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1

Úvod

Strategický plán rozvoje obce Brňany je střednědobý programový dokument, který formuluje
programové (strategické) cíle, opatření a rozvojové aktivity (projektové záměry) obce na
období 2021 – 2027 a představuje základní směr pro další úspěšný rozvoj obce. Jedná se
o komplexní dokument, který formuluje strategii rozvoje celého území obce a neomezuje se
pouze na jedno volební období zastupitelstva, ale dává ucelený přehled plánovaných záměrů
v časovém horizontu 7 let. Dlouhodobý pohled rozvoje obce je pak obsažen ve strategické
vizi na období 10 let.
Tento strategický dokument umožní obci naplňovat její strategickou vizi a programové cíle,
koordinovat aktivity a zájmy místních obyvatel, podnikatelských a ostatních subjektů
působících v obci, chránit veřejný zájem a rozhodovat o rozvoji obce v širším koncepčním
rámci. Současně je nástrojem zvyšování efektivity a plánování vynaložených obecních
prostředků, jelikož obci umožní správně načasovat realizaci svých projektových záměrů
a zajistit finanční zdroje pro realizaci těchto aktivit a soustředit se na získání finančních
prostředků z dotací, které jsou efektivním nástrojem pro realizaci projektů a naplnění
strategického plánu rozvoje obce. Získání dotačních prostředků z fondů EU, státního
rozpočtu, kraje, nadací či jiných zdrojů je mnohdy vázáno právě na existenci strategického
rozvojového dokumentu, což dále zvyšuje jeho nezbytnost a důležitost pro další rozvoj obce.
Strategické plánování vychází z aktuálního demografického, ekonomického, sociálního,
kulturního a ekologického stavu území obce, přináší systematický, dlouhodobý a komplexní
přístup a optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem
vytýčeného cíle. Podklady pro analýzu a monitoring byly získány z dostupných zdrojů obce
(webové stránky, územní plán), webových stránek místních spolků, územně analytických
podkladů ORP Litoměřice, Ústeckého kraje a České republiky, zejména pak z údajů Českého
statistického úřadu, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Regionálního informačního
servisu Ministerstva pro místní rozvoj a dalších. Na základě analýzy jsou identifikovány
problémy a příležitosti obce a sestaven plán, který v souladu programovými cíli představí
řešení jednotlivých problémů a navrhne směr dalšího rozvoje obce. Strategický plán rozvoje
obce Brňany na období 2021 – 2027 je dokumentem, který bude sloužit ke zlepšování kvality
života obyvatel i návštěvníků obce a přispěje tak k rozvoji Ústeckého kraje a České republiky
jako celku. Dokument je navržen jako otevřený a je tedy možné jej na základě aktuální situace
doplňovat nebo provádět změny.
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1. 1 Postup a struktura zpracování Strategického plánu rozvoje obce
Brňany
Strategický plán rozvoje obce Brňany byla zpracován v roce 2021. Plán byl zpracován na
základě obecných principů tvorby strategických rozvojových dokumentů a metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj. Při formulaci strategického dokumentu byly respektovány
zásady trvale udržitelného rozvoje, jehož cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi
třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým a environmentálním, tzn. že „budou
naplněny potřeby stávajících generací, aniž by byly ohroženy možnosti generací budoucích
uspokojit jejich vlastní potřeby“. Plán byl zpracováván „participačním způsobem“. Na
zpracování se podíleli zástupci samosprávy – členové zastupitelstva obce a dále byly pro
formulaci cílů a projektových záměrů využity náměty od občanů z předchozích průzkumů
obce. Z těchto námětů obec sestavila souhrn projektových záměrů, které by chtěla v budoucnu
realizovat pro zajištění svého dalšího rozvoje.
Strategický plán se skládá ze dvou základních částí. První část je analytická, obsahující
základní charakteristiku obce, historii, demografii, dopravu a infrastrukturu, vybavenost
a služby, cestovní ruch, životní prostředí, zemědělství a další oblasti, tzn. stručnou
socioekonomickou analýzu předmětného území. Hlavním účelem této analýzy bylo získat
základní přehled o společenské a hospodářské situaci obce, tak aby mohl být definován
výchozí stav a vymezeny základní závěry a trendy vývoje v posledních letech (situační
analýza). Tato část plánu tvoří základní vstupní podklad pro další fáze zpracování dokumentu.
Pro srovnání bylo v některých případech použito údajů okolních obcí, okresu, kraje a České
republiky. Úvodní kapitola byla zpracována převážně na základě statistických dat, informací
z veřejně dostupných zdrojů a také v ní byly použity údaje získané od představitelů obce.
Následně byla použita klasická metoda SWOT analýzy s cílem zjistit silné a slabé stránky
obce a zmapovat příležitosti a ohrožení jejího budoucího rozvoje za účelem určení
konkrétních oblastí strategických cílů směřujících k postupné realizaci vize (zhodnocení
silných a slabých stránek a určení příležitostí a hrozeb pro další rozvoj), která poskytla
podklad pro formulování strategické části. SWOT analýza byla využita jako vstup pro tvorbu
návrhové – strategické části dokumentu.
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Strategické (programové) cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti obce a jsou klíčové
pro zpracování akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu realizace tohoto
strategického dokumentu.
Druhá, návrhová část dokumentu, je praktický výstup strategického rozvojového dokumentu,
tedy Strategického plánu rozvoje obce. Zde je stanovena vize, cíle, opatření a rozvojové
aktivity, tj. konkrétní projektové záměry, které jsou přehledně utříděny do Zásobníku
rozvojových aktivit (projektových záměrů). Zásobník obsahuje jak rozvojové aktivity
připravené ke spolufinancování, tak i projektové záměry, které je nutné do této fáze nejprve
dopracovat. Zásobník je dokument, který bude v průběhu realizace strategického plánu
průběžně doplňován a obměňován.
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2

Analytická část

2. 1 Charakteristika obce
2.1.1 Základní údaje
Obec Brňany
Status: obec
Sídlo: Brňany č.p. 93, 412 01 Litoměřice
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 – Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Litoměřice
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Litoměřice
Katastrální plocha: 564 ha
Počet katastrálních území: 1
Počet místních částí: 1
Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2021: 463
Nadmořská výška: 151 m. n. m.
První písemná zpráva o obci (rok): 1057

2.1.2 Území
Obec Brňany se nachází v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okrese Litoměřice v malebné
polabské nížině na levém břehu řeky Ohře přibližně 6 km od města Litoměřice, cca 35 km od
krajského města Ústí nad Labem a 50 km od okraje hlavního města Prahy. V blízkosti obce se
nachází i další centra osídlení – města Lovosice, Terezín, Bohušovice nad Ohří a městys
Brozany nad Ohří. Obec leží v nadmořské výšce 151 m. n. m., její katastrální výměra činí 564
hektarů a má 1 katastr a 1 místní část. Území, na kterém se obec Brňany nachází, spadá do
povodí Labe, přičemž nejvýznamnějším tokem je řeka Ohře, která se u Litoměřic vlévá do Labe.
Z hlediska povodňového ohrožení se obec Brňany nachází ve velmi problematické oblasti, jelikož
celé zastavěné území, resp. téměř 80 % jejího katastrálního území je v záplavovém území Q100
a aktivní zóně vyhlášené pro řeku Ohře.
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Obec Brňany spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností města Litoměřice,
které je významným regionálním centrem. Nachází se zde správní úřady, školy, nemocnice,
policie, sportovní, kulturní a společenské zázemí a poskytuje pracovní příležitosti obyvatelům
okolních obcí, kteří sem do zaměstnání dojíždí. Obec je členem Svazku obcí Euroregion
Labe, MAS Dolní Poodří a SONO – sdružení obcí pro nakládání s odpady.
Důležitým rozvojovým faktorem, který významně ovlivňuje rozvoj území, je geografická
poloha a přítomnost významných dopravních cest. Ta spolu se vzdáleností územní jednotky
od hlavních koncentrací obyvatelstva a dopravním napojením na hlavní komunikační
infrastrukturu státního či nadstátního významu, přímo ovlivňuje atraktivitu jeho polohy.
Oblast Litoměřicka, kam spadají i Brňany, je součástí rozvojové osy OS2 Praha – Ústí nad
Labem – hranice ČR/Německo (Dresden) řešící zejména výraznou vazbu na významnou
dopravní cestu, tj. dálnici D8 a železniční trať č. 090. Brňany se nacházejí v přilehlém
územním pásu této rozvojové osy, která zajišťuje vazby ke Středočeskému kraji, Praze a na
druhé straně k uskupení měst Ústí nad Labem a Teplice. Na makroregionální úrovni lze polohu

obce hodnotit tedy jako výhodnou a stejně výhodná je i poloha obce na mezoregionální
úrovni, tzn. poloha území v rámci okresu a okresnímu městu Litoměřice, v jehož blízkosti se
obec Brňany nachází. Krátká dojezdová vzdálenost je i do města Roudnice nad Labem,
Libochovice a Třebenice. Obec je umístěna v těsné blízkosti dalších hlavních koncentrací
obyvatelstva – města Terezín, Bohušovice nad Ohří, Lovosice a městyse Brozany nad Ohří.
Na mikroregionální úrovni (v rámci přirozeného mikroregionu) je poloha obce také značně
výhodná.
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Obrázek 1 Obec Brňany v rámci Ústeckého kraje

Obrázek 2 Obec Brňany – umístění na mapě
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Obrázek 3 Obec Brňany – letecký pohled

2.1.3 Sídelní struktura
Obec Brňany je administrativně samostatná, má jednu místní část, jedno katastrální území
a zařazením patří do kategorie venkovských obcí. Přirozeným spádovým centrem jsou
Litoměřice, i když v blízkosti obce se nachází další centra osídlení jako jsou města Lovosice,
Terezín, Bohušovice nad Ohří, příp. Roudnice nad Labem a území se vyznačuje i značným
zastoupením malých venkovských obcí (200 – 499 obyvatel), jako jsou Doksany, Dolánky
nad Ohří, Libotenice, Nové Dvory, Chotěšov, Keblice, Siřejovice.
Brňany leží v Litoměřickém okrese. Okres Litoměřice má rozlohu 1 032 km2 a je tak druhým
největším okresem Ústeckého kraje, z jehož rozlohy zaujímá 19,3 %. V roce 2020 hustota
zalidnění okresu činila 115 obyvatel na 1 km2 a Litoměřický okres měl tak druhou nejnižší
hustotu obyvatelstva v Ústeckém kraji. Ve srovnání s ním byla hustota zalidnění obce Brňany
v roce 2020 ještě o něco nižší a to 82 obyvatel na 1 km2. Výrazně nižší byla také oproti
hustotě zalidnění Ústeckého kraje, která v roce 2020 činila 153 obyvatel na 1 km2 a také
oproti České republice, která dosáhla hodnoty 136 obyvatel na 1 km2.
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Hustota zalidnění srovnávaných okolních obcí a měst má značně odlišné hodnoty. Obec
Brňany s 82 obyvateli na 1 km2 se spolu s obcemi Chotěšov (64), Keblice (72), Libotenice
(77) a Dolánky nad Ohří (83) pohybuje na spodní úrovni hustoty zalidnění mezi
srovnávanými obcemi. Zhruba uprostřed jsou Brozany nad Ohří (92) a Doksany (142)
a nejvyšší hustotu zalidnění mají města Litoměřice (1334), Bohušovice nad Ohří (288)
a Terezín – 211 obyvatel na 1 km2. Srovnání jednotlivých obcí, města Litoměřice, okresu
Litoměřice a ČR ukazují následující dvě tabulky.
Tabulka 1 Základní charakteristika území – srovnání s okresem, krajem a ČR (2020)
Územní jednotka

