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1 POUŽITÁ LITERATURA A DOKUMENTY A PRAMENY
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Územní plán obce Čikov, rok 2008, Ing. arch. Vlasta Šilhavá
Koncepční dokumenty obce: Urbanistická studie, 1998, Ing. arch. Zdeněk Toman
Fotogalerie obce Čikov
Projektová dokumentace:
Chodníky pro pěší – Čikov včetně sadových úprav, 2009, Leoš Chatrný
Víceúčelové sportovní hřiště, 2008, Ing. Pavel Šedivý
Kanalizace a ČOV Čikov, 2010, Ing. Miloš Charvát
Odbahnění rybníka, 2008, Ing. Miloš Charvát
www.czso.cz – portál Českého statistického úřadu
Sídliště 5 rodinných domků, 2010, Ing. Miloš Charvát
Rozvojový strategický dokument – obec Čikov, 2011
Zápisy ze zastupitelstva obce 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Zápisy z veřejných projednávání 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (Fin 2-12M) obec Čikov 2008 - 2011
Rozvaha – bilance obce Čikov 2008 - 2011
Schválený rozpočet obce Čikov pro rok 2012
Rozpočtový výhled obce Čikov
Obrázek 1 Letecký pohled na obec Čikov

Zdroj: SDH Čikov
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2 CHARAKTERISTIKA OBCE A ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE
Obec Čikov
Adresa:
Obecní úřad, Čikov 68, 67578 Čikov
NUTS 5 (obec):
CZ0634 590495
kraj (NUTS 3):
Vysočina (CZ063)
okres (NUTS 4):
Třebíč (CZ0634)
Telefon - pevná linka:
566 547 303
WWW: oficiální:
http://www.cikov.eu
E-mail: oficiální:
ou.cikov@seznam.cz
ID datové schránky:
2378
IČ:
00376809
DIČ:
CZ00376809
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 18924 711, kód banky: 0100
obec s rozšířenou působností: Náměšť nad Oslavou
pověřená obec:
historická země:
Morava
katastrální výměra:
9,68 km²
počet obyvatel:
199 (2010)
zeměpisná šířka:
49° 16' 10" s. š.
zeměpisná délka:
16° 8' 24" v. d.
nadmořská výška:
471 m
zákl. sídelní jednotky:
1
části obce:
1
katastrální území:
1
Pošta:
Ano
Zdravotnické zařízení:
Ne
Policie:
Ne
Kanalizace:
Ne
Plynovod:
Ano
Vodovod:
Ano
Kontakty:
Jan Požár, starosta, tel.:
Marie Gruberová, účetní, tel.:
Úřední hodiny:

737 252 129, e-mail: PozarJ@seznam.cz
732 229 569, e-mail: mgruberova@seznam.cz
Pondělí: 16:00 - 18:00

Zpracovatel strategického dokumentu:
Zpracovatelský tým:
Jan Požár – starosta
Ing. František Martinek – místostarosta
Bc. Petr Ležovič - předseda kontrolního výboru
Kamil Musil - člen kontrolního výboru
Ivan Ležovič - předseda finančního výboru
Bohumil Teplý - člen finančního výboru
Marek Odehnal - člen finančního výboru
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Obec Čikov 2011/2012

2.1 Charakteristika obce Čikov
Obec zaujímá 968 ha ekologicky čisté krajiny Českomoravské vrchoviny. Leží asi 10km od
Náměště nad Oslavou a Velké Bíteše. V současnosti má 199 obyvatel.
První zmínka o obci Čikov pochází v souvislosti s letopisnými daty z roku 1368. Od 1437
patřila k náměšťskému panství a farnosti tasovské. Události třicetileté války se ji příliš nedotkly. Roku
1874 zde byla postavena škola.
Čikov patřil vždy k obcím zámožnějším, což je patrné i na dochované zástavbě. Užívání pečeti
je doloženo v průběhu 18. století. Vykládá se jako takzvané mluvící znamení a přítomnost ryb, štik,
odkazuje na původní název Štikov.
Uprostřed návsi se nachází nově opravená kaplička svaté Máří Magdalény.
Je zde pošta, pohostinství a prodejna smíšeného zboží.
Místní žáci dojíždějí do školy v Tasově. Mateřská škola se nachází v Tasově a obec se podílí na
jejím provozu.
V Čikově se tradičně pořádá myslivecký ples a pouť. Obnovují se tradice vánoční, velikonoční
a masopustní. Obec poskytuje k těmto účelům organizátorům prostory kulturního domu. Čtyřikrát
ročně se konají zábavy pro mladé.
Vzorně pracuje místní knihovna s poměrně bohatým knižním fondem 2000 knih.
Obecní zastupitelstvo informuje občany prostřednictvím Čikovského zpravodaje.
Ze spolků zde působí Sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení.
Místní zemědělskou půdu obhospodařuje družstvo Niva s.r.o. a tři drobní zemědělci.
Celkově je zde málo pracovních příležitostí. Obec má záměr perspektivu vylidňování
postupně zvrátit.
Čikov obklopují lesy umožňující houbaření, pěší turistiku a jsou zde vybudovány cyklostezky.
Má předpoklady a zájem rozvinout turistiku díky velmi zachovalému prostředí, relativně velkému
počtu tradičních venkovských objektů a stávající rekreační oblasti v povodí Oslavy.
Obrázek 2 Obec Čikov - poloha

Zdroj: www.mapy.cz
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Obrázek 3 Obec Čikov na turistické mapě

Zdroj: www.mapy.cz
Obrázek 4 Obec Čikov – letecký pohled

Zdroj: www.mapy.cz
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2.2 Obyvatelstvo obce Čikov
V roce 2011 v obci dle údajů ČSÚ žilo 199 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel a národnostní
složení dokumentují následující tabulky a grafy.
Graf 1 Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869

Zdroj: Český statistický úřad
Graf 2 Vývoj počtu obyvatel obce Čikov 1997 - 2010

Zdroj: Regionservis, spol. s r.o.
Národnostní složení obce Čikov
Česká:
Moravská:
Nezjištěno:
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75.78%
20.18%
4.04%

