofikace, ČOV 

7. Chybí ubytovací zařízení v centru pro 

rozvoj cestovního ruchu (koupaliště) 

8. Funkční systém likvidace a třídění odpadů 8. Podnikající osoby se sídlem jinde 

9. Fungující provozovna České pošty 9. Zlepšení dopravy k vlakovým spojům 
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10. Hřiště pro nejmenší a pro větší děti 10. Parkovací místa- jejich rozšíření 

11. Zrekonstruovaná sokolovna 11. Neexistence zasíťovaných pozemku 

pro výstavbu 

12. Nově vydaný územní plán 12. Nedostatečný prostor pro urnové hroby 

(kolumbárium) 

13. Široké možnosti pro společenské vyžití 13. Snížení energetické náročnosti budov 

v majetku městyse (zdroje tepla) 

14. Aktivní spolkový život a duchovní život v 

městysi 

14. Chybějící peněžní a bankovní služby více 

peněžních ústavů 

15. Počet památek v městysi 15. Ekologická zátěž (zamoření podzemních 

vod v městysi) 

16. Knihovna a informační centrum 16. Zamoření některých budov v městysi po 

varně pervitinu 

17. Dopravní obslužnost 17. Nevyužité budovy v městysi  

18. Zdravotnické zařízení v městysi 

(bezbariérovost) 

18. Chybí cyklostezka na železniční stanici 

(2km vzdálenou) 

19. Pečovatelská služba pro občany  

20. Obchodní síť (potraviny, textil)  

21. Vyšší množství rybníků (chov ryb)  

22. Dostupnost bankomatu v městysi  

23. JDH hasiči (bezpečnost)  

 

B. 1. STRATEGICKÁ VIZE  

Strategická vize popisuje stav městyse, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo a v tomto 

smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části. Vize je sice obecnou formulací 

žádoucího budoucího stavu, ale neměla by být chápána jako nepotřebná formalita. Diskusí 

a správnou formulací vize je možné uvědomit si, k čemu by měl rozvoj městyse Křižanova 

směřovat a tedy i které aktivity mají být v dalším rozvoji realizovány prioritně. Dobře 

navržená vize nemá být navržena formálně (měla by být „šita na míru“) a má být přiměřeně 

ambiciózní (tedy ani „vzdušné zámky“, ani „údržba“). 
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Vize je zpracována jako shrnující věta a následně specifikována výstižným popisem několika 

pilířů, na nichž má naplnění vize spočívat. Vize je chápána jako obecná formulace žádoucího 

budoucího stavu a měla by být oporou pro budoucí rozvoj s důrazem na aktivity, které jsou 

pro městys prioritou. 

 

 

STRATEGICKÉ OBLASTI ROZVOJE 

 

Městys má vytýčeny čtyři základní strategické oblasti rozvoje 

 

 

 

1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

1. 1 Priorita bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích, cyklostezka, 

 

3. 1 Odpadové hospodářství 

1. 2 Priorita místní a účelové komunikace, 

mostky, propustky, lávky 

3. 2 Ochrana krajiny a přírody 

 

 

 

2. EKONOMICKÝ ROZVOJ A KVALITA 

ŽIVOTA 

4. ROZVOJ MĚSTYSE A PROPAGACE 

 

2. 1 Priorita technická infrastruktura 

 

4. 1 Priorita občanská 

2. 2 Priorita služby a občanská vybavenost 4. 2 Priorita informační 

2. 3 Priorita budovy, stavby, bytový fond  

2. 4 Priorita lesní hospodářství  

2. 5 Priorita památky, kultura, volný čas  

2. 6 Priorita jednotka sboru dobrovolných  

        hasičů 

 

2.7 Priorita pozemkové úpravy  
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B. 2. OPATŘENÍ A AKTIVITY 
Záměr Výstavba chodníků 

Strategická oblast 1. Dopravní infrastruktura 

Priorita 1.1 Bezpečnost provozu na pozemních                     

komunikacích, cyklostezka 

Popis záměru Zpracování studie, možnosti výstavby 

chodníků a umístění bezpečnostních prvků, 

vyrovnání majetkoprávních vztahů, 

projektové práce, realizace. 

Přínos pro městys Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích především z hlediska pohybu. 

Odhadované náklady s DPH 10 000 000 Kč 

Způsob financování dotace SFDI, městys 

Termín 2018 - 2020 

Odpovědnost starosta  

 

Záměr Oprava, rekonstrukce a výstavba 

komunikací, mostků, propustků 

Strategická oblast 1. Dopravní infrastruktura 

Priorita 1. 2 Místní a účelové komunikace, mostky 

Popis záměru Vypracování projektů, realizace oprav či 

rekonstrukce komunikací mostků a 

propustků. 

