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1. Obec Slepotice
Obec leží poblíž řeky Loučné, 14 km jihovýchodně od

Pardubic.

Leží na

komunikacích III. třídy, které zajišťují celkem příznivou dopravní dostupnost okolních
větších sídel. Silné vazby budou i nadále mezi územím na západě sousedícími
Moravany.
Slepotice jsou samostatná obec s vlastní samosprávou, patří k ní 3 osady
Bělešovice, Lipec a Nové Holešovíce.

V současné době má obec 428 obyvatel.

Z vývoje obyvatelstva za posledních 15 let je patrná stabilizace v počtu obyvatel.
V obci leží 2 rybníky, které slouží pro chov ryb. Velký rybník Žabák má rozlohu
2,5 ha.

Místním občanům a spádovým obcím slouží prodejna smíšeného zboží,

soukromá hospoda, kulturní dům s knihovnou, mateřská škola, koupaliště, hasičská
zbrojnice, sportovní hřiště v majetku TJ Sokol. Díky svému příjemnému prostředí je část
ze 180 domů využívána jako rekreační chalupy, hlavně v přilehlých osadách.
Obsluha obce je zajištěna pravidelnou autobusovou dopravou Vysoké Mýto –
Pardubice a Luže - Pardubice. Vlakové spojení na trati Praha – Česká Třebová je od
obce vzdáleno na nádraží Moravany 1,5 km.
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2. Památky obce
Ves byla zřejmě osídlena již v 11. století. První písemná zpráva je ale až z roku
1318, kdy se jako její držitel uvádí Vilém z Lysec a ze Slepotic. Roku 1510 je zde
poprvé doložena tvrz, která však časem přestala plnit svou funkci a zanikla. Od roku
1570 náležely Slepotice k pardubickému panství. Dominantou obce je kostel Povýšení
svatého Kříže, který je v soupisu far uváděn již roku 1350. Původně byl dřevěný, teprve
v roce 1818 získal zděnou podobu. Na vnější severní straně kostela jsou umístěny
pískovcové náhrobky rytířů ze Slepotic. Jeho celková oprava byla provedena v letech
1997-2000. V roce 2015 byl restaurován firmou Zvonařství Manoušek Praha velký zvon
z 15. století, za velké finanční podpory obce.


Křížek ve Slepoticích (u Mateřské školy).



Památník padlým uprostřed obce, pamětní deska Emila Morávka .



Křížek v centru osady Bělešovice.



Kříž na rozcestí v Nových Holešovicích.



Křížek na severním okraji sídla Lipec.

3. Obecní úřad obce Slepotice
Místní samospráva (listopad 2018):
Starostka obce:

Jana Bořková

Místostarosta obce:

Ing. Vítězslav Felcman

Zastupitelé obce:

Martin Vencl, Martin Ježek, Ondřej Dobrovolský,
Ivana Klofátová, Monika Patrasová.

Sídlo úřadu a kontakty:
Adresa: Slepotice čp. 101, 530 02 Pardubice
Telefon: 734 620 983
e-mail: obec.slepotice @centrum.cz
web: www.slepotice.cz
IČO: 00274259
DIČ: není plátcem
bankovní spojení: č. ú. 94-8918561/0710/0300 ČNB Hradec Králové
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4. Charakteristika obce
Obec Slepotice spáduje za vyšším vybavením k městům Pardubice, Chrudim.
S těmito městy jsou spojeny hromadnou dopravou ze železniční stanice Moravany,
která je vzdálená 1,5 km od Slepotic, V obci je dostatek pracovních příležitostí u
soukromých subjektů, které zde působí, a.s. MORAS – zabývající se zemědělskou
výrobou, dalším zdrojem pracovních míst je obec Moravany, město Holice a Pardubice.

Silné stránky obce Slepotice


příznivé klimatické a půdní podmínky pro zemědělskou výrobu,



fungující systém nakládání s odpady,



dobré dopravní napojení, blízkost železniční stanice,



dobrá dostupnost krajského města Pardubice ,



příznivá věková struktura obyvatel,



aktivní činnost zájmových sdružení,



silné zastoupení obyvatel a starousedlíků s vazbami k místu bydliště,



zájem o bydlení v připravovaném územním řešení,



výrobní a podnikatelské aktivity obyvatel,



pracovní příležitosti v místě nebo v dostupném okolí.