Počet obcí

Rozloha

(km2)

Počet obyvatel

Hustota
zalidnění na
1 km2

Okres Litoměřice

105

1 032

119 177

115

Ústecký kraj

354

5 339

817 004

153

6 258

78 867

10 693 939

136

Česká republika
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Tabulka 2 Základní charakteristika území – srovnání s okolními obcemi (2020)
Počet částí
obcí

Počet
katastrů

Rozloha
(ha)

Počet
obyvatel

Hustota
zalidnění
na 1 km2

Bohušovice nad Ohří

2

2

862

2486

288

Brozany nad Ohří

2

2

1468

1350

92

Brňany

1

1

564

463

82

Doksany

1

1

312

443

142

Dolánky nad Ohří

1

1

332

276

83

Chotěšov

1

1

781

497

64

Litoměřice (město)

4

2

1799

24 001

1334

Keblice

1

1

508

367

72

Libotenice

1

1

571

440

77

Terezín

4

4

1354

2852

211

Územní jednotka

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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2.1.4 Historie obce
Název obce Brňany, jak soudí historikové, je odvozen ze staroslovanského přídavného jména
"BRNEN" s dnešním významem "kalný" resp. "blátivý". Stará literatura uvádí její prvotní
názvy Bernan, Bernnen (1226), Brnyan (1396), Brňany (1486). Důvodem pro volbu
zmíněného pojmenování mohl být rozbahněný terén v blízkosti osady či nepříliš čistá, tedy
kalná voda řeky Ohře, která tudy protéká. A poněvadž další Brňany se u nás již nevyskytují,
nebylo nutné použít u jména osady bližší určení podle jejich polohy u řeky Ohře, jako je tomu
např. u blízkých Bohušovic nad Ohří či Brozan nad Ohří.
První zmínka o vsi Brňany je z roku 1057 v zakládací listině litoměřické kapituly jako o jejím
majetku. Později přešla ves do majetku kláštera v Doksanech a to roku 1226. Klášterním
majetkem zůstaly Brňany do doby husitského revolučního hnutí. Při velkých přesunech tohoto
období se ves dostala v roce 1436 do vlastnictví města Litoměřic. Teprve v roce 1551
doksanský klášter Brňany vyplatil a získal je zpět. Po zrušení kláštera roku 1782 koupil
Brňany plukovník Jakub Wimmer, který se podílel na výstavbě terezínské pevnosti a nechal si
postavit ve východní části obce poblíž Ohře jednopatrový zámek s mansardovou střechou
a trojúhelníkovým štítem. V roce 1804 od něj panství koupil Jan Antonín Lexa z Aehrenthalu,
v jehož rodině zámek zůstal až do roku 1918. Soukromým majitelům patřil až do roku 1948,
kdy se stal majetkem státu. Po roce 1989 byl navrácen posledním majitelům, kteří ho v roce
2019 prodali obci, která ho postupně opravuje. Zámeček je kulturní památkou zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem ÚSKP 16907/5-1935.

Obrázek 4 Zámek Brňany
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C5%88any_(z%C3%A1mek)
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2.1.5 Obecní symboly
Právo užívat obecní symboly byly uděleny obci Brňany předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 9. 10. 2007 rozhodnutím č. 25.
Znak obce: Ve stříbrno - modře sníženě vlnitě děleném štítě nahoře polovina červeného koně
ve skoku se zlatou zbrojí, dole lilie provázená dole do oblouku pěti hvězdami, vše zlaté.
Vlajka: List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a modrý. V bílém polovina červeného koně ve
skoku se žlutou zbrojí, v modrém lilie provázená dole do oblouku pěti šesticípými hvězdami,
vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Obrázek 5 Znak a vlajka obce
Zdroj: Registr komunálních symbolů PSP ČR
https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/99660810-dc29-488e-a8e2-715895688a88

2. 2 Demografické údaje
2.2.1 Vývoj počtu obyvatel
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce byl za 30 posledních let příznivý. Od roku 1990,
s určitými výkyvy kolem roku 2000, počet obyvatel postupně stoupal. V roce 1990 měla obec
364 trvale hlášených obyvatel a v roce 2020 již 463. Index růstu počtu obyvatel 2020/1990
dosahuje 127,2 %, což znamená, že v daném období vzrostl počet místních občanů o 27,2 %
a absolutně jde o přírůstek 99 osob. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce od roku 1990 do
roku 2020 ukazuje následující tabulka a graf.
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Tabulka 3 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Brňany
počet obyvatel

Index růstu

Obec

Brňany

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2020/1990

364

375

310

433

429

438

463

127,2

Poznámky: index růstu – poměr počtu obyvatel ve dvou časových horizontech x 100
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Graf 1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Brňany

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Pokud se podíváme na vývoj počtu obyvatel v posledních 15 letech je zřejmé, že se hodnoty
ustálily v rozmezí cca 420 – 460 obyvatel s většími výkyvy v roce 2012, kdy počet obyvatel
klesl na 424, který byl způsoben tím, že se vystěhovalo více osob (21) než přistěhovalo (14)
a narodilo se méně dětí (1), než kolik obyvatel zemřelo (4). Další výkyv nastal v roce 2014,
kdy počet obyvatel stoupl na 447, jelikož se do obce přistěhovalo 29 osob a vystěhovalo
19 osob a v roce 2020, kdy byl nejvyšší přírůstek migrační +19 osob, kdy se do obce
přistěhovalo 34 osob a vystěhovalo 15 osob a narodilo se 7 dětí a zemřelo 5 občanů.
Růst počtu obyvatel je ovlivněn mimo jiné faktory zejména počtem osob, které se do obce
stěhují. Za sledované období se tak do obce přistěhovalo celkem 325 osob a vystěhovalo se
270 osob. Nejvyšší migrační přírůstek byl zaznamenán, jak již bylo uvedeno výše, v roce
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2020, kdy se do obce přistěhovalo 34 osob a odstěhovalo se 15 osob (migrační přírůstek činil
19 osob). Dalším ukazatelem je počet narozených dětí. Za sledované období se v obci
narodilo celkem 65 dětí, tj. průměrně 4 děti za rok. Hodnoty přirozeného přírůstku ovlivňuje i
počet zemřelých osob, který za sledované období činil celkem 71 osob (průměrně 4 - 5 osoby
za rok). Vývoj celkového počtu obyvatel v obci Brňany v letech 2005 – 2020 ukazuje
následující graf.
Graf 2 Vývoj celkového počtu obyvatel obce Brňany v letech 2005 – 2020

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Další tabulka níže mapuje přírůstky počtu obyvatel obce v letech 2005 – 2020. V tabulce je
uveden počet narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osob.
Tabulka 4 Vývoj počtu obyvatel obce Brňany v letech 2005 – 2020
Přistěho Vystěho Přírůstek Přírůstek
valí
valí
přirozený migrační

Přírůstek
celkový

Stav
k 31. 12.

16

16

433

3

-5

-2

431

16

1

8

9

440

11

13

5

-2

3

443

2

11

22

1

-11

-10

433

3

5

6

8

-2

-2

-4

429

426

1

5

26

14

-4

12

8

434

434

1

4

14

21

-3

-7

-10

424

Rok

Stav
k 1. 1.

2005

417

5

5

23

7

-

2006

433

6

3

13

18

2007

431

3

2

24

2008

440

9

4

2009

443

3

2010

433

2011
2012

Narození Zemřelí
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2013

424

2

3

28

11

-1

17

16

440

2014

440

4

7

29

19

-3

10

7

447

2015

447

3

5

14

21

-2

-7

-9

438

2016

438

6

5

20

33

1

-13

-12

426

2017

426

4

8

34

19

-4

15

11

437

2018

437

3

4

22

19

-1

3

2

439

2019

439

5

4

16

14

1

2

3

442

2020

442

7

5

34

15

2

19

21

463

Celkem

-

65

71

325

270

-6

55

49

-

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Od roku 1990 do roku 2005 počet obyvatel postupně stoupal z 364 až na 433. Poté začal
stagnovat. Jeho hodnoty se ustálily v rozmezí cca 420 – 460 obyvatel. Prvotní nárůst obyvatel
naznačuje, že je tato lokalita pro život přiměřeně atraktivní. Zájem o bydlení je dán především
blízkostí hospodářsky silných sídel jako jsou Litoměřice, Lovosice, popř. i Roudnice nad
Labem, dalších menších měst jako jsou Terezín, Bohušovice nad Ohří a Libochovice a dobrou
dostupností krajského města Ústí nad Labem i hlavního města Prahy po dálnici D8 pro
vyjížďku za prací, kulturou, nákupy, zdravotními či dalšími službami atp. Atraktivitu této
lokality dále zvyšuje lokalizace obce Brňany v malebné polabské nížině při vodním toku řeky
Ohře, která zde představuje výrazný krajinný i estetický fenomén tohoto území. A právě řeka
Ohře zůstává hlavním problémem a potenciální hrozbou pro další rozvoj osídlení území
a výstavbu domů v obci, jelikož se téměř celé katastrální území nachází v záplavovém území.
I přesto, že má obec dobré základní vybavení, kvalitní dopravní a technickou infrastrukturu,
pracovní příležitostí v blízkém okolí, kvalitní přírodní a krajinné zázemí a je součástí
rozvojové osy OS2 Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo (Dresden), která
předpokládá růst sídel do ní náležejících, není její další větší rozvoj příliš pravděpodobný
v důsledku vysoké ochrany před záplavami. V roce 2018 byla provedena změna územního
plánu, kterou byly vymezeny nové zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu na severním,
resp. severozápadním okraji obce v návaznosti na stávající zástavbu, nedaleko vymezené
hranice záplavového území. Další možnosti pro rozvoj bydlení v obci jsou v současné době
vyčerpány.