2.3 Základní

ekonomické

Bilance za rok 2010
1. Daňové příjmy:
2. Nedaňové příjmy:
3. Kapitálové příjmy:
4. Přijaté dotace:
Příjmy celkem:
5. Běžné výdaje:
6. Kapitálové výdaje:
Výdaje celkem:
Saldo příjmů a výdajů:

2 110,21 tis. Kč
325,25 tis. Kč
3,96 tis. Kč
319,21 tis. Kč
2 758,63 tis. Kč
2 713,11 tis. Kč
63,8 tis. Kč
2 776,91 tis. Kč
-18,28 tis. Kč

Bilance za rok 2009
1. Daňové příjmy:
2. Nedaňové příjmy:
3. Kapitálové příjmy:
4. Přijaté dotace:

1 919,0 tis. Kč
1 094,14 tis. Kč
tis. Kč
1 983,16 tis. Kč

ukazatele

Graf 3 Daňové příjmy obce Čikov v letech 1997 - 2010

Zdroj: Regionservis, spol. s r.o.
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hospodaření

obce

Příjmy celkem:
5. Běžné výdaje:
6. Kapitálové výdaje:
Výdaje celkem:
Saldo příjmů a výdajů:

4 996,3 tis. Kč
2 336,4 tis. Kč
2 648,18 tis. Kč
4 984,58 tis. Kč
11,72 tis. Kč

Bilance za rok 2008
1. Daňové příjmy:
2. Nedaňové příjmy:
3. Kapitálové příjmy:
4. Přijaté dotace:
Příjmy celkem:
5. Běžné výdaje:
6. Kapitálové výdaje:
Výdaje celkem:
Saldo příjmů a výdajů:

2 125,66 tis. Kč
472,66 tis. Kč
0,32 tis. Kč
258,13 tis. Kč
2 856,77 tis. Kč
2 708,57 tis. Kč
150,0 tis. Kč
2 858,57 tis. Kč
-1,8
tis.

Čikov

Kč

Graf 4 Celkové příjmy obce Čikov v letech 1997 - 2010

Zdroj: Regionservis, spol. s r.o.
Graf 5 Výdaje obce Čikov v letech 1997 - 2010

Zdroj: Regionservis, spol. s r.o.
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Graf 6 Saldo příjmů a výdajů obce Čikov v letech 1997 - 2010

Zdroj: Regionservis, spol. s r.o.

2.4 Rozpočtový výhled obce Čikov
Rozpočtový výhled obce Čikov na roky 2012 - 2017 byl schválen zastupitelstvem obce Čikov
dne 5. 3. 2012.
Obrázek 5 Rozpočtový výhled obce Čikov 2013 až 2017

Rok

Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

Třída 5
Třída 6

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Úvěry krátkodobé
Úvěry dlouhodobé
Úvěry celkem
Příjmy celkem

Neivestiční výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem
Zdroj: obec Čikov
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3 PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V OBCI
V obci je poměrně málo pracovních příležitostí, většina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí
do zaměstnání, a to převážně do spádových center v rámci okresu. Nejvýznamnější zaměstnavatelé
jsou uvedeni v následující tabulce.
Tabulka 1 Přehled největších zaměstnavatelů v obci v roce 2011

Firma
NIVA Čikov
Less Forest
PPB Pro Steel
Stolařství Malý
Zdroj: obec Čikov

Počet zaměstnanců
15
8
6
2

Tabulka 2 Vyjížďka do zaměstnání v roce 2011

vyjížďka
Zaměstnaní
Vyjížďka celkem
V rámci okresu
V rámci kraje
Do jiného kraje
Zdroj: obec Čikov
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Počet občanů
97
75
62
11
2

4 DLOUHODOBÁ STRATEGIE OBCE
VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE
Strategická vize rozvoje obce Čikov je základní strategickou orientací deklarující čeho chce obec
realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (do roku 2015) dosáhnout.
Přijatá vize obce Čikov zní:
Osa A:
Obec Čikov – místo příjemné pro život
Osa B:
Čikov:
• Obec atraktivní pro bydlení a trávení volného času
• Obec úspěšná, prosperující a přitažlivá pro své občany
• Obec čistá, upravená s kvalitním přírodním prostředím
Osa C:
Obec Čikov bude usilovat o zvýšení kvality života místních obyvatel.
Vyvážený rozvoj obce bude směřovat do oblasti rozvoje bydlení, trávení volného času, zajištění
kvalitního základního vzdělání dětí, zajištění kvalitní dopravní a technické infrastruktury, zajištění
kvalitního životního prostředí, posílení podnikatelských aktivit a příležitostí.
Obec Čikov spravuje svůj majetek zodpovědně takovým způsobem, aby jej příští generace převzaly ve
stavu, v jakém si přejeme obec mít v současnosti.
Způsob naplnění výše uvedené vize charakterizují tyto strategické cíle:
•

STRATEGICKÝ CÍL A:
ZVÝŠENÍ KVALITY OBČANSKÉ INFRASTRUKTURY, KULTURY A SPORTU

•

STRATEGICKÝ CÍL B:
PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ

•

STRATEGICKÝ CÍL C:
ZKVALITNĚNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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5 ŘEŠENÍ

KATASTRÁLNÍHO

ÚZEMÍ

OBCE

S

VYZNAČENÍM

VEŠKERÝCH

PLÁNOVANÝCH STAVEBNÍCH A HOSPODÁŘSKÝCH AKTIVIT OBCE, STÁTNÍCH,
DRUŽSTEVNÍCH A SOUKROMÝCH PODNIKŮ A FIREM

Obec Čikov, tvořící jedno katastrální území, se nachází ve východní části bývalého okresu
Třebíč. Od tohoto města je vzdálena cca 35 km východním směrem, další vetší města v okolí jsou
Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a Velká Bíteš.
Jádro obce se nalézá v nadmořské výšce 470 m n. m.
Reliéf a typ krajiny je nejen v současnosti, ale bude i v budoucnosti určujícím faktorem pro
další rozvoj obce.
Nejvhodnější se jeví orientace na aktivity zajišťující trvale udržitelný rozvoj celého
katastrálního území obce při zachování jeho charakteristických rysů. Podporovat rozvoj cykloturistiky
a souvisejících služeb, agroturistiku a ekoturistiku. K těmto účelům obec disponuje zachovalou
přírodou v bezprostřední blízkosti sídel, sítí polních cest a stezek. Na druhé straně je strategií obce
vytvářet předpoklady pro stabilizaci trvale bydlících obyvatel, nutných pro zajištění fungujících služeb.
Území obce je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Pro celé území obce, resp.
pro všechny plochy platí následující strategie v rámci stavebních a hospodářských aktivit:
•
•
•