Slabé stránky obce Slepotice


chybějící chodníky,



nízký stupeň občanské vybavenosti – bez školy, pošty, zdravotnického zařízení,
vybavené hřiště,



chybějící kanalizace a čistírna odpadních vod,



chybějící finance na infrastrukturu pro výstavbu,



v nevyhovujícím stavu areál vodní nádrže.
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Statistické údaje k 1. 1. 2019
Počet částí:
Katastrální výměra:
Nadmořská výška:
Počet obyvatel:
Průměrný věk:
Pošta:
Zdravotnické zařízení
Škola:
Policie městská
Vodovod:
Plynofikace
Kanalizace (ČOV):

4
744 ha
250 m
428
40
ne
ne
ne
ne
ano
Slepotice, Bělešovice
ne

5. Spolky a kluby
V obci jsou tyto organizace (oddíly, spolky, sdružení)






Sbor dobrovolných hasičů
Ochotnický divadelní soubor VOSA
Český červený kříž
Český svaz žen
TJ Sokol

6. Strategický plán obce na léta 2020 – 2025
Strategický plán obce Slepotice obsahuje výčet záměrů, které zastupitelstvo
obce Slepotice považuje za nezbytné realizovat v zájmu rozvoje obce. Předpokladem
realizace většiny záměrů je využití dotací z kraje Pardubice nebo z jiných dostupných
fondů.

A. Záměr: oprava podezdívky, oprava plotu, hlavní brány u budovy MŠ.
Cíl:

oprava stávajícího plotu kolem celé opravené budovy.
Předpokládaný rozpočet – 1.milion Kč.
Předpokládaná doba dokončení realizace: 2019-2022.
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B. Záměr: oprava technických objektů přiléhajících k budově MŠ.
Cíl:

oprava stávající střechy budov, podřezání, nová fasáda.
Přizpůsobení budovy vzhledem k opravené budově MŠ.
Předpokládaný rozpočet: 2 miliony Kč
Předpokládaná doba dokončení realizace: rok 2020-2025

C. Záměr: oprava chodníků v obci.
Cíl:

zlepšení stavu stávajících chodníků, vybudovaných v 50. letech.
Předpokládaný rozpočet: 800 tisíc Kč.
Předpokládaná doba dokončení realizace – rok 2020-2025.

D. Záměr: dopracování nových požadavků do současného územního plánu obce.
Cíl:

zajistit požadavky občanů z osad – hlavně z osady Lipec.
Předpokládaný rozpočet: 400 tis. Kč.
Předpokládaná doba realizace: rok 2020-2024.

E. Záměr: oprava budovy Kulturní dům - vchod vstupu vč. schodů, oprava
střechy a klempířských prvků, oprava fasády, sociálního zařízení.
Cíl:

oprava vstupu do KD – bezbariérový vchod.
Předpokládaný rozpočet: 900 tisíc Kč.
Předpokládaná doba realizace: 2019-2025.

F. Záměr: obnova zeleně a komunální techniky.
Cíl:

neustálá obnova stávající zeleně patřící obci Slepotice, nákup
komunální techniky.
Předpokládaný rozpočet:

400 tis. Kč.

Předpokládaná doba realizace: 2020-2025.
G. Záměr: Zahájení výstavby infrastruktury pro novou zástavbu.
Cíl:

vybudování zasíťování a příprava pozemku pro 26 rodinných domů.
Předpokládaný rozpočet: 8 mil. Kč.
Předpokládaná doba realizace: 2020 - 2025 .

H. Záměr: vybudování hloubkové kanalizace vč. ČOV
Cíl: zlepšení životního prostředí obce, odstranění problémů s odpady.
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Předpokládaný rozpočet:

60 milionů Kč.

Předpokládaná doba realizace: 2020-2025.

I. Záměr: vybudování vodovodu osad Lipec, Nové Holešovice, Bělešovice.
Cíl: dobudovat vodovod včetně projektové dokumentace .
Předpokládaný rozpočet 15 mil.Kč.
Předpokládaná doba realizace 2020 – 2025.

J. Záměr: rekonstrukce areálu víceúčelové vodní nádrže.
Cíl:

rekonstrukce víceúčelové vodní nádrže + výstavba sportoviště se
zázemím v současném areálu.
Předpokládaný rozpočet:

10 mil. Kč

Předpokládaná doba realizace: 2020 -2025
K. Záměr: Oprava křížků v Bělešovicích a Nových Holešovicích.
Cíl: oprava těchto křížků je nutná aby se nezničily a tím se zlepší celý
vzhled osad.
Předpokládaný rozpočet: 200.000,- Kč.
Předpokládaná doba realizace: 2020 -2025 (využití dotací).
Strategický

plán rozvoje obce Slepotice na období 2020-2025 byl schválen na

veřejném zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne
18. prosince 2019 usnesením č. 11/2019.
Ve Slepoticích dne 18. prosince 2019

Jana Bořková

Digitálně podepsal

Ing. Vítězslav Ing. Vítězslav Felcman
Datum: 2020.01.13
Felcman
18:08:54 +01'00'

Digitálně podepsal Jana Bořková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00274259,
o=OBEC SLEPOTICE, ou=1, cn=Jana
Bořková, sn=Bořková, givenName=Jana,
serialNumber=P127507
Datum: 2020.01.13 18:11:51 +01'00'

…………………………………
Jana Bořková
starostka obce

……………………………………
Ing. Vítězslav Felcman
místostarosta obce
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