2.2.2 Věková struktura
K 31. 12. 2020 žilo v obci Brňany 463 trvale hlášených obyvatel; z toho 237 mužů
a 226 žen. Podíl osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatel obce Brňany byl 15,6 %;
15
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zatímco v okrese Litoměřice činil 20,5 % a celorepublikový podíl byl 20,2 %. Podíl dětí
do 14 let na celkovém počtu obyvatel obce byl 14,2 %; v okrese Litoměřice 16,3 %
a celorepublikový podíl byl 16,1 %. Podíl osob od 15 do 64 let (ekonomicky aktivních
obyvatel) činil v obci Brňany 70,2 %; v okrese Litoměřice 63,2 % a v České republice 63,8
%. Počet osob starších 65 let (72 osob) převyšuje počet dětí (66 osob), což zvyšuje průměrný
věk obyvatel obce Brňany na 41,3 let. Ve srovnání s celorepublikovým vývojem stárnutí
obyvatel je ale nižší než průměrný věk v ČR, který byl v roce 2020 42,6 let a v okrese
Litoměřice 42,5 let. Věkové rozložení a průměrný věk obyvatel obce Brňany v roce 2020
ukazuje následující tabulka.
Tabulka 5 Věkové rozložení obyvatel obce Brňany k 31. 12. 2020
Celkem

Podíl (%)

Muži

Ženy

463

100

237

226

0-14

66

14,2

32

34

15-64

325

70,2

172

153

65 a více

72

15,6

33

39

40,8

41,9

Počet obyvatel
v tom ve věku (let)
Průměrný věk (let)

41,3

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Index stáří obce (65+/0-14 v %) v roce 2020 činil 109,1 %, v České republice 125,5 %
a v litoměřickém okrese 125,5 %. V ČR k 31. 12. 2020 žilo 2 158 322 osob starších 65 let
a 1 719 741 dětí od 0 do 14 let a v okrese Litoměřice 24 388 osob starších 65 let a 19 440 dětí
od 0 do 14 let. Srovnání hodnot indexu stáří obce Brňany, okresu Litoměřice a České
republiky v roce 2020 ukazuje tabulka níže.
Tabulka 6 Index stáří - srovnání obec, okres, stát k 31. 12. 2020
Počet obyvatel
Subjekt
Obec Brňany

Celkem

0-14

15-64

65+

index stáří
(%)

463

66

325

72

109,1

okres Litoměřice

119 177

19 440

75 349

24 388

125,5

Česká republika

10 701 777

1 719 741

6 823 714

2 158 322

125,5

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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2.2.3 Vzdělanostní struktura
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Brňany je ve srovnání s celorepublikovým průměrem
méně příznivá. Informace ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 20111 uvedené v tabulce a grafu
níže ukazují, že v obci převažuje obyvatelstvo se středním odborným vzděláním bez maturity,
kterého dosáhlo 147 osob, tj. 40,7 % z celkového počtu obyvatel 15+. Následuje základní
vzdělání vč. neukončeného 82 osob, tj. 22,7 % a úplné střední vzdělání s maturitou, které
mělo 80 osob, tj. 22,1 % a. Vysokoškolské vzdělání bylo zaznamenáno u 10 osob, tj. 2,77 %.
Právě poměrně vysoký počet osob se základním a neukončeným vzděláním a nízký počet
vysokoškoláků je důvodem tohoto hodnocení.

Tabulka 7 Obyvatelstvo obce Brňany podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem

muži

ženy

361

180

181

bez vzdělání

3

-

3

základní včetně
neukončeného

82

30

52

střední vč. vyučení (bez
maturity)

147

95

52

úplné střední (s maturitou)

80

30

50

nástavbové studium

7

4

3

vyšší odborné vzdělání

1

1

-

vysokoškolské

10

6

4

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

z toho podle
stupně vzdělání

Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Výsledky Sčítání 2021 prozatím nejsou k dispozici. Budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022.
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky
1
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Graf 3 Obyvatelstvo obce ve věku 15+ podle nejvyššího ukončeného vzdělání

Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní zpracování

2. 3 Hospodářství, trh práce
2.3.1 Hospodářství
Na území obce bylo k 31. 12. 2020 registrováno celkem 100 podniků a z toho bylo
56 podniků se zjištěnou aktivitou. Nejvíce subjektů bylo zastoupeno v oboru stavebnictví
(27), v průmyslu (14) a ve velkoobchodu a maloobchodu, opravy a údržby motorových
vozidel (16). Převážnou část ekonomických subjektů tvoří samostatní podnikatelé podnikající
na živnostenské oprávnění. Podrobný přehled podnikatelských subjektů dle právní formy
a oborů převažující činnosti je uveden v následujících dvou tabulkách a grafu.
Tabulka 8 Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2020
Registrované
podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

100

56

Fyzické osoby

88

49
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- z toho podnikající dle živnostenského
zákona

80

41

- zemědělští podnikatelé

5

5

Právnické osoby

12

7

- z toho obchodní společnosti

6

4

Zdroj: ČSÚ

Tabulka 9 Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2020
Činnost

Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

100

56

Zemědělství, lesnictví, rybářství

9

5

Průmysl celkem

16

10

Stavebnictví

27

13

Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel

14

6

Doprava a skladování

4

3

Ubytování, stravování a pohostinství

5

3

Informační a komunikační činnosti

1

1

Peněžnictví a pojišťovnictví

1

1

Činnosti v oblasti nemovitostí

1

-

Profesní, vědecké a technické činnosti

9

5

Administrativní a podpůrné činnosti

-

-

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

1

1

Vzdělávání

2

2

Zdravotní a sociální péče

-

-

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3

2

Ostatní činnosti

4

3

Zdroj: ČSÚ
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Graf 4 Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2020

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

2.3.2 Trh práce, nezaměstnanost
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (15

–

64 let) na celkovém počtu obyvatel obce Brňany

v roce 2020 činil 70,2 %; v obci bylo 325 ekonomicky aktivních obyvatel z celkového počtu
463 obyvatel. Počet ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) je za posledních 10 letech
poměrně stabilní v rozmezí 310 – 325 obyvatel s výkyvy v letech 2016 (306 EAO) a 2017
(307 EAO). Dlouhodobý vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obci Brňany v letech
2010 – 2020 ukazuje následující tabulka a graf.

Tabulka 10 Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel obce Brňany (15 – 64 let)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

310

322

317

322

319

317

306

307

314

312

325

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Graf 4 Vývoj počtu ekonomicky aktivních obyvatel (15 - 64 let) v letech 2010 – 2020

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

K 31. 12. 2020 byl počet dosažitelných uchazečů2 v evidenci Úřadu práce ČR ve věku 15 – 64
let 13 osob – 8 mužů a 5 žen. Podíl nezaměstnaných osob3 v obci Brňany k 31. 12. 2020 činil
4,17 %. Pro srovnání v tom samém období byl podíl nezaměstnaných osob v České republice
4,02 %, v Ústeckém kraji 5,46 %, v okrese Litoměřice 3,74 %, v Litoměřicích 3,39 %
a v okolních obcích: Bohušovice nad Ohří 3,52 %, Brozany nad Ohří 4,14 %, Doksany 3,42 %,
Dolánky nad Ohří 4,52 %, Chotěšov 3,94 %, Keblice 3,40 %, Libotenice 1,48 % a Terezín 4,30 %.

Podíl nezaměstnaných osob v obci Brňany a srovnání s okolními obcemi ukazuje graf níže
a další graf srovnává vývoj nezaměstnanosti v letech 2014 – 2020 v obci Brňany, okrese
Litoměřice, Ústeckém kraji a České republice. Od roku 2014, kdy byla registrovaná
nezaměstnanost v obci Brňany nejvyšší (8,7 %), dochází každoročně k postupnému poklesu
až na 4,17 % v roce 2020. Obdobně je tomu i v okrese Litoměřice, Ústeckém kraji a České
republice, kdy tento trend je způsoben především nedostatkem pracovní síly na trhu práce.
Vývoj nezaměstnanosti v obci Brňany je dlouhodobě pozitivní jak ukazuje graf – Územní
srovnání vývoje nezaměstnanosti v letech 2014 – 2020.
2

Dosažitelní uchazeči jsou uchazeči o zaměstnání ve věku 15 – 64 let, kteří mohou bezprostředně nastoupit do
zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní
překážku pro přijetí zaměstnání.
3
MPSV počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl
nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech
obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti.
Pro potřeby statistik z územního hlediska se vychází z počtu obyvatel v členění podle jednotlivých obcí, který se
aktualizuje 1x ročně.
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Graf 5 Podíl nezaměstnaných osob obce Brňany – srovnání s okolními obcemi

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Graf 6 Územní srovnání vývoje nezaměstnanosti v letech 2014 – 2020 (v %, k 31. 12.)

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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2.3.3 Vyjížďka za prací a do škol
Pracovní příležitosti jsou v obci poměrně malé, přestože zde sídlí několik společností. Jedná
se o tyto společnosti: Bohušovická mlékárna, a.s., EURAP SYSTÉM s.r.o., KVINTA
INTERIÉRY s.r.o., Rodinný pivovar KNAJZL, s.r.o., Unifam s.r.o., VIJA STAVBY s.r.o.
a VZT Krejčí s.r.o.. Na části katastrálního území Brňany se ještě nachází firma PRIMAGRA,
která se také zabývá obchodem s potravinářskými výrobky. Tyto společnosti ale vytváří jen
velmi omezené množství pracovních příležitostí a obyvatelé obce jsou nuceni za prací
vyjíždět do okolních měst, zejména pak do Litoměřic, Lovosic, popř. Ústí nad Labem a Prahy.
Mobilita pracovní síly je hodnocena na datech ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, což je
jediný relevantní zdroj, jelikož údaje ze sčítání prováděném v letošním roce budou k dispozici
nejdříve na přelomu roku 2021/2022. Vzhledem k možným změnám v oblasti mobility je
k hodnocení přistoupeno pouze jenom tendenčně. V roce 2011 bylo v obci 325 ekonomicky
aktivních obyvatel (15 – 64 let). Do zaměstnání nebo do škol vyjíždělo za hranice obce
celkem 77 obyvatel; z toho 63 do zaměstnání a 14 do škol. Podrobnější informace ukazuje
následující tabulka – Vyjíždějící do zaměstnání a škol.
Tabulka 11 Vyjíždějící do zaměstnání a škol – obec Brňany
Počet

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem

77
vyjíždějící do zaměstnání

v tom
v tom

63

v rámci obce

5

do jiné obce okresu

47

do jiného okresu kraje

3

do jiného kraje

7

do zahraničí

1

v rámci obce

-

vyjíždějící do škol
v tom

mimo obec

Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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2. 4 Doprava a infrastruktura
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které významně ovlivňují atraktivitu obce, její hospodářství
a možnosti dalšího rozvoje, je dopravní a technická infrastruktura. Jedná se o civilizační
hodnoty, které ovlivňují rozhodování obyvatel při výběru místa, ve kterém budou žít.

