Strategický plán obce Hartvíkovice
na období 2021 - 2022
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ÚVOD
Zásadním procesem řízení rozvoje obce je plánování. Strategický plán obce společně s
územním plánem tvoří hlavní strategické nástroje řízení rozvoje obce. Strategický plán obce
na základě analýzy stávající situace formuluje představy o směřování aktivit obce v
budoucnu s tím, že jasně definuje priority rozvoje a cíle, kterých má být dosaženo. Hlavním
důvodem vzniku strategického dokumentu obce je zejména potřeba koncepčního a
strategického rozvoje. Dalším důvodem pro vznik dokumentu je i to, že teprve až písemná
podoba struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je
stanoveno, co je více a co méně důležité včetně časového plánu realizace, jednak jsou
definovány realizační podmínky (konkrétní aktivity, využitelné zdroje financí apod.).
Strategický dokument bude po schválení zastupitelstvem obce zveřejněn na webových
stránkách obce. Strategický plán je určen obci, jejím občanům, voleným orgánům a zřízeným
či založeným organizacím. Slouží také představitelům organizací a subjektů mikroregionům, místním akčním skupinám, ziskovému i neziskovému sektoru. Aktualizace
akčního plánu se předpokládá jedenkrát ročně.

ANALYTICKÁ ČÁST
1. Působnost obce
Podle rozsahu státní správy, kterou vykonávají, a rozsahu působnosti, kterou mají, se
obce dělí na:




obce (obce I. stupně)
obce s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně)
obce s rozšířenou působností (obce III. stupně)

Obec Hartvíkovice patří mezi obce I. stupně.
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou mezičlánkem přenesené působnosti
samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady. Obec Hartvíkovice patří do
Správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Náměšť nad Oslavou.
Působnost ORP

evidence obyvatel

vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských a technických průkazů

živnostenské oprávnění

výplata sociálních dávek

sociálně-právní ochrana dětí

péče o staré a zdravotně postižené

vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství

doprava a silniční hospodářství

2. Profil území

Obr. 1: Mapa katastrálního území obce Hartvíkovice
Zdroj: Mapy.cz (2021) dostupné na: www.mapy.cz

Obec Hartvíkovice leží na Českomoravské vrchovině, v jihovýchodním okraji Kraje
Vysočina. Hartvíkovice se nacházejí 9 km jihozápadně od města Náměšť nad Oslavou a 19
km východně od města Třebíč v nadmořské výšce 440 m n. m. Správní území obce
Hartvíkovice zahrnuje jedno katastrální území. Obec Hartvíkovice sousedí svým katastrálním
územím se šesti obcemi. Jedná se o obce Třesov, Okarec, Vícenice u Náměště n. O., Sedlec,
Popůvky a Stropešín.
Obec Hartvíkovice je součástí venkovského osídlení části Českomoravské vrchoviny, oblasti
s malým počtem a nízkou hustotou obyvatelstva a převahou zemědělsky využívaných celků.
Zemědělská polní krajina je zcela přeměněna lidskou činností. Převládají velké nepravidelné
bloky intenzivně využívané orné půdy, vymezené polními cestami, zástavbou, remízky a
břehovými porosty vodotečí.
Z topologického hlediska je území vrchovinou s nejvyšším bodem severně od intravilánu
obce v lokalitě bývalé vojenské radarky a nejnižším bodem na hladině Dalešické přehrady.
Lesní celky se nacházejí zejména jižně od intravilánu obce, zbytek katastru je tvořen

zemědělskými plochami. Reliéf se vyznačuje nápadným protikladem poměrně málo
členitých plošin a zaříznutých skalnatých údolí. Zaříznuté údolí Jihlavy je 60 až 200 m
hluboké, s četnými skalními výchozy a meandry. Částečně bylo zničeno Dalešickou
přehradou. Celé správní území obce spadá do povodí řeky Jihlavy. Zásobování vodou je
zajištěno převážně atmosférickými srážkami a vodní poměry jsou dále ovlivněny zejména
terénními podmínkami.
Tab. 1: Základní informace o obci
Název:
Hartvíkovice
Statut
obec
Vysočina
Kraj
SO ORP
Náměšť nad Oslavou
ZÚJ
590584
Výměra (ha)
574
Počet obyvatel (1. 1. 2021): 539
Souřadnice:
49° 10' 16'' N, 16° 5' 25'' E
Nadmořská výška
440
První písemná zmínka
1104
Počet místních částí
0
Webové stránky:
www.hartvikovice.cz
Zdroj: Regionální informační servis (2021) dostupný na
https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/590584-hartvikovice