•
•
•
•
•

Nelze umísťovat novou výstavbu do vzdálenosti 6 m od břehových hran vodních toků, kromě
nezbytných staveb a zařízení technického vybavení a komunikací.
Likvidace dešťových vod ze střech RD bude při vhodných hydrogeologických podmínkách
prováděna přímo na jejich jednotlivých pozemcích.
Při výstavbě je nutno dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s
ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněni
pozdějších předpisů, a výstavbu provádět postupně od současně zastavěného území obce,
aby nedocházelo ke ztíženému obhospodařováni zemědělské půdy.
Veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich ochranných
pásem musí byt projednány s orgánem ochrany přírody.
Při územním rozhodování o parcelaci území a při územním rozhodování o umístění staveb na
parcelách budou řešeny podmíněné investice (např. zásobováni elektrickou energii, pitnou
vodou, odkanalizování apod.).
Na okrajových rozvojových plochách je nezbytné ponechat pás přírodní/izolační zeleně vůči
volné krajině.
Na celém území obce je nepřípustná výstavba větrných elektráren.
Fotovoltaická výroba elektrické energie je podmínečně přípustná jen na střechách objektů.
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6 ZJEDNODUŠENÁ (SCHEMATICKÁ) DOKUMENTACE ÚPRAV, OBNOVY, ADAPTACÍ
A REKONSTRUKCÍ EVENT. NAVRHOVANÝCH STAVEB JEDNOTLIVÝCH AKCÍ
ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
6.1 Přírodní památky
V obci Čikov se v současnosti nenacházejí přírodní památky.

6.2 Objekty památkově hodnotné
V obci Čikov se v současnosti nenacházejí objekty památkově hodnotné.

6.3 Veřejných budovy občanské vybavenosti
Víceúčelový kulturní dům – uveden do provozu v roce 1980, v budově má sídlo Obecní úřad, místní
knihovna. Je využíván pro veřejné společenské, kulturní a sportovní akce, soukromé oslavy (svatby,
výročí, atd.). Budova potřebuje venkovní izolace a novou fasádu.
Strategií obce a zároveň jednou z hlavních priorit v oblasti rozvoje občanské vybavenosti je dokončení
rekonstrukce této budovy a vybudování odpovídajícího reprezentativního zázemí pro potřeby obce
např. kluboven pro děti a mládež, zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zázemí pro kulturní
a spolkovou činnost obce, zázemí pro zubní ordinaci, poštu a restauraci.
Obrázek 6 Víceúčelový kulturní dům

Zdroj: www.geotrips.eu
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Budova místního pohostinství – část má v nájmu soukromý provozovatel, v druhé části funguje
úřadovna České pošty. Investice – zateplení.
Obrázek 7 Obrázek místního pohostinství

Zdroj: www.geotrips.eu
Prodejna – v majetku obce Čikov, pronajato soukromému provozovateli. Investice – střecha, izolace.
Obrázek 8 Prodejna

Zdroj: www.geotrips.eu
Hasičská zbrojnice – v majetku obce Čikov, užívá SDH. Byla postavena r. 1896 a později
zrekonstruována při příležitosti výročí 110 let sboru dobrovolných hasičů v Čikově v roce 2006.
Aktuálně potřebná investice – střecha, zateplení.
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Obrázek 9 Hasičská zbrojnice

Zdroj: SDH Čikov

6.4 Objekty drobné lidové a sakrální architektury,
Kaplička a památník padlých na návsi. Kaplička a památník jsou v majetku obce,
rekonstruovány byly v roce 2002 a dnes představují jednu z dominant obce. V nejbližších letech není
plánována významnější investice do uvedených objektů. Obec Čikov se tak zaměří zejména na úpravy
a průběžnou údržbu bezprostředního okolí objektů.
Obrázek 10 Kaplička na návsi

Zdroj: www.geotrips.eu

16

Obrázek 11 Památník padlých na návsi

Zdroj: www.geotrips.eu
Na území obce se rovněž nachází množství drobných sakrálních objektů – křížů.
První kříž se nachází nad vysílačem u Jasenice. Věnovala rodina Tomkova z Jasenice roku 1945 – na
katastru obce Jasenice.
Obrázek 12 Kříž nad vysílačem u Jasenice
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Tento kříž je asi po kříži na návsi druhý nejznámější v obci. Nachází se po pravé straně při
cestě z Čikova do Jasenice. Kříž věnoval Josef Gothard z Čikova dne 27. dubna roku 1905. Stojí na
něm text: „Bohu ke cti a duši své ke spasení věnoval Jos. Gothard. “
Obrázek 13 Kříž „U křížku“

Další kříž už vlastně ani křížem není, protože horní část už zde chybí. Je na něm text: ,, Bůh
dopustí, ale neopustí.“ Tento kříž věnovala rodina Kličníkova roku 1950.
Obrázek 14 „Bůh dopustí, ale neopustí“
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Kříž jak nejznámější, tak možná nejhezčí. Nejznámější je rozhodně tím, že je přímo uprostřed
vsi. Roku 2006 byl i s kapličkou opraven. Kříž věnovali manželé František a Karolína Chybovi roku
1900. Je na něm text: ,,Ježíš. Kristus. Bůh. Člověk. Žije. Kraluje. Panuje.“
Obrázek 15 Kříž na návsi
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Tento kříž je po pravé straně silnice před odbočkou na Holubí Zhoř. Na kříži je vyryt text: ,, Já
jsem cesta, pravda a život.“ Tento kříž věnovali občané Čikova roku 1955.
Obrázek 16 Kříž před odbočkou na Holubí Zhoř

