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1. Úvod  - Program rozvoje obce 

Programem rozvoje obce, se definuje hospodářský rozvoj obce, který je zaměřen na stavební obnovu 

obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury 

a péči o krajinu. 

Program rozvoje obce zásadně předpokládá účast obyvatel venkova, občanských spolků a sdruţení 

při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj obce.  

Program rozvoje obce Rynoltice je zpracován jako výslednice rozboru současného stavu občanského, 

podnikatelského, přírodního a infrastrukturálního prostředí, a to v souladu s Programem rozvoje 

Libereckého kraje a ÚPO Rynoltice. 

2. Základní informace o obci 

Obec Rynoltice leţí v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Luţickými horami v nadmořské 

výšce 340 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a cca 780 obyvatel. Do katastru obce spadají také místní 

části Černá Louţe, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro obec je Městský úřad 

Hrádek nad Nisou. Obec je vlastníkem velké části pozemků v katastru obce, je zřizovatelem jedné 

základní školy, jejíţ součástí je i MŠ a v jeho majetku je cca 25 bytových jednotek. Leţí na trase 

mezinárodní silnice I. třídy č. 13 (E 442), která prochází středem obce Rynoltice a vedle části Jítrava. 

Je vstupní branou do Luţických hor a Rynoltice jsou součástí Euroregionu NISA a Svazku obcí 

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko. V katastru obce se nachází zdroj pitné vody a protéká jí 

Panenský potok, který pramení v Jítravě a v Mimoni se vlévá do Ploučnice. V Polesí pramení potok, 

který směřuje na pomezí Rynoltic a napájí vodou několik rybníků, které jsou vyuţívány jako poţární 

nádrţe a ke koupání. Obec a její blízké okolí je vyhlášenou rekreační oblastí. V letním období je 

vyuţíváno okolí k pěší turistice a cykloturistice. V obci a v jejím okolí se nachází mnoho zajímavostí. V 

letních měsících se počet obyvatel vyhoupne aţ na čtyřnásobek. Dopravní spojení s ostatními městy a 

obcemi mají Rynoltice autobusové i vlakové. 

Nejbliţší hraniční přechody jsou ve Varnsdorfu, Hrádku nad Nisou a Habarticích a turistické přechody 

pro pěší či cyklisty jsou v Petrovicích, Mařenicích a Krompachu. V blízkosti je tzv. trojzemí, tj. setkání 

hranic tří sousedních států – ČR, SRN a Polska. 
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Peněţní ústav v obci je ČSOB, divize Poštovní spořitelny na místní poště, která se nachází v centru 

obce stejně jako obecní úřad. Dále je zde zdravotní středisko. 

V nedávné době zde nalezlo sídlo několik firem jako např. distribuce nafty, výroba plastových nádrţí a 

výrobků z plochých plastů, výroba dřevěných bytových doplňků apod. Z minulosti je zde firma 

zabývající se likvidací odpadu a stavebními pracemi. Působí zde drobní řemeslníci a ţivnostníci jako 

jsou truhláři, klempíři, pokrývači, zámečníci, atd. 

3. Historie obcí 

První zmínka o obci Rynoltice je z roku 1364, kdy uţ měla kostel. Roku 1368 nesla název 

Reynoldivilla, roku 1426 známa z knih jako Rynolticz. Zmínka o Jítravě pochází z roku 1384 – St. 

Pankratii. Mezi Jítravou a Rynolticemi probíhala hranice panství Grabštejn a Lemberk. Další ves 

vznikla kolem roku 1683 od Rynoltic na sever, a to Polesí. Kateřina Bredová umoţnila Sebastianu 

Finkemu zaloţit obec po selských bouřích. Jítrava s Rynolticemi byla sloučena v roce 1963.  

Škola – první škola byla postavena r. 1726. 1875-76 byla postavena velká škola, která byla v 60. 

letech 20. st. rozšířena a slouţí dodnes spolu s mateřskou školou. 

Pošta – byla zřízena 16.10.1870, zatím stále slouţí. 

Ţel. trať byla uvedena do provozu v roce 1901. 