3. Historie obce
Okolí obce je osídleno více než 5000 let, kolem roku 5600-4000 př. n. l. bylo osídleno
návrší nedaleko Popůvek, následně pak kolem roku 2600 př. n. l. bylo osídleno hradiště na
Wilsonově skále. Podle ústní tradice byl zakladatelem Hartvíkovic Ertvík (Artvík). V
písemných pramenech se o této osobnosti žádné zmínky nenachází. Písemné zmínky o
osídlení jsou z roku 1104. Dějiny obce úzce souvisí s osudy třebíčského benediktinského
kláštera založeného v roce 1101. V roce 1340 v obci již byla farnost, která spadala pod
tasovské děkanství, zakladatelem farnosti však měl být třebíčský klášter. V roce 1356 byly
Hartvíkovice prodány Elišce z Okarce, později v roce 1377 byl dvůr postoupen majitelům
Okarce. Roku 1340 se objevují první zmínky o kostele sv. Jiljí. Posléze patřily Hartvíkovice
rodu Hartvíkovickému, postupně Mikuláši z Hartvíkovic, Janu z Hartvíkovic, Haškovi z
Hartvíkovic, Ondřejovi z Hartvíkovic a dalším. Až v roce 1398 pak Jilvín II. z Hartvíkovic
postupně odkoupil veškeré majetky rozdrobené mezi drobné vlastníky a zcelil tak
Hartvíkovice. V roce 1446 byl poprvé zmíněn v údolí řeky Jihlavy hartvíkovický mlýn.
Roku 1492 byla ves prodána Jilvínem III. z Hartvíkovic Dobešovi z Čechtína, ten pak obratem
prodal ves Zikmundovi a Markvardovi z Mírova, těm už v tu dobu patřil Okarec a
Hartvíkovice tak značně rozšířily jejich majetek. V roce 1537 pak Zikmund prodal majetek
Jaroslavovi Osovskému z Doubravice (tomu už přepustila roku 1536 Okarec, Pyšel a zaniklá
obec Říčánky zaniklá obec jeho manželka Mandalena z Mírova). Roku 1556 byly Hartvíkovice
připojeny k Náměšti nad Oslavou, téhož roku Hartvíkovice získal od manželky Jaroslava
Osovského Oldřich z Lomnice. Roku 1598 zde byla nekatolíky vypálena fara a zavražděn

farář a katolická fara byla v Hartvíkovicích obnovena až roku 1785. V roce 1788 byla v obci
založena škola, v roce 1888 pak byla postavena nová školní budova.
Roku 1850 proběhl v obci velký požár, který spálil 33 domů. V roce 1853 byl opraven kostel a
umístěn v něm velký zvon. V roce 1856 pak byla v obci postavena kaplička a v roce 1866 pak
během prusko-rakouských válek prošli vesnicí pruská vojska. V roce 1907 byl nedaleko
vesnice otevřen lom na vápenec. V letech 1916 a 1936 byly u cest u vesnice postaveny kříže.
Mezi lety 1911 a 1912 byla přivedena do vesnice silnice z Náměště nad Oslavou, vedla přes
Naloučany do Čikova. Roku 1913 pak byl ve vsi založen sbor dobrovolných hasičů. V roce
1917 byly všechny zvony zrekvírovány a to včetně zvonu z 15. století, roku 1929 pořízeny 4
nové, ale ty pak byly roku 1942 opět zrekvírovány kromě nejmenšího, až v roce 1970 byly
vysvěceny 3 nové.
V roce 1929 byla do vesnice přivedena elektřina a roku 1947 pak i telefon. V roce 1933 pak
byla v obci postavena kaple, financována byla Církví československou husitskou. Roku 1953
bylo v obci založeno JZD. Roku 1956 pak byl opraven kostel sv. Jiljí. Mezi lety 1978 a 1981
byla nedaleko vesnice u fotbalového hřiště postavena ubytovna místní jednoty Sokola. Roku
1979 pak po dokončení stavby Dalešické přehrady (mezi lety 1966 a 1977) byl nedaleko
vesnice otevřen tzv. Stropešínský most a v roce 1984 bylo v údolí u přehrady nedaleko
Wilsonovy skály otevřeno veřejné tábořiště. Roku 1960 bylo na pozemcích obce postaveno
Vojenské letiště Náměšť nad Oslavou. V roce 1985 byla místním Sokolem zakoupena kaple
církve Československé husitské. V roce 2002 ji však opět odkoupila obec. V devadesátých
letech 20. století byla obec plynofikována a byl zaveden vodovod. V roce 2013 byla
dokončena stavba splaškové kanalizace, po několika etapách, zakončená čistírnou
odpadních vod.
Součástí obce byl do roku 1898 a mezi lety 1961-1991 Třesov, mezi lety 1949 a 1960 byla
obec součástí okresu Velká Bíteš. Od roku 1960 byla obec Hartvíkovice součástí okresu
Třebíč, od roku 1977 pak byly sloučeny obce Popůvky a Hartvíkovice, kdy Popůvky spadaly
pod obec Hartvíkovice. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hartv%C3%ADkovice)

Obr. 2: Historická mapa obce z 19. století
Zdroj: Mapy.cz (2021) dostupné na
https://mapy.cz/19stoleti?x=16.0912981&y=49.1696963&z=15&l=0

4. Sídelní struktura a územní plánování
Územní plán obce Hartvíkovice je zpracován podle zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s prováděcími předpisy, t.j.
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území. Zastupitelstvem obce Hartvíkovice byl tento
územní plán schválen v listopadu roku 2015. Tento územní plán byl aktualizován Změnou č.
1 územního plánu schválenou zastupitelstvem obce v říjnu roku 2020.
Území obce Hartvíkovice není součástí rozvojové osy ani oblasti republikového nebo
krajského významu. Hartvíkovice leží v otevřené zemědělské krajině. Díky dlouhodobému
zemědělskému využívání došlo v 2. vegetačním stupni k odlesnění krajiny, její přeměně na
ornou půdu, s omezeným podílem trvalých travních porostů.