2.4.1 Dopravní infrastruktura
Poloha obce Brňany a její dopravní napojení na regionální centra je celkem výhodná. Blízkost
Litoměřic, krátká dojezdová vzdálenost do okolních měst Lovosic, Libochovic a Roudnice
nad Labem po kapacitních pozemních komunikacích, umístění obce v těsné blízkosti dalších
hlavních koncentrací obyvatelstva – města Terezín, Bohušovice nad Ohří a městyse Brozany
nad Ohří, dostupnost krajského města Ústí nad Labem i hlavního města Prahy díky dálnici
D8, přináší obci výhodu dobře dopravně obslouženého místa. Další velkou výhodou je ta
skutečnost, že se obec nachází v blízkosti dálnice D8, která je významnou dopravní cestou
v rámci rozvojové osy OS2 Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo (Dresden).
Brňany se nacházejí v přilehlém územním pásu této rozvojové osy, která zajišťuje vazby ke
Středočeskému kraji, Praze a na druhé straně k uskupení měst Ústí nad Labem a Teplice.
V územní plánu obce je respektován i koridor územní rezervy vysokorychlostní trati
VRT-ZR1 (Dresden-) hranice SRN/ČR – Praha v šířce 600 metrů vycházející z Politiky
územního rozvoje České republiky (PÚR).
Území obce je také dobře napojeno na nadřazenou silniční dopravní síť. Nadmístní dopravu
krajského významu zajišťuje silnice druhé třídy označená jako II/608 (Praha –Terezín), která
prochází v blízkosti obce Bohušovice nad Ohří, ze které se po silnici III/2478 napojí na silnici
III/2474 vedoucí z Litoměřic přes Brňany do Brozan nad Ohří. Na silnici III/2474 se v obci
Brňany napojuje silnice III/24712 vedoucí přes Keblice a Lukavec do Lovosic. Na tuto
silniční síť v obci navazují místní a účelové komunikace, které obsluhují území obce.
Stávající silniční síť je dostatečná, kapacitní, vyhovující potřebám obce a zajišťující dobrou
dopravní obslužnost celého území. Silniční dopravní infrastrukturu v obci Brňany zachycuje
následující obrázek.
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Obrázek 6 Dopravní infrastruktura obce Brňany
Zdroj: Geoportál Ústeckého kraje: https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/vsechny-mapy/

Veřejná hromadná doprava je zajišťována autobusovými spoji (linkami) Dopravní společnosti
Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Jedná se o linky:
-

č. 552 638 Litoměřice – Mšené Lázně – Martiněves, Radešín

-

č. 552 637 Libochovice – Brozany nad Ohří – Litoměřice

V obci se nenachází žádná železniční trať. Nejbližší železniční trať č. 90 Praha – Děčín
prochází Bohušovicemi nad Ohří. Tato dvoukolejná elektrizovaná trať je součástí
1. tranzitního koridoru a součástí celostátní dráhy.
Území obce v polabské nížině je ideální pro cykloturistiku. Po stávajících účelových
komunikacích podél Ohře je vedena z Doksan a Brozan nad Ohří přes Brňany a Bohušovice
nad Ohří do Terezína a dále do Litoměřic cyklistická stezka Ohře. Celková délka cyklotrasy
podél Ohře je téměř 280 km. V Česku trasa měří asi 225 km a od hraničního přechodu
Cheb/Waldsassen (Slapany) až do Litoměřic je značená jako cyklotrasa č. 6. V Německu pak
na

cyklostezku

Ohře

navazuje Valdštejnova

cyklostezka

označovaná

jako

Wallenstein-Radweg (Eger-Wondreb-Kösseine), která měří asi 55 km a vede až k samotnému
pramenu řeky Ohře. Na území Ústeckého kraje se nachází cca 130 km Cyklostezky Ohře.
V Českém středohoří délka trasy činí 53 km. Povrch trasy je asfalt a místy polní nebo lesní
cesty. Trasa není náročná, ale místy vede i po frekventované silnici. Cyklotrasa č. 6 vede
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v Českém středohoří přes Louny – Černčice – Věltěže – Slavětín – Pátek – Stradonice
– Levousy – Poplze – Libochovice – Kostelec nad Ohří – Budyně nad Ohří – Doksany
– Brozany nad Ohří – Bohušovice nad Ohří – Terezín – Litoměřice. Dále na západ prochází
stezka přes města jako jsou Žatec, Kadaň nebo Klášterec nad Ohří. V Karlovarském kraji pak
vede cyklostezka Ohře přes Karlovy Vary, Sokolov nebo Cheb. Trasu Cyklostezky Ohře
v území obce Brňany a jejím okolí ukazuje následující obrázek.

Obrázek 7 Cyklostezka Ohře

2.4.2 Technická infrastruktura
Technická infrastruktura přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel obce, usnadňuje jim
každodenní činnosti a přispívá k udržení obyvatelstva ve venkovském prostoru. Dobrá
technická vybavenost zvyšuje atraktivitu obce a je důležitým faktorem a společenským
požadavkem rozhodujícím o výběru místa, ve kterém chtějí lidé žít.
Technická vybavenost obce Brňany je na dobré úrovni. Obec má veškerou základní
technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci, čistírnu odpadních vod a plyn. Srovnání
vybavenosti okolních obcí je uvedeno v tabulce níže. Z tabulky je patrné, že vybavení
technickou infrastrukturou srovnávaných obcí je téměř shodné, kromě Chotěšova, který nemá
ČOV a Dolánek nad Ohří, které mimo ČOV nemají ani kanalizaci.
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Tabulka 12 Vybavenost obcí technickou infrastrukturou
Územní jednotka

Vodovod

Kanalizace

ČOV

Plyn

Bohušovice nad Ohří

Ano

Ano

Ano

Ano

Brozany nad Ohří

Ano

Ano

Ano

Ano

Brňany

Ano

Ano

Ano

Ano

Doksany

Ano

Ano

Ano

Ano

Dolánky nad Ohří

Ano

Ne

Ne

Ano

Chotěšov

Ano

Ano

Ne

Ano

Keblice

Ano

Ano

Ano

Ano

Libotenice

Ano

Ano

Ano

Ano

Terezín

Ano

Ano

Ano

Ano

Zdroj: RIS – regionální informační servis, vlastní zpracování

V obci Brňany jsem vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Severočeské
vodárenské společnosti, a.s. (SVS) a provozovatelem jsou Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. (SČVK). Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVK
ÚK) je obec Brňany zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice z V. tlakového pásma
(OZ-SK.LT.001.9). Zdrojem vody je vodojem oblastního vodovodu VDJ Zahořany 2 x 2000
m3 přes vodojem Třeboutice 2 x 650 m3 (212,56/208,14) a odtud potrubím DN 300 přes
Litoměřice (V. tl. pásmo), DN 250 přes Želetice a potrubím DN 200 do Brňan.
Zásobovací vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území, má dostatečnou kapacitu a zásobuje
44 % trvale bydlících obyvatel. V roce 2018 bylo na vodovod připojeno celkem 428 obyvatel.
Vodovodní síť je v poměrně dobrém technickém stavu, ale kvůli únikům vody, které přesahují
6 000 m3/km/rok je v PRVK ÚK navržena její rekonstrukce. Systém zásobení Brňan vodou se
nebude v budoucnosti příliš měnit, jelikož se nepředpokládá výrazný rozvoj obce, ale jen
mírný nárůst obyvatel. Vodovodní síť bude v budoucnu rozšířena jen pro plánovanou
zástavbu pro nové bydlení v souladu s územním plánem obce. Zásobovací vodovodní síť
v obci Brňany ukazuje následující obrázek.
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Obrázek 8 Zásobovací vodovodní síť v obci Brňany

Výstavba kanalizační sítě byla v obci Brňany dokončena v roce 2005. Kanalizace
je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. Jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci, koncipovanou jako
gravitační, v celkové délce 2,4 km vybudovanou z KG trub profilu DN 300. Odpadní vody
jsou z ČOV Brňany odváděny výtlačným řadem DN 100 délky 1,33 km na ČOV Bohušovice
nad Ohří. Na stávající splaškovou kanalizaci budou napojeny i nové rozvojové plochy
vymezené změnou územního plánu č. 1 z roku 2018. Rozvojové plochy se nacházejí
v bezprostřední blízkosti stávající kanalizace. Stávající kanalizační síť v obci Brňany ukazuje
následující obrázek.

Obrázek 9 Kanalizační síť v obci Brňany
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S výstavbou splaškové kanalizace byla rekonstruována i dešťová kanalizační síť sloužící
k odvodu dešťové vody. Opatření ke snížení dešťového odtoku budou realizována i v nově
vymezených zastavitelných plochách formou přirozené nebo umělé retence v souladu
se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a souvisejícími předpisy. V Brňanech
se dále nachází požární nádrž a meliorační kanály, které zajišťují záchyt a odvod dešťoví
vody.
Z hlediska ochrany vodních zdrojů se území obce zasahující na pravý břeh Ohře nachází
v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída vyhlášené
nařízením vlády ČSR č. 85/1981Sb.. V řešeném území se nenachází žádné vodní zdroje
sloužící k zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Obec Brňany se nachází v záplavovém území řeky Ohře. Vodní tok Ohře má stanoveno
záplavové území Q1, Q2, Q5, Q10 Q20, Q50, Q100 a aktivní zónu záplavového území.
Do záplavového území Q100 spadá většina území obce (téměř 80 % jejího katastrálního
území) s výjimkou průmyslového areálu v severní části území. Aktivní zóna záplavového
území není příliš rozsáhlá a do zastavěného území nezasahuje.
V obci Brňany je zaveden plyn. Obcí prochází vysokotlaký plynovod (VTL) DN 300
a DN 200, na který je napojena stávající středotlaká plynovodní síť (STL) prostřednictvím
regulační stanice VTL/STL. Z regulační stanice je rozvedena distribuční středotlaká
plynovodní síť, která je vedena v místních komunikacích a umožňuje napojení všech
obytných objektů v obci na zemní plyn. Středotlaká plynovodní síť je v dobrém technickém
stavu a má dostatečnou kapacitu pro zásobování rozvojových ploch plynem vymezených
změnou územního plánu obce č. 1. V blízkosti regulační stanice se nachází stanice katodové
ochrany, z níž je vedeno kabelové vedení k chráněnému VTL plynovodu a k objektu
anodového uzemnění, které se nachází západně od hřbitova.
Obec Brňany je elektrifikovaná. Zásobování obce elektrickou elektřinou je zajištěno
prostřednictvím 6 stávajících trafostanic 22/0,4 kV. Z toho tři distribuční trafostanice se
nachází v obci a tři trafostanice jsou umístěny v průmyslové zóně. Z trafostanic jsou napojeny
rozvody nízkého napětí sloužící k zásobování jednotlivých objektů elektrickou energií.
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Obec má vybudované veřejné osvětlení, místní rozhlas a rozvody místní telekomunikační sítě,
které jsou provedeny převážně zemními telefonními kabely. Přes území obce procházejí dvě
radioreléové trasy. Obec je pokryta signálem několika mobilních operátorů a poskytovatelů
bezdrátového internetového připojení (O2, WIA.CZ, NEJ.CZ s.r.o.).

