
Obec Petrovice 

Petrovice 62, 563 01 Lanškroun, IČ: 279340 

 

Program obnovy venkova na období 2016 - 2020 

Historie obce 

Od dávných dob, až do 13. století byla krajina v povodí Orlice součástí rozsáhlého, 
liduprázdného a neúprosného pomezního pralesa mezi Čechy a Moravou, který tvořil 
mocnou ochranu země české proti vpádu nepřátel. Koncem 13. století postoupil král území 
dnešního lanškrounska ke kolonizaci osadníkům německého původu, podle nichž dostala 
název i obec Petrovice (Petersdorf). Toto území včetně obce Petrovice bylo roku 1304 
věnováno Václavem II. nedávno založenému Zbraslavskému klášteru. Klášter však území 
dlouho neudržel a vyměnil ho za území bližší k jeho sídlu. Držitelé vsi se potom často střídali 
a v roce 1622 připadla obec Lichtensteinům, kteří ji drželi až do roku 1848, některé majetky 
až do roku 1945. Z doby vrchnostenského panství pochází i zaniklá petrovická tvrz, na jejímž 
místě byl později vystavěn vrchnostenský dvůr. 

Koncem 19. století si petrovičtí občané postavili novou školu, kapli s vlastním hřbitovem a 
založili roku 1896 Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1924 zde vznikla Kampelička a koncem 
20. let byla v Petrovicích zavedena elektřina. Po vzniku Československé republiky dostali 
petrovičtí pozemkovou reformou původně najatá dvorská pole do svého vlastnictví. Postupně 
si pořídili zemědělské stroje a stali se členy družstevní mlékárny  ve Verměřovicích. Založili 
také ovocnou školku.  

Po roce 1948 se Petrovice změnily. Obyvatelé odcházeli za zaměstnáním do průmyslu a 
soukromá hospodářství byla postupně včleněna do JZD. Mnoho chalup bylo přestavěno na 
rodinné domy, některé si chalupáři upravili na svá venkovská sídla. V roce 1982 byla tajně 
vysvěcena kaplička v Hůře. O rok později byla zbořena. Své obnovy se dočkala v roce 1991, 
kdy byla znovu vysvěcena. V roce 1991 se obec zapojila do programu Obnovy vesnice. O 
čtyři roky později, v roce 1995, získala v této přehlídce vesnic první místo v kraji a třetí v ČR. 
V roce 1993 byl vybudován vodovod s napojením na převážnou část budov v obci.  

Obec Petrovice s průměrným věkem občanů 42 let „nestárne“. Obec Petrovice má trvalý 
zájem na všestranném rozvoji a obnově v souladu s místními tradicemi, a na hospodářském 
růstu za účelem zlepšení kvality života v obci. Program obnovy venkova pojímá jako jednu 
z možností ke zlepšení rozpočtové situace v obci za účelem uskutečňování důležitých akcí 
pro další rozvoj obce, zejména stavební obnovu obytných objektů, obnovu a výstavbu 
objektů občanské vybavenosti, technické infrastruktury, péči o krajinu atp. Program obnovy 
venkova je také důležitým koncepčním dokumentem pro plánování a přípravu akcí 
v jednotlivých letech a volebních obdobích, který bude podle konkrétních potřeb, situace a 
možností dále upravován a aktualizován. 

 

Přehled aktuálních a výhledových akcí stavebního a obdobného charakteru, které 
obec Petrovice plánuje a připravuje k realizaci: 

 
• Oprava pozemních komunikací 

předpokládané náklady 1.000.000,- Kč s využitím dotace MMR 
předpokládaný rok realizace 2016 – 2020. 
 

• Vybudování silnice k nové zástavbě - lokalita 15 RD 



předpokládané náklady 3.500.000,- Kč 
předpokládaný rok realizace 2016 – 2020. 

 
• Pasportizace veřejného osvětlení a jeho rekonstrukce 

předpokládané náklady: 2.500.000,- Kč 
předpokládaný rok realizace: 2016 – 2020. 
 

• Výměna kuchyně a spotřebičů – objekt kulturní dům čp. 80 
předpokládané náklady: 250.000,- Kč s využitím dotace POV 
předpokládaný rok realizace 2016 – 2020. 

 
• Oprava střechy – objekt kulturní dům čp.80 

předpokládané náklady: 200.000,- Kč s využitím dotace POV 
předpokládaný rok realizace: 2016 – 2020. 
 

• Oprava drobných památek 
předpokládané náklady: 150.000,- Kč  
předpokládaný rok realizace: 2016 – 2020. 
 

• Výměna dveří a oken – objekt kulturní dům čp. 80 
předpokládané náklady: 200.000,- Kč s využitím dotace POV 
předpokládaný rok realizace: 2016 – 2020. 

      
• Rekonstrukce /výměna oken/ – objekt obecní úřad čp. 62 

předpokládané náklady: 170.000,- Kč s využitím dotace POV 
předpokládaný rok realizace: 2016 – 2020.   

 
• Výměna podlahových krytin, nová výmalba - budova MŠ čp. 64 

předpokládané náklady: 300.000,- Kč s využitím dotace POV 
předpokládaný rok realizace: 2016 – 2020. 
 

• Vybudování dětského hřiště včetně oplocení a úpravy zeleně 
předpokládané náklady: 650.000,- Kč s využitím dotace MMR 
předpokládaný rok realizace: 2016 - 2020 

 

Projednání a schválení Programu obnovy venkova:  

Program obnovy venkova na období let 2016 – 2020 byl projednán a schválen na jednání 
Zastupitelstva obce Petrovice dne 12. 9. 2016. 

   

Pavla Fišerová, Dis      Ing. Josef Vondra
 starostka       místostarosta 