Kříž po pravé straně směrem k JZD. Je ve velmi špatném stavu. Z textu lze vyčíst, že ho zde
nechala postavit Marie Nevrtalová a …… roku 1899.
Obrázek 17 Kříž u JZD
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Další kříž je po pravé straně cesty ke spodnímu Ratnovskému rybníku pod JZD. Je to jediný
kříž, který je věnovaný nějaké blízké osobě dané rodiny a ne Bohu. Tato osoba je Jaroslav Rybníček,
který v těchto místech tragicky zahynul. Na kříži je text: ,,Na památku našeho drahého Jaroslava
Rybníčka věnovala rodina Rybníčkova z Čikova roku 1953.
Obrázek 18 Kříž po pravé straně cesty ke spodnímu Ratnovskému rybníku
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Kříž stojící na cestě z Čikova do Tasova. Je asi 2 metry před značkou okresu. Je nejstarší ze
všech. Byl tu nechán postaven a věnován ke cti a chvále boží roku 1898, a to Václavem a Marií
Vlčkovými z Čikova.
Obrázek 19 Kříž na cestě z Čikova do Tasova

22

Další, zatím poslední objevený kříž je po pravé straně směrem Čikov – Holubí Zhoř. Hned před
značkou okresu. Autor je neznámý, ale postaven zde byl na památku obětem z první světové války,
Na kříži je vytesáno: „Na paměť prolité krve a hořkých slz. 1914 – 1918.“
Obrázek 20 Kříž po pravé straně Čikov – Holubí Zhoř

Zdroj: fotogalerie křížů – SDH Čikov

6.5 Technické památky
V obci Čikov se nenacházejí technické památky.

6.6 Komunikace a komunikační plochy
Hlavní páteří obecního území je komunikace III/392 Velké Meziříčí – Kralice – Tulešice.
Obsluhu zastavěného území v jádru obce zajišťují místní obslužné komunikace a účelové cesty.
Komunikace III/392 je ve špatném technickém stavu, je v majetku Kraje Vysočina. Kromě toho
obec každoročně provádí povrchovou úpravu obecních cest. Jejich celková délka je 1,6 km a roční
náklady na údržbu se pohybují kolem 60 tis. Kč.
Železniční doprava se území obce Čikov nevyskytuje.
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Hromadná doprava osob je zabezpečována místní autobusu linkou projíždějící po komunikaci
III/392 Velké Meziříčí – Tasov – Dukovany. Zastávka je na návsi, dostupnost je vyhovující. Z hlediska
dopravy do škol a do zaměstnání, ale také z hlediska rozvoje cestovního ruchu, je žádoucí udržet tyto
služby minimálně v současném rozsahu.
Vzhledem ke konfiguraci terénu a charakteru zástavby má obec relativně omezenou
chodníkovou síť. Rozvojovou strategií je dopravním značením postupně vytvářet zklidněné zóny. V
krátkodobém horizontu plánuje obec výstavbu chodníku od komunikace III/392 po obecní hřiště.
Chodník v tomto místě je strategický z hlediska bezpečnosti provozu a funkčně naváže na očekávanou
rekonstrukci multifunkčního hřiště.
Obrázek 21 Lokalizace budoucího chodníku

Zdroj: Fotogalerie obce Čikov
Obcí neprochází značené turistické trasy, nejblíže jsou vedeny údolím Oslavy, které leží na
jižním okraji katastru obce. Je zde vedena významná turistická zelená trasa od Tasovského Panského
mlýna po Naloučany a pak pokračuje mimo údolí do Náměště nad Oslavou.
Obcí prochází cyklostezka 5109A z Náměště nad Oslavou do Velkého Meziříčí – zajišťuje
napojení na síť cykloturistických tras mikroregionů Náměšťsko a Horácko.
Na území obce se v současné době nachází menší parkovací plochy – jednak v centru obce u
obecního úřadu a jednak v prostoru další menší plochy jsou u prodejny potravin na návsi atd. Tyto
plochy by bylo vhodné rekonstruovat a opatřit odpovídajícím krytem s dostatečným odvodněním a
výsadbou zeleně.
Záměrem obce Čikov je vybudovat chodníky pro pěší včetně doprovodné technické
infrastruktury, které jsou navrženy kolem místní komunikace. Navržené chodníky budou sloužit pro
bezpečný pohyb chodců v obci nebo její části.
Chodníky, které budou sloužit pro příchod bydlících či ostatních osob, jsou navrženy kolem
místní příjezdové komunikace. Výškové umístění navržených chodníků je dáno ohraničením ze
silničních obrubníků v návaznosti na průběh místní komunikace, podélný spád chodníků sleduje spád
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místní komunikace. Odvod dešťových vod je zajištěn svedením do odvodňovacího žlabu s napojením
do obecní kanalizace.
Vybrané části na obecních pozemcích budou zkultivovány, bude zde provedeno osetí travním
semenem a dále je uvažováno s výsadbou okrasných dřevin (borovice, tis). Tyto části budou doplněny
odpočinkovými lavičkami a odpadními koši. Dále zde budou umístěny informační tabule – turistika,
památky, údaje o obci či okolí atd.
V řešeném území v současné době chodníky neexistují. Pohyb chodců je možný po místní
komunikaci. Vybavení odpočinkové zóny v daném území není, chybí zejména koše, lavičky a
vzhledem k pohybu zejména cykloturistů také informační tabule (o obci a okolí). Není řešeno
souvislé ozelenění.
Projekt je zařazen mezi rozvojové priority obce.
Vzhledem k tomu, že mimo zastavěné území jsou téměř veškeré plochy zemědělsky využívány,
zatravněny či zalesněny a i v rámci zastavěného území je většina ploch nezpevněných a
nezastavěných s převládajícím trvalým travním porostem, rozvojový strategický dokument navrhuje
doplnění nové plochy sídelní zeleně zejména v okolí komunikací.
Obrázek 22 Cyklostezka v Čikově

