


Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  � �ást-13 Obsah dílu 3  �  strana 1 

název dokumentace  : Strategický rozvojový plán obce  
     PLOSKOVICE 
ozna�ení  dokumentace : LT-1-118917 
název dokumentu  : Celkový obsah dílu C. Plán 
ozna�ení dokumentu  : LT-1-118917-13 

Dokumentace ozna�ená LT-1-118917 je autorským dílem. Po�izování fyzických 
�i mediálních kopií, nebo �áste�ných kopií, opis� nebo �áste�ných opis� této 
dokumentace podléhá ve smyslu Autorského zákona �. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� n�kterých 
zákon� v aktuálním platném zn�ní p�edchozímu písemnému souhlasu vlastník�
autorských práv s výjimkou krátkých citací jako sou�ást kritických �lánk� a 
recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  

    

  ozna�ení    název dokumentu                 po�et stran      :    

13. Obsah dílu C. Plán ................................................... 2

14. �ást teoretická (3) Plán............................................ 8

15. �ást strategická ....................................................... 2

16. �ást taktická........................................................... 34 

17. �ást ak�ní .............................................................. 34



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  � �ást-13 Obsah dílu 3  �  strana 2 

18. �asový harmonogram.............................................. 7 

19. Náklady realizace..................................................... 7

20. Stanovení priorit ....................................................... 7

21. Stanovení odpov�dností .......................................... 7

*** 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  14 – �ást teoretická (C)  �  strana 1 

název dokumentace  : Strategický rozvojový plán obce  
     PLOSKOVICE 
ozna�ení  dokumentace : LT-1-118917 
název dokumentu  : �ást teoretická (C) Plán 
ozna�ení dokumentu  : LT-1-118917-14 

Dokumentace ozna�ená LT-1-118917 je autorským dílem. Po�izování fyzických 
�i mediálních kopií, nebo �áste�ných kopií, opis� nebo �áste�ných opis� této 
dokumentace podléhá ve smyslu Autorského zákona �. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� n�kterých 
zákon� v aktuálním platném zn�ní p�edchozímu písemnému souhlasu vlastník�
autorských práv s výjimkou krátkých citací jako sou�ást kritických �lánk� a 
recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  

    

  ozna�ení    kapitola                     strana      :     

14. �ást teoretická (C) ................................................. 3 

14.1 Typologie strategií ................................................. 4 
14.1.1 Konzervativní strategie............................................. 4
14.1.2 Stabiliza�ní strategie ................................................ 4
14.1.3 Intenzivní strategie ................................................... 4
14.1.4 Extenzivní strategie .................................................. 4
14.1.5 Ofenzivní strategie ................................................... 4
14.1.6 Defenzivní strategie ................................................. 4
14.1.7 Krizová strategie ...................................................... 4

14.2 Návrhová �ást strategického plánu...................... 4 
14.2.1 Stanovení cíl� .......................................................... 5 
14.2.2 Stanovení taktického plánu opat�ení........................ 7 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  14 – �ást teoretická (C)  �  strana 2 

14.3 Harmonogramy....................................................... 9
14.3.1 Finan�ní harmonogram............................................ 9 
14.3.2 �asový harmonogram............................................ 10 

14.4 Stanovení parametr� ........................................... 12
14.4.1 Stanovení priorit ..................................................... 12 
14.4.2 Stanovení odpov�dností ........................................ 12 

14.5 Prameny a literatura............................................. 13 

 *** 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  14 – �ást teoretická (C)  �  strana 3 

14.  �ást teoretická (C) 

Druhý díl teoretické �ásti navazuje na úvodní �ást - 03. 
Prost�ední díl se v�nuje typologii strategií a návrhové �ásti  
strategického rozvojového plánu. 

Pro podrobn�jší specifikaci zp�sobu dosažení 
plánovaných cílových stav� je t�eba zvolit konkrétní druh 
strategie. Jednotlivé druhy strategií se liší z metodami a 
nástroji, které pro svou realizaci vyžadují. 

Hodnocení a výb�r variant strategie pro tvorbu 
strategického plánu je zna�n� náro�ný proces, který 
využívá p�edevším zkušenosti, znalosti a intuici. Tento 
proces by m�l spl�ovat ur�ité požadavky: 

� p�ibližn� stejná míra podrobností variant 
� konkrétní soubor kritérií hodnocení�
� respektování souboru omezení�
� hodnocení každé varianty p�i všech scéná�ích�

� respektování hranice p�ijatelného rizika �

Podmínky fungování strategického myšlení: 

� schopnost systémového pohledu�

� trvalá cílev�domost�
� zohled�ování �asového faktoru�

� hypotetické uvažování�
� schopnost oportunistického hodnocení�

T�i fáze strategického �ízení: 

� formulace strategie�

� uplatn�ní strategie�

� hodnocení strategie�
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Strategii lze chápat jako vodítko pro rozhodování za 
neur�itých podmínek [1]. 

