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14.  Část teoretická (C) 

 
Druhý díl teoretické části navazuje na úvodní část - 03. 
Prostřední díl se věnuje typologii strategií a návrhové části  
strategického rozvojového plánu. 
 
Pro podrobnější specifikaci způsobu dosažení 
plánovaných cílových stavů je třeba zvolit konkrétní druh 
strategie. Jednotlivé druhy strategií se liší z metodami a 
nástroji, které pro svou realizaci vyžadují. 
 
Hodnocení a výběr variant strategie pro tvorbu 
strategického plánu je značně náročný proces, který 
využívá především zkušenosti, znalosti a intuici. Tento 
proces by měl splňovat určité požadavky: 
 
■ přibližně stejná míra podrobností variant 
■ konkrétní soubor kritérií hodnocení 
■ respektování souboru omezení 
■ hodnocení každé varianty při všech scénářích 

■ respektování hranice přijatelného rizika  
 
Podmínky fungování strategického myšlení: 
 
■ schopnost systémového pohledu 

■ trvalá cílevědomost 
■ zohledňování časového faktoru 

■ hypotetické uvažování 
■ schopnost oportunistického hodnocení 
 
Tři fáze strategického řízení: 
 
■ formulace strategie 

■ uplatnění strategie 

■ hodnocení strategie 

 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl C. Plán  ●  14 – část teoretická (C)  ●  strana 4 

Strategii lze chápat jako vodítko pro rozhodování za 
neurčitých podmínek [1].  

 
14.1. Typologie strategií 
 
14.1.1  Konzervativní strategie 

je aktuální v situaci, kdy obec preferuje v dané oblasti 
dlouhodobě osvědčené procesní postupy. 
 

14.1.2  Stabiliza ční strategie 
je aktuální v situaci, kdy obec preferuje udržení aktuálního 
stavu. 
 

14.1.3 Intenzivní strategie 
je aktuální v situaci, kdy obec hodlá do budoucna 
především zkvalitňovat současný stav tématické oblasti. 
 

14.1.4 Extenzivní strategie 
je aktuální v situaci, kdy obec hodlá do budoucna 
především zvyšovat objem tématické oblasti. 
 

14.1.5  Ofenzivní strategie 
je aktuální v situaci, kdy preferuje v dané oblasti 
kvalitativní a kvantitativní růst zároveň. 
 

14.1.6 Defenzivní strategie 
je aktuální v situaci, kdy obec čelí finančnímu, sociálnímu 
či jinému předvídatelnému vnějšímu tlaku.  
 

14.1.7  Krizová strategie 
je aktuální v situaci, kdy obec čelí náhlému a 
nepředvídatelnému vnějšímu tlaku. 
 
 

14.2 Návrhová část strategického plánu 
 

Celá návrhová část strategického rozvojového plánu je 
v podstatě tématickou dekompozicí hlavního rozvojového 
cíle na jednotlivé rozvojové směry a vlastní akční opatření. 
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14.2.1 Stanovení cíl ů  
 

Na základě zpracovaných analýz zpracovatel vytipuje v 
součinnosti se zástupci obce po projednání v pracovní 
skupině: 
 
• hlavní rozvojový cíl obce  s časovým horizontem 
realizace do roku 2030  

 
•  programové cíle  ( dílčí dlouhodobé strategické priority ) 
s časovým horizontem realizace shodným se strategickým 
cílem.  
Tyto dílčí cíle se stanoví pro každý tématický okruh a 
jejich splnění představuje i splnění strategického cíle.  
  
Cílem v předmětné oblasti se rozumí změna, kterou 
požadujeme a které chceme v této oblasti dosáhnout v 
určitém stanoveném termínu. U každé změny je třeba 
respektovat dlouhodobé působení, které je možno 
charakterizovat dvěma vlastnostmi: 
 
 
• pozorovatelnost zm ěny  (v průběhu realizace kroků k 
dosažení cíle musí být zřejmé, že se stanovený cíl 
skutečně naplňuje – viz . indikátor změn) 
 
 
 
• měřitelnost, p říp. hodnotitelnost zm ěny  (v průběhu 
naplňování cíle musíme mít možnost změřit či zhodnotit 
dosavadní výsledky a porovnat je s výsledky 
požadovanými, plánovanými) 
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Programové východisko  
Obsahuje charakteristiku současného stavu konkrétního 
rozvojového směru na začátku plánovacího období. 
 
 
 
Programový cíl  
Definuje konečnou podobu stavu rozvojového směru na 
konci plánovacího období. 
 
 
 
Programové řešení 
Specifikuje jednotlivá konkrétní akční opatření, prováděná 
v průběhu plánovacího období. 
 
 
 

 
Indikátory  
Indikátory specifikují způsob měřitelnosti změny 
volbou vhodného parametru.. 
 

 
 
 

 
 
14.2.2 Stanovení  plánu ak čních opat ření 

 
Na základě identifikace hlavního rozvojového cíle a dílčích 
dlouhodobých strategických priorit jednotlivých 
tématických okruhů se stanoví plán konkrétních akcí, 
kterými bude plnění strategického rozvojového plánu obce 
postupně naplněno. [3] 
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Akční opat ření Strategického rozvojového plánu  
obce mohou být roz členěny do základních kapitol 
( tématických okruh ů ) např.: 
 
 
Kapitola  A Vybavenost 
Kapitola  B Ekonomika a zaměstnanost 
Kapitola  C Lidské zdroje 
Kapitola  D Dopravní obslužnost 
Kapitola  E Životní prostředí 
Kapitola  F Cestovní ruch 
Kapitola  G Zájmové aktivity 
Kapitola  H Bezpečnost 
Kapitola  I  Přístupnost 
 
 
 

 
 
 

14.3  Harmonogramy 
 

14.3.1 Finanční harmonogram 
 
Finanční harmonogram obsahuje odhad nákladů realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu. Je uveden v souhrnné 
tabulce v části 19 – náklady realizace.  
 
Pro financování záměrů obce chceme čerpat z jiných 
dotačních titulů (např. ministerstva zemědělství, případně 
ministerstva kultury, krajské, státní a evropské  dotační 
tituly), jiných zdrojů (např. granty nadací apod.) i jiných 
možností podpory realizace - uplatnění civilní služby  
a pod. V některých výjimečných případech očekáváme  
i nezištnou pomoc a ochotu obyvatel obce. 
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Zdroje financování realizace 
Pro realizaci strategického rozvojového plánu hodlá obec 
čerpat finanční prostředky z následujících zdrojů: 
 
● běžný rozpočet obce 
● dotační příspěvky kraje 
● dotační příspěvky ČR 
● dotační příspěvky EU 
● grantové nadační příspěvky 
● využívání hodnoty obecně prospěšné práce  
● finanční dary fyzických a právnických osob 
● nefinanční dary fyzických a právnických osob 
 

 
 
 
 
14.3.2 Časový harmonogram 

 
Časový harmonogram obsahuje odhad termínů realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu. Je uveden v souhrnné 
tabulce v části 18 – časový harmonogram. 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl C. Plán  ●  14 – část teoretická (C)  ●  strana 11 

 
 
 
 
 
 
Údaje v časovém harmonogramu se budou při 
pravidelných aktualizacích zpřesňovat. 
 
 
 
 

 [3] 
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14.4  Stanovení parametr ů jednotlivých akcí 
 
14.4.1 Stanovení priorit pot řebnosti 

 
Tabulka stanovení priorit obsahuje rozdělení realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu podle důležitosti  
a naléhavosti. To je uvedeno v souhrnné tabulce v části  
20 – stanovení priorit. Každá akce bude zařazena do 
jedné z 5-ti prioritních skupin ( 1-nejvyšší, 5-nejnižší 
priorita ). 
 
 
 

 
 
 
 
 

14.4.2 Stanovení odpov ědností 
 
Tabulka stanovení odpovědností obsahuje návrh přidělení 
odpovědností za přípravu a průběh realizace jednotlivých 
akcí taktického plánu. To je uvedeno v souhrnné tabulce 
v části 21 – stanovení odpovědností. 
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15.1 Výběr programových strategií v jednotlivých tématických  oblastech 
 

Programová strategie může být zvolena pro všechny 
tématické oblasti souhrnně, nebo pro jednotlivé tématické 
oblasti individuálně.  
 
Výběr konkrétní strategie zásadním způsobem determinuje 
možnosti a způsoby realizace strategického plánu.  
 
Pro potřeby komunitního rozvojového plánování lze aplikovat 
základní členění dle matice SPACE. 
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15.1.1 Programová strategie: A - Vybavenost 
V tématické oblasti A je použita ofenzivní strategie. 

 
 
15.1.2 Programová strategie: B – Ekonomika a zam ěstnanost 

V tématické oblasti B je použita ofenzivní strategie. 
 

 
15.1.3 Programová strategie: C – Lidské zdroje 

V tématické oblasti C je použita stabilizační strategie. 
 
 
15.1.4 Programová strategie: D - Dopravní obslužnos t 

V tématické oblasti D je použita ofenzivní strategie. 
 
 
15.1.5 Programová strategie: E - Životní prost ředí 

V tématické oblasti E je použita ofenzivní strategie. 
 
 

15.1.6 Programová strategie: F - Cestovní ruch 
V tématické oblasti F je použita stabilizační strategie. 

 
 
15.1.7 Programová strategie: G – Zájmové aktivity 

V tématické oblasti G je použita stabilizační strategie. 
 
 
15.1.8 Programová strategie: H – Bezpe čnost 

V tématické oblasti H je použita ofenzivní strategie. 
 
 

15.1.9 Programová strategie: I – P řístupnost 
V tématické oblasti I je použita ofenzivní strategie. 
 
 
Podrobnější specifikace obsahu jednotlivých 
druhů programových strategií je uvedena v  
14-části této dokumentace. 
 
*** 
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16.1 Hlavní rozvojový cíl obce 

 
Východiskem pro stanovení hlavního rozvojového cíle 
obce byla analýza dosavadního vývoje a současného 
stavu obce. Byla zpracována podle metodiky MMR 
s využitím statistických údajů ČSÚ, informačních zdrojů 
obecního úřadu a datových zdrojů vyššího územně 
správního celku. 
 
Strategický rozvojový plán obce reflektuje rozvojové 
materiály regionu, kraje, České republiky i Evropské unie. 
 