Přínos pro městys Zlepšení dopravní infrastruktury 

Odhadované náklady s DPH 20 000 000 Kč 

Způsob financování dotační zdroje SFDI, MMR, městys 

Termín 2019 - 2020 

Odpovědnost starosta  

 

Záměr Úprava Masarykova náměstí 

Strategická oblast 1. Dopravní infrastruktura 

Priorita 1.1 Bezpečnost provozu na pozemních          

komunikacích, cyklostezka 

Popis záměru Úprava Masarykova nám., vybudování 

parkovacích míst, komunikací, odvodnění 

ploch.  

Přínos pro městys Zlepšení pro obyvatele náměstí. 

Odhadované náklady s DPH 16 000 000 Kč 

Způsob financování dotace SFDI, městys 

Termín 2019 

Odpovědnost starosta  
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Záměr Modernizace veřejného osvětlení 

a rekonstrukce 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.1 Technická infrastruktura 

Popis záměru Postupná rekonstrukce VO, rozšíření 

v rozvojových lokalitách.  

Přínos pro městys Zlepšení kvality osvětlení, omezení poruch a 

výpadků, úspory finančních prostředků. 

Odhadované náklady s DPH 4 000 000 Kč 

Způsob financování městys, MPO program Efekt 

Termín 2019 - 2021 

Odpovědnost starosta  

 

Záměr Příprava rozvojových ploch pro výstavbu 

rodinných domů 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.1 Technická infrastruktura 

Popis záměru Zpracování studie pro novou výstavbu 

v rozvojových lokalitách, projektová 

dokumentace a realizace infrastruktury. 

Přínos pro městys Vznik nových lokalit k výstavbě domů, 

nárůst počtu obyvatel. 

Odhadované náklady s DPH nelze odhadnout 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2019 

Odpovědnost starosta  

 

Záměr Sociální služby 

Strategická oblast 2. Ekonomicky rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.2 Služby a občanská vybavenost 

Popis záměru Zajištění zájmu o možnosti financování, 

nabídka sociálních služeb, např. dovoz obědů, 

nákupů, dovoz k lékaři. 

Přínos pro městys Zaměřeno především na starší občany, 

možnost žít v prostředí, kde jsou zvyklí, 

občanů se zdravotním omezením. 

Odhadované náklady s DPH 200 000 Kč za rok 

Způsob financování městys, dotace z Kraje Vysočina 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost starosta, sociální pracovníci, tajemník 
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Záměr Sociální byty  

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.2 Služby a občanská vybavenost 

Popis záměru Projektová dokumentace, výstavba bytu pro 

sociálně znevýhodněné občany. 

Přínos pro městys Umožnit bydleni pro různé sociální skupiny, 

matky samoživitelky, sociálně slabé, starší 

občany. 

Odhadované náklady s DPH 10 000 000 Kč  

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2019 - 2022 

Odpovědnost starosta, tajemník 

 

Záměr Multifukční hřiště při ZŠ a MŠ 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.2 Služby a občanská vybavenost 

Popis záměru Vybudovat multifunkční hřiště pro potřeby 

dětí v Základní  a mateřské škole. 

Přínos pro městys Zlepšení kvality vzdělávaní ve škole. 

Odhadované náklady s DPH 4 000 000 Kč 

Způsob financování dotace MMR, městys 

Termín 2018 

Odpovědnost místostarosta, ředitel školy 

 

Záměr Mobiliář městyse 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.2 Služby a občanská vybavenost 

Popis záměru Vybavení městyse lavičkami, odpadkovými 

koši, nádobami na květiny, stojany na kola, 

vymezovací a zahrazovací sloupky. 

Přínos pro městys zlepšení  

Odhadované náklady s DPH 750 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 

Odpovědnost místostarosta, starosta, tajemník 
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Záměr Rekonstrukce, snížení energetické 

náročnosti budovy v majetku městyse ul.  

Dlouhá č.p.103 (pečovatelská služba) 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2. 3 Budovy a stavby, bytový fond 

Popis záměru Projektová dokumentace, výměna zdroje 

tepla a zateplení budovy, rekonstrukce. 

Přínos pro městys Úspora energií, přístup do budovy umožněn  

i osobám se zdravotním handicapem. 