Obr. 3: Snímek intravilánu Hartvíkovic
Zdroj: Mapy.cz (2021) dostupné na: https://mapy.cz/letecka?x=16.0957318&y=49.1708473&z=16&l=0

Z hlediska urbanistické typologie patří Hartvíkovice mezi vsi smíšeného typu. Nejstarší
zastavění zemědělského typu je ve střední části dnešního zastavěného území a je tvořeno
formou návesní ulicovky, ukončené na západním konci kostelem sv. Jiljí stojícím na návrší
nad údolím. Pozdější zástavba, mající volnější charakter, byla realizovaná v jihozápadní části
obce na svazích údolí. Obec se pak dále rozšiřovala severně od dnešní silnice III. třídy.
Nejnovější zástavba byla realizována v severozápadní části obce, kde byly vytvořeny dvě
nové ulice, a v severovýchodní části poblíž bývalého areálu zemědělského družstva.
Zastavění je v celé obci okapové vzhledem k ulici. V některých částech obce se jedná o
typickou rázovitou zástavbu, která je doplňována novou zástavbou. Zastavěné území obce
tvoří poměrně ucelený útvar, jehož tvar je dán přírodními podmínkami. Historická
urbanistická osnova řešené obce nebyla v minulosti výrazně narušena a měla by zůstat
zachována i do budoucna. (Zdroj: Opatření obecné povahy – Územní plán Hartvíkovice,
2015).

5. Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2021 v obci Hartvíkovice byl celkem 539 osob.
Průměrný věk obyvatel obce Hartvíkovice k 1. 1. 2020 byl 43,9 let. Oproti tomu průměrný
věk obyvatelstva České republiky dosahoval hodnoty 42,5 let. V rámci poslední dekády

nedošlo k úbytku ani přírůstku celkového počtu obyvatelstva, ale výkyvy během
jednotlivých let jsou patrné (viz obr. 4).

Obr. 4: Graf vývoje počtu obyvatelstva v letech 2010 – 2020
Zdroj: ČSÚ (2021) dostupný na www.czso.cz

Při sledování statistik z roku 2019 (celkem 548 osob) vyšlo najevo, že věková kategorie
obyvatelstva v rozmezí 0-14 let (předproduktivní věk) čítala 72 osob, 15-64 let (produktivní
věk) pak 352 osob a kategorie 65 a více let (poproduktivní věk) 124 osob. Z toho vyplývá
převaha počtu osob v poproduktivním nad počtem osob ve věku předproduktivním, což je
ukazatelem demografického stárnutí obyvatelstva, které je doloženo i indexem stáří v území
(viz text níže). V roce 2020 se v obci narodilo 6 dětí a 8 osob zemřelo. Přistěhovalo se 12
nových obyvatel a 7 se jich odstěhovalo. Bilance celkového přírůstku v roce 2020 je tedy
celkem +3 obyvatelé. V roce 2020 jsou v obci evidovány celkem 4 sňatky.
Index stáří je velmi často používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, která
vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá
na sto dětí. Konkrétně v tomto případě, kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100
dětí do 15 let věku. Převyšuje-li výsledná hodnota indexu 100, je počet osob ve věku nad 65
let vyšší než počet dětí v populaci. Index stáří v obci Hartvíkovice dosáhl v roce 2019
hodnoty 172. Tato hodnota značí velmi vysokou převahu počtu seniorů nad počtem dětí.
Hustota obyvatelstva byla k 1. 1. 2021 celkem 93,9 obyvatel na km2, to je poměrně málo
vzhledem celorepublikovému průměru (135,7 obyvatel na km2). Tato situace je způsobena
jak poměrně nízkým absolutním počtem obyvatel, tak venkovským charakterem oblasti.

5.1. Vzdělanostní struktura
Jako podklad pro hodnocení vzdělanostní struktury obyvatelstva byla použita data ze Sčítání
lidu, domů a bytů z roku 2011 (SLDB 2011), protože aktuálnější data nebyla dostupná.
Porovnávanou složkou bylo obyvatelstvo ve věku 15 a více let v různých územních úrovních.
Při pohledu do tab. 2 je patrné, že v obci Hartvíkovice převažují kategorie vzdělanosti

středoškolské bez maturity a základní vč. neukončeného nad kategoriemi středoškolské
s maturitou a vyššími. Což je rozdílné ve srovnání s vyššími územními jednotkami, kde je
vzdělanost vyšší v kategoriích úplné střední s maturitou a v případě vzdělání
vysokoškolského.
Tab. 2: Komparace vzdělanostní struktury obyvatelstva (%) ze SLDB 2011
střední vč.
úplné
vyšší
vyučení
nástavbové
střední (s
odborné vysokoškolské
(bez
studium
maturitou)
vzdělání
maturity)
Obec Hartvíkovice
0,0
23,7
43,4
21,6
1,3
0,4
3,0
SO ORP Náměšť n. O.
0,3
17,7
33,7
30,0
3,0
1,5
12,2
Kraj Vysočina
0,4
18,5
37,5
27,1
2,7
1,3
9,5
ČR
0,5
17,6
33,0
27,1
2,8
1,3
12,5
Zdroj: ČSÚ (2021) dostupný na: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__590584#w=
bez
vzdělání