Analytická část rozvojového plánu odhalila problémy, 
které hodlá obec v daném plánovacím období buď vyřešit, 
nebo se alespoň k jejich řešení přiblížit. 
 
Obec BĚLUŠICE si v základní strategické vizi na 
období 2020 – 2030 p ředsevzala hlavní rozvojový cíl: 
 

Vytvo řit atraktivní funk ční lokalitu pro p říjemné 
bydlení a volno časové aktivity.  

 
 
Pro úspěšné splnění tohoto hlavního rozvojového cíle byly 
rozpracovány programové cíle v jednotlivých tématických 
oblastech. Každý programový cíl je podporován řadou 
konkrétních akčních opatření, která jsou podrobně 
popsána v jednotlivých kapitolách taktického plánu. 
 
Odhad nákladů realizace jednotlivých akčních opatření 
taktického plánu obsahuje finanční harmonogram. 
 
Návrh termínů realizace jednotlivých akcí taktického plánu 
je uveden v časovém harmonogramu. Pořadí realizace 
jednotlivých akcí taktického plánuje  podle důležitosti  
a naléhavosti navrženo v harmonogramu priorit. 
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16.2 Programové cíle v jednotlivých tématických obl astech 
16.2.1 Programový cíl: A - Vybavenost 
 Dobudovat technickou infrastrukturu a rozvíjet nabídku 
 občanské vybavenosti 
 
16.2.2 Programový cíl: B – Ekonomika a zam ěstnanost 

Vyhledávat příležitosti pro podporu místní ekonomiky  
 

16.2.3 Programový cíl: C – Lidské zdroje 
Zvyšovat počet obyvatel vytvořením příjemného prostředí 
pro děti, mládež, osoby v aktivním věku, seniory i osoby 
s handicapem 

 
16.2.4 Programový cíl: D - Dopravní obslužnost 

Udržovat dopravní obslužnost veřejné hromadné dopravy 
a zlepšovat stav komunikací ve vlastnictví obce 

 
16.2.5 Programový cíl: E - Životní prost ředí 

Zlepšovat stav veřejných prostranství, důsledně likvidovat 
nepovolené skládky a rozšiřovat veřejnou zeleň 
 

16.2.6 Programový cíl: F - Cestovní ruch 
Podporovat využití regionálních turistických a 
cykloturistických tras, aktivně se podílet na kulturním dění 
v regionu 

 
16.2.7 Programový cíl: G – Zájmové aktivity 

Rozvíjet spolkovou a sportovní činnost, podporovat 
volnočasovou aktivitu obyvatel i aktivizaci seniorů 

 
16.2.8 Programový cíl: H – Bezpe čnost 

Zajistit zvýšenou bezpečnost silničního provozu  
a prosazovat postih veškeré přestupkové činnosti 
 

16.2.9 Programový cíl: I – P řístupnost 
Vytvořit bezbariérovou přístupnost veřejných objektů  
a prostranství pro osoby s omezenou schopností  
pohybu a orientace 
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16.3.1 Zásady programové taktiky 
 

Programová taktika rozvojového plánu obce vychází ze tří 
základních taktických zásad: 
 
■ Zásada efektivity 
Rozvojový program obce se zaměřuje na aktivity, které 
přinášejí v poměru náklad/benefit největší užitek. 
 
 
■ Zásada flexibility 
Aby byl strategický rozvojový plán neustále funkční a mohl 
plynule reagovat na změny vnějšího i vnitřního prostředí, 
bude pravidelně hodnocen, korigován, případně 
aktualizován.  
Podrobnosti jsou uvedeny v dílu D. implementace. 
 
 
■ Zásada diversity  
Rozvojový program obce usiluje o široký tématický záběr, 
který se věnuje řešení potřeb všech věkových kategorií 
asociálních skupin. 
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17.1.1 Plán realizace ak čních opat ření A – Vybavenost 
 

 
 

Akce A - 1: Centrální vodovodní sí ť 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vyřešit stávající problém s kvalitou a 
dostupností kvalitní pitné vody. Hodlá proto připravit a 
realizovat infrastrukturní projekt vybudování společné 
vodovodní sítě pro celé území obce. 
 
 
 
 

Akce A - 2: Centrální kanaliza ční síť 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vyřešit stávající problém s likvidací 
produkce splaškových odpadních vod. Zprovozněním 
centrálního vodovodu se její objem výrazně zvýší. Obec 
proto hodlá připravit a realizovat infrastrukturní projekt 
vybudování oddílné kanalizační sítě splaškové kanalizace 
pro celé území obce. Síť bude zaústěna do vlastní 
centrální čistírny odpadních vod.. 
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Akce A - 3: Výstavba ČOV 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vyřešit ekologický problém poškozování 
kvality povrchových vod. Má zájem realizovat projekt 
výstavby centrální čistírny splaškových odpadních vod.  
K vlastní realizaci projektu bude moci dojít teprve po 
vyřešení technických, majetkoprávních a finančních 
záležitostí.  
 
 

Akce A - 4: Rozši řování ve řejného osv ětlení 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec má zájem rozšířit síť veřejného osvětlení. Nové 
úseky budou napojeny na stávající trasy. Osvětlení bude 
řízeno pokročilým systémem úsporné regulace v závislosti 
na aktuálních světelných poměrech.  
 
 

Akce A - 5: Údržba ve řejného osv ětlení 
 

Charakteristika a popis akce: 
Stav veřejného osvětlení není zcela vyhovující. Záměrem 
obce je proto provést postupnou celkovou rekonstrukci 
systému veřejného osvětlení. V rámci prací budou 
nahrazeny sloupy , zdrojem světla budou úsporná LED 
svítidla II. generace. 
 
 

Akce A - 6: Nová prodejna potravin 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá vyřešit aktuální problém s dostupností 
sortimentu základních potravin a běžného spotřebního 
zboží. Na pozemku u obecního úřadu vznikne montovaná 
stavba prodejny základního sortimentu zboží. 
 

Akce A - 7: Rekonstrukce parketu a zahrádky  
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá realizovat záměr rekonstrukce nevyhovujícího 
tanečního parketu a letní zahrádky za budovou obecního 
kulturního domu. Záměr vychází z potřeby zvýšené 
podpory společenských a komunitních aktivit v obci. 
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Akce A - 8: Startovní byty 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vypracovat studii proveditelnosti 
stavebního záměru vestavby startovních bytů. Měly by 
vzniknout v dosud nevyúžívaném podkrovním prostoru 
nad obecním kulturním domem. Studie proveditelnosti 
posoudí stavebně-technické limity a možnosti 
dispozičního uspořádání. Záměr je v souladu s podporou 
celostátního trendu stabilizace mladé generace ve 
venkovských oblastech. 
 
 
 

Akce A - 9: Nový ob čanský h řbitov 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vybudovat na svém katastru nový 
občanský hřbitov. Součástí záměru bude nová příjezdová 
komunikace, parkoviště, kolumbárium, rozptylová louka a 
kryté místo pro smuteční obřady. 
 
 

Akce A - 10: D ům senior ů 
 

Charakteristika a popis akce: 
V plánovacím období hodlá obec realizovat výstavbu 
areálu domova seniorů. Vzniknou zde malometrážní 
bezbariérové byty, společenská místnost a prostory pro 
poskytování sociálních služeb.  
 
 

Akce A - 11: D ětské h řiště 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je rekonstrukce a rozšíření místního 
dětského hřiště. Budou instalovány nové dětské atrakce, 
dopadové plochy budou doplněny pružnými povrchy, 
dojde k instalaci nové veřejné zeleně a prvků drobné 
komunální architektury. Celý areál dětského hřiště bude 
oplocen.  
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Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vytvořit a postupně realizovat program 
kreativní revitalizace vybraných prostranství. Méně 
atraktivní místa a lokality na území obce získají 
rekonstruované povrchové úpravy ( dorovnání terénu pro 
bezproblémovou strojní údržbu), novou veřejnou zeleň a 
budou doplněny prvky drobné komunální architektury  
( lavičky, lampy, pergoly, stojany, koše a pod. ). 
 

Akce A - 13: Nové stavební pozemky 
 

Charakteristika a popis akce: 
V souladu s územně-plánovací dokumentací hodlá obec 
podporovat vznik nových stavebních parcel pro výstavbu 
rodinných domů a zvyšovat tak počet obyvatel obce. 
 
 

Akce A - 14: Architektonická rehabilitace fasád 
 

Charakteristika a popis akce: 
Jedním ze zásadních programových cílů rozvojového 
plánu je udržení venkovského charakteru obce. K tomuto 
cíli může napomoci i úsilí o postupnou architektonickou 
rehabilitaci fasád. Pozornost bude zaměřena na 
materiálové a barevné řešení omítek, formátu oken, vrat a 
dveří,  tvaru a sklonu střech apod. Zásady architektonické 
rehabilitace fasád mohou být konzultovány s odborníky ze 
Spolku pro obnovu venkova. 
 
 

Akce A - 15: Nový územní plán 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je splnit povinnosti ohledně tvorby nové ho 
územního plánu obce v souladu s § 47 odst. 1 a 6 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 500/2006 
Sb. 
 
 
 
 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl C. Plán  ●  17 – část akční  ●  strana 6 

Akce A – 16: Údržba a rozvoj MTZ 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je dbát na průběžnou údržbu a efektivní 
investice do rozvoje své materiálně-technické základy.  
O potřebné technické vybavení se budou starat pověřené 
osoby s péčí dobrého hospodáře.  
 
 

Akce A - 17: Podpora pasivního odpo činku 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je usnadnit starším obyvatelům pohyb po 
veřejných prostranstvích. Projekt se věnuje vytvoření a 
obnově míst pasivního odpočinku.  Na vhodných místech 
pro ně obec vybuduje síť odpočinkových laviček 
doplněných prvky drobného komunálního inventáře. 
 

 
Akce A - 18: SMS zprávy 

 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá pro občany rozšířit paletu informačních 
kanálů. Zřídí informační službu SMS, ze které budou 
registrovaní zájemci informováni o důležitých událostech 
v obci na své mobilní telefony 
 

Akce A - 19: E-mailové zprávy 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá pro občany rozšířit paletu informačních 
kanálů. Zřídí informační službu E-mail info, ze které budou 
registrovaní zájemci informováni o důležitých událostech 
v obci na své elektronické poštovní adresy. 
 