4. Souhrnné informace 

 

 

 

 

 

          Znak obce 

  

 

 

          Vlajka obce 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=564397&zsj=144703 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rynoltice_CoA_CZ.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rynoltice_CZ.svg
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Vývoj obyvatelstva v letech 1869-2011 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Počet 
obyvatel 

3023 2814 2556 2403 2274 2049 2070 1116 1105 932 793 719 722 739 

Počet 
domů 

477 475 487 508 515 514 519 459 267 249 207 240 265 281 

Zdroj: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=DEM_HLOB&pro_1_18=564397#pozn1 

5. SWOT analýza 

SWOT analýza odhaluje silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a hrozby mající vliv na rozvoj obce 

nebo organizace. Tato analýza byla zpracována v rámci dokumentu zabývajícího se ekonomickou 

aktivitou obcí. Autor čerpal z dostupného zdroje v odkazu:  

http://docs.liberec.cz/Odb_HA/UAP_2012/Prilohy/E_4_Ekonomicky_potencial_obci/Rynoltice.pdf 

Obr. 1. – SWOT Analýza 
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http://docs.liberec.cz/Odb_HA/UAP_2012/Prilohy/E_4_Ekonomicky_potencial_obci/Rynoltice.pdf
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6. Shrnutí výsledků dosavadní realizace programu obnovy venkova 

V souladu se zpracovaným místním programem obnovy venkova, jehoţ základní znění bylo schváleno 

zastupitelstvem obce v roce 2002 a doplněno o některé body v roce 2004, jsou v Rynolticích 

realizovány akce vedoucí mimo jiné k udrţování současného stavu a dalšímu rozvoji obce, kulturně 

společenskému vyţití občanů a k obnově krajiny. 

Plnění bodů Programu obnovy venkova: 

6.1. Akce osvětové, kulturní a společenské spočívají v vydávání rynoltického měsíčníku Pro Vás, 

udrţování tradic (maškarní bál, pálení čarodějnic, Svatopankrácká pouť, , putování za 

pohádkou, loučení s létem, drakiády, mikulášská nadílka, Vánoční Rybova mše), konání 

sportovních turnajů, setkávání s občany nebo vítání občánků do ţivota. Dále je v obci 

zřízena Knihovna, která je občany hojně vyuţívána a lze konstatovat, ţe se pyšní 

nezanedbatelným knihovním fondem 

6.2. Z akcí pro zlepšení občanské vybavenosti obec zrealizovala výstavbu autobusových 

čekáren, přístavby hasičské zbrojnice, rekonstrukce topení v sále kulturního domu. Dále byla 

vybudována zpevněná komunikace na osadu Polesí, v horní části obce Jítrava, průběţně 

k udrţování provozuschopnosti veřejného osvětlení výměnou za nové lampy. V uplynulém 

období byla provedena oprava areálu tenisového hřiště a v roce 2008 byla provedena 

rekonstrukce budovy obecního úřadu. Samozřejmostí je, ţe kaţdoročně jsou prováděny 

opravy místních komunikací po zimním období. Proběhla také realizace dětských hřišť 

v Rynolticích a v Jítravě. 

6.3. Akce k zachování, obnově a udrţování venkovské zástavby: Dbaní na zachování a údrţbu 

typických vesnických domů a usedlostí, připomínající historii a ráz obce (podstavkové 

domy), které je jedním z bodů Programu obnovy venkova obce Rynoltice, ale nedaří se příliš 

realizovat, protoţe poţadavky vlastníků nemovitostí nejsou v plném souznění s touto 

myšlenkou.  

Iniciace údrţby obytných domů v majetku obce byla ze strany obce dosud podpořena dle 

finančních moţností, které však za období deseti let byly vyuţity pouze pro nejnutnější 

opravy a údrţby. Mezi nejvýznamnější investiční akce na těchto nemovitostech byla výměna 

nových plastových oken na budovách č.p. 25 a č.p.233. 

Trojsoší sv. J. Nepomuckého, které je umístěno v parku před obecním úřadem, je řádně 

udrţováno. Jeho okolí bylo v minulém období udrţováno a působí důstojným dojmem. 

Obec má ve svém usnesení rovněţ záměr převedení kostela sv. Barbory v centru návsi se 

záměrem jeho opravy a plnohodnotného vyuţívání. 

V současné době se provádí pořizování 2. změny územního plánu, podle něhoţ by měla 

probíhat nová výstavba v obci a vcelku tím pádem bude i zachována poţadovaná 

urbanistická struktura stávajícího osídlení. 

6.4. Akce k úpravě veřejného prostranství byly vţdy zaměřeny převáţně na údrţbu a obnovu 

zeleně a chodníků kolem nich. Parky před OÚ byly sice upravovány, ale byla potřeba jejich 

proměna, proto byly započaty v roce 2008 parkové úpravy rozloţené do jednotlivých etap. Je 

nadále nutné v toto pokračovat, a to aţ od mostu komunikace I/13 směrem k ţelezničnímu 

viaduktu. Nejpalčivějším problém obce v této oblasti je stav chodníků podél silnice I/13, které 

by měly projít celkovou rekonstrukcí, avšak jsou v majetku ŘSD. 

6.5. Akce na obnovu krajiny byly dle „Programu“ realizovány, nebo se jejich provádění 

uskutečňuje průběţně.  