základní
včetně
neukončeného

6. Hospodářství a trh práce
V obci Hartvíkovice bylo v roce 2020 celkem 109 registrovaných ekonomických subjektů,
z toho 42 jich bylo bez zaměstnanců, 5 subjektů s počtem zaměstnanců 1 – 5, pouze 1
subjekt s počtem zaměstnanců 6-9, celkem 1 subjekt s počtem zaměstnanců 10-19 a u 60
subjektů počet zaměstnanců nebyl uveden. Data o ekonomické aktivitě obyvatelstva obce
jsou dostupná pouze ze SLDB 2011 (viz tab. 3).
Tab. 3: Obyvatelstvo obce Hartvíkovice podle ekonomické aktivity ze SLDB 2011
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
z toho podle zaměstnanci
postavení
v zaměstnavatelé
v
zaměstnání
pracující na vlastní účet
tom
pracující důchodci
ze zaměstnaných
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Celkem
235
193
158
3
19
3
3
42
283
147
91
29

Zdroj: ČSÚ (2021) dostupný na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__590584#w=

V tab. 4 je znázorněna statistika podnikatelských subjektů členěných dle právní formy.
V obci převažují nad počtem právnických osob počty osob fyzických, kde největší zastoupení
mají fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tzv. živnostníci.

Tab. 4: Podnikatelské subjekty dle právní normy v obci Hartvíkovice v roce 2020
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva

Podniky se zjištěnou aktivitou
58
47
43

1
3
5
4
1

Zdroj: ČSÚ (2021) dostupný na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&z=T&f=TABULKA&skupId=3409&katalog=30831&pvo=ORGD02orpob&pvo=ORGD02orpob&pvokc=65&pvoch=6107
&str=v94&c=v3~2__RP2020MP12DP31

Subjekty dle převažující činnosti jsou znázorněny v tab. 5 a lze zde vyčíst nejvíce 22
ekonomických subjektů v průmyslu, 21 ve stavebnictví a 15 v kategorii velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel.
Tab. 5: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti v obci Hartvíkovice v roce 2020
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana; povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti

Registrované
podniky
109
11
22
21
15
2
9
1
4
4
3
2
2
2
9

Zdroj: ČSÚ (2021) dostupný na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&z=T&f=TABULKA&skupId=3429&katalog=30831&pvo=ORGD04orpob&pvo=ORGD04orpob&pvokc=65&pvoch=6107
&str=v93&c=v3~2__RP2020MP12DP31

6.1. Využití území

Obr. 5: Graf využití půdy v obci v roce 2020
Zdroj: ČSÚ (2021) dostupný na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&z=T&f=TABULKA&katalog=32327&pvo=RSO36&pvokc=65&pvoch=6107&c=v371~2__RP2020MP12DP31#w=

Z celkové výměry 574 ha v řešeném území převažuje zemědělská půda (orná půda, zahrady,
trvalý travní porost) nad půdou nezemědělskou (zbytek vyznačených ploch). Plocha
zemědělské půdy je zde více než dvojnásobná. Z druhů využití půdy výrazně převažuje orná
půda (356 ha) nad lesními pozemky (53 ha), dále jsou zastoupeny v menších poměrech další
druhy využívání půdy (viz obr. 5). Cena zemědělské půdy v katastru obce k roku 2021 byla
7,1 Kč/m2.

6.2. Trh práce
Z pohledu charakteristik trhu práce obec Hartvíkovice je, ve srovnání s vyššími územními
celky, podprůměrným územím s podílem nezaměstnaných osob 6,3 % (dříve míra
nezaměstnanosti) a celkem 22 dosažitelnými uchazeči o zaměstnání. Česká republika v roce
2021 má jednu z nejnižších hodnot nezaměstnanosti v Evropě, což se promítá i do lokálních
oblastí z pohledu trhu práce.
Tab. 6: Charakteristiky trhu práce v únoru roku 2021
Dosažitelní uchazeči o zaměstnání Podíl nezaměstnaných osob (%)
Obec Hartvíkovice
22
6,3
SO ORP Náměšť nad Oslavou
347
4,1
Kraj Vysočina
11 407
3,5
ČR
293 154
4,3
Zdroj: Portál MPSV (2021) dostupný na: https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace15