Akce A - 20: Slavnostní ve řejné osv ětlení 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec má zájem rozšířit kapacitu slavnostního veřejného 
osvětlení. Budou pořízeny nové světelné atrakce a 
bodové zdroje světla pro nasvícení vybraných lokalit. 
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Akce A - 21: Pasport ve řejného osv ětlení 
 

Charakteristika a popis akce: 
V rámci přechodu k elektronické správní agendě obce 
bude vytvořen a následně i digitalizován pasport 
veřejného osvětlení. Mapové části pasportu budou 
integrovány do GISu ( Geoinformační systém ) obce. 
 

Akce A - 22: Junior park 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vybudovat lokalitu určenou především 
pro dospívající mládež. Součástí Junior parku budou  
herní prvky pro adrenalinovou pohybovou aktivitu a 
dřevěný altán pro kryté posezení. Vybavení Junior parku 
bude provedeno z masivních konstrukcí, které by měly 
úspěšně odolávat ukázkám individuální fyzické síly. . V 
další fázi bude areál dovybaven buňkou s bezbariérovým 
chemickým WC. 
 
 

Akce A - 23: Senior park 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá vybudovat speciální zařízení určené pro 
realizaci sportovně-pohybových aktivit starší generace.  
V senior fitness parku bude instalována skupina  
mechanických cvičebních stojanů na procvičování 
jednotlivých svalových skupin. Cvičení pod širým nebem 
lze provádět v běžném civilním oblečení bez asistence 
cvičitele. V další fázi bude areál dovybaven buňkou s 
bezbariérovým chemickým WC. 
 
 

Akce A - 24: Medita ční a relaxa ční park 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vybudovat meditační park pro 
individuální klidovou relaxaci. Součástí záměru budou 
terénní úpravy, cesty pro pěší, dřevěná pergola, výsadba 
nové veřejné zeleně a instalace prvků drobné komunální 
architektury. Součástí meditačního a relaxačního parku by 
mohla být i malá vodní plocha a drobná umělecká díla. 
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Akce A - 25: Odkup pozemk ů 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést odkup pozemků v centru obce a 
vytvořit si tak možnost investování do revitalizace 
veřejných prostranství. 
 
 

Akce A - 26: Rekonstrukce budovy obecního ú řadu 
 

Charakteristika a popis akce: 
V plánovacím období bude provedena rekonstrukce 
budovy, ve které sídlí úřad obce. V rámci prací bude 
provedeno zateplení fasády, výměna oken a modernizace 
interiérového vybavení. 
Podrobnější koncepci modernizace posoudí  studie 
proveditelnosti. 
 
 

Akce A - 27: Rekonstrukce plakátovacích ploch 
 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s úpravami veřejných prostranství hodlá obec 
v plánovacím období provést rekonstrukci vývěsek a 
plakátovacích ploch. K výstavbě budou použity tradiční 
přírodní materiály v souladu s udržováním venkovského 
charakteru intravilánu. 
 

Akce A - 28: Vítací tabule 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je instalovat na příjezdových trasách vítací 
tabule. Budou sloužit na podporu individuální propagace 
obce. Vítací tabule budou vyrobeny z masivního dřeva a 
budou doplněny sezónními druhy květin - viz akce 
květinová obec a část inspirační. 
 

Akce A - 29: Pergola 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je doplnit vybavení areálu dětského hřiště. 
Bude vybudována dřevěná pergola pro krátkodobou 
ochranu před sluncem, deštěm a případně pro výkon 
hygienické péče. 
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17.1.2 Plán realizace ak čních opat ření B – Ekonomika a zam ěstnanost 
 

Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je aplikovat do systému svých 
rozhodovacích mechanismů zohledňování principů trvale 
udržitelného rozvoje.  Tyto principy budou uplatňovány při 
rozhodování o investičních i provozních výdajích obce.  
Aplikace zásad trvale udržitelného rozvoje se bude 
konkrétně věnovat těmto tématickým oblastem: 
 
● snižování  energetické provozní náročnosti 
● snižování  emisní zátěže prostředí 
● zvyšování  podílu tříděných odpadů  

 
Akce B - 2: Preference místních dodavatel ů  

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je pro zajišťování realizace vlastních 
potřeb preferovat místní dodavatele výrobků a služeb. 
Podmínkou je dodržení srovnatelných kvalitativních a 
cenových parametrů. Záměr se týká pouze případů, ve 
kterých nemůže dojít ke kolizi s požadavky zákona o 
zadávání veřejných zakázek.  

 
Akce B - 3: Čerpání dota čních fond ů 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovacím období využívat dotační 
příležitosti pro tématicky vhodné záměry. Pro úspěšnou 
realizaci dotačních projektů bude obec průběžně 
akumulovat vlastní zdroje nutné pro požadovanou finanční 
spoluúčast.  
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Základní přehled zdrojových oblastí dotačních titulů: 
 
● krajské dotační tituly 
● národní dotační tituly 
● dotační tituly Evropské unie 
● nadační dotační tituly 
● dotační tituly individuálního charakteru 
 
 

Akce B - 4: Program energetických úspor 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vytvořit a následně realizovat program 
energetických úspor. Zvažuje zavedení systému hospo-
daření s energií v podobě energetického managementu 
(2D).  Záměr se bude týkat veškerých nákladů, které obec 
vynakládá v rámci svého provozního hospodaření, tzn na 
tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpo-
vědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro 
monitorování a vyhodnocování spotřeby energie, případně 
certifikaci systému.Program bude zahrnovat energetické 
úspory zateplováním, výměnu spotřebičů se sníženou 
energetickou náročností, systémy efektivnějšího řízení 
spotřeby energií a celkového energetického hospodaření. 

 
 

Akce B - 5: Optimalizace bankovních služeb 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést průzkum a zhodnocení svých 
bankovních smluvních závazků z hlediska aktuální tržní 
nabídky. V pravidelných intervalech bude provádět 
poptávkové řízení na poskytovatele bankovních služeb s 
cílem  optimalizovat obecní náklady. 
 

Akce B - 6: Zhodnocování finan čních prost ředků 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provádět pravidelné poptávkové řízení 
na vhodného poskytovalete investičních služeb pro 
krátkodobé a střednědobé zhodnocování volných 
finančních prostředků obce. 
 
 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl C. Plán  ●  17 – část akční  ●  strana 11 

Akce B - 7: Optimalizace telekomunika čních služeb 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést průzkum a zhodnocení svých 
telekomunikačních smluvních závazků z hlediska aktuální 
tržní nabídky. V pravidelných intervalech bude provádět 
poptávkové řízení na poskytovatele telekomunikačních 
služeb s cílem  optimalizovat obecní náklady. 

 
 

Akce B - 8: Systém pé če o majetek 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovacím období vytvořit koncepci 
systematické péče o svůj majetek. Pro tyto potřeby budou 
vytvořeny tři tématické plány: 
 
● plán pořizování obecního majetku 
● plán údržby a obnovy obecního majetku 
● plán vyřazování a likvidace majetku 
 
Uvedené plány budou vedením obce v pravidelných 
intervalech revidovány, hodnoceny a s ohledem na 
konkrétní požadavky a možnosti také aktualizovány. (viz - 
systém výkonu péče řádného hospodáře). 
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17.1.3 Plán realizace ak čních opat ření C - Lidské zdroje 
 

Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zam ěstnanc ů obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
V oblasti lidských zdrojů dojde k realizaci projektu pro 
zvyšování výkonnosti a kvality správy obce. Pro úředníky 
obecního úřadu bude navržen průběžný systém zvyšování 
kvalifikace včetně zabezpečení zvláštní odborné 
způsobilosti (ZOZ) podle zák. 312/2002 Sb. o úřednících 
samosprávných územních celků a o změně některých 
zákonů. 
 

Akce C - 2: Ve řejné ankety 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem vedení obce je průběžně reflektovat názor 
veřejnosti na místní aktuální témata. Proto budou v 
pravidelných časových obdobích organizovány veřejné 
ankety. Vedle klasických dotazníků budou využívány i 
nové výzkumné formy (např. pocitové mapy) a nové 
komunikační kanály ( elektronické dotazníky na internetu). 
Pravidelné ankety poslouží také pro budování zpětné 
informační vazby mezi obyvateli a vedením obce. 
 

Akce C - 3:  Vyznamenání starosty obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vytvořit institut Vyznamenání starosty 
obce. Bude sloužit jako nástroj pro oficiální ocenění 
skupin nebo jednotlivců, kteří se určitým způsobem 
zasloužili o dobré jméno obce, případně svým příkladným 
chováním prokázali vysoce záslužný čin. Formy a varianty 
odměny: 
 
● čestný odznak 
● pamětní diplom 
● finanční odměna 
● nefinanční odměna 
● individuální forma ocenění 
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Akce C - 4: Obecní schránka d ůvěry 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce zřídit u vstupu do budovy obecního úřadu 
speciální schránku důvěry. Bude sloužit pro předávání 
individuálních podnětů a informací. Způsob dalšího 
nakládání s obdrženými informacemi upraví speciální 
vnitřní směrnice. 
 

Akce C - 5: Aktualizace SRPO 
 
Charakteristika a popis akce: 
Pro zachování užitné hodnoty bude v pravidelných 
časových intervalech strategický rozvojový plán obce 
aktualizován a doplňován v souvislosti s novými potřebami 
obci i novými příležitostmi dotačních podpor. 
 

Akce C - 6: E-obec  
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v průběhu plánovacího období rozvíjet 
možnosti efektivního řízení prostřednictvím nástrojů 
elektronické veřejné správy. Do budoucna přejde obec na 
systém kompletní elektronické správy agend (průmysl 4.0 
a internet služeb). Optimální koncepci postupného 
zavádění elektronické správy posoudí samostatná studie 
proveditelnosti řešení.  
 
 

Akce C - 7: Obec p řátelská rodin ě 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovacím období zapojení do 
celostátního projektu: Obec přátelská rodině. Vytvoří sérii 
komunitních aktivit, které budou směřovány na 
volnočasové aktivity mladých rodin s malými dětmi.  Touto 
aktivitou není myšlena podpora činností a služeb, které 
jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Akce C - 8: Profesionalizace postu starosty 
 
Charakteristika a popis akce: 
Trvalý nárůst objemu agendy vedené  starostou obce si 
na konci plánovacího období s velkou pravděpodobností 
vyžádá  vytvoření postu uvolněného starosty na plný 
pracovní úvazek. 
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17.1.4 Plán realizace ak čních opat ření D - Dopravní obslužnost 
 

Akce D - 1: Výstavba chodník ů 
 

Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na výsledky ankety mezi obyvateli obce bude 
v plánovacím období provedeno vybudování nových 
chodníků. Vedle snížení prašnosti a zvýšení bezpečnosti 
dojde k usnadnění letní a zimní údržby. 
 