Zdroj: obec Čikov
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6.7 Vodní plochy a vodoteče
Potoky:
Zájmové území patří do povodí vodárenského toku Oslava, hlavního povodí 4 -16-02 Oslava a
Jihlava od Oslavy po Rokytnou. Dílčími povodími je především povodí č. 4-16-02-064, kde hlavním
tokem je Bělínský potok, částečně do řešeného území zasahuje na západě povodí Ratnovského
potoka (4-16-02-063) a na severovýchodě povodí Jelenky ( 4-16-02-071 ).
Hlavním tokem je Bělínský potok, který pramení v obci Čikov, teče územím směrem k jihu a je
do něj zaústěno několik drobných levostranných přítoků - Cejlach, a mimo katastr Čikova Padolský
potok a Habrový potok. Bělínský potok se vlévá do řeky Oslavy. Tyto drobné toky jsou ve správě Lesů
ČR, jsou částečně regulovány a upraveny, částečně jsou neupravené, přírodního charakteru. Řeka
Oslava je ve správě Povodí Moravy s. p. Brno.
Obrázek 23 Údolí Bělínského potoka

Zdroj: Fotogalerie obce Čikov
Rybníky:
V zájmovém území se nachází několik vodních nádrží, které zde mají hluboké historické kořeny.
Pod pojmem rybník se rozumí zpravidla historicky budované malé vodní nádrže, sloužící převážně k
chovu ryb, ale rovněž jako akumulace užitkové i pitné vody, k rekreaci a jiným účelům. Často jsou
místně významné i z hlediska vyrovnání odtoku, případně i jako doplňující vyrovnávací prvek k velkým
nádržím. Ve specifických podmínkách Českomoravské vrchoviny, kde jediným zdrojem vody jsou
atmosférické srážky, jsou malé vodní nádrže nezastupitelným stabilizačním faktorem hydrografické
sítě a rovněž jako regulační - akumulační prvek. Z hlediska celostátní bilance tvoří historické rybníky
99% malých vodních nádrží a z nich cca 70% je využíváno k rybochovným účelům.
Přímo v obci jsou dvě menší vodní nádrže v majetku OÚ Čikov – nádrž poblíž obecního úřadu
(p.č.272/2 – 1264m2) a nádrž na konci obce (p.č. 306/1 – 364 m2). Obci patří rovněž nádrž na
Ratnovském potoce, v současné době rekonstruovaná a jedna nádrž pod obcí na Bělínském potoce.
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Tento rybník tvoří krajinný prvek, v současné době je nevyužíván. Rybniční kotlina je zabahněná
nánosy splachu ze sousedních pozemků, což podstatně snižuje kapacitu vody v rybníce. Některé
rybniční objekty – požerák, opevnění hráze je třeba opravit. Další nádrže jsou v soukromém
vlastnictví – nádrž pod zemědělským družstvem a dvě nádrže na Ratnovském potoce. Na malém toku
Cejlach je vybudováno několik kaskádovitých tůní.
Obrázek 24 Rybník Dolní na návsi

Zdroj: www.geotrips.eu
Obrázek 25 Rybník Dolní Ratnovy

Zdroj: obec Čikov
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Obrázek 26 Rybník Žlíbky

Zdroj: www.geotrips.eu
Obrázek 27 Rybník Fučík

Zdroj: obec Čikov
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Obrázek 28 Rybník Horní Ratnovy

Zdroj: obec Čikov
Obrázek 29 Rybník Horní

Zdroj: obec Čikov
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V severní části katastru v místní trati „Zástavy“ je navržen rybník. Vytvořením volné hladiny
rybníka a rozvojem pobřežního rostlinstva dojde k vytvoření výrazného krajinného prvku v místě, kde
je takovýto biotop velmi žádaný.
Obrázek 30 Místo navrhovaného rybníka Zástavy

Zdroj: obec Čikov
Je vhodné zachovat stávající funkci všech nádrží v území. Kromě stávajících vodních nádrží se
uvažuje s výstavbou další soukromé nádrže na Ratnovském potoce. Správcem potoků jsou Lesy ČR,
nepředpokládají se podstatné úpravy vodních toků. Nutná je soustavná údržba a čištění koryt pro
zajištění odpovídajících průtokových poměrů a kvality prostředí podél toků.
S výše uvedeným správcem je nutno projednat veškeré územně plánovací návrhy v blízkosti
toků a případná dotčení.

6.8 Energetických a telekomunikačních sítí a objektů,
Zásobování elektrickou energií
Koncepce zásobování elektrickou energií zůstává zachována. Napojení nově navrhovaných
lokalit v územním plánu nevyžaduje nutné posílení. Na území obce se nenachází žádný větší zdroj
elektrické energie.
Obec Čikov podporuje rozvoj fotovoltaiky pouze na střešních konstrukcích, popřípadě na
jiných, jinak nevyužitelných deprivovaných územích.
Obec Čikov je proti výstavbě větrných elektráren na svém území.
Obec Čikov nepodporuje výstavbu bioplynových stanic na svém území.
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Zásobování plynem
Obec Čikov je plynofikována v celém rozsahu zástavby, plynárenské zařízení je ve správě JMP
Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Bude respektováno stávající plynárenské zařízení.
Katastrem obce prochází ve směru západ - východ VTL DN 100 PN 40 Pucov – Tasov.
Plynovod je napojen na VTL plynovod DN 300 PN 40 Velká Bíteš – Vladislav v prostoru mezi Pucovem
a Jasenicí. Byla vybudována VTL přípojka DN 80 napojená na výše uvedený VTL plynovod DN 100.
Obec je zásobena plynem z regulační stanice VTL/STL 200 m3/hod, která je situovaná na jižním okraji
zemědělského areálu. Středotlaká plynovodní síť je navržena na provozní tlak 0,3 MPa s min. dimenzí
DN 63. Podle zpracovaného generelu je odběr plynu pro zásobování velkoodběratelů,
maloodběratelů a obyvatel s předpokladem plynofikace celé obce i pro výhledové období.
Předpokládá se plynofikace 90% domácností. Předpokládaný odběr podle generelu:
- skupina A, B, C - obyvatelstvo (A, B se neuvažuje)
m3/hod
m3/rok
- skupina C - 77 odběrů x 2,6 m3/hod x 3000 m3/rok
200,2
231.000
- skupina D - sektor maloodběr - 6
37,0
82.000
- velkoodběratelé – 1
40,0
170.000
Celkem
277,2 m3/hod
483.000 m3/rok
Zásobování teplem
V obci se nenachází žádný centrální zdroj tepla. Většina objektů je vytápěna plynem,
elektrickou energii nebo pevnými palivy. V rámci rozvoje by obec v budoucnu ráda využila tepelných
čerpadel a solárních panelů.
Spoje/telefonní rozvod
Místní účastnická síť je ve správě Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s., Telekomunikační obvod
Velké Meziříčí. Telefonní účastnici jsou připojeni na digitální ústřednu v Tasově, která má
dostatečnou kapacitu i pro obec Čikov.
Výše uvedenou výstavbou byla pokryta potřeba přípojné sítě v obci, včetně potřebných
reserv pro uvažovanou výstavbu. V příštích letech není v teto oblasti uvažována žádná větší investice.
Radiokomunikace
V katastru obce je umístěn vysílač mobilního operátora, signál pokrývá řešené území.