7. Občanská vybavenost
V obci Hartvíkovice se z rezortu školství nachází mateřská a základní škola (I. stupeň)
a nenachází žádné zařízení ze zdravotnictví a sociální péče.
Nejbližší základní škola II. stupně se nachází v 9 km vzdálené Náměšti n. O., 11 km vzdálené
Vladislavi a 12 km vzdáleném Mohelně. Nejbližší středoškolské zařízení je ve 22 km vzdálené
Třebíči, nejbližší vysokoškolské zařízení je v 50 km vzdáleném Brně a 55 km vzdáleném
krajském městě Jihlavě. Nejbližší Základní umělecká škola je v Náměšti nad Oslavou.
Z pohledu zdravotnictví jsou nejblíže dostupné služby v Náměšti nad Oslavou a to praktičtí
lékaři, chirurgie, gynekologie, diabetologie + interna, kardiologie, logopedie, neurologie,
oční, ORL, ortopedie, psychiatrie, rehabilitace, urologie a stomatologie. Ostatní veškeré
zdravotnické služby jsou dostupné v Třebíči.
Zařízení poskytující sociální služby jsou nejblíže v Náměšti nad Oslavou a to domov pro
seniory, denní stacionář, chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem a sociálně
terapeutická dílna. Ostatní veškeré sociální služby jsou dostupné v Třebíči.
Z dalších služeb občanské vybavenosti lze v Hartvíkovicích jmenovat prodejnu potravin se
zbožím každodenní potřeby a drobnou drogerií, pobočku České pošty, dvě zařízení
poskytující služby pohostinství převážně v letní sezóně. Z dalších zařízení jsou to kulturní
dům, kostel s náboženským využitím, knihovna, hasičská zbrojnice, tělocvična, dětské hřiště,
fotbalové hřiště, ubytovna, penzion a několik dalších drobných ubytovacích zařízení. Je
zapotřebí také zmínit Autokemp Wilsonka, který je od obce vzdálen 1 km a nabízí v letních
měsících služby pohostinství, ubytování a půjčovny zařízení pro vodní sporty.
Prodejna s širším sortimentem (řetězce Penny a Coop) se nachází v 9 km vzdálené Náměšti
nad Oslavou. Nabídka a poptávka služeb úzce souvisí s návyky obyvatelstva, které jsou
podmíněny dojížďkou do zaměstnání, dopravní obslužností obce, spádovostí, nabídkou
služeb mimo obec, ale také s věkovou strukturou obyvatelstva.

7.1. Bydlení
Vývoj počtu domů v obci je zobrazen v grafu na obr. 6. Z něj je patrné, že kromě období
1970-1980 počet domů v obci vždy stoupal. Od této doby dochází k růstu počtu domů až na
celkových 52 v roce 2011. V letech 1961 až 1980 je uveden počet domů trvale obydlených
(celkový počet se nezjišťoval), v ostatních letech je uveden celkový počet domů - jedná se o
výkyv způsobený metodikou.
Bližší informace k zástavbě v obci jsou uvedeny v kapitole Sídelní struktura a územní
plánování. V budoucnu by obec mohla čerpat z výhod zvýšení poptávky po bydlení
v rodinných domech.

Obr. 6: Graf vývoje počtu obytných domů v obci do roku 2011
Zdroj: ČSÚ (2021) dostupný na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&z=T&f=TABULKA&katalog=31674&pvo=SLDHLCU&str=v7&u=v7__VUZEMI__43__590584#w=

8. Technická infrastruktura
V obci Hartvíkovice byl v roce 1999 dokončen veřejný vodovod, který je napojen na
vodojem Babí Hora, situovaný severovýchodně od zástavby obce v k.ú. Sedlec u Náměště
nad Oslavou. Vodovodní řady pokrývají celou současně zastavěnou část obce, potrubí je
provedeno z PVC DN 100 a 80. Vodovodní síť je koncipována jako větvená, pouze v jednom
případě je vytvořen okruh. Vodovod plní i požární funkci, požární odběr je realizován z
podzemních hydrantů. Vodovod je ve správě VAS a.s. divize Třebíč. Stávající vodovodní
trubní síť bude doplněna o nové řady, které budou sloužit pro zásobování ploch určených k
nové zástavbě. Nově navržené potrubí je v maximální míře zaokruhováno, což bude
umožňovat optimální tlakové poměry v síti. Realizací nových řadů bude vodovodní sítí
pokryto celé zastavěné území včetně navrhovaných ploch k zástavbě obce a umožní tak
napojení všem obyvatelům obce Hartvíkovice. Při návrhu koncepce zásobování pitnou
vodou byl respektován PRVKUK kraje Vysočina a platné právní předpisy.
V roce 2013 byla dokončena stavba splaškové kanalizace zakončená čistírnou odpadních
vod. Výstavba této splaškové kanalizace probíhala v několika etapách. V budoucnu je
naplánována etapa další, která se týká několika větví splaškové kanalizace v souvislosti
s rozšířením ČOV. Současná čistírna odpadních vod je navržena pro 700 obyvatel, při využití
všech rozvojových ploch však počet obyvatel vzroste. Proto v současnosti probíhá
intenzifikace ČOV pro 1350 ekvivalentních obyvatel. Rozšíření kapacity ČOV do budoucna
počítá s napojením obce Třesov.
Obec Hartvíkovice je plynofikována STL přivaděčem z obce Třesov, který pokračuje dále do
Popůvek. Podle zákona č. 222/1994 Sb. je nutno dodržovat ochranná pásma k zajištění
spolehlivého provozu plynárenského zařízení a bezpečnostní pásma k zamezení nebo
zmírnění účinků případných havárií.