Financování akcí z Programu obnovy venkova bylo převáţně prováděno z rozpočtu obce, dále i ze 

Státního fondu ţivotního prostředí státního rozpočtu (dotace na výstavbu plynofikace). 

Výčet provedeného po roce 2007 v souvislosti s tímto programem, jejichţ struktura je uvedena 

v tabulce: 
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2007 Oprava sociálních zařízení v MŠ Rynoltice 
Oprava areálu tenisových kurtů  
Nový povrch komunikace Rynoltice - Polesí 

100.000,- Kč 
200.000,- Kč 

1.200.000,- Kč 

2008 Zakoupení rychlostních radarů do obce Rynoltice  
Nový povrch komunikace horní část Jítrava 
Oprava opěrné zdi v Jítravě pod kostelem 
Nákup dopravního značení 
Výroba autobusových čekáren 
Projektová dokumentace na kanalizaci v obci 
MŠ rekonstrukce zahrady – herní prvky 
Kulturní dům – technické zhodnocení plynofikace 
Nákup stolů a ţidlí do sálu kulturního domu 
Oprava kabin TJ fotbalový oddíl + sign. zabezpečení 
Oprava budovy obecního úřadu 
Přístavba hasičské zbrojnice 
Oprava a údrţba veřejné zeleně I. etapa 

78.291,- Kč 
669.373,- Kč 

93.058,- Kč 
33.826,- Kč 
35.610,- Kč 

749.900,- Kč 
120.826,- Kč 
346.067,- Kč 

84.000,- Kč 
36.000,- Kč 

430.500,- Kč 
388.950,- Kč 
991.151,- Kč 

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

  

Z výše uvedeného výčtu realizace místního programu obnovy venkova obce Rynoltice z minulých let 

je patrné, ţe ve většině případů byly cíle „Programu“ naplněny, méně však v předcházejícím období, 

proto je třeba tato pravidla pro následující období v plné míře aktualizovat. 

  

7. Program rozvoje obce na období 2015-2020 

Místní program obnovy venkova obce Rynoltice na období let 2015-2020 vychází a navazuje na 

„Program“ schválený zastupitelstvem obce v roce 2002. Jednotlivé akce jsou zahrnuty v následujících 

oblastech: 

7.1. Osvětové, kulturní a společenské akce 

7.1.1. Vydávání místního zpravodaje Pro Vás jako významného zdroje informací pro občany. 

7.1.2. Udrţování místních tradic: maškarní bál, pálení čarodějnic, Svatopankrácká pouť, 

putování za pohádkou, rozsvícení adventních stromů, mikulášská nadílka a vánoční 

Rybova mše; Setkávání s občany – setkávání s důchodci, provoz místní knihovny, vedení 

ručně psané kroniky, vítání občánků, zájezdy pro seniory 

7.1.3. Sportovní činnost – podpora TJ Sokol Rynoltice – I.A. třída LK 

7.1.4. Hasiči – zajistit maximální ochranu obyvatel při podpoře místní JSDH, zároveň aktivně 

zapojit členy SDH při pořádání kulturních a společenských akcí v obci. 

7.2. Zachování, obnova a údrţba zástavby 

7.2.1. Dbát na zachování, obnovu a údrţbu současné zástavby, prosazovat v maximální míře 

urbanistickou čistotu. 

7.2.2. Poskytovat podporu při obnově obecních objektů – domů 

7.3. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura 

7.3.1. Péče o veřejná prostranství a zeleň 

7.3.2. Vodní nádrţ za vsí Rynoltice – pravidelná údrţba nádrţí 

7.3.3. Restaurace Kulturní dům Rynoltice – oprava oken, dveří, zateplení, výměna krytiny, 

oprava podlahy. Udrţení a rozšíření hostinských sluţeb na potřebné úrovni. 

7.3.4. Odpadové hospodářství – zajištěno odvozovou sluţbou, nutno aktualizovat smlouvu. 
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7.3.5. Sport – v obci je sportoviště a byla vybudována také 2 veřejná hřiště. 

7.3.6. Obecní mobiliář – autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, atp. – průběţně 

udrţovat. 

7.3.7. Sakrální památky – hřbitov, kapličky a boţí muka – průběţně rekonstruováno v rámci 

moţností. Kostel sv. Barbory – významná sakrální památka ve středu obce, v majetku 

římskokatolické církve, byla podána ţádost o bezúplatný převod do majetku obce, 

v současné chvíli je kostel znovuotevřený po několika letech a rozsáhlé rekonstrukci 

krovu. Pokud nedojde k převodu, ve spolupráci s církví pracovat na rekonstrukci kostela. 

7.3.8. Místní komunikace – některé komunikace a mostky v havarijním stavu, nutno provést 

opravy, snahou by mělo být získávání financí z dotačních fondů. 