2.4.3 Odpadové hospodářství
Svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu je v obci řešen prostřednictvím
smluvního partnera – společnosti BEC odpady, s.r.o. (součást FCC Environment Group Česká
republika). Svoz komunálního odpadu probíhá každý týden. Obec je členem SONO
– sdružení obcí pro nakládání s odpady, které dvakrát ročně zajišťuje mobilní svoz
nebezpečného odpadu. V obci je sběrný dvůr, který je otevřen každou sobotu od 9,00 – 11,00
hodin. Dále mohou občané trvale bydlící v obci Brňany využívat sběrný dvůr v Brozanech
nad Ohří dle smlouvy sjednané s městysem.
Pro tříděný odpad jsou na dvou místech instalovány sběrné nádoby pro sklo, plasty, papír.
V obci je také jeden kontejner na textil, jeden na kov a jedna sběrná nádoba na kuchyňský
olej. Bioodpad občané odváží do sběrného dvora.

2. 5 Občanská vybavenost a služby
Dobrá občanská vybavenost základními službami a jejich dosažitelnost podporuje lokální
integraci a komunitní život obyvatel obce a je důležitým aspektem důstojného a kvalitního
života.
Vybavenost obce Brňany veřejnými službami odpovídá velikosti obce, ke které je přiměřená.
Najdeme zde nejdůležitější zařízení veřejné občanské vybavenosti jako jsou: obecní úřad,
mateřská škola, knihovna, dětské hřiště, fotbalové hřiště, multifunkční hřiště s umělou trávou
na tenis, malou kopanou, volejbal, basketbal atd., klidovou zónu (park), kulturní dům, kapli
a hřbitov. Obec nemá zřízenou vlastní jednotku hasičského záchranného sboru. Požární
ochranu zajišťuje HZS Litoměřice.
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Z komerčních služeb se v obci nachází prodejna smíšeného zboží a restaurace – rodinný
pivovar Kanjzl a restaurace ,,PERLA“ s kulturním domem, kde v současné době má obec
nájemce. A dále zde působí soukromé společnosti: Bohušovická mlékárna, a.s., EURAP
SYSTÉM s.r.o., KVINTA INTERIÉRY s.r.o., Unifam s.r.o., VIJA STAVBY s.r.o. a VZT
Krejčí s.r.o.. Na části katastrálního území Brňany se ještě nachází firma PRIMAGRA, která se
také zabývá obchodem s potravinářskými výrobky.
Z místních spolků v obci působí Český fotbalový klub Brňany (ČFK Brňany) a Myslivecký
spolek Humberk.

2.5.1 Bydlení
Převládajícím typem bydlení v obci Brňany je bydlení v rodinných domech. Z posledního
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo zjištěno, že je v obci Brňany celkem 153 domů,
většinou jde o rodinné domy – celkem 146 domů. Z celkového počtu domů je 128 obydleno.
Většina domů je ve vlastnictví fyzických osob, lidé bydlí ve vlastním domě. Podrobné údaje
domovního fondu ukazuje následující tabulka.
Tabulka 13 Domovní fond obce Brňany

153
128
113
-

rodinné
domy
146
122
122
-

bytové
domy
5
25
1
-

ostatní
budovy
2
1
-

1

-

1

-

9

8

1

-

24
54
6
11
11
18

23
53
6
8
11
17

1
1
3
-

1

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené

z toho podle
vlastnictví
domu

z toho podle
období
výstavby nebo
rekonstrukce
domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Další tabulka ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 pak dokumentuje údaje za obydlené
byty v obci podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Tabulka 14 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

146

rodinné
domy
128

bytové
domy
17

ostatní
budovy
1

ve vlastním domě

108

108

-

-

v osobním vlastnictví
nájemní
družstevní
1
2
3
4
5 a více

5
7
6
4
11
29
42
45

2
2
11
29
31
45

5
5
6
2
1
11
1

1

Celkem
Obydlené byty celkem
z toho právní důvod
užívání bytu

z toho s počtem
obytných místností

Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011

2.5.2 Školství
V obci je umístěna jednotřídní mateřská škola rodinného typu pro děti od 2 do 7 let
s kapacitou pro 24 dětí, která sídlí v přízemí bývalé základní školy v Brňanech. V současné
chvíli je pro potřeby obce její kapacita dostatečná. Situace z pohledu základního školství je
v obci řešena dojížďkou do Základní školy Terezín, která je pro Brňany školou spádovou,
popř. do základních škol okolních měst Litoměřice, Bohušovice nad Ohří a Brozany nad Ohří.

2.5.3 Zdravotnictví a sociální služby
Pro celý srovnávaný region zajišťuje širší odbornou péči Nemocnice Litoměřice, o. z., která
se 1. 4. 2021 stala součástí Krajské zdravotní, a. s., která je největším poskytovatelem
zdravotní péče v Ústeckém kraji. Nemocnice poskytuje lůžkovou a ambulantní lékařskou péči
a rovněž i domácí zdravotní péči. Případná další odborná vyšetření jsou řešena ve spolupráci
s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, případně se specializovanými pracovišti
v Praze. Zdravotnické služby jsou poskytovány také ve Zdravotním středisku města
Bohušovice nad Ohří, kde je ordinace praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro
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děti a dorost, zubní ordinace, oční ordinace a rehabilitace, popř. v Brozanech nad Ohří, kde je
praktický lékař pro dospělé a zubní ordinace.
Sociální služby jako jsou například domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, pobytové
služby pro seniory, sociální služby pro lidi s duševním onemocněním či lidi bez domova
poskytuje Farní charita Litoměřice. Sociální služby poskytuje také Hospic sv. Štěpána, z. s.
v Litoměřicích, který se specializuje zejména na komplexní paliativní léčbu a péči. Obec
Brňany každoročně přispívá ze svého rozpočtu na provoz Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.

2.5.4 Kultura, společenský život a sportovní zařízení
Kulturní centrum představuje město Litoměřice, ale i další blízká města Lovosice, Bohušovice
nad Ohří, Libochovice, Třebenice a vzhledem k blízkosti dálnice D8 také hlavní město Praha
a krajské město Ústí and Labem či Teplice. Pro pořádání kulturních a společenských akcí je
v obci možné využít kulturní dům. V obci je vybudováno dětské hřiště a sportoviště (viz
kapitola Sport a tělovýchova).
Z kulturních akcí se v obci konají například:
-

Pálení čarodějnic

-

Den matek

-

Dětský den

-

Dětské léto s Českám fotbalovým klubem Brňany

-

Dlabání dýní

-

Mikulášská besídka

-

Country zábava

-

Společenský ples

V obci působí místní spolky Český fotbalový klub Brňany a Myslivecký spolek Humberk.

2.5.5 Sport a tělovýchova
V intravilánu obce se nachází sportovní areál, ve kterém je kvalitní travnaté fotbalové hřiště,
jedno multifunkční hřiště s umělou trávou na tenis, malou kopanou, volejbal, basketbal a další
sporty a šatny s občerstvením, které má ve správě Český fotbalový klub Brňany. Družstvo
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dospělých hraje II. třídu okresní soutěže a fotbalové družstvo žen hraje divizi. Hřiště je
využíváno pro tréninky a fotbalová utkání a je také k dispozici občanům pro denní sportování.
V obci se nachází dětské hřiště s různými herními prvky a další dětské hřiště je v areálu
mateřské školy. Další sportoviště mohou obyvatelé využívat v blízkých městech, především
v Litoměřicích, které jsou v blízké dojezdové vzdálenosti.

2. 6 Cestovní ruch, životní prostředí a zemědělství
2.6.1 Cestovní ruch
Obec Brňany má dobré podmínky ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití. Malebná krajina
podél řeky Ohře je vyhledávána zejména turisty, cyklisty a rybáři. Řeka Ohře a její ramena
jsou pro rybáře hotovým rájem. Díky krásné přírodě je mezi cyklisty a pěšími turisty stále
oblíbenější cesta podél řeky a nedaleko obce se také nachází významné památky,
např. Národní památník Terezín, Doksanský klášter atd. Toto území je pro turisty atraktivní
díky husté síti značených tras a pro cyklisty je klíčová cyklostezka Ohře, nazývaná také jako
Cyklotrasa č. 6, která vede v Českém středohoří přes Louny – Černčice – Věltěže – Slavětín
– Pátek – Stradonice – Levousy – Poplze – Libochovice – Kostelec nad Ohří – Budyně nad
Ohří – Doksany – Brozany nad Ohří – Bohušovice nad Ohří – Terezín – Litoměřice. Dále na
západ stezka prochází přes města jako jsou Žatec, Kadaň nebo Klášterec nad Ohří.
V Karlovarském kraji pak vede cyklostezka Ohře přes Karlovy Vary, Sokolov nebo Cheb.
Na území Ústeckého kraje má délku cca 130 km. Turistickou atraktivitu území dále zvyšuje
blízkost města Litoměřice, které je významným centrem, zejména pak jeho historické centrum
a rovněž i pevnostního města Terezín, které se nachází nedaleko soutoku řeky Ohře a Labe
cca 2 km od Litoměřic. Pevnost byla založena v roce 1780 císařem Josefem II., který udělil
městu jméno na počest své matky Marie Terezie. Město leží na obou stranách řeky, která
je rozděluje na Malou a Hlavní pevnost Terezín. Nyní se zde nachází Památník Terezín, který
je národní kulturní památkou.
V obci Brňany se nachází několik památek a zajímavostí. Patří mezi ně:


Zámek Brňany č. p. 1: kulturní památka – rejstříkové číslo ÚSKP 16907/5-1935, stav
ochrany: památkově chráněno, katalogové číslo: 1000127502. Památkově chráněny jsou
další objekty v areálu zámku: sýpka, hospodářské budovy, zahrada a zámecká zeď.
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Areál zámečku byl vystavěný ve 2. polovině
18. století Jakubem von Wimmer, který koupil obec
Brňany po zrušení doksanského kláštera v roce
1782. Plukovník Jakub Wimmer, který se podílel na
výstavbě terezínské pevnosti, si nechal postavit ve
východní části obce poblíž Ohře jednopatrový
zámek s mansardovou střechou a trojúhelníkovým Po roce 1989 byl navrácen
štítem. V roce 1804 od něj panství koupil Jan posledním majitelům, kteří ho
Antonín Lexa z Aehrenthalu, v jehož rodině zámek v roce 2019 prodali obci, která ho
zůstal až do roku 1918. Soukromým majitelům patřil postupně ho opravuje.
až do roku 1948, kdy se stal majetkem státu.