Zlepšení kvality služeb pečovatelského 

domu. 

Odhadované náklady s DPH nelze odhadnout 

Způsob financování dotace SFŽP, městys 

Termín 2019 - 2021 

Odpovědnost starosta, sociální pracovník, tajemník 

 

Záměr Rekonstrukce tělocvičny 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.3 Budovy a stavby, bytový fond 

Popis záměru Vybudování nově tělocvičny, sportovní 

zázemí pro ZŠ a MŠ a širokou veřejnost. 

Přínos pro městys Náhrada za malou nevyhovující tělocvičnu. 

Odhadované náklady s DPH 40 000 000 Kč 

Způsob financování dotace 

Termín 2020 - 2022 

Odpovědnost starosta, ředitel školy 

 

Záměr Přístavba ZŠ MŠ a výměna tepelného 

zdroje  

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.3 Budovy a stavby, bytový fond 

Popis záměru Projektová dokumentace, přístavba ZŠ a MŠ, 

výměna tepelného zdroje. 

Přínos pro městys Rozšíření možnosti vzdělávání dětí v MŠ, a 

na 1 stupni ZŠ zlepšení zaměstnanosti  

obyvatel. 

Odhadované náklady s DPH Nelze odhadnout 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2020 - 2022 
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Odpovědnost starosta, ředitel školy 

 

Záměr Infrastruktura do ZŠ 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.3 Budovy a stavby, bytový fond 

Popis záměru Rekonstrukce a znovu vybavení celého křídla 

ZŠ. 

Přínos pro městys Zlepšení vybavení učeben pro 2 stupeň ZŠ, 

zlepšení kvality výuky. 

Odhadované náklady s DPH 16 000 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2019 

Odpovědnost starosta, ředitel školy. 

 

Záměr Obnova lesa a lesní porosty 

Strategická oblast 2.Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.4 Lesní hospodářství 

Popis záměru Trvalá péče o lesní porosty, dle 

hospodářského plánu investice do 

budoucnosti. 

Přínos pro městys Zhodnocení lesa, těžba. 

Odhadované náklady s DPH 1 500 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost starosta, lesní hospodář 

 

Záměr Sportovní areál  

Strategická oblast 2.Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.5 Památky, kultura, volný čas 

Popis záměru Projektová dokumentace, realizace, i 

výstavba budov. 

Přínos pro městys Vznik sportovního a rekreačního areálu,  

podpora pohybových aktivit pro občany 

městyse. Podpora zdravého životního stylu. 

Odhadované náklady s DPH 10 000 000 Kč  

Způsob financování dotace, městys, SK-FC Křižanov 

Termín 2020 - 2022 

Odpovědnost členové SK FC 
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Záměr Obnova památek Boží muka, Mariánský 

sloup 

Strategická oblast 2.Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.5 Památky, kultura, volný čas 

Popis záměru Projektová dokumentace, oprava památek. 

Přínos pro městys Zachování památek v městysi. Zlepšení 

postoje k historii městyse. 

Odhadované náklady s DPH 700 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost místostarosta 

 

Záměr Rozšíření hřbitova o urnové hroby 

(kolumbárium), chodníky 

Strategická oblast 2.Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.5 Památky, kultura, volný čas 

Popis záměru Projektová dokumentace, vybudování 

kolumbária.  

Přínos pro městys Zlepšení stavu hřbitova, péče o kulturní  

dědictví.  

Odhadované náklady s DPH 2 000 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2019 - 2022 

Odpovědnost starosta, matrikářka 

 

Záměr Kulturní a sportovní akce 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.5 Památky, kultura, volný čas 

Popis záměru Pořádání různých kulturních a sportovních 

akcí, podpora vzniku nových tradic. 

Přínos pro městys Zlepšení vztahu občanů k 

obci a k sobě navzájem, podpora 

komunitního dění. 

Odhadované náklady s DPH 500 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost finanční výbor městyse 
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Záměr Přístavba a rekonstrukce HZ 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.6 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Popis záměru Projekt řeší přístavbu HZ, nevyhovující 

dispoziční řešení pro plnění povinností 

jednotky. 

Přínos pro městys Udržení akceschopnosti jednotky do JPO III 

Odhadované náklady s DPH 6 500 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2020 

Odpovědnost starosta, hasiči 

 

Záměr Akceschopnost jednotky dobrovolných 

hasičů 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.6 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Popis záměru Nákup vybavení pro jednotku sboru  

dobrovolných hasičů obce. 