 

Akce D - 2: Rekonstrukce chodník ů 
 

Charakteristika a popis akce: 
V plánovacím období bude provedena rekonstrukce 
stávajících  chodníků, jejich stavebně-technický stav bude 
vyhodnocen jako nevyhovující. 
 

Akce D - 3: Výstavba komunikací 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést v plánovaném časovém 
horizontu v souladu s požadavky platného ÚP výstavbu 
dalších  místních komunikací. Výstavba místních 
komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, se bude orientovat na: 
 
● všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, 
odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy 
včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 
● místní komunikace vedené na mostních objektech 
(nadjezdy) a napojení na příslušnou pozemní komunikaci 
● dále pokud jsou součástí obnovy dané místní 
komunikace: 
● kanalizace včetně úprav k odvádění vody, a to jen 
tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této 
komunikace, 
●  galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, 
tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní 
povrchová odvodňovací zařízení, propustky 
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Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést v plánovaném časovém 
horizontu postupné dokončení rekonstrukce povrchu 
všech frekventovaných místních komunikací v intravilánu.  
Obnova (oprava/rekonstrukce) místních komunikací a 
jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, se bude orientovat na: 
● všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, 
odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy 
včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 
● místní komunikace vedené na mostních objektech 
(nadjezdy) a napojení na příslušnou pozemní komunikaci 
● dále pokud jsou součástí obnovy dané místní 
komunikace: 
● kanalizace včetně úprav k odvádění vody, a to jen 
tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této 
komunikace, 
●  galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, 
tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní 
povrchová odvodňovací zařízení, propustky 
 
V případě realizace některé z velkých infrastrukturních 
akcí bude třeba harmonogram realizace koordinovat 
s průběhem výkopových prací.   
 
 
 

Akce D - 5: Obnova dopravního zna čení 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovaném časovém horizontu 
provádět postupnou obnovu veškerého dopravního 
značení ve smyslu požadavků pasportu dopravního 
značení.  

 
 

Akce D - 6: Cyklotrasy 
 

Charakteristika a popis akce: 
Součástí systému podpory nemotorové dopravy je i 
rozšíření sítě značených cyklotras na území obce. Záměr 
počítá s perspektivním začleněním obce do komplexního 
projektu EUROVELO. 
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Akce D - 7: Plán údržby komunikací 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vypracovat podrobnou metodickou 
dokumentaci: 
 
● Plán letní údržby chodníků a komunikací 
● Plán zimní údržby chodníků a komunikací 
 
Součástí plánu bude i harmono-gram proplachování 
propustí povrchové kanalizace, včasný úklid posypového 
materiálu a péče o zámkovou dlažbu - viz část životní 
prostředí. (viz též - systém výkonu péče řádného 
hospodáře). 
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17.1.5 Plán realizace ak čních opat ření  E - Životní prost ředí 
 

Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ zne čištění obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec bude usilovat o odstranění bezprostředně 
viditelného nepořádku na soukromých pozemcích. 
S majiteli takto postižených pozemků a objektů projedná 
podporu odstranění všech předmětů, které způsobují 
„vizuální“ znečištění obce. 

 
Akce E - 2: Ve řejná zeleň intravilánu 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést postupnou druhovou obměnu 
křovin a dřevin na veřejných prostranstvích. Místo exotů 
budou vysazeny tradiční druhy, které lépe korespondují 
s vesnickým charakterem intravilánu. Plánuje se zakládání 
a rozšiřování ploch zeleně a doprovodných vodních prvků 
přírodě blízkého charakteru. 
(alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.); 
- zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a 
opatření k zajištění podmínek 
pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace 
prvků pro podporu 
hnízdění ptáků, plazů aj.) 
- doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám: 
- pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře 
 

 
Akce E - 3:  Likvidace ruin 

 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá v rámci plánovacího období odstranit ze 
svého intravilánu všechny stavební ruiny. Jejich existence 
podporuje vznik sociálně vyloučených lokalit, je 
teoretickým zdrojem bezpečnostních rizik a zároveň 
představuje i „vizuální“ znečištění. Problémové objekty 
budou v optimálním případě rekonstruovány nebo strženy 
a odstraněny. 
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Akce E - 4: Územní systém ekologické stability 
 
Charakteristika a popis akce: 
V rámci územního plánu obce bude navržena koncepce 
územního systému ekologické stability. Obecně je 
smyslem ÚSES vymezit „prostor pro přírodu“, skládající se 
z ploch (biocenter) a tras (biokoridorů).  
 
Účelem vymezování ÚSES je ochrana stávajících a 
vytvoření nových ostrovů v požadované hustotě a 
nalezení jejich vhodných propojení systémem suchých a 
mokrých cest, aby byla umožněna výměna biologických 
informací mezi jednotlivými ostrovy.  
 
Vzhledem k časovým parametrům přírodních procesů je 
potřebné, aby vymezení bylo dostatečně stabilní a 
dlouhodobě neměnné. V územním plánu jsou stanoveny: 
nadregionální a regionální ÚSES, lokální ÚSES. 
Obec bude dohlížet a realizovat návrhy opatření, které 
budou podrobně popsány v návrhové části územního 
plánu. 
 

Akce E - 5: Kv ětinová obec 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je podpořit myšlenku výrazné vizuální 
regenerace všech místních částí. Vznikne dlouhodobý 
projekt plošného a prostorového zahradnického zkrášlení 
vybraných veřejných prostranství květinovou výzdobou. 
Zároveň vznikne soutěž o nejhezčí ulici a nejkrásnější 
předzahrádku v obci. Nápady na řešení květinové obce 
obsahuje příloha tohoto strategického rozvojového plánu: 
část inspirační. 
 
 

Akce E - 6: Odolná ve řejná zeleň 
 

Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na predikované klimatické změny hodlá obec v 
plánovacím období zařadit do plánu výsadby veřejné 
zeleně i rostlinné druhy s omezenými závlahovými nároky. 
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Akce E - 7: Zadržování vody v krajin ě 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést technická opatření pro 
intenzivnější zadržování povrchové vody v krajině. Jedná 
se o adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 
změny na vodní ekosystémy. Bude podporovat vznik a 
rozšiřování retenčních ploch i meandraci drobných 
vodních toků na podporu decentrálních a semi-centrálních 
řešení, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, 
mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů v 
obci. Součástí záměru bude i přeměna nepropustných 
povrchů na propustné či polopropustné, obnova a 
budování cest, pěšin a mostků. 
 
 

Akce E - 8: Zachytávání a využívání deš ťové vody 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá realizovat záměr zachytávání a využívání 
dešťové vody z obecních budov. Budou instalovány 
sběrné nádrže, ze kterých bude voda používána pro 
zálivku veřejné zeleně v obci. 
 
 

Akce E - 9: Plán odpadového hospodá řství 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá aktualizovat Plán odpadového hospodářství 
(dále jen „POH“) obce podle aktuálních požadavků § 44 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“ - novela zákona o odpadech 
č. 223/2015 Sb.). 
 
 

Akce E - 10: Diferenciace komunálního odpadu 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec se připraví na příchod legislativních změn v oblasti 
nakládání s komunálním a tříděným odpadem. Do 
budoucna dojde ke diferenciované strukturalizaci poplatků 
za odvoz komunálního odpadu jednotlivých plátců s 
ohledem na jeho konkrétní hmotnost a deklarovaný 
obsah. Změny se dotknou i nakládání se stávajícím 
tříděným odpadem a jeho dále rozšiřovaným spektrem. 
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Akce E - 11: Kontrola provozu kotl ů 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá aktivně využívat nové pravomoci spádové 
ORP v oblasti kontroly provozu soukromých kotlů. Cílem 
iniciativy je posílení ochrany čistoty ovzduší a tím i 
lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých 
kontrol kotlů provozovaných v domácnostech bude 
sledován i limit pro jemné prachové částice s průměrem 
do dvou a půl mikrometru (PM2,5).  
 
 

Akce E - 12: Omezení spalování materiálu 
 
Obec stanoví podmínky pro spalování suchého 
rostlinného materiálu v otevřeném ohništi. Podle § 16 
odst. 4 zákona o odpadech je možné spalovat pouze 
suché materiály rostlinného původu, neznečištěné 
chemickými látkami. Obec je ovšem oprávněna jeho 
spalování i zcela zakázat. 
 
 

Akce E - 13: Odstran ění azbestu 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá iniciovat akci na odstranění azbestových 
stavebních materiálů, které jsou kvalifikovány jako 
nebezpečný odpad. Jejich odstranění ze staveb musí 
probíhat ve zvláštním hygienickém režimu a je finančně 
nákladné. Jedná se především o střešní vlnité desky, 
ploché čtvercové dílce a odpadové potrubí. Obec nabídne 
organizační pomoc pro společnou likvidaci, která náklady 
na likvidaci sníží. 
 

 
Akce E - 14: Údržba zámkové dlažby 

 
Charakteristika a popis akce: 
Betonová zámková dlažba obsahuje množství spar, které 
jsou náchylné k zarůstání plevelem. Jejich výplně se 
postupně deštěm vymílají a uvolňují místo náplavové 
hlíně. Záměrem obce je v plánovacím období provádět 
pravidelnou údržbu dlažby. K údržbě budou použity 
ekologicky nezávadné postřiky a do spar bude pravidelně 
doplňován sklářský písek. 
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Akce E - 15: Pasportizace ve řejné zelen ě 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vytvořit dokument s názvem 
Pasportizace veřejné zeleně. Dokumentace bude 
základním podkladem pro plánování, provádění a 
hodnocení péče o veškerou veřejnou zeleň v obci. 
 
 

Akce E - 16: Odbahn ění rybník ů 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést odbahnění a rekonstrukce hrází  
rybníků. V rámci obnovy bude opraveno těleso hráze a 
překontrolován systém vypouštění vody. 
 