Zásobování elektrickou energií je řešeno následovně. Severní částí řešeného katastrálního
území prochází vedení VVn 110 kV č. 502 a 503. Obec Hartvíkovice je zásobována
elektrickou energií odbočkou z linky VN 22 KV č. 313. Na toto venkovní vedení je připojeno 7
stožárových transformačních stanic. Trasy stávajících linek VN budou vzhledem ke svému
charakteru zachovány, včetně respektování ochranných pásem. V obci je provedena
částečná rekonstrukce sítě NN, rekonstrukci je nutno provést i v dalších částech obce.
Centrum obce a soustředěná výstavba bude řešena kabelovými rozvody NN, ostatní části
pak venkovním vedením, nově budované samostatně stojící RD rovněž kabely NN. Zároveň s
rekonstrukcí NN byla prováděna rekonstrukce veřejného osvětlení. Některé komunikace
jsou nově osvětleny LED diodami na samostatných stožárech s rozvodem zemními kabely.
V řešeném území se nenacházejí žádné podzemní ani nadzemní RR trasy ve správě Českých
radiokomunikací. Distribuce televizního signálu v obci Hartvíkovice je zajišťována základním
televizním vysílačem Třebíč. Kvalita příjmu TV signálu není zvláště v níže položených částech
obce na dostatečné úrovni.
Katastrem obce prochází trasa produktovodu Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou.
Zdrojem informací pro tuto kapitolu byl územní plán obce.

9. Dopravní infrastruktura
Obec Hartvíkovice leží mimo frekventované dopravní tahy. Napříč katastrálním územím
obce v západo-východním směru vede komunikace č. III/39214 propojující obec s okolními
sídly Třesovem a Popůvkami. Tato komunikace se napojuje severozápadně od obce na silnici
II/399 – propojení s Náměští nad Oslavou a Hrotovicemi. V intravilánu obce jsou na silnici
III/39214 připojeny místní a účelové komunikace, které zpřístupňují jednotlivé části obce a
jednotlivé objekty. V roce 2020 proběhla kompletní oprava komunikace č. III/39214 v celém
úseku zasahujícím obec Hartvíkovice.
V severní části katastru obce se nachází část železnice, která je využívána železniční nákladní
vlečkou pro zásobování přilehlého letiště palivem. Nejbližší železniční zastávka je ve
Studenci 7 km od Hartvíkovic, která leží na trati č. 240 Brno – Jihlava.
V katastrálním území obce se spojují dvě cyklotrasy s označením 5108 a 5207 spojující obec
s obcemi Třesov, Popůvky, Vícenice a Okarec. V katastru obce se nachází žlutě a červeně
značené turistické trasy.

10. Kultura
Vzhledem k velikosti obce byla vždy kultura a kulturní dění tmelem společnosti
v obci. Jelikož první písemná zmínka o obci je z roku 1104, má obec Hartvíkovice hluboké
kořeny v minulosti s čímž souvisí i kulturní památky obce – společné dědictví současného
obyvatelstva.

Nedílnou součástí kulturního dění v obci jsou kostel, kulturní dům a hasičská zbrojnice.
Každoročně v obci probíhá Obecní ples, ostatkový průvod, dětský den, karneval, pálení
čarodějnic, pouťové oslavy spojené s lunaparkem a taneční zábavou a mší svatou v místním
kostele. V období vánoc je zde slavnostně rozsvícen vánoční strom a je zorganizován
novoroční ohňostroj. Novinkou posledních dvou let je akce s názvem Oktoberfest, která nic
nedluží své německé inspiraci.

10.1. Památky
Nejvýznamnější kulturní památkou a dominantou obce je kostel sv. Jiljí, který je spojen
s téměř celou historií obce.

Obr. 7: Kostel sv. Jiljí
Kostel je raně barokní stavbou se středověkým jádrem, je jednolodní stavbou s
polygonálním závěrem a hranolovou věží se čtyřbokou hlavicí. Kostel je chráněn jako
kulturní památka České republiky.
Farnost byla zmíněna jako součást tasovského děkanství v roce 1345, první zmínka však
pochází již z roku 1340, později byla farnost i s kostelem převedena pod evangelické
náboženství, přibližně v roce 1550. V roce 1598 byla fara přepadena, farář byl zavražděn a
kostel tak patřil pouze evangelíkům. V roce 1620, po bitvě na Bílé hoře, byli protestanté
vyhnáni a fara byla nadále neobsazena, tak to trvalo následujících přibližně sto let, spadala
tak pod farnost v Mohelně a posléze pod farnost v Náměšti nad Oslavou. V roce 1739 byla
přidělena pod novou expozituru v Koněšíně.
V 17. století byla kostelní loď zakryta klenbou a byla přistavěna věž, v roce 1857 byl kostel
rozšířen o zvoničku a v roce 1898 byl kostel rekonstruován a rozšířen o kazatelnu, kůr a byl
také rozšířen hřbitov. Interiér kostela pochází primárně z období kolem roku 1849, z té doby
pochází hlavní oltář sv. Jiljí, s obrazem sv. Jiljí a se sochami, v tu dobu vznikly i dva boční
oltáře (zasvěcené sv. Janu, Nanebevzetí Panny Marie a později i Panně Marie Lurdské). V

letech 1785 a 1788 byla postavena budova fary. Kostel pak byl rekonstruován ještě v roce
1977. Kostelní výzdoba pochází z roku 1924. V roce 2004 byl kostel rekonstruován, byla
opravena střecha sakristie a o rok později byla opravena také věž kostela a v roce 2006 byla
opravena elektroinstalace a také byl kostel v interiéru vymalován. Roku 2017 byla
rekonstruována střecha kostela.
Součástí věže jsou zvony, původně byly zmiňovány 4 zvony, v roce 1900 byly pořízeny další
dva zvony. Během první světové války byly zvony rekvírovány a nové zvony byly pořízeny v
roce 1929, posléze byly opět v roce 1942 zabaveny a znovu byly pořízeny 3 nové zvony až v
roce 1970, jsou to zvon Cyrila a Metoděje, Panny Marie a svatého Václava. V roce 1929 byl
pořízen i tzv. umíráček, ten zůstal až do nynějších dob.