6.9 Vodohospodářské objekty
Zásobování vodou
Koncepce zásobování vodou zůstává zachována. Je dodržena koncepce obsažená v Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, který byl zpracován firmou AQUATIS Brno a.s. Stávající
systém zásobení pitnou vodou bude zachován, vydatnost vodního zdroje Jasenice je kapacitně i
kvalitativně vyhovující. V souladu s touto koncepcí se navrhuje rozšíření veřejné vodovodní sítě v celé
obci (v místech stávající i navrhované výstavby).
Na obecní vodovod je připojeno cca 88 % obyvatel.
Navržené řady pro plánovanou výstavbu dosahují celkové délky 920 m, řad A 6 je uvažován
jako výhledově navržený úsek se zaokruhováním sítě, jeho realizací by byla celková délka nových řadů
1.410 m. Vodovodní síť obci by po tomto rozšíření dosáhla celkové délky 3.611 m (stávající) + 1.410 m
( návrh + výhled) = 5.021 m.
Kromě toho je třeba uvažovat s provedením přípojky vody na ČOV – délka cca 220 m.
Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci je vybudována pouze kanalizace dešťová. V současné době se zpracovává projekt pro
stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace a ČOV.
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Správcem vodního hospodářství obce Čikov je obec Čikov.
Obrázek 31 Místo realizace plánované ČOV Čikov

Zdroj: obec Čikov

6.10 Odpadové hospodářství a objekty pro likvidaci odpadů
V obci se nenachází žádná skládka, odvoz komunálního odpadu ve 14-ti denních intervalech
zajišťuje firma ESKO-T na skládku v Petrůvkách. Poplatek na občana činí 450,- Kč/rok. Jednou ročně je
přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad.
Třídí se papír, plast, bílé a barevné sklo. Toto odebírá rovněž firma ESKO-T, kde je obec
členem svazku obcí „Skládka TKO“. Zpětný odběr elektrozařízení zajišťuje firma ASEKO s.r.o. Obec
finančně podpořila nákup kompostérů do domácností.
Tabulka 3 Množství odpadu dle hlášení o odpadech:

Název druhu odpadu
Směsné obaly
Papírové a lepenkové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Směsný komunální odpad
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Televizory, monitory, ….
Ledničky, pračky
Zdroj: Obec Čikov
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Množství v tunách
2,296
0,145
1.32
3,402
36,104
0,101
24 ks
9 ks

Obrázek 32 Kontejnery tříděného odpadu umístěné v centrální části obce u prodejny

Zdroj: Fotogalerie obce Čikov
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6.11 Hřiště a plochy pro volnočasové aktivity
V současné době se na území obce nachází starší hřiště (fotbal, míčové hry, tréninková plocha
SDH Čikov). Hřiště je v současné době intenzivně využíváno, a to jak obyvateli Čikova, tak například
Sborem dobrovolných hasičů Čikov. Vzhledem k intenzitě i povaze současného a budoucího využívání
není adekvátně dimenzováno, zpevněno a vybaveno, avšak jednoznačně prokázalo zájem místních
obyvatel o sportovní a volnočasové aktivity. Hřiště vybudovala obec Čikov a z veliké části vzniklo
svépomocí občanů. Je přirozeným prostorem pro setkávání obyvatel a má tak veliký význam pro
komunitní život obce a nejbližšího okolí. Jeho funkce je dále sportovně rekreační a jeho existence má
nezpochybnitelný vliv na účinnou prevenci vzniku sociopatologických jevů v řešené oblasti.
Realizací současného hřiště v roce 1998 obec vyšla vstříc požadavkům občanů, kteří se na
jeho vybudování i provozu významně podíleli a podílejí. Již v průběhu jeho výstavby se reálně
uvažovalo o dobudování do podoby plnohodnotného multifunkčního hřiště s tím, že současná plocha
pro fotbalové hřiště může bez problémů být přesunuta na sousední pozemek v majetku žadatele.
Záměr má plnou podporu jak místních občanů, tak obyvatel Tasova, místních zájmových sdružení a
sborů (Sbor dobrovolných hasičů), Základní školy v Tasově a dalších. Projekt byl veřejně projednán a
je zařazen mezi investiční priority obce.
Jak v obci, tak v nejbližším okolí v současné době podobné multifunkční hřiště zcela chybí.
Současná podoba je od svého vzniku vnímána jako dočasné řešení. Nové hřiště bude mít významný
přínos také pro ZŠ v Tasově, která v současné době nedisponuje odpovídajícími prostory pro
provozování vybraných sportů, které jsou povinnou náplní TV, anebo je minimálně doporučováno
tyto do vzdělávacích programů zapracovat. Stavba tak napomůže zlepšení úrovně edukačního
procesu v oblasti tělesné výchovy.
Obrázek 33 Současné hřiště vybudované svépomocí

Zdroj: Fotogalerie obce Čikov
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Obrázek 34 Hřiště a trénink SDH Čikov

Zdroj: Fotogalerie obce Čikov
Záměrem obce je vybudovat také dětské hřiště. Toto zařízení v obci chybí, od občanů bylo
vzneseno několik požadavků na výše uvedené. Obec zařazuje tento záměr v rámci delšího časového
horizontu.
Z drobných investic je třeba zmínit sezónní květinovou výzdobu a mobilní oplocení, které by se
měly stát každoroční součástí estetického rozvoje obce.
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7 DOKUMENTACE ÚPRAV, OBNOVY, ADAPTACÍ, REKONSTRUKCÍ A VÝSTAVBY V
RÁMCI ROZVOJOVÉHO STRATEGICKÉHO DOKUMENTU OBCE
Rozvojová strategická koncepce sleduje především tyto cíle:
•
•
•

zachování rozvolněné nízkopodlažní formy zastavěného území obce
vymezení ploch pro výstavbu veřejné infrastruktury v jádru obce
vymezení ploch pro doplnění individuální bytové výstavby