Akce E - 17: Canis hygiena 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je do budoucna rozmístit na území obce 
více stojanů s pytlíky na canis hygienu při venčení psů. 
Pokud budou hygienické prostředky ze stojanů pouze 
odcizovány, budou se vydávat majitelům psů jednou ročně 
přímo v kanceláři OÚ. 
 

Akce E - 18: Pé če o les 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá realizovat adaptační opatření pro zmírnění 
dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy.  
 
Jedná se o komplexní opatření pro : 
● zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby 
lesních porostů včetně likvidace invazních druhů 
● opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní 
hmoty v lese 
● ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na 
dožití a následnému přirozenému rozkladu po těžbě v 
lesním porostu 
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17.1.6 Plán realizace ak čních opat ření F - Cestovní ruch 
 

 
 

 
Akce F - 1: Program udržování a pé če o kulturní d ědictví obce 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je udržet v uspokojivém stavu své hmotné 
a nehmotné kulturní dědictví tak, aby přečkalo i do 
budoucna. V rámci programu bude vytvořen systém 
průběžné renovace památek ve vlastnictví obce. 
Program bude podporovat. obnovu drobných sakrálních 
staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které 
nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku 
obce, např.: 
 
●  kaple, kaplička, márnice 
●  socha 
●  boží muka, kříž 
● úpravu nejbližšího prostranství v okolí drobných  
sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby) 

 
 

Akce F - 2: Rozší ření webových stránek 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je do budoucna rozšířit tématický obsah 
webových stránek o další turistické informace a 
podrobnější nabídku místních komerčních služeb pro 
obyvatele a návštěvníky. Záměr koresponduje s principem 
postupného přechodu na elektronickou správu obce. 
 

Akce F - 3: Aktualizace informa čního prospektu 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je pravidelně aktualizovat vydání 
základního informačního prospektu, který bude ve 
vícejazyčném provedení obsahovat podrobné turistické i 
komerční informace. 
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Akce F - 4: Historická publikace obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vytvořit reprezentativní historickou 
publikaci o obci. V této souvislosti hodlá oslovit obyvatele 
s žádostí o laskavé poskytnutí veškerého zajímavého 
informačního a fotografického materiálu, který by mohl 
připravovanou publikaci obohatit. 
 

 
Akce F - 5: Projekt regionálního zviditeln ění 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v průběhu plánovacího období zahájit 
unikátní komunitní projekt, který by zviditelnil obec na 
regionální úrovni. Na konkrétní tématické řešení vyhlásí 
obec ideovou soutěž. 
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17.1.7 Plán realizace ak čních opat ření G – Zájmové aktivity 
 

 
Akce G - 1: Srazy rodák ů 

 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá založit tradici pravidelného setkávání rodáků. 
V desetiletém intervalu budou organizována setkávání 
rodáků a přátel obce. Vedle oslav kulatých výročí obce se 
srazy rodáků mohou stát nejvýznamnějšími 
společenskými událostmi obce.  
 

 
Akce G - 2: Malé komunitní projekty  

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je podpora pořádání drobných 
komunitních projektů, jako např. burzy dětského oblečení 
a vybavení, výtvarné workshopy, výstavy atd.  
 
 

Akce G - 3: Foto, audio a video archiv 
 

Charakteristika a popis akce: 
Vedle klasické kronikářské činnosti hodlá obec do 
budoucna rozšířit tyto aktivity o průběžné shromažďování 
a doplňování fotografických, zvukových a video záznamů 
ze života obce.  
Záměrem obce je vytvořit soubor archivů historických 
dokumentů ze života obce, které vhodným způsobem 
doplní psanou kroniku.  
 
● Fotoarchiv  
Sbírka tištěných a elektronických fotografií obce 
 
● Videoarchiv  
Sbírka videozáznamů ze života obce 
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● Audioarchiv  
Sbírka audiozáznamů historických vzpomínek a vyprávění 
místních občanů 
 
● Archiv artefakt ů 
Sbírka historicky významných předmětů hmotné povahy 
se vztahem k historii obce 
 
 

Akce G - 4: Akademie t řetího v ěku 
 

Charakteristika a popis akce 
Záměrem obce je participovat na rozvoji občanských 
kompetencí seniorů. Proto hodlá obec organizovat  
přednášky na témata zajímající starší generaci, především 
z historie. Na programu se objeví i akce využívající 
moderní trendy reminiscenční terapie. 
 
Základní cíle aktivity budou podporovat: 
●  ochranu lidských práv seniorů 
● zvýšení účasti seniorů na formálním i neformálním 
komunitním životě 
● posilování ekonomické a spotřebitelské gramotnosti i 
obrany před nepoctivými formami prodeje (šmejdi) 
● interaktivní kurzy s nácvikem modelových situací 
 
 

Akce G - 5: Ú čast v sout ěžích 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem je nadále se účastnit soutěží, které jsou určeny 
pro obecní samosprávné subjekty.  Pro vybrané soutěže 
budou zorganizovány pracovní přípravné výbory, 
pověřené vedením obce k potřebnému zajištění  
podmínek účasti. 
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Akce G - 6: Podpora SDH 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je podporovat materiální a technické 
vybavení jednotky SDH. Budoucí podpora se soustředí na 
témata: 
 
●  pořízení nové požární techniky 
● technické zhodnocení rekonstrukcí vybraných typů 
požární techniky 
●  rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice 
pro jednotku SDH obce 
●  podpora požárního sportu 
 
 

Akce G - 7: Slavnostní výzdoba obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem je rozšířit imobiliář pro realizaci slavnostní 
výzdoby obce.( vlajky, stojany a pod.) Zároveň bude 
vypracována a schválena vnitřní směrnice o provádění 
slavnostní výzdoby obce, která bude obsahovat termíny, 
metodiku organizace, způsob a místo skladování vybavení 
apod. 
 

Akce G - 8: Smute ční výzdoba obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem je rozšířit imobiliář pro realizaci slavnostní 
výzdoby obce.( vlajky, stojany a pod.) Zároveň bude 
vypracována a schválena vnitřní směrnice o provádění 
slavnostní výzdoby obce, která bude obsahovat termíny, 
metodiku organizace, způsob a místo skladování vybavení 
apod. 
 
 

Akce G - 9: Pietní výzdoba obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem je rozšířit imobiliář pro realizaci pietní výzdoby 
obce. ( vlajky, stojany na věnce a pod.) Zároveň bude 
vypracována a schválena vnitřní směrnice o provádění 
slavnostní výzdoby obce, která bude obsahovat termíny, 
metodiku organizace, způsob a místo skladování vybavení 
apod. 
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17.1.8 Plán realizace ak čních opat ření H – Bezpe čnost 
 

Akce H - 1: Dopravní bezpe čnost 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je posílit dopravní bezpečnost na svém 
katastru. Zvažuje se použití nového systému dopravních 
radarů a další projekty – viz záměry v kapitole D – 
dopravní obslužnost.  
 
 
Možnosti zvýšení dopravní bezpečnosti: 
 
● vertikální dopravní značení snížené rychlosti 
● horizontální dopravní značení snížené rychlosti 
● zpomalovací montované a celoplošné retardéry 
● nástřik horizontálních optických překážek 
● zpomalovací semafory 
● další měřící radary a jejich funkční atrapy 
● zpomalovací montované a celoplošné retardéry 
● vjezdové ostrůvky uprostřed komunikace 
● atrapy postav dopravních policistů 
● LED diody u vodorovného dopr. značení dle TP 217 
 

Akce H - 2: Osobní bezpe čnost 
 

Charakteristika a popis akce: 
V případě zhoršení osobní bezpečnostní situace nebo 
vandalismu je obec připravena na veřejných 
prostranstvích instalovat další fotopasti nebo systém 
kamerového dohledu. 
 

Akce H - 3: Požární bezpe čnost 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je udržovat podporu SDH BĚLUŠICE, 
který zajišťuje požární ochranu a pomoc při řešení 
krizových situací na území obce. 
 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl C. Plán  ●  17 – část akční  ●  strana 29 

Akce H - 4: Bezpe čnost p řírody 
 

Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na eliminaci rizik hodlá obec provést několik 
preventivně bezpečnostních opatření v oblasti přírody. 
Nechá vypracovat dendrologický průzkumu stavu stromů 
ve vlastnictví obce a posoudí riziko lokálních sesuvů. 
 

Akce H - 5: Bezpe čnost h řišť a sportoviš ť 
 

Charakteristika a popis akce: 
V souladu s požadavky legislativy bude obec pravidelně 
provádět předepsané bezpečnostní prověrky technického 
stavu dětských atrakcí a vybavení sportovišť. 
 
 

Akce H - 6: Majetková bezpe čnost 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je posilovat do budoucna aktivní i pasivní 
prvky ochrany obecního majetku ve spolupráci s PČR. 
V oblasti ochrany soukromého majetku bude obec 
nápomocna formou pořádání preventivně-vzdělávacích 
pořadů pro veřejnost. 
 
 

Akce H - 7: Informa ční a datová bezpe čnost 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá v plánovacím období posílit pasivní i aktivní 
ochranu správy svých fyzických a elektronických dat. 
Konkrétní opatření budou prováděna v režimu 
„vyhrazený“, případně „důvěrný“ a další. 
 
 

Akce H - 8: Ochrana obyvatelstva a kritické infrast ruktury 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je úzká spolupráce se všemi složkami 
integrovaného záchranného systému ( IZS ) při 
pravidelném vyhodnocování rizik. 
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V souladu s vyhl. č.380/2002 Sb. budou průběžně 
zajišťovány požadavky na: 
 
a) ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé 
zvláštní povodní 
b) zóny havarijního plánování 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární 
pomoci 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo 
zastavěné území a zastavitelné plochy 
 
g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro 
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminací 
h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v 
území 
i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou 
energií 

 
 

 
 

Akce H - 9: Krizový a bezpe čnostní manuál 
 

Charakteristika a popis akce: 
Souhrnné řešení bezpečnostní tématiky bude obsahovat 
samostatný dokument s názvem Krizový a bezpečnostní 
manuál obce. Tento dokument se bude skládat z 
variabilních tematických modulů, např.: 
 
● požární bezpečnost 
● datová, elektronická a informační bezpečnost 
● ochrana obyvatelstva 
● dopravní bezpečnost 
● bezpečnost práce a prevence rizik 
● ochrana kritické infrastruktury 
●  metodika řešení krizových situací 
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Akce H - 10: Pojistná ochrana obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést průzkum a zhodnocení svých 
pojistných smluvních závazků z hlediska aktuálních rizik, 
smluvních povinností  a pojistných plnění.  V pravidelných 
intervalech bude provádět poptávková řízení na 
poskytovatele pojistných služeb s cílem pokrývat reálná 
rizika a zároveň optimalizovat vlastní náklady. 
 