Obr 8: Kříž nad kempem
V katastru obce se nachází celkem 8 křížů, z toho 5 těchto křížů je umístěno v intravilánu
obce. Kromě památek kulturních se v katastru obce nacházejí památné stromy – Borovice a
Alej k Babí hoře.

Obr. 9: Borovice

10.2. Spolková činnost
V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů, který má zázemí v hasičské zbrojnici. Kromě
hasičů má dlouholetou tradici Tělovýchovná jednota Hartvíkovice, jejíž stěžejní činností je
organizace fotbalových mužstev. Dalším spolkem v obci je tzv. „Babinec“, což je dobrovolné
sdružení žen, které kromě jiných aktivit jedenkrát ročně organizuje ostatkový průvod po vsi
zakončený maškarní zábavou.

11. Přírodní podmínky a životní prostředí
Hartvíkovice leží v otevřené zemědělské krajině. Díky dlouhodobému zemědělskému
využívání došlo v 2. vegetačním stupni k odlesnění krajiny, její přeměně na ornou půdu, s
omezeným podílem trvalých travních porostů.
Geomorfologicky náleží obec do provincie Česká Vysočina, subprovincie Česko-moravská
soustava, do oblasti Českomoravská vrchovina, do celku Jevišovské pahorkatiny, do
podcelku Znojemské pahorkatiny a do okrsku Hartvíkovické pahorkatiny. Jevišovická
pahorkatina je vybudována z krystalinických hornin, v mělkých kotlinách se nachází zbytky
překryvů neogenních usazenin. Hydrogeologické poměry jsou poměrné stálé na celém
území. Celá zájmová oblast patří do krystalinika Českého masívu s vysokou puklinatostí a
vyznačuje se velkým množstvím drobných zdrojů podzemní vody.
Půdní fond zájmového území tvoří především půdní typ hnědozem, kambizem a luvizem.
Půdní typ hnědozem se vyskytuje především v jižní a východní části s ostrůvkovitým
výskytem v západní části zájmového území. Půdní typ kambizem se vyskytuje občasně v
celém území zájmového území. Půdní typ luvizem je častěji zastoupen v jižní části. Podél
vodních toků Jihlava a Oslava. Západní a severovýchodní část je typická výskytem půdního
typu pseudoglej.

Na území řešeného katastru se nacházejí pouze málo významné, drobné vodní toky. Přes
zástavbu obce protékají dva bezejmenné přítoky Třesovského potoka, které bezprostředně
pod obcí ústí do vodní nádrže Dalešice. Východně od obce protéká tok Březina. Tento tok je
na většině své délky přirozeným vodním tokem protékajícím zalesněným údolím. Koryto je
členité s kamenitým až balvanitým dnem. Na horním toku (nad komunikací) má tok
zanesené, neudržované koryto se spojitým, zapojeným břehovým porostem. Tok Březina
rovněž ústí do vodní nádrže Dalešice. Severní částí řešeného území protéká bezejmenný
pravostranný přítok Okareckého potoka. Tento tok má upravené, napřímené,
lichoběžníkové koryto, dno koryta je zaneseno sedimentem, břehy jsou silně porostlé
ruderálem. Břehové porosty chybí. Niva toku je odvodněna systematickou drenáží.
Nejvýznamnější vodní nádrží na řešeném katastru je údolní nádrž Dalešice na řece Jihlavě.
Zátopa nádrže okrajově zasahuje do jižní části řešeného území. Nádrž je ve správě Povodí
Moravy s.p. V zastavěném území obce jsou umístěny dvě malé nádrže, které jsou napájeny
podzemní vodou. Vody z nádrží přepadají do stávající dešťové kanalizace. Nádrže jsou ve
správě obce. Východně od obce je na potoce Březina umístěn průtočný rybník. Nádrž má
sypanou hráz, výpustné zařízení v podobě požeráku a betonový bezpečnostní přeliv. Rybník
je ve správě obce.
Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území do mírně teplé klimatické oblasti MT11.
Lokalita se tak vyznačuje dlouhým až normálně dlouhým, teplým a mírně suchým létem.
Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká,
teplá a velmi suchá s krátkým až normálním trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční
úhrn srážek v této oblasti se pohybuje okolo 600–650 mm, průměrné roční teploty se
pohybují v rozmezí 7–8 °C.
Tab. 7: Charakteristiky klimatické oblasti
Klimatické charakteristiky
MT11
Počet letních dnů
40-50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
140-160
Počet mrazových dnů
110-130
Počet ledových dnů
30-40
Průměrná teplota v lednu (°C)
−2 až −3
Průměrná teplota v červenci (°C)
17-18
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více
90-100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
90-100
Zdroj: Klimatické oblasti Československa (Quitt, 1971)