Zděné domy z počátku 19. století se zachovalými štíty či branami (č. p. 5, 22, 29, 37),
památkově chráněné jsou dva domy – č. p. 5 a č. p. 29.
Obytný a hospodářský objektu u č. p. 5: kulturní
památka rejstříkové číslo ÚSKP 23079/5 1936, stav
ochrany: památkově

chráněno,

katalogové

číslo:

1000134064.
Zděný patrový objekt obdélné dispozice se sedlovou
střechou a volutovými zděnými štíty. Západní dvorní
průčelí rozšířeno o patrovou galerii se zděnými
arkádami. Fasády zdobeny relikty štukových prvků,
vystavěn zřejmě na počátku 19. století.
Dům č.p. 29: kulturní památka rejstříkové číslo
ÚSKP

28134/5-1937,

stav

ochrany: památkově

chráněno, katalogové číslo: 1000139416.
Bývalý areál, zřejmě z 19. století, se nachází
v jihozápadní části intravilánu obce. Dnes je tvořen
jen domem původní usedlosti, brána s pěší brankou
zanikly zbouráním. Současná podoba domu je
poplatná nepříliš vhodné přestavbě z 20. století.
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Kaple Panny Marie Bolestné a svatého Jana Nepomuckého
Původně barokní kaple byla postavena roku 1723.
V 19. století byla novogoticky přestavěna. Kaple je
drobná čtvercová stavba s půlkruhovou apsidou
a polygonální zvoničkou. Dveře i okna jsou hrotitá.
V nice ve štítu kaple bývala socha sv. Jana
Nepomuckého (v současnosti je výklenek prázdný).



Výklenková kaplička ve zkoseném nároží domu č. p. 30 na hlavní křižovatce uprostřed
Brňan.



Boží muka v polích cca kilometr od obce z první poloviny 19. století.



Pomník padlým v 1. světové válce ze 20. let 20. století na hlavní ulici východně od
křižovatky, v podobě mohyly s vedle stojící sochou vojáka.

Přírodní bohatství území, blízkost historického města Litoměřice, pevnostního města Terezín
a dalších zajímavostí historicky osídlené krajiny, přítomnost cyklostezek, turistických tras,
možnosti rybaření a aktivní rekreace, vytváří v regionu dobré podmínky pro další rozvoje
cestovního ruchu.

2.6.2 Životní prostředí
Stav životního prostředí doznal v průběhu 90. let výrazného zlepšení. Ačkoliv litoměřický
okres nepatřil mezi ekologicky nejvíce zatížená území severních Čech, byla kvalita složek
životního prostředí na nízké úrovni.
Nejvýrazněji se na stavu životního prostředí projevily emise znečišťujících látek do ovzduší,
ať už z velkých nebo lokálních zdrojů znečištění. Uvedená situace se zlepšila především díky
montáži odsiřovacích zařízení, plynofikaci obcí a přechodem na ekologická paliva. V blízkém
okolí obce Brňany se nachází velké výrobní areály společností Lovochemie, a.s. a cementárny
Lafarge cement, a.s. Čížkovice, které patří mezi emisně nejvýznamnější velké zdroje
znečišťování ovzduší. Lovochemie, a.s., Lovosice provozuje zařízení pro výrobu různých,
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převážně dusíkatých minerálních hnojiv. Podstatnou součástí je výroba kyseliny dusičné
z amoniaku, jako doplněk k tomu se vyrábí karboxymetylcelulóza. V celorepublikovém
srovnání je významným producentem oxidu siřičitého, amoniaku a sloučenin těžkých kovů.
Cementárna Lafarge Cement a.s., která se nachází mezi Sulejovicemi a Čížkovicemi
s kamenolomem u Úpohlav (cca 4 km od Lovosic) je významným producentem tuhých
znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého v celorepublikovém
měřítku a rovněž je i spalovnou odpadů. Oba podniky se v krajském srovnání řadí mezi
největší producenty všech sledovaných emisí, které přispívají k nezanedbatelnému imisnímu
zatížení měst a obcí ve svém okolí.
Dalšími zdroji znečištění emisemi znečišťujících látek SO2, NOX, CO2, TZL a amoniaku je
Bohušovická mlékárna, a.s., která se nachází přímo na území obce a v blízkém městě
Bohušovice nad Ohří také společnost Agrona, a. s., která se zabývá výrobou a distribucí
krmných směsí a modifikovaných krmiv pro hospodářská zvířata a dále nákup zrnin a jejich
úpravu pro další zpracování nebo prodej.
Nejvýznamnějšími liniovými zdroji znečištění ovzduší jsou v poslední době zejména komunikace
silniční dopravy. Největší intenzitu dopravy lze sledovat na dálnici D8, na silnici I/15 a také na
komunikacích v městském prostředí, např. v Litoměřicích, Terezíně, Bohušovicích nad Ohří atd.

Mnohem lepší je situace v oblasti vod. Území obce Brňany se nachází v Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, která pro své přírodní podmínky
tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod a je chráněna na
základě Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. Ke kvalitě vody významně přispěl pokles
chemizace zemědělství, výstavba nových čistíren odpadních vod a rostoucí procento připojení
domácností na kanalizaci.
Řeka Ohře se slepými rameny a komplexy lužních lesů, která protéká územím obce Brňany,
je vyhlášena evropsky významnou lokalitou v soustavě NATURA 2000 č. CZ 0423510. Na
území obce Brňany se nachází další chráněné přírodní hodnoty jako je přírodní park Dolní
Poohří, který byl zřízen nařízením Okresního úřadu Litoměřice č. 4/2000 dne 12. 12. 2000.
Přírodní park Dolní Poohří se kromě katastrálního území Brňan rozkládá na částech k. ú.
Bohušovice nad Ohří, Brníkov, Brozany nad Ohří, Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří,
Dolánky nad Ohří, Doksany, Dubany, Evaň, Hostěnice u Brozan, Horka u Libochovic, Hrdly,
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Kostelec nad Ohří, Křesín, Levousy, Libochovice, Nové Dvory u Doksan, Písty, Poplze,
Radovesice u Libochovic a Žabovřesky nad Ohří. Posláním přírodního parku je zachovat ráz
krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na zachování
fenoménu dolního toku řeky Ohře s uceleným, funkčním komplexem ekosystému lužních lesů
se zachovalými přírodními meandry, neregulovanými částmi řeky s přírodními břehy,
mrtvými říčními rameny, periodickými tůněmi a technickými díly jako např. mlýnskými
náhony a kanály.
Další chráněnou přírodní hodnotou je nadregionální biocentrum č.2 „Oharský luh“ jako
součást nadregionálního biokoridoru K11 a regionální biocentrum (RBC) č.32 „Brňanský
luh“. Jedná se o prvky místního systému ÚSES (územní systém ekologické stability), který
patří mezi nástroje ochrany přírody a krajiny založené na principu územní ochrany. Prvky
ÚSES se po zákonném projednání stávají závaznými limity využití území. Mohou být
vymezeny 3 způsoby – územním plánem, územním rozhodnutím nebo pozemkovou úpravou.
Prvky místního systému ÚSES (lokální biocentrum (LBC), soustava lokálních biokoridorů
(LBK) a interakčních prvků (IP)) byly navrženy v územním plánu obce podle zpracovaného
Plánu ÚSES a v návrhu umístěny na pozemky v návaznosti na nadřazený systém – NRBK
K11 „Myslivna na Ohři – K10“ a detailně vymezené RBC č.014 „Brňanský luh“.

2.6.3 Zemědělství
Úroveň zemědělské výroby je do velké míry předurčena kvalitou přírodních podmínek. Obec
Brňany má na svém území příznivé půdní a klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu,
o čemž svědčí i nadprůměrné zornění půdy, které signalizuje vysoký potenciál území pro
zemědělské hospodaření. Zemědělská půda představuje 86,1 % rozlohy území obce a orná
půda zabírá 97,4 % z rozlohy zemědělské půdy. Lesní půda tvoří pouze 4,1 % a trvalý travní
porost 0,71 % celkové rozlohy obce. Druhy pozemků a jejich rozlohu ukazuje následující
tabulka.
Tabulka 15 Rozloha jednotlivých druhů pozemku (ha)
Druhy pozemků (ha), stav k 31. 12. 2020
Celková výměra

564,00

Zemědělská půda

485,42
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Orná půda

472,61

Chmelnice

-

Vinice

-

Zahrada

7,34

Ovocný sad

1,43

Trvalý travní porost

4,04

Nezemědělská půda

78,59

Lesní pozemek

23,07

Vodní plocha

16,95

Zastavěná plocha a nádvoří

11,40

Ostatní plocha

27,17

Zdroj: ČSÚ

2. 7 Správa obce
2.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Zastupitelstvo obce Brňany má 9 členů a zřizuje Kontrolní výbor, Finanční výbor a Kulturní
komisi. Funkce starosty, místostarosty a členů zastupitelstva jsou funkce neuvolněné. Obec
má jednoho zaměstnance – účetní a dle možností využívá pracovníky na veřejně prospěšné
práce z Úřadu práce. Obec plánuje, cca od února 2022, vytvořit jedno pracovní místo pro
zaměstnance na údržbu zeleně a ostatních ploch v obci. Obec je členem svazku obcí
Euroregion Labe, MAS Dolní Poohří a SONO – sdružení obcí pro nakládání s odpady.