Přínos pro městys akceschopnost jednotky 

Odhadované náklady s DPH 500 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost starosta, hasiči 

 

Záměr Pozemkové úpravy 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.7 Pozemkové úpravy 

Popis záměru Narovnání vlastnických vztahů k 

pozemkům, řešení přístupových cest,  

scelování protierozní opatření, řešení  

udržitelnosti vody v krajině.  

Přínos pro městys Zjištění možnosti realizace pozemkových  

úprav v závislosti na největších vlastnících  

výměry pozemků v městysi. 

Odhadované náklady s DPH nelze odhadnout 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost starosta, tajemník 
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Záměr Sběrné nádoby v městysi 

Strategická oblast 3.Životní prostředí 

Priorita 3.1 Odpadové hospodářství 

Popis záměru Nákup vybavení nádob na tříděný odpad 

Přínos pro městys Rozšíření možnosti ukládání tříděných  

odpadů, zvýšení kvality služeb pro občany.  

Zlepšení stavu životního prostředí.  

Odhadované náklady s DPH 500 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost starosta, tajemník 

 

Záměr Péče o veřejnou zeleň 

Strategická oblast 3. Životní prostředí 

Priorita 3.2 Ochrana krajiny a přírody 

Popis záměru Nákup vybavení pro údržbu veřejné zeleně 

Přínos pro městys Zvýšení efektivity a kvality prací spojených 

s údržbou zeleně. 

Odhadované náklady s DPH 500 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost starosta 

 

Záměr Obnova hrází rybníků a odbahnění 

Strategická oblast 3. Životní prostředí 

Priorita 3.2 Ochrana krajiny a přírody 

Popis záměru Projektové práce, realizace, opravy hrází a 

přítoků 7 rybníků. 

Přínos pro městys Zadržení vody v krajině. 

Odhadované náklady s DPH 40 000 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost starosta, místostarosta, tajemník 
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Záměr Výsadba a úprava zeleně alejí 

Strategická oblast 3. Životní prostředí 

Priorita 3. 2 Ochrana krajiny a přírody 

Popis záměru Výsadba veřejné zeleně v nových lokalitách. 

Přínos pro městys Vznik krajinných prvků. 

Odhadované náklady s DPH 3 000 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost starosta, místostarosta 

 

Záměr Analýza rizik v městysi a okolí 

Strategická oblast 3. Životní prostředí 

Priorita 3.2 Ochrana krajiny a přírody 

Popis záměru Analýza rizik. Vliv zdrojů kontaminace 

v katastru městyse. 

Přínos pro městys Vyhodnocení rizikových oblastí 

Odhadované náklady s DPH 6 000 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018 

Odpovědnost místostarosta 

 

Záměr Sanace ekologické zátěže 

Strategická oblast 3. Životní prostředí 

Priorita 3.2 Ochrana krajiny a přírody 

Popis záměru Sanace ekologických zátěží – analýza rizik 

Přínos pro městys Odstranění a zlepšení kvality života v městysi 

Odhadované náklady s DPH nelze odhadnout 

Způsob financování dotace, kraj, městys 

Termín 2020 

Odpovědnost místostarosta  
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Záměr Podpora spolků a sdružení 

Strategická oblast 4. Rozvoj městyse a propagace 

Priorita 4.1 Občanská aktivita 

Popis záměru Finanční podpora a propagační podpora 

spolků. 

Přínos pro městys Možnost společného trávení volného času, 

zlepšení mezilidských vztahů. Podpora 

komunitního života v obci. 

Odhadované náklady s DPH nelze odhadnout 

Způsob financování dotace 

Termín 2018 - 2022 

Odpovědnost Finanční výbor městyse 

 

Záměr Informační systém obce 

Strategická oblast 4. Rozvoj městyse a propagace 

Priorita 4.2 Informační 

Popis záměru Ukazatele informací, značení ulic, směrovky 

Přínos pro městys Zlepšení informací pro občany, návštěvníky 

městyse. 

Odhadované náklady s DPH 1 000 000 Kč 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2018  

Odpovědnost starosta 

 

 

Doplněný záměr : 

Záměr Rekonstrukce ZŠ a MŠ Křižanov 

Strategická oblast 2. Ekonomický rozvoj a kvalita života 

Priorita 2.3 Budovy a stavby, bytový fond 

Popis záměru Projektová dokumentace, rekonstrukce ZŠ a 

MŠ Křižanov, úprava venkovních ploch 

Přínos pro městys Zlepšení kvality vzdělávání dětí a podmínek 

výuky 

Odhadované náklady s DPH Nelze odhadnout 

Způsob financování dotace, městys 

Termín 2021 - 2022 

Odpovědnost starosta, ředitel školy 

Stav záměru Projekt 
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B. 3. PODPORA A REALIZACE  

 
Ve strategickém plánu rozvoje městyse Křižanova na období 2018 - 2020 byl stanoven nejen 

směr rozvoje městyse, ale i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. 