Jevišovický bioregion, kam obec spadá, je tvořen plošinami na krystalických břidlicích, které
jsou rozřezány skalnatými údolími. Jižní část katastru se nachází v typické biochoře
výrazných údolí. Střední část území je na rozhraní biochory výrazných údolí a biochory, kde
převažují plošiny. Tento typ biochory dominuje v severní části území. Výrazným údolím
Jihlavy proniká teplomilná biota hluboko na západ. Vyskytuje se zde 2. až 4. vegetační
stupeň a střídají se geologické podklady, to vše umožňuje přítomnost reliktních
společenstev. Plošiny jsou jednotvárnější, převažují dubohabřiny s ostrovy acidofilních
doubrav. Charakteristická je téměř úplná přirozená absence bučin. Reliéf se vyznačuje

nápadným protikladem poměrně málo členitých plošin a zaříznutých skalnatých údolí.
Zaříznuté údolí Jihlavy je 60 až 200 m hluboké, s četnými skalními výchozy a meandry.
Částečně bylo zničeno Dalešickou přehradou.
Severní část katastru zabírá typ biochory, kde převažují plošiny. Území je fádnější, s nižší
přírodní i estetickou hodnotou. Na plošinách bylo soustředěno osídlení a jsou většinou
zemědělsky využívané od neolitu. Odlesnění na plošinách je značné. Kromě obce
Hartvíkovice se zde nachází také vojenské letiště.
Zemědělská polní krajina je zcela přeměněna lidskou činností. Převládají velké nepravidelné
bloky intenzivně využívané orné půdy, vymezené polními cestami, zástavbou, remízky a
břehovými porosty vodotečí.
Z hlediska urbanistické typologie patří Hartvíkovice mezi vsi návesní a řadové s rozptýleným
půdorysem a úsekovou plužinou. Přechod sídla do krajiny tvoří zahrady a ovocné sady.
(Zdroj: Územní plán obce a https://www.edpp.cz/orpnnos_charakteristika-zajmovehouzemi/)

12. Samospráva
Zde jsou uvedeny pozice a členové místní samosprávy, níže pak v tabulce jsou
uvedeny partnerské aktivity obce a její členství ve sdruženích a rozvojových organizacích.
Tab. 8: Údaje o obci
IČO
00289337
Statistická právní forma 801 - Obec
Adresa
Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice
Telefon
568 645 620
Email
obec@hartvikovice.cz
Zdroj: Registr ekonomických subjektů (2021), www.hartvikovice.cz

Zastupitelstvo obce:
Mgr. Vítězslav Rous – starosta
Bc. Michaela Požárová – místostarostka
František Rachůnek – zastupitel
Jaromí Zezula – zastupitel
Ing. Pavel Křehlík – zastupitel
Marek Móczár – zastupitel
Zdeněk Nováček – zastupitel
Radek Kopuletý – zastupitel
Tomáš Heralecký – zastupitel
Jiří Škoda – zastupitel
Jiří Horák – zastupitel

Finanční výbor:
Radek Kopuletý – předseda
Jiří Horák – člen
Jiří Škoda – člen
Kontrolní výbor:
Zdeněk Nováček – předseda
Jaromír Zezula – člen
František Rachůnek – člen
Tab. 9: Partnerské aktivity a členství v organizacích obce Hartvíkovice
Členství/partnerství
Mikroregion Náměšťsko
Místní akční skupina Oslavka
Zdroj: Webové stránky jednotlivých organizací

13. Investiční plán
Název akce
Rozšíření ČOV

Předpokládaný Předpokládané
termín
náklady

Předpokládané zdroje

1/2020-8/2021

25 100 000

SFŽP ČR, Kraj Vysočina, svazek Vak, vlastní zdroje

podzim 2021

22 500 000

SFŽP ČR, Kraj Vysočina, svazek VaK, vlastní zdroje

Veřejné osvětlení a rozhlas – II. etapa

2022

3 000 000

DP Efekt, MMR ČR, vlastní zdroje

Inženýrské sítě v lokalitě "Záhumenice"

2022

2 000 000

Vlastní zdroje

Obnova prostoru návsi v Hartvíkovicích

2022

700 000

MMR ČR, OPŽP ČR, vlastní zdroje

Oprava hřbitovní zdi

2022

300 000

MZe ČR, ŘKF, sousední obce, vlastní zdroje

Oprava vybavení tělocvičny

7/2021

100 000

Nadace ČEZ, vlastní zdroje

Parkoviště a stání pod kontejnery u ZŠ

5/2021

200 000

Program OVV Kraje Vysočina, vlastní zdroje

Rekonstrukce elektřiny v budově ZŠ

6/2021

2 000 000

Vitríny a úřední deska

6/2021

70 000

Dostavba kanalizace

MF ČR, vlastní zdroje
MAS Oslavka, vlastní zdroje

Autor
Mgr. Vítězslav Rous, starosta obce
2021

Strategický plán obce Hartvíkovice byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání č. 3/2021
dne 8. 4. 2021 usnesením č. 10/3.