Tabulka 16 Zastupitelstvo obce Brňany
Jméno, příjmení

Funkce
Starosta obce
Místostarostka obce
Člen zastupitelstva
Členka zastupitelstva a předsedkyně Sboru pro občanské
záležitosti (SPOZ)
Člen zastupitelstva
Člen zastupitelstva a předseda Kulturní komise
Člen zastupitelstva a předseda Finančního výboru
Členka zastupitelstva a předsedkyně Kontrolního výboru
Členka zastupitelstva
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František Hybš
Liběna Kuncová
Václav Brejcha
Jaroslava Chudobová
Vladimír Macháček
Vlastimil Dohnal
Josef Liška
Martina Purmová
Kateřina Fujerová
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2.7.2 Hospodaření a rozpočet obce
Nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu obce jsou daňové příjmy. Dalším zdrojem financí pro
obecní rozpočet jsou dotační příjmy (nárokové, účelové) a nedaňové příjmy zejména z vlastní
činnosti a z pronájmu majetku. Ostatní zdroje rozpočtu obce mají spíše marginální význam.
Pro rozvoj obce je třeba zajistit finanční prostředky z dostupných nenárokových dotačních
titulů – evropských, národních či krajských programů, které pomohou realizovat projektové
záměry a zvýšit tak atraktivitu obce. V roce 2021 byl schválen schodkový rozpočet ve výši
příjmů 7 500 000 Kč a výdajů 8 874 200 Kč s dofinancováním z úspor minulých let ve výši
1 374 200 Kč. Dlouhodobější vývoj příjmů a výdajů rozpočtu obce v letech 2010 – 2020
ukazuje následující graf.
Graf 7 Vývoj rozpočtu obce Brňany v letech 2010 – 2020

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, vlastní zpracování
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00263389/prehled?rad=t&obdobi=1012

Z grafu je patrné, že výsledek hospodaření – saldo příjmů a výdajů bylo, vyjma roku 2010
a 2019, v každém roce kladné. O tom, že hospodaření obce je na dobré úrovni svědčí
i tabulka vývoje zadluženosti a stavu na bankovních účtech obce od roku 2010 do roku 2020.
Obec v letech 2010 – 2020 neměla žádný dluh. V roce 2010 měla na bankovním účtu
prostředky ve výši 2,78 mil. Kč. Stav na bankovním účtu každý rok rostl a v roce 2020 měla
obec na účtu úspory ve výši 12, 250 mil. Kč, jak ukazuje tabulka níže.
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Tabulka 17 Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech obce Brňany – v tis. Kč
Rok

Zadluženost vč. zřízených PO

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz
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Stav na bankovních účtech
vč. zřízených PO
12 250,12
10 604,64
12 005,07
9 276,36
7 491,17
7 516,55
7 324,22
5 962,17
5 845,03
4 007,02
2 780,00
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3

SWOT ANALÝZA

V analytické části Strategického plánu rozvoje obce Brňany byla komplexně zhodnocena situace
v obci a vývoj jednotlivých oblastí života obce a zachyceny hlavní rozvojové problémy a jejich
příčiny. Sledovány a analyzovány byly zejména demografické údaje, jejich vývoj a celková
situace, hospodářství, infrastruktura, vybavenost, životní prostředí, ekonomická situace a další.
Na základě těchto poznatků a definováním silných a slabých stránek a identifikováním příležitostí
a hrozeb pro další rozvoj obce ve SWOT analýze, byla zpracována východiska pro návrhovou
část. Tyto informace jsou přehledně uspořádány do tabulky SWOT analýzy a ze zjištěných
příležitostí a problémů poté vychází plán aktivit, které chce obec s různou prioritou realizovat.

Silné stránky

Slabé stránky

- Kvalitní přírodní a krajinné zázemí
- Rozmanitost přírody a její vysoká ochrana
– přírodní park Dolní Poohří, Natura 2000,
nadregionální a regionální biocentra
- Blízkost řeky Ohře, která je krajinným
i estetickým fenoménem tohoto území,
rekreační a sportovní potenciál
- Výskyt CHOPAV Severočeská křída,
dostatek vodních zdrojů kvalitní podzemní
vody
- Příznivé půdní a klimatické podmínky pro
zemědělství, zejména rostlinnou výrobu
- Vysoké procento zornění lze považovat za
silnou stránku hospodářského pilíře
- Kvalitní kulturní prostředí dané přítomností
kulturních památek v obci a v okolí (Terezín,
Litoměřice)
- Dobrá poloha obce v blízkosti měst
Litoměřice, Lovosice, Terezín, Bohušovice
nad Ohří pro dojížďku za prací, nákupy,
kulturou, lékaři
- Dobré dopravní spojení do velkých měst
– hl. m. Praha, Ústí n. L. po dálnici D8,
- Dobrá dopravní infrastruktura v území
- Stabilní počet obyvatel
- Nízká nezaměstnanost
- Dostatečná infrastruktura v obci
– kanalizace, vodovod, plyn, internet
- Relativně dobrá základní vybavenost obce

- Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci
velkých zdrojů znečišťování ovzduší
(Lovochemie, cementárna Lafarge cement)
- Ohrožení povodněmi – celé zastavěné území,
resp. téměř 80 % katastrálního území obce je v
záplavovém území Q100 a aktivní zóně
vyhlášené pro řeku Ohře
- Nedostatečná ochrana území před povodněmi
a záplavami
- Zařazení toku Ohře do EVL Natura 2000
– znemožnění čištění a úprav koryta
- Vysoké zornění půdy, nízká lesnatost
– z hlediska ochrany přírody lze považovat za
slabou stránku až riziko. Orná půda snižuje
ekologickou stabilitu zemědělské krajiny
- Další rozvoj obce není možný kvůli
záplavovému území – nedostatek rozvojových
ploch pro bydlení = stagnace počtu obyvatel
- Nárůst automobilové dopravy v souvislosti
s výstavbou nových průmyslových, výrobních
či nákupních zón (Litoměřice, Lovosice
– z důvodu pracovních příležitostí, nákupních
center, volného času, kulturních a historických
památek)
- Mírně zhoršená věková struktura – počet
osob starších 65 let převyšuje počet dětí,
i když průměrný věk 41,3 let je o něco nižší,
než v ČR 42,6 let a v okr. Litoměřice 42,5 let.
- Nižší úroveň vzdělanosti obyvatel – převažuje
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vzhledem ke své velikosti obce – mateřská
škola, obchod, místní pohostinství, kulturní
dům, fotbalové hřiště, dětská hřiště
- Vyhovující stav místních komunikací
- Dobré rozpočtové hospodaření obce bez
zadlužení
- Bydlení převážně v rodinných domech

obyvatelstvo se středním odborným
vzděláním bez maturity, nízký podíl
vysokoškoláků a vyšší podíl osob se
základním a neukončeným vzděláním
- Nedostatek pracovních příležitostí v místě,
většina obyvatel vyjíždí za zaměstnáním

Příležitosti

Hrozby

- Blízkost dálnice D8 – výborné spojení do hl.
m. Prahy a krajského města Ústí n. Labem
- Blízkost města Litoměřice, krátká dojezdová
vzdálenost do okolních měst Lovosice,
Libochovice a Roudnice nad Labem po
kapacitních pozemních komunikacích,
umístění obce v těsné blízkosti dalších
hlavních koncentrací obyvatelstva – Terezín,
Bohušovice nad Ohří, Brozany nad Ohří
- Zvýšení ekologické stability podporou
funkce a vzniku nových ÚSES (ochranná
zeleň ploch pro bydlení před přírodními
katastrofami)
- Regenerace nedostatečně využívaných
zemědělských areálů v centru obce (tzv.
brownfields)
- Potenciál rozvoje cestovního ruchu (využití
krás řeky Ohře – rybaření, cyklostezky,
turistické trasy) a kulturního prostředí
- Využití fondů EU, národních a krajských
dotací pro realizaci rozvojových záměrů

- Zhoršení kvality ovzduší - emise/imise
z velkých zdrojů znečištění a silniční dopravy
(dálnice D8, zatížené silnice I. a II. tříd)
a zvýšená hluková zátěž vzhledem k průjezdu
silniční dopravy zastavěným územím
- Riziko záplav – zastavěné a zastavitelné
území zasahuje do záplavového území Q100
- Stagnace růstu počtu obyvatel a dalšího
rozvoje obce kvůli nemožnosti rozšíření
zastavitelných ploch pro bydlení kvůli
záplavovému území
- Nevyužití potenciálu zemědělských areálů
v centru obce (tzv. brownfields)
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4

Návrhová část

V této části dokumentu je formulována strategická vize, která představuje dlouhodobý obraz
o budoucnosti obce a formuluje směr dalšího rozvoje obce. Vize je sice obecnou formulací
žádoucího budoucího stavu, ale neměla by být chápána pouze jako formalita, ale spíše jako
„vodítko či návod“, který nám říká, k čemu by měl rozvoj obce směřovat, a tedy i které
aktivity mají být realizovány v první řadě. Na strategickou vizi navazují programové cíle,
na nichž obec svůj rozvoj staví. Způsob naplňování vize a cílů je dán stanovením opatření
a rozvojových aktivit, které jsou formulovány v konkrétních projektových záměrech,
sumarizovaných v zásobníku projektů. Ty pak zahrnují konkrétní činnosti, jejich důležitost,
období realizace, odhad nákladů, zdroje financování a další skutečnosti důležité pro realizaci
opatření.

4. 1 Strategická vize obce Brňany
Strategická vize obce popisuje stav, kterého chce obec Brňany v budoucnu dosáhnout
a představuje tak zastřešující rámec celé strategické části. Tato vize je naše „představa
budoucnosti“, která je „šita obci na míru“ a je přiměřeně ambiciózní, nestavíme si „vzdušné
zámky“ a ani „nestojíme na místě“, ale snažíme se, aby pro nás byla dosažitelná. Na základě
uvědomění si identifikovaných problémů a potenciálních dopadů vnějších hrozeb,
ale i možností zhodnocení silných stránek obce a využití definovaných příležitostí v náš
prospěch, jsme formulovali tuto vizi, která říká, jak by měla naše obec vypadat a čeho
bychom chtěli společně dosáhnout během následujících 10 let.