 

Akce H - 11: Evakua ční plán obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá zpracovat a zveřejnit Evakuační plán, který 
bude sloužit pro potřeby řešení krizových situací. 
 
 

Akce H - 12: Projekt bezpe čná obec 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je participovat na speciálním projektu 
prevence kriminality s názvem Bezpečná obec. 
Tématickým těžištěm je protidrogová prevence.  Cílem 
projektu je vytvořit individuální komunitní program 
zaměřený jak na identifikaci rizikových a protektivních 
faktorů rizikového chování dětí a mladistvých, tak na 
tvorbu a realizaci systémové prevence založené na 
eliminaci rizikových faktorů a podpoře protektivních 
faktorů v komunitě.  
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17.1.9 Taktický plán realizace ak čních opat ření I – Přístupnost 

 
 

Akce I - 1: Bezbariérová ve řejná doprava 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je usilovat o vytvoření podmínek pro 
bezbariérovou veřejnou dopravu osob s pohybovým 
handicapem. Během plánovacího období lze predikovat  
postupné nasazení nových nízkopodlažních „tzv. 
bezbariérových“ autobusů. V takovém případě budou 
upraveny nástupiště a čekárny podle potřeb všech 
kategorií znevýhodněných osob. 
 
 

 
Akce I - 2: Generel bezbariérového řešení obce 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je participovat na realizaci Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM). 
V souvislosti se zlepšování kvality života v obci vznikne 
Generel bezbariérového řešení. Zaměří se na zlepšení 
přístupnosti objektů občanské vybavenosti a veřejných 
prostranství z hlediska potřeb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 

Akce I - 3: Bezbariérovost ve řejně přístupných obecních objekt ů  
 

Charakteristika a popis akce: 
Na základě výsledků průzkumové části Generelu 
bezbariérové přístupnosti budou vytipovány veřejně 
přístupné objekty  ve vlastnictví obce, ve kterých budou 
postupně bezbariérové úpravy provedeny. 
 

 
 
 
 
 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl C. Plán  ●  17 – část akční  ●  strana 33 

Akce I - 4: Bezbariérové trasy obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá podpořit zajištění svobodného pohybu pro 
všechny skupiny obyvatelstva. Na základě výsledků 
průzkumové části Generelu bezbariérové přístupnosti 
budou navrženy i bezbariérové trasy, které propojí objekty 
občanské vybavenosti a vytvoří tak základní komunikační 
síť pro samostatný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
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17.1.10 Taktický plán realizace ak čních opat ření I – Sport 

 
 

Akce J - 1: Obecní t ělocvi čná klubovna 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce posoudit možnost odkoupení vhodné 
nemovitosti a vytvoření studie proveditelnosti adaptace 
objektu pro potřeby celoročního sportovního vyžití. 
Zvažuje se vybudování multifunkční tělocvičné klubovny 
pro kondiční a rehabilitační cvičení všech věkových 
kategorií. 
 

Akce J - 2: Modernizace víceú čelové sportovní plochy 
 

Charakteristika a popis akce: 
Výhledovým záměrem obce je provést modernizaci a 
doplnění víceúčelové sportovní plochy u fotbalového 
hřiště. Zvažuje se instalace universálního povrchu, 
doplnění veřejné zeleně se sníženými nároky na množství 
závlahy a doplňků drobné komunální architektury. 
 

Akce J - 3: Obnova fotbalového areálu 
 

Charakteristika a popis akce: 
V plánovacím období hodlá obec provést obnovu a 
modernizaci vybavení fotbalového areálu. Záměr se bude 
týkat budovy šaten a klubovny, hrací plochy a okolních 
veřejných prostranství. 
 
 
*** 
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změně některých zákonů v aktuálním platném znění předchozímu písemnému 
souhlasu vlastníků autorských práv s výjimkou krátkých citací jako součást 
kritických článků a recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  
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18/1 - tabulka: Časový harmonogram 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A – Vybavenost                       

Akce A - 1: Centrální vodovodní síť                       

Akce A - 2: Centrální kanalizační síť                       

Akce A - 3: Výstavba ČOV                       

Akce A - 4: Rozšiřování veřejného osvětlení                       

Akce A - 5: Údržba veřejného osvětlení                       

Akce A - 6: Nová prodejna potravin                       

Akce A - 7: Rekonstrukce parketu a zahrádky                        

Akce A - 8: Startovní byty                       

Akce A - 9: Nový občanský hřbitov                       

Akce A - 10: Dům seniorů                       

Akce A - 11: Dětské hřiště                       

Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce                       

Akce A - 13: Nové stavební pozemky                       

Akce A - 14: Architektonická rehabilitace fasád                       

Akce A - 15: Nový územní plán                       

Akce A – 16: Údržba a rozvoj MTZ                       

Akce A - 17: Podpora pasivního odpočinku                       

Akce A - 18: SMS zprávy                       

Akce A - 19: E-mailové zprávy                       

Akce A - 20: Slavnostní veřejné osvětlení                       

Akce A - 21: Pasport veřejného osvětlení                       

Akce A - 22: Junior park                       

Akce A - 23: Senior park                       

Akce A - 24: Meditační a relaxační park                       

Akce A - 25: Odkup pozemků                       

Akce A - 26: Rekonstrukce budovy úřadu                       

Akce A - 27: Rekonstrukce plakátovacích ploch                       

Akce A - 28: Vítací tabule                       

Akce A - 29: Pergola                       

                        

B – Ekonomika a zam ěstnanost                       

Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj                       

Akce B - 2: Preference místních dodavatelů                        

Akce B - 3: Čerpání dotačních fondů                       

Akce B - 4: Program energetických úspor                       

Akce B - 5: Optimalizace bankovních služeb                       

Akce B - 6: Zhodnocování finančních prostředků                       

Akce B - 7: Optimalizace telekom. služeb                       

Akce B - 8: Systém péče o majetek                       
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18/2 - tabulka: Časový harmonogram 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C - Lidské zdroje                       

Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zaměstnanců                       

Akce C - 2: Veřejné ankety                       

Akce C - 3:  Vyznamenání starosty obce                       

Akce C - 4: Obecní schránka důvěry                       

Akce C - 5: Aktualizace SRPO                       

Akce C - 6: E-obec                        

Akce C - 7: Obec přátelská rodině                       

Akce C - 8: Profesionalizace postu starosty                       

                        

D - Dopravní obslužnost                       

Akce D - 1: Výstavba chodníků                       

Akce D - 2: Rekonstrukce chodníků                       

Akce D - 3: Výstavba komunikací                       

Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací                       

Akce D - 5: Obnova dopravního značení                       

Akce D - 6: Cyklotrasy                       

Akce D - 7: Plán údržby komunikací                       

                        

E - Životní prost ředí                       

Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ znečištění                       

Akce E - 2: Veřejná zeleň intravilánu                       

Akce E - 3:  Likvidace ruin                       

Akce E - 4: Územní systém stability                       

Akce E - 5: Květinová obec                       

Akce E - 6: Odolná veřejná zeleň                       

Akce E - 7: Zadržování vody v krajině                       

Akce E - 8: Zachytávání a využívání vody                       

Akce E - 9: Plán odpadového hospodářství                       

Akce E - 10: Diferenciace odpadu                       

Akce E - 11: Kontrola provozu kotlů                       

Akce E - 12: Omezení spalování materiálu                       

Akce E - 13: Odstranění azbestu                       

Akce E - 14: Údržba zámkové dlažby                       

Akce E - 15: Pasportizace veřejné zeleně                       

Akce E - 16: Odbahnění rybníků                       

Akce E - 17: Canis hygiena                       

Akce E - 18: Péče o les                       

                        

F - Cestovní ruch                       

Akce F - 1: Program péče o kulturní dědictví                       

Akce F - 2: Rozšíření webových stránek                       

Akce F - 3: Aktualizace informačního prospektu                       

Akce F - 4: Historická publikace obce                       

Akce F - 5: Projekt regionálního zviditelnění                       
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18/3 - tabulka: Časový harmonogram 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

G – Zájmové aktivity                       

Akce G - 1: Srazy rodáků                       

Akce G - 2: Malé komunitní projekty                        

Akce G - 3: Foto, audio a video archiv                       

Akce G - 4: Akademie třetího věku                       

Akce G - 5: Účast v soutěžích                       

Akce G - 6: Podpora SDH                       

Akce G - 7: Slavnostní výzdoba obce                       

Akce G - 8: Smuteční výzdoba obce                       

Akce G - 9: Pietní výzdoba obce                       

                        

H – Bezpečnost                       

Akce H - 1: Dopravní bezpečnost                       

Akce H - 2: Osobní bezpečnost                       

Akce H - 3: Požární bezpečnost                       

Akce H - 4: Bezpečnost přírody                       

Akce H - 5: Bezpečnost hřišť a sportovišť                       

Akce H - 6: Majetková bezpečnost                       

Akce H - 7: Informační a datová bezpečnost                       

Akce H - 8: Ochrana kritické infrastruktury                       

Akce H - 9: Krizový a bezpečnostní manuál                       

Akce H - 10: Pojistná ochrana obce                       

Akce H - 11: Evakuační plán obce                       

Akce H - 12: Projekt bezpečná obec                       

                        

I – Přístupnost                       

Akce I - 1: Bezbariérová veřejná doprava                       

Akce I - 2: Generel bezbariérového řešení obce                       

Akce I - 3: Bezbariérovost obecních objektů                        

Akce I - 4: Bezbariérové trasy obce                       

                        

I – Sport                       

Akce J - 1: Obecní tělocvičná klubovna                       

Akce J - 2: Modernizace sportovní plochy                       

Akce J - 3: Obnova fotbalového areálu                       
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název dokumentace  : Strategický rozvojový plán obce  
     BĚLUŠICE 
označení  dokumentace : KO-1-111219 
název dokumentu  : Náklady realizace 
označení dokumentu  : KO-1-111219-19 
 
 