7.1 nové organizace využití pozemků
Zájmové území tvoří ve střední a severní části katastru převážně plochy orné půdy zemědělské
velkovýroby. Slouží pro zemědělskou rostlinnou výrobu. Jedná se o funkční plochy, které pokud to
není navrženo v územním plánu, nelze zastavět.
V údolní nivě Oslavy, která prochází podél jižní hranice katastru je převaha luk a souvislých
břehových porostů. Tok Oslavy je navrhovaným regionálním biokoridorem ÚSES.
Jižní část území tvoří komplex lesů Čikovská doubrava, který je regionálním biocentrem ÚSES.
Střední a severní část tvoří mírně zvlněné odlesněné plochy, členěné údolími Ratnovského a
Bělinského potoka, přítoků Oslavy. Podél severovýchodní hranice protéká lesnatým územím potok
Jelenka.
Obrázek 35 Čikovská doubrava

Zdroj: obec Čikov
Sídlo je po obvodu obklopeno zahradami a sady, na které navazují na severně a západně
plochy zemědělské půdy. Jižním směrem se táhne údolí Bělínského potoka s břehovými a trvalými
travními porosty
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Obrázek 36 Údolí Bělinského potoka

Zdroj: obec Čikov
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7.2 lokální systémy ekologické stability, ochrana místních biotopů a
přírodních útvarů
Základ ÚSES tvoří na regionálním stupni trasa regionálního biokoridoru RK 1460, který je veden
podél toku Oslavy a spojuje regionální biocentrum Čikovská doubrava, v k.ú. Čikov, s nadregionálním
biocentrem Údolí Oslavy a Chvojnice. Jako regionální biocentrum je určena Náměšťská obora, která
sousedí s nadregionálním biocentrem údolí Oslavy a Chvojnice.
V k.ú. je vymezena trasa lokálního biokoridoru, který vychází z RK a je veden severním směrem
v nivě Ratnovského potoka s navrhovaným biocentrem LBC 36 Kleštěnec, situovaným v nivě toku a na
lesní půdě. Podél východní hranice katastru obce je veden lokální biokoridor v nivě toku Jelenka.
Obrázek 37 Ratnovský potok na jaře

Zdroj: obec Čikov

7.3 Cestní sítě zajišťující přirozené propojení obce s krajinou a sousedními
obcemi včetně doprovodných prvků
Stávající trasy místních komunikací jsou stabilizovány historickou parcelací pozemků a stavebním
vývojem obce. Z této skutečnosti vyplývá i možnost případných úprav stávajících komunikací.
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8 AKCE NAPOMÁHAJÍCÍ ROZVOJI HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Obec má díky zachovalému přírodnímu terénu velký potenciál nabízet atraktivní a zdravé životní
prostředí, s možností dobudování základní infrastruktury pro aktivní trávení volného času obyvatel.
Zasedání obecního zastupitelstva probíhá pravidelně minimálně jednou za tři měsíce a dle
aktuální potřeby, pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce.
Veřejná projednání urbanistické studie a územního plánu přinesla podnětné návrhy občanů.
O záměrech obce jsou občané pravidelně seznamováni na úřední desce v usneseních
zastupitelstva a v Obecním zpravodaji.
Obec je členem mikroregionu Náměšťsko, svazku obcí „Skládka TKO“.
Obrázek 38 Každoroční pouť v Čikově I.

Obrázek 39 Každoroční pouť v Čikově II.

Zdroj (obě fotografie): Fotogalerie obce Čikov
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9 AKCE NA PODPORU STRATEGICKÉHO ROZVOJE OBCE
Obec celoročně pořádá širokou škálu kulturních, společenských a sportovních akcí k podpoře
realizace Rozvojového strategického dokumentu. Na uvedených akcích se obce zpravidla zásadním
způsobem finančně podílí, organizuje je a vnímá je jako klíčové pro zajištění spokojenosti svých
občanů.
V Čikově se tradičně pořádá myslivecký ples, který je každoročně hojně navštěvován jak
místními tak i přespolními občany.
Obec pravidelně pořádá Mikulášskou nadílku pro děti, maškarní karneval.
SDH pořádá každoročně maškarní ples, turnaj v nohejbalu, hasičské závody v rámci Žďárské ligy,
pouť včetně doprovodných akcí a zábavy pro mladé.
Setkání důchodců organizujeme společně s obcemi Tasov a Jasenice, každý rok je pořádá jedna
obec.
Obec poskytuje k těmto účelům organizátorům prostory kulturního domu.
Obrázek 40 Děti na každoročním karnevalu
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Obrázek 41 SDH Čikov při hasičské soutěži

Obrázek 42 Setkání důchodců – tentokrát v Čikově

Zdroj (tři fotografie): Fotogalerie obce Čikov
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10 ROZPOČET NA PODPORU STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU
Většina zásadních investičních akcí plánovaných zejména v období 2012 -2015 se neobejde
bez dotační podpory. Vedle záměru a roku realizace je tak uveden také možný zdroj financování. Je
zároveň pravděpodobné, že po vyčerpání prostředků na programovací období 2007 – 2013 bude
nezbytné tyto možné zdroje financování aktualizovat a doplnit o nové, reálně dostupné.
STRATEGICKÝ CÍL A:

•

ZVÝŠENÍ KVALITY OBČANSKÉ INFRASTRUKTURY, KULTURY A SPORTU
Výstavba multifunkčního sportovního hřiště – 2 mil. Kč, PRV – 2012/13

STRATEGICKÝ CÍL B:

•
•
•
•

PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Jednání se strategickými investory – 30 tis. Kč/rok – vlastní zdroje obce – průběžná realizace
2011 až 2015
Podpora drobných podnikatelů a živnostníků – v současné době není realizována – průběžná
realizace 2011 až 2015
Zajištění pravidelné autobusové dopravy se spádovými centry – režijní náklady/15 tis Kč/rok,
průběžná komunikace s dopravci
Pokračování v jednáních o využití nepoužívaných ploch v obci – průběžné akce - režijní
náklady/15 tis Kč/rok