V rámci úspěšnosti cílů je třeba zapojit všechny subjekty městyse (soukromý sektor, 

neziskový sektor, veřejnost, atp.). 

Pro zajištění kvalitní realizace dokumentu je třeba stanovit subjekty a osoby odpovědné nejen 

za řízení realizace, ale i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit.  

Starosta městyse dále koordinuje zapojení ostatních aktérů rozvoje městyse do realizace 

plánu. Tento rozvojový dokument vchází v platnost schválením zastupitelstvem městyse 

a je platný pro období 2018 – 2022. Je nástrojem pro strategické vedení, přispěje k řízenému 

a úspěšnému rozvoji obce.  

 

Realizace strategického dokumentu bude zajištěna o projektových záměrech, způsobu jejich 

financování, průběžně upravuje a aktualizuje seznam projektových záměrů. 

Objem rozpočtu v příštích letech nemusí umožnit řešit všechny projekty, úspěšný rozvoj bude 

dle úspěšnosti získání dotačních finančních prostředků. 
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Dílčí revize dokumentu budou probíhat v případě potřeby, minimálně ke konci každého 

kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků a sestavování běžného 

rozpočtu městyse. Změny budou prováděny přímo v dokumentu. 

Kroky  Kdo  Činnost Kdy Výstupy 

Kontrola Osoba pověřená 

vedením 

městyse. 

Průběžná 

kontrola. 

1x ročně Informace pro 

vedení obce 

a pracovní 

skupinu. 

Evidence 

nových  

návrhů a 

připomínek. 

Shromažďování  

podkladů od 

obce, občanů 

Osoba pověřená 

vedením 

městyse. 

Shromažďování  

podkladů od 

obce, občanů a 

institucí. 

 

Průběžně Informace pro 

vedení obce, 

pracovní 

skupinu  

a 

realizátory. 

projektů 

Příprava 

aktualizace  

aktivit. 

 

Osoba pověřená 

vedením 

městyse. 

Příprava nových 

aktivit  

na základě 

kontroly  

a evidence  

navrhovaných 

změn.  

1x za rok Návrhy pro 

vedení obce a 

řídící skupinu. 

Zpracování  

aktualizované  

verze  

strategického  

plánu – 

aktualizace  

aktivit. 

Osoba pověřená  

vedením 

městyse  

řídící skupina. 

 

Příprava a 

projednání  

návrhu 

aktualizovaného  

Strategického 

plánu.  

1x  

za dva  

roky 

 

Návrh 

aktualizovaného 

Strategického  

plánu pro 

jednání orgánů 

obce. 
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VÝHLED STRATEGICKÝCH CÍLŮ NA OBDOBÍ 2022 –2026 
 

Výhled cílů na další období je navržen pouze v bodech dokončení rozpracovaných záměrů 

a projektů a je závislý na politickém a ekonomickém vývoji. Významnou měrou vývoj obce 

ovlivní i společensko-kulturní situace. Bude také záležet na managementu obce, jak silnou 

podporu dokáže získat pro své záměry ve všech oblastech života obce. Například 

v následujících oblastech:  

 

 pokračování v průběžných záměrech, 

 

 intenzivní podpora kulturně společenského dění, 

 

 podpora bydlení, 

 

 tvorba ochranné zeleně, 

 

 podpora podnikatelských aktivit, 

 

 podpora školského zařízení, 

 

 podpora činnosti zájmových spolků a sdružení. 
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Realizační tým  
Radomíra Schmidová místostarostka městyse 

Drahomíra Pivoňková tajemnice městyse 

Marie Smejkalová starostka městyse 

Květoslava Hanáková sociální pracovník  

Marie Hladíková účetní městyse 

 

Pracovní skupina 
Členové Zastupitelstva městyse Křižanova  

Ivo Klimeš člen spolku SK- FC Křižanov 

Jiří Šibor SDH Křižanov 

Ondřej Nagy Vodotrysk, z. s. 

 

Použité zdroje: 
www.wikipedie.cz 

www. krizanov.cz 

www.cszo.cz  
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