Dokumentace označená KO-1-111219 je autorským dílem. Pořizování 
fyzických či mediálních kopií, nebo částečných kopií, opisů nebo částečných 
opisů této dokumentace podléhá ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů v aktuálním platném znění předchozímu písemnému 
souhlasu vlastníků autorských práv s výjimkou krátkých citací jako součást 
kritických článků a recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  

    

  označení    kapitola                     strana      :      
 

 
 
 
19.1 Tabulka nákladů realizace -1 .................................. 2 
 
19.2 Tabulka nákladů realizace -2 .................................. 3 
 
19.3 Tabulka nákladů realizace -3 .................................. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl C. Plán  ●  19 – náklady realizace  ●  strana 2 

19/1 - tab.:  Harmonogram náklad ů ( odhad ) jednorázové (tis. K č) roční (tis. K č) 

A – Vybavenost     
Akce A - 1: Centrální vodovodní síť 9 000   
Akce A - 2: Centrální kanalizační síť 12 000   
Akce A - 3: Výstavba ČOV 6 000   
Akce A - 4: Rozšiřování veřejného osvětlení 2 500   
Akce A - 5: Údržba veřejného osvětlení   150 
Akce A - 6: Nová prodejna potravin 800   
Akce A - 7: Rekonstrukce parketu a zahrádky  500   
Akce A - 8: Startovní byty 15 000   
Akce A - 9: Nový občanský hřbitov 6 000   
Akce A - 10: Dům seniorů 18 000   
Akce A - 11: Dětské hřiště 400   
Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce 40   
Akce A - 13: Nové stavební pozemky 3 500   
Akce A - 14: Architektonická rehabilitace fasád _   
Akce A - 15: Nový územní plán 300   
Akce A – 16: Údržba a rozvoj MTZ   50 
Akce A - 17: Podpora pasivního odpočinku 250   
Akce A - 18: SMS zprávy 1   
Akce A - 19: E-mailové zprávy 1   
Akce A - 20: Slavnostní veřejné osvětlení 30   
Akce A - 21: Pasport veřejného osvětlení 20   
Akce A - 22: Junior park 250   
Akce A - 23: Senior park 350   
Akce A - 24: Meditační a relaxační park 300   
Akce A - 25: Odkup pozemků _   
Akce A - 26: Rekonstrukce budovy úřadu 3 500   
Akce A - 27: Rekonstrukce plakátovacích ploch 50   
Akce A - 28: Vítací tabule 40   
Akce A - 29: Pergola 35   
      
B – Ekonomika a zam ěstnanost     
Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj _   
Akce B - 2: Preference místních dodavatelů  _   
Akce B - 3: Čerpání dotačních fondů _   
Akce B - 4: Program energetických úspor 3 000   
Akce B - 5: Optimalizace bankovních služeb _   
Akce B - 6: Zhodnocování finančních prostředků _   
Akce B - 7: Optimalizace telekom. služeb _   
Akce B - 8: Systém péče o majetek 5   
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19/2 - tab.:  Harmonogram náklad ů ( odhad ) jednorázové (tis. K č) roční (tis. K č) 

C - Lidské zdroje     
Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zaměstnanců   15 
Akce C - 2: Veřejné ankety   _ 
Akce C - 3:  Vyznamenání starosty obce   2 
Akce C - 4: Obecní schránka důvěry   _ 
Akce C - 5: Aktualizace SRPO 40   
Akce C - 6: E-obec  20   
Akce C - 7: Obec přátelská rodině 5   
Akce C - 8: Profesionalizace postu starosty   320 
      
D - Dopravní obslužnost     
Akce D - 1: Výstavba chodníků 5 000   
Akce D - 2: Rekonstrukce chodníků 2 500   
Akce D - 3: Výstavba komunikací 6 000   
Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací 4 000   
Akce D - 5: Obnova dopravního značení 100   
Akce D - 6: Cyklotrasy 15   
Akce D - 7: Plán údržby komunikací 10   
      
E - Životní prost ředí     
Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ znečištění _   
Akce E - 2: Veřejná zeleň intravilánu 50   
Akce E - 3:  Likvidace ruin _   
Akce E - 4: Územní systém stability _   
Akce E - 5: Květinová obec   25 
Akce E - 6: Odolná veřejná zeleň 30   
Akce E - 7: Zadržování vody v krajině 100   
Akce E - 8: Zachytávání a využívání vody 100   
Akce E - 9: Plán odpadového hospodářství 20   
Akce E - 10: Diferenciace odpadu 50   
Akce E - 11: Kontrola provozu kotlů _   
Akce E - 12: Omezení spalování materiálu _   
Akce E - 13: Odstranění azbestu _   
Akce E - 14: Údržba zámkové dlažby   3 
Akce E - 15: Pasportizace veřejné zeleně 20   
Akce E - 16: Odbahnění rybníků 3 000   
Akce E - 17: Canis hygiena   2 
Akce E - 18: Péče o les _   
      
F - Cestovní ruch     
Akce F - 1: Program péče o kulturní dědictví 20   
Akce F - 2: Rozšíření webových stránek   3 
Akce F - 3: Aktualizace informačního prospektu 20   
Akce F - 4: Historická publikace obce 50   
Akce F - 5: Projekt regionálního zviditelnění 50   
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19/3 - tab.:  Harmonogram náklad ů ( odhad ) jednorázové (tis. K č) roční (tis. K č) 

G – Zájmové aktivity     
Akce G - 1: Srazy rodáků 70   
Akce G - 2: Malé komunitní projekty    5 
Akce G - 3: Foto, audio a video archiv   2 
Akce G - 4: Akademie třetího věku   30 
Akce G - 5: Účast v soutěžích   5 
Akce G - 6: Podpora SDH   40 
Akce G - 7: Slavnostní výzdoba obce 30   
Akce G - 8: Smuteční výzdoba obce 10   
Akce G - 9: Pietní výzdoba obce 5   
      
H – Bezpečnost     
Akce H - 1: Dopravní bezpečnost   20 
Akce H - 2: Osobní bezpečnost   5 
Akce H - 3: Požární bezpečnost   25 
Akce H - 4: Bezpečnost přírody   5 
Akce H - 5: Bezpečnost hřišť a sportovišť   5 
Akce H - 6: Majetková bezpečnost   5 
Akce H - 7: Informační a datová bezpečnost   10 
Akce H - 8: Ochrana kritické infrastruktury   5 
Akce H - 9: Krizový a bezpečnostní manuál 15   
Akce H - 10: Pojistná ochrana obce   20 
Akce H - 11: Evakuační plán obce 15   
Akce H - 12: Projekt bezpečná obec 5   
      
I – Přístupnost     
Akce I - 1: Bezbariérová veřejná doprava 150   
Akce I - 2: Generel bezbariérového řešení obce 30   
Akce I - 3: Bezbariérovost obecních objektů  1 500   
Akce I - 4: Bezbariérové trasy obce 150   
      
I – Sport     
Akce J - 1: Obecní tělocvičná klubovna 4 000   
Akce J - 2: Modernizace sportovní plochy 2 500   
Akce J - 3: Obnova fotbalového areálu 1 500   
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název dokumentace  : Strategický rozvojový plán obce  
     BĚLUŠICE 
označení  dokumentace : KO-1-111219 
název dokumentu  : Stanovení priorit 
označení dokumentu  : KO-1-111219-20 
 
 

Dokumentace označená KO-1-111219 je autorským dílem. Pořizování 
fyzických či mediálních kopií, nebo částečných kopií, opisů nebo částečných 
opisů této dokumentace podléhá ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů v aktuálním platném znění předchozímu písemnému 
souhlasu vlastníků autorských práv s výjimkou krátkých citací jako součást 
kritických článků a recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  

    

  označení    kapitola                     strana      :      
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20/1 - tabulka: Harmonogram priorit 1. 2. 3. 4. 5. 
A – Vybavenost           

Akce A - 1: Centrální vodovodní síť           

Akce A - 2: Centrální kanalizační síť           

Akce A - 3: Výstavba ČOV           

Akce A - 4: Rozšiřování veřejného osvětlení           

Akce A - 5: Údržba veřejného osvětlení           

Akce A - 6: Nová prodejna potravin           

Akce A - 7: Rekonstrukce parketu a zahrádky            

Akce A - 8: Startovní byty           

Akce A - 9: Nový občanský hřbitov           

Akce A - 10: Dům seniorů           

Akce A - 11: Dětské hřiště           

Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce           

Akce A - 13: Nové stavební pozemky           

Akce A - 14: Architektonická rehabilitace fasád           

Akce A - 15: Nový územní plán           

Akce A – 16: Údržba a rozvoj MTZ           

Akce A - 17: Podpora pasivního odpočinku           

Akce A - 18: SMS zprávy           

Akce A - 19: E-mailové zprávy           

Akce A - 20: Slavnostní veřejné osvětlení           

Akce A - 21: Pasport veřejného osvětlení           

Akce A - 22: Junior park           

Akce A - 23: Senior park           

Akce A - 24: Meditační a relaxační park           

Akce A - 25: Odkup pozemků           

Akce A - 26: Rekonstrukce budovy úřadu           

Akce A - 27: Rekonstrukce plakátovacích ploch           

Akce A - 28: Vítací tabule           

Akce A - 29: Pergola           

            

B – Ekonomika a zam ěstnanost           

Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj           

Akce B - 2: Preference místních dodavatelů            

Akce B - 3: Čerpání dotačních fondů           

Akce B - 4: Program energetických úspor           

Akce B - 5: Optimalizace bankovních služeb           

Akce B - 6: Zhodnocování finančních prostředků           

Akce B - 7: Optimalizace telekom. služeb           

Akce B - 8: Systém péče o majetek           
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20/2 - tabulka: Harmonogram priorit 1. 2. 3. 4. 5. 
C - Lidské zdroje           

Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zaměstnanců           

Akce C - 2: Veřejné ankety           

Akce C - 3:  Vyznamenání starosty obce           

Akce C - 4: Obecní schránka důvěry           

Akce C - 5: Aktualizace SRPO           

Akce C - 6: E-obec            

Akce C - 7: Obec přátelská rodině           

Akce C - 8: Profesionalizace postu starosty           

            

D - Dopravní obslužnost           

Akce D - 1: Výstavba chodníků           

Akce D - 2: Rekonstrukce chodníků           

Akce D - 3: Výstavba komunikací           

Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací           

Akce D - 5: Obnova dopravního značení           

Akce D - 6: Cyklotrasy           

Akce D - 7: Plán údržby komunikací           

            