STRATEGICKÝ CÍL C:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ZKVALITNĚNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výstavba chodníků a technické úpravy (zeleň, infrastruktura) – 1,5 mil. Kč, PRV - 2012
ČOV – 8,5 mil. Kč, 2014 až 2017
Kanalizace – 18 mil. Kč, 2014 až 2016
Vodovod – rozšíření, 1 mil. Kč, 2013 až 2014
Odbahnění rybníka Cejlach, 2,5 mil. Kč, 2013
V oblasti organického odpadu uvažuje obec o zkvalitnění a navýšení kapacit, 1 mil. Kč, 2015+
Další připravované investiční akce
Zateplení a fasáda víceúčelové budovy kulturního domu, 1,5 mil. Kč, OP ŽP, 2013
Zateplení budovy pohostinství a pošty, 0,6 mil. Kč, OP ŽP, 2014
Zateplení budovy prodejny, 0,6 mil. Kč, OP ŽP, 2013
Vybudování dětského hřiště, 250 tis. Kč, charitativní nadace/sponzorské dary/vlastní zdroje
obce, 2013
Vybudování rybníku „Zástavy“, 3,5 mil. Kč, zdroje MŽP, 2015+
Rekonstrukce chodníku podél hlavní silnice, 1 mil. Kč, PRV, 2016+
Úpravy parkovacích ploch a úpravy veřejných prostranství, 0,8 mil. Kč, PRV, 2015+
Opravy místních komunikací v délce 1 600 m, 2 mil, Kč PRV , 2017+

V případě investičně náročných akcí, zejména v oblasti vodohospodářství, bude nedílnou
součástí realizace projektu půjčka. Je nutné udržovat obec Čikov finančně zdravou, nezadluženou, tak
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aby ve střednědobém horizontu byly nezbytné úvěry na pokrytí klíčových rozvojových akcí reálně
dostupné.
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11 DALŠÍ DOKUMENTACE VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ OBCE
Související dokumentací je především Územní plán obce, který je s Rozvojovým strategickým
dokumentem úzce provázán. Tento dokument je přiložen v elektronické podobě na CD.

V Čikově dne 23. 3. 2012

Ing. František Martinek v. r.
místostarosta

razítko obce

Jan Požár v. r.
starosta

Tento Rozvojový strategický dokument obce Čikov byl schválen Zastupitelstvem obce Čikov dne 23. 3.
2012, usnesením č. 2/2012.
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Tabulka 4 Souhrnné statistické údaje za obec Čikov

Kód obce
Druhy pozemků

Hospodářská činnost

Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Počet podnikatelských subjektů celkem
podle převažující
Zemědělství, lesnictví, rybolov
činnosti
Průmysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a
pohostinství
Ostatní obchodní služby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
podle právní formy
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Finanční podniky
Živnostníci
Samostatně hospodařící rolníci

Údaj
590 495
968 [2]
543 [2]
- [2]
- [2]
7 [2]
- [2]
45 [2]
595 [2]
305 [2]
7 [2]
9 [2]
52 [2]
26 [3]
10 [2]
3 [2]
1 [2]
- [2]
4 [2]
2 [2]
2 [2]
- [2]
4 [2]
- [3]
- [3]
2 [3]
- [3]
- [3]
15 [3]
- [3]

Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy
Kultura
Veřejná knihovna vč. poboček
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň
Lázně
Lázeňske léčebny
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Obyvatelstvo
Živě narození celkem
muži
ženy
Zemřelí celkem
muži
ženy
Přirozený přírůstek celkem
muži
ženy
Přistěhovalí celkem
muži
ženy
Vystěhovalí celkem

1 [3]
4 [3]
4 [3]
1 [4]
.
.
.
.
.
1 [4]
.
.
.
.
.
.
- [2]
968 [2]
1 [2]
1 [2]
1 [2]
1 [5]
- [5]
1 [5]
- [5]
- [5]
- [5]
1 [5]
- [5]
1 [5]
- [5]
- [5]
- [5]
2 [5]

Školství [1]

Sociální oblast

muži
ženy
Saldo migrace celkem
muži
ženy
Přírůstek/úbytek celkem
muži
ženy
Počet bydlících obyvatel k 31.12.
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem
muži
ženy
Mateřská škola
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)
Střední školy
obory gymnázií
obory středních odborných škol a praktických škol
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť
obory nástavbového studia
Základní umělecká škola
Konzervatoře
Jazyková škola
Vyšší odborná škola
Vysoká škola-počet
Počet sociálnch služeb celkem
z toho
Domovy pro seniory

- [5]
2 [5]
-2 [5]
- [5]
-2 [5]
-1 [5]
- [5]
-1 [5]
199 [2]
98 [2]
101 [2]
19 [2]
8 [2]
11 [2]
135 [2]
70 [2]
65 [2]
45 [2]
20 [2]
25 [2]
.
- [2]
- [2]

Sport

Zdravotnictví

Domovy pro osoby se zdravotním postižení
Azylové domy
Chráněné bydlení
Denní stacionáře
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Domy s pečovatelskou službou
Koupaliště a bazény
- z toho kryté bazény
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)
Sdružená ambulantní zařízení
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení
Ambulantní zařízení
Detašované pracoviště ambulantního zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Ostatní lůžková zařízení
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa

- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
.
.
.
.
.
.
.
.
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]

Samostatná ordinace lékaře specialisty
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení
Zařízení lékárenské péče
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Jesle
Další dětská zařízení
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Okresní zdravotní ústav
Transfusní stanice

Poznámky:
[1] školní rok 2010/2011
[2] období: 31.12.2010
[3] období: 31.12.2011
[4] období: 31.12.2006
[5] období: rok 2010
Zdroj: Český statistický úřad

13.1 Územní plán obce Čikov, rok 2008, Ing. arch. Vlasta Šilhavá
Územní plán je pro svůj rozsah přiložen na samostatném CD.

- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]
- [2]

13.2 Fotogalerie obce Čikov
Část I.

Část II.

Část III.