„Být moderní venkovskou obcí s kvalitní infrastrukturou
a občanskou vybaveností, poskytující občanům plnohodnotný
prostor pro život uprostřed krásné přírody v blízkosti řeky Ohře,
s respektem k historickým hodnotám území, podporující
sportovní, kulturní a rekreační aktivity
obyvatel i návštěvníků obce.“
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4. 2 Cíle, opatření a aktivity
Cíle, opatření a rozvojové aktivy jsou stanoveny na základě předchozích kroků procesu
vzniku strategického plánu, tzn. socioekonomické analýzy a SWOT analýzy. Jejich věcný
obsah odpovídá potřebám obce tak, jak byly identifikovány a popsány v předchozích částech
dokumentu. Účelem je koordinovaný a řízený postup při realizaci rozvojových aktivit
a záměrů v příštích letech a dosažení výsledného efektu naplnění programových cílů.
Obec Brňany si stanovila 3 programové cíle:
 Cíl č. 1 – Obnova kulturních památek a zachování historických hodnot území
 Cíl č. 2 – Zlepšení stavu občanské vybavenosti a revitalizace infrastruktury v oblasti
kultury, sportu, spolkového života obyvatel a správy obce
 Cíl č. 3 – Obnova dopravní infrastruktury a rekonstrukce místních komunikací
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4.2.1 Programové cíle

 Cíl č. 1 – Obnova kulturních památek a zachování historických hodnot území
Opatření 1.1: Rekonstrukce kulturních památek
Rozvojová aktivita: Obnova střech zámečku v Brňanech
Rozvojová aktivita: Rekonstrukce zámečku v Brňanech č. p. 1
Péče o historické a kulturní dědictví předků zvyšuje sounáležitost občanů s místem,
ve kterém žijí, a rovněž i atraktivitu obce pro turisty a další rozvoj cestovního ruchu.
Záměrem obce Brňany je postupná obnova a rekonstrukce kulturní památky Zámku
v Brňanech č. p. 1. Kromě budovy samotného zámku jsou památkově chráněny i další
objekty v areálu zámku: sýpka, 7 hospodářských budov, zahrada a zámecká zeď. V této
fázi obec plánuje, vzhledem k finanční náročnosti tohoto projektu, obnovit nejprve
střechy a zrekonstruovat budovu zámku.

 Cíl č. 2 - Zlepšení stavu občanské vybavenosti a revitalizace infrastruktury v oblasti
kultury, sportu, spolkového života obyvatel a správy obce
Opatření 2.1: Podpora atraktivity obce zvýšením investic do občanské vybavenosti
v oblasti kultury a spolkového života obyvatel
Rozvojová aktivita: Rekonstrukce kulturního zařízení
Opatření 2.2: Podpora atraktivity obce zvýšením investic do občanské vybavenosti
v oblasti sportu a tělovýchovy
Rozvojová aktivita: Výstavba venkovní posilovny v klidové zóně
Opatření 2.3: Podpora atraktivity obce zvýšením investic do občanské vybavenosti
potřebné pro správu obce
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Rozvojová aktivita: Oprava střechy na obecní budově
Udržování a rozvoj základní občanské vybavenosti je podmínkou pro zvyšování kvality
života obyvatel a atraktivity obce. Obec Brňany disponuje dostatečnými kapacitami
občanské vybavenosti, ale stav těchto objektů vyžaduje provedení četných rekonstrukcí,
oprav a údržby. V oblasti kultury a spolkového života obyvatel a rovněž i pro zajištění
kvalitní správy a činností obce, obec plánuje provést rekonstrukci kulturního zařízení
a opravit střechu na obecní budově č. p. 124. Záměrem obce pro

podporu sportu

a tělovýchovy je vybudovat venkovní posilovnu v klidové zóně, která bude poskytovat
občanům místo pro sportovní aktivity k podpoře jejich zdraví, kondice a fyzické zdatnosti
a bude sloužit rovněž i jako místo pro komunitní setkávání občanů.
 Cíl č. 3 – Obnova dopravní infrastruktury a rekonstrukce místních komunikací
Opatření 3.1: Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a rekonstrukce místních
komunikací v obci
Rozvojová aktivita: Rekonstrukce místních komunikací
Smyslem tohoto opatření je zlepšení stavu dopravní infrastruktury v obci realizací
technických řešení, oprav a rekonstrukcí místních komunikacích, které povedou ke
zlepšení dopravní obslužnosti v intravilánu obce.
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5

Podpora realizace Strategického plánu rozvoje obce

Řízení realizace programu je v kompetenci zastupitelstva obce, které bude pravidelně
monitorovat a na svých zasedáních projednávat jeho plnění. Výkon činností pro naplňování
plánu a jeho jednotlivých projektových záměrů bude zajišťovat starosta spolu s místostarostou
a obecním úřadem.
Pro dosažení efektivnějších výsledků implementace strategického plánu na úrovni
konkrétních projektů se budeme snažit o identifikaci, formulaci, přípravu a realizaci
rozvojových aktivit (projektových záměrů) společně s cílem dosáhnout co nejvyšších
pozitivních dopadů těchto akcí na život a rozvoj celé obec. Při implementaci strategického
plánu se budeme orientovat na možnost využívání co možná nejvyššího množství dostupných
finančních prostředků z vnějších zdrojů, a to jak ze zdrojů národních (programy ministerstev),
tak i evropských (fondy EU) a dalších programů, grantů či darů soukromých subjektů
(nadace, podniky v okolí atp.). V průběhu celého procesu bude sledováno naplňování
naplánovaných aktivit, finanční náročnost, vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování
a reálnost, aktuálnost a potřebnost projektových záměrů. Záměry, které budou vyhodnoceny
jako nereálné či nepotřebné, budou upraveny a aktualizovány. Strategický plán je otevřeným,
živým dokumentem, který musí reagovat na změny a snažit se jim přizpůsobovat úpravou
stávajících aktivit, zařazením nových či vyřazení aktivit již neaktuálních.
Při realizaci strategického rozvoje obce budeme usilovat o kvalitní propagaci – marketing naší
„strategie“ v obci, mikroregionu, ale i navenek za účelem zvýšení povědomí o naší obci,
jakožto kvalitním životním prostoru. Mimo propagaci a zajištění finančních prostředků bude
úspěšnost realizace záviset i na spolupráci s občany, místními spolky, podnikatelskými
subjekty a dalšími aktéry v území.
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6

Rozvojové aktivity

Rozvojové aktivity v závěrečné části dokumentu tvoří souhrnný přehled konkrétních
realizačních opatření a záměrů podporujících dosažení programových cílů a strategické vize.
Zásobník zahrnuje projektové záměry obce v různém stupni připravenosti. Jelikož časový
horizont implementace strategického plánu odpovídá 6 – 7 rokům, je soubor jednotlivých
rozvojových aktivit otevřen případným změnám ve smyslu úprav stávajících projektových
záměrů či doplnění záměrů nových. Všechny rozvojové aktivity jsou zpracované ve struktuře
jednotného projektového listu.

Zásobník rozvojových aktivit (projektových záměrů obce)
Projektový záměr č. 1

Obnova střech zámečku v Brňanech

Projektový záměr č. 2

Rekonstrukce zámečku v Brňanech č. p. 1

Projektový záměr č. 3

Rekonstrukce kulturního zařízení

Projektový záměr č. 4

Výstavba venkovní posilovny v klidové zóně

Projektový záměr č. 5

Oprava střechy na obecní budově

Projektový záměr č. 6

Rekonstrukce místních komunikací

49

Strategický plán rozvoje obce Brňany

Projektový záměr č. 1 – Obnova střech zámečku v Brňanech
Opatření 1.1: Rekonstrukce kulturních památek
Cíl

č. 1 – Obnova kulturních památek a zachování
historických hodnot území

Místo

Brňany

Odhad nákladů

3 mil. Kč

Investor

Obec Brňany

Zdroje financování - předpoklad

Vlastní zdroje, dotace

Období realizace

2022

Priorita

Vysoká

Připravenost projektu (fáze)

Projekt v realizaci, vyjádření památkářů. Obnova je ze
dvou třetin již realizována (žádost o dotaci realizujeme
každý rok)

Projektový záměr č. 2 – Rekonstrukce zámečku v Brňanech č. p. 1
Opatření 1.1: Rekonstrukce kulturních památek
Cíl

č. 1 – Obnova kulturních památek a zachování
historických hodnot území

Místo

Brňany

Odhad nákladů

30 mil. Kč

Investor

Obec Brňany

Zdroje financování - předpoklad

Vlastní zdroje, dotace

Období realizace
Priorita

Vize do budoucnosti (vzhledem k vysoké finanční
náročnosti projektu)
Střední

Připravenost projektu (fáze)

Záměr, vize do budoucnosti
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Projektový záměr č. 3 – Rekonstrukce kulturního zařízení
Opatření 2.1: Podpora atraktivity obce zvýšením investic do občanské vybavenosti
v oblasti kultury a spolkového života obyvatel
Cíl

č. 2 – Zlepšení stavu občanské vybavenosti
a revitalizace infrastruktury v oblasti kultury,
sportu, spolkového života obyvatel a správy obce

Místo

Brňany

Odhad nákladů

800 tisíc Kč

Investor

Obec Brňany

Zdroje financování - předpoklad

Vlastní zdroje, dotace

Období realizace

2022 – 2023

Priorita

Střední

Připravenost projektu (fáze)

Studie, bez nutnosti vyjádření stavebního úřadu

Projektový záměr č. 4 – Výstavba venkovní posilovny v klidové zóně
Opatření 2.2: Podpora atraktivity obce zvýšením investic do občanské vybavenosti
v oblasti sportu a tělovýchovy
Cíl

č. 2 – Zlepšení stavu občanské vybavenosti
a revitalizace infrastruktury v oblasti kultury,
sportu, spolkového života obyvatel a správy obce

Místo

Brňany

Odhad nákladů

150 tisíc Kč

Investor

Obec Brňany

Zdroje financování - předpoklad

Vlastní zdroje, dotace

Období realizace

2022

Priorita

Nízká

Připravenost projektu (fáze)

Zajištění cenové nabídky a výběr dodavatele
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Projektový záměr č. 5 – Oprava střechy na obecní budově
Opatření 2.3: Podpora atraktivity obce zvýšením investic do občanské vybavenosti
potřebné pro správu obce
Cíl

č. 2 – Zlepšení stavu občanské vybavenosti
a revitalizace infrastruktury v oblasti kultury,
sportu, spolkového života obyvatel a správy obce

Místo

Brňany

Odhad nákladů

1,8 mil. Kč

Investor

Obec Brňany

Zdroje financování - předpoklad

Vlastní zdroje, dotace

Období realizace

2022

Priorita

Vysoká

Připravenost projektu (fáze)

Výběrové řízení

Projektový záměr č. 6 – Rekonstrukce místních komunikací
Opatření 3.1: Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a rekonstrukce místních
komunikací v obci
Cíl

č. 3 – Obnova dopravní infrastruktury
a rekonstrukce místních komunikací

Místo

Brňany

Odhad nákladů

3,5 mil. Kč

Investor

Obec Brňany

Zdroje financování - předpoklad

Vlastní zdroje, dotace

Období realizace

2022 – 2024

Priorita

Vysoká

Připravenost projektu (fáze)

Projektová dokumentace a stavební povolení
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