E - Životní prost ředí           

Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ znečištění           

Akce E - 2: Veřejná zeleň intravilánu           

Akce E - 3:  Likvidace ruin           

Akce E - 4: Územní systém stability           

Akce E - 5: Květinová obec           

Akce E - 6: Odolná veřejná zeleň           

Akce E - 7: Zadržování vody v krajině           

Akce E - 8: Zachytávání a využívání vody           

Akce E - 9: Plán odpadového hospodářství           

Akce E - 10: Diferenciace odpadu           

Akce E - 11: Kontrola provozu kotlů           

Akce E - 12: Omezení spalování materiálu           

Akce E - 13: Odstranění azbestu           

Akce E - 14: Údržba zámkové dlažby           

Akce E - 15: Pasportizace veřejné zeleně           

Akce E - 16: Odbahnění rybníků           

Akce E - 17: Canis hygiena           

Akce E - 18: Péče o les           

            

F - Cestovní ruch           

Akce F - 1: Program péče o kulturní dědictví           

Akce F - 2: Rozšíření webových stránek           

Akce F - 3: Aktualizace informačního prospektu           

Akce F - 4: Historická publikace obce           

Akce F - 5: Projekt regionálního zviditelnění           
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20/3 - tabulka: Harmonogram priorit 1. 2. 3. 4. 5. 
G – Zájmové aktivity           

Akce G - 1: Srazy rodáků           

Akce G - 2: Malé komunitní projekty            

Akce G - 3: Foto, audio a video archiv           

Akce G - 4: Akademie třetího věku           

Akce G - 5: Účast v soutěžích           

Akce G - 6: Podpora SDH           

Akce G - 7: Slavnostní výzdoba obce           

Akce G - 8: Smuteční výzdoba obce           

Akce G - 9: Pietní výzdoba obce           

            

H – Bezpečnost           

Akce H - 1: Dopravní bezpečnost           

Akce H - 2: Osobní bezpečnost           

Akce H - 3: Požární bezpečnost           

Akce H - 4: Bezpečnost přírody           

Akce H - 5: Bezpečnost hřišť a sportovišť           

Akce H - 6: Majetková bezpečnost           

Akce H - 7: Informační a datová bezpečnost           

Akce H - 8: Ochrana kritické infrastruktury           

Akce H - 9: Krizový a bezpečnostní manuál           

Akce H - 10: Pojistná ochrana obce           

Akce H - 11: Evakuační plán obce           

Akce H - 12: Projekt bezpečná obec           

            

I – Přístupnost           

Akce I - 1: Bezbariérová veřejná doprava           

Akce I - 2: Generel bezbariérového řešení obce           

Akce I - 3: Bezbariérovost obecních objektů            

Akce I - 4: Bezbariérové trasy obce           

            

I – Sport           

Akce J - 1: Obecní tělocvičná klubovna           

Akce J - 2: Modernizace sportovní plochy           

Akce J - 3: Obnova fotbalového areálu           
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21/1 - tabulka:  Odpov ědnost odpovídá 

A – Vybavenost   
Akce A - 1: Centrální vodovodní síť stavební výbor 
Akce A - 2: Centrální kanalizační síť stavební výbor 
Akce A - 3: Výstavba ČOV stavební výbor 
Akce A - 4: Rozšiřování veřejného osvětlení stavební výbor 
Akce A - 5: Údržba veřejného osvětlení stavební výbor 
Akce A - 6: Nová prodejna potravin stavební výbor 
Akce A - 7: Rekonstrukce parketu a zahrádky  stavební výbor 
Akce A - 8: Startovní byty stavební výbor 
Akce A - 9: Nový občanský hřbitov stavební výbor 
Akce A - 10: Dům seniorů stavební výbor 
Akce A - 11: Dětské hřiště stavební výbor 
Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce vedení obce 
Akce A - 13: Nové stavební pozemky stavební výbor 
Akce A - 14: Architektonická rehabilitace fasád stavební výbor 
Akce A - 15: Nový územní plán vedení obce 
Akce A – 16: Údržba a rozvoj MTZ vedení obce 
Akce A - 17: Podpora pasivního odpočinku vedení obce 
Akce A - 18: SMS zprávy výbor e-komunikace 
Akce A - 19: E-mailové zprávy výbor e-komunikace 
Akce A - 20: Slavnostní veřejné osvětlení stavební výbor 
Akce A - 21: Pasport veřejného osvětlení stavební výbor 
Akce A - 22: Junior park vedení obce 
Akce A - 23: Senior park vedení obce 
Akce A - 24: Meditační a relaxační park vedení obce 
Akce A - 25: Odkup pozemků vedení obce 
Akce A - 26: Rekonstrukce budovy úřadu vedení obce 
Akce A - 27: Rekonstrukce plakátovacích ploch kulturní a sociální výbor 
Akce A - 28: Vítací tabule kulturní a sociální výbor 
Akce A - 29: Pergola vedení obce 
    
B – Ekonomika a zam ěstnanost   
Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj vedení obce 
Akce B - 2: Preference místních dodavatelů  vedení obce 
Akce B - 3: Čerpání dotačních fondů finanční výbor 
Akce B - 4: Program energetických úspor finanční výbor 
Akce B - 5: Optimalizace bankovních služeb finanční výbor 
Akce B - 6: Zhodnocování finančních prostředků finanční výbor 
Akce B - 7: Optimalizace telekom. služeb finanční výbor 
Akce B - 8: Systém péče o majetek vedení obce 
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21/2 - tabulka:  Odpov ědnost odpovídá 

C - Lidské zdroje   
Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zaměstnanců vedení obce 
Akce C - 2: Veřejné ankety kulturní a sociální výbor 
Akce C - 3:  Vyznamenání starosty obce kulturní a sociální výbor 
Akce C - 4: Obecní schránka důvěry kulturní a sociální výbor 
Akce C - 5: Aktualizace SRPO vedení obce 
Akce C - 6: E-obec  výbor e-komunikace 
Akce C - 7: Obec přátelská rodině kulturní a sociální výbor 
Akce C - 8: Profesionalizace postu starosty vedení obce 
    
D - Dopravní obslužnost   
Akce D - 1: Výstavba chodníků stavební výbor 
Akce D - 2: Rekonstrukce chodníků stavební výbor 
Akce D - 3: Výstavba komunikací stavební výbor 
Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací stavební výbor 
Akce D - 5: Obnova dopravního značení stavební výbor 
Akce D - 6: Cyklotrasy stavební výbor 
Akce D - 7: Plán údržby komunikací stavební výbor 
    
E - Životní prost ředí   
Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ znečištění vedení obce 
Akce E - 2: Veřejná zeleň intravilánu vedení obce 
Akce E - 3:  Likvidace ruin vedení obce 
Akce E - 4: Územní systém stability vedení obce 
Akce E - 5: Květinová obec kulturní a sociální výbor 
Akce E - 6: Odolná veřejná zeleň vedení obce 
Akce E - 7: Zadržování vody v krajině vedení obce 
Akce E - 8: Zachytávání a využívání vody vedení obce 
Akce E - 9: Plán odpadového hospodářství vedení obce 
Akce E - 10: Diferenciace odpadu vedení obce 
Akce E - 11: Kontrola provozu kotlů vedení obce 
Akce E - 12: Omezení spalování materiálu vedení obce 
Akce E - 13: Odstranění azbestu vedení obce 
Akce E - 14: Údržba zámkové dlažby vedení obce 
Akce E - 15: Pasportizace veřejné zeleně vedení obce 
Akce E - 16: Odbahnění rybníků vedení obce 
Akce E - 17: Canis hygiena vedení obce 
Akce E - 18: Péče o les vedení obce 
    
F - Cestovní ruch   
Akce F - 1: Program péče o kulturní dědictví kulturní a sociální výbor 
Akce F - 2: Rozšíření webových stránek výbor e-komunikace 
Akce F - 3: Aktualizace informačního prospektu kulturní a sociální výbor 
Akce F - 4: Historická publikace obce kulturní a sociální výbor 
Akce F - 5: Projekt regionálního zviditelnění kulturní a sociální výbor 
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21/3 - tabulka:  Odpov ědnost odpovídá 

G – Zájmové aktivity   
Akce G - 1: Srazy rodáků kulturní a sociální výbor 
Akce G - 2: Malé komunitní projekty  kulturní a sociální výbor 
Akce G - 3: Foto, audio a video archiv kulturní a sociální výbor 
Akce G - 4: Akademie třetího věku kulturní a sociální výbor 
Akce G - 5: Účast v soutěžích kulturní a sociální výbor 
Akce G - 6: Podpora SDH vedení obce 
Akce G - 7: Slavnostní výzdoba obce kulturní a sociální výbor 
Akce G - 8: Smuteční výzdoba obce kulturní a sociální výbor 
Akce G - 9: Pietní výzdoba obce kulturní a sociální výbor 
    
H – Bezpečnost   
Akce H - 1: Dopravní bezpečnost vedení obce 
Akce H - 2: Osobní bezpečnost vedení obce 
Akce H - 3: Požární bezpečnost vedení obce 
Akce H - 4: Bezpečnost přírody vedení obce 
Akce H - 5: Bezpečnost hřišť a sportovišť vedení obce 
Akce H - 6: Majetková bezpečnost vedení obce 
Akce H - 7: Informační a datová bezpečnost vedení obce 
Akce H - 8: Ochrana kritické infrastruktury vedení obce 
Akce H - 9: Krizový a bezpečnostní manuál vedení obce 
Akce H - 10: Pojistná ochrana obce vedení obce 
Akce H - 11: Evakuační plán obce vedení obce 
Akce H - 12: Projekt bezpečná obec vedení obce 
    
I – Přístupnost   
Akce I - 1: Bezbariérová veřejná doprava stavební výbor 
Akce I - 2: Generel bezbariérového řešení obce stavební výbor 
Akce I - 3: Bezbariérovost obecních objektů  stavební výbor 
Akce I - 4: Bezbariérové trasy obce stavební výbor 
    
I – Sport   
Akce J - 1: Obecní tělocvičná klubovna vedení obce 
Akce J - 2: Modernizace sportovní plochy vedení obce 
Akce J - 3: Obnova fotbalového areálu vedení obce 

 
 
 
 
 