7.3.9. Cyklostezky, inline dráha mezi obcemi Rynoltice – Jítrava – obec je v současné chvíli 

zařazena do několika projektů pro vybudování cyklostezek v jejím okolí. Nejvýznamnější 

v tuto chvíli záměr Cyklostezky sv. Zdislavy. 

7.3.10. Chodníky – nevyhovující stav, zvláště podél komunikace I/13 

7.3.11. Veřejný rozhlas – realizován nový rozhlas v rámci získané dotace na Eliminaci 

povodňových rizik 

7.4. Nová zástavba  

7.4.1. Nové lokality – minimální existence lokalit k okamţité výstavbě rodinných domků. 

V současné chvíli probíhají přípravy pro výstavbu ve spodní části Rynoltic. Nutné 

vytipovat a v rámci pořízení nového územního plánu obce najít nové lokality pro výstavbu. 

7.4.2. Komunikace a inţenýrské sítě – v rámci budování nových domů je nutné také v dané 

oblasti vytvořit potřebné sítě, vţdy řešit koncepčně. 

7.4.3. Kanalizační řád včetně ČOV v obci – ve fázi projektové dokumentace, vybudování 

kanalizace včetně ČOV v celé lokalitě dle projektové dokumentace. 

7.4.4. Veřejné osvětlení a místní rozhlas – v rámci nové výstavby zvaţovat také budování 

veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 

7.5. Obnova a údrţba krajiny 

7.5.1. Zeleň, lesy, společná zařízení – remízy, protierozní meze, zasakovací pásy, průlehy pro 

odvodnění. V současné době řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. 

Jítrava, doporučuje se volně navázat na k.ú. Rynoltice a k.ú. Polesí u Rynoltic. 

7.6. Školství 

7.6.1. Předškolní vzdělávání – v obci funguje mateřská školka, jejíţ kapacita byla v roce 2014 

navýšena na počet 42 dětí rozsáhlou rekonstrukcí budovy obecního úřadu. Nedá se 

s jistotou předpokládat plynulý přechod do místní základní školy. Vytvořit ideální 

podmínky pro volbu místní ZŠ. 

7.6.2. Školní vzdělávání – po rozhodnutí zastupitelstva z minulého období byl v obci zrušen 2. 

stupeň ZŠ z důvodu vysokých nákladů na provoz. Vzhledem k tomu, ţe ZŠ je i nadále 

rozmístěna do dvou budov, náklady se výrazně nesníţily. Pokud by obec znovu 

uvaţovala o rozšíření ZŠ do druhého stupně, je však nutné zajistit dostatečný počet ţáků, 

jinak bude její provoz stále vysoce neefektivní. 

7.6.3. Mimoškolní vzdělávání – vytvářet v obci moţnosti a příleţitosti pro mimoškolní aktivity – 

realizace hřišť, vytváření míst pro setkávání dětí a jejich rodičů. 

 

7.7. Zdravotnictví 

7.7.1. Dospělá lékařská péče – v současné chvíli zajišťuje v soukromé ordinaci MUDr. Kubínek 

– uvaţovat o řešení v budoucnosti, pokud by MUDr. Kubínek ukončil svou činnost, 

nebude lehké hledat náhradu, obec by měla být připravena 

7.7.2. Dětská lékařská péče – podobně viz. výše, zajišťuje MUDr. Křečková, v budoucnu řešit. 

 

7.8. Nezaměstnanost 
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7.8.1. Podporovat a vytvářet v obci podmínky vhodné pro činnost podnikatelských, 

zemědělských a průmyslových subjektů, moţnost vytváření nových pracovních míst, 

vyuţít dobré dopravní obsluţnosti a dostupnosti obce. Vše s ohledem na současnou 

zástavbu a minimalizací negativních vlivů na trvale ţijící občany i rekreanty. 

  . 

8. Závěr 

Program rozvoje obce Rynoltice na období let 2015 – 2020 je vytvořen tak, aby odráţel společenské 

potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí generace a 

ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec. 

Tento program obnovy venkova je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů 

je hlavní podmínkou získávání finančních prostředků, a to z vlastních i státních zdrojů a v neposlední 

řadě i z programů fondů Evropské unie. Tento „Program“ není dokumentem uzavřeným. Můţe být 

průběţně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních moţností obce Rynoltice. 

Veškeré změny v tomto programu budou projednány zastupitelstvem obce Rynoltice. Program rozvoje 

obce Rynoltice na období 2015 – 2020 navazuje a zároveň nahrazuje Program obnovy venkova obce 

Rynoltice na období 2009 – 2014. 

 

 

 

 Ing. Jan Vacek 

 starosta obce 