14.1. Typologie strategií 

14.1.1  Konzervativní strategie 
je aktuální v situaci, kdy obec preferuje v dané oblasti 
dlouhodob� osv�d�ené procesní postupy. 

14.1.2  Stabiliza�ní 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 
p�edevším zkvalit�ovat sou�asný stav tématické oblasti. 

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

14.1.5  Ofenzivní strategie 
je aktuální v situaci, kdy preferuje v dané oblasti 
kvalitativní a kvantitativní r�st zárove�. 

14.1.6 Defenzivní strategie 
je aktuální v situaci, kdy obec �elí finan�nímu, sociálnímu 
�i jinému p�edvídatelnému vn�jšímu tlaku.  

14.1.7  Krizová strategie 
je aktuální v situaci, kdy obec �elí náhlému a 
nep�edvídatelnému vn�jšímu tlaku. 

14.2 Návrhová �ást strategického plánu 

Celá návrhová �ást strategického rozvojového plánu je 
v podstat� tématickou dekompozicí hlavního rozvojového 
cíle na jednotlivé rozvojové sm�ry a vlastní ak�ní opat�ení. 
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14.2.1 Stanovení cíl�  

Na základ� zpracovaných analýz zpracovatel vytipuje v 
sou�innosti se zástupci obce po projednání v pracovní 
skupin�: 

• hlavní rozvojový cíl obce s �asovým horizontem 
realizace do roku 2030  

•  programové cíle ( díl�í dlouhodobé strategické priority )
s �asovým horizontem realizace shodným se strategickým 
cílem.  
Tyto díl�í cíle se stanoví pro každý tématický okruh a 
jejich spln�ní p�edstavuje i spln�ní strategického cíle.  
  
Cílem v p�edm�tné oblasti se rozumí zm�na, kterou 
požadujeme a které chceme v této oblasti dosáhnout v 
ur�itém stanoveném termínu. U každé zm�ny je t�eba 
respektovat dlouhodobé p�sobení, které je možno 
charakterizovat dv�ma vlastnostmi: 

• pozorovatelnost zm�ny (v pr�b�hu realizace krok� k 
dosažení cíle musí být z�ejmé, že se stanovený cíl 
skute�n� napl�uje – viz . indikátor zm�n) 

• m��itelnost, p�íp. hodnotitelnost zm�ny (v pr�b�hu 
napl�ování cíle musíme mít možnost zm��it �i zhodnotit 
dosavadní výsledky a porovnat je s výsledky 
požadovanými, plánovanými) 
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Programové východisko 
Obsahuje charakteristiku sou�asného stavu konkrétního 
rozvojového sm�ru na za�átku plánovacího období. 

Programový cíl
Definuje kone�nou podobu stavu rozvojového sm�ru na 
konci plánovacího období. 

Programové �ešení 
Specifikuje jednotlivá konkrétní ak�ní opat�ení, provád�ná 
v pr�b�hu plánovacího období. 

Indikátory 
Indikátory specifikují zp�sob m��itelnosti zm�ny 
volbou vhodného parametru.. 
�

14.2.2 Stanovení  plánu ak�ních opat�ení 

Na základ� identifikace hlavního rozvojového cíle a díl�ích 
dlouhodobých strategických priorit jednotlivých 
tématických okruh� se stanoví plán konkrétních akcí, 
kterými bude pln�ní strategického rozvojového plánu obce 
postupn� napln�no. [3] 
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Ak�ní opat�ení Strategického rozvojového plánu  
obce mohou být roz�len�ny do základních kapitol 
( tématických okruh� ) nap�.: 

Kapitola  A Vybavenost 
Kapitola  B Ekonomika a zam�stnanost 
Kapitola  C Lidské zdroje 
Kapitola  D Dopravní obslužnost 
Kapitola  E Životní prost�edí 
Kapitola  F Cestovní ruch 
Kapitola  G Zájmové aktivity 
Kapitola  H Bezpe�nost 
Kapitola  I  P�ístupnost 

14.3  Harmonogramy 

14.3.1 Finan�ní harmonogram 

Finan�ní harmonogram obsahuje odhad náklad� realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu. Je uveden v souhrnné 
tabulce v �ásti 19 – náklady realizace.  

Pro financování zám�r� obce chceme �erpat z jiných 
dota�ních titul� (nap�. ministerstva zem�d�lství, p�ípadn�
ministerstva kultury, krajské, státní a evropské  dota�ní 
tituly), jiných zdroj� (nap�. granty nadací apod.) i jiných 
možností podpory realizace - uplatn�ní civilní služby  
a pod. V n�kterých výjime�ných p�ípadech o�ekáváme  
i nezištnou pomoc a ochotu obyvatel obce. 
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Zdroje financování realizace 
Pro realizaci strategického rozvojového plánu hodlá obec 
�erpat finan�ní prost�edky z následujících zdroj�: 

� b�žný rozpo�et obce 
� dota�ní p�ísp�vky kraje 
� dota�ní p�ísp�vky �R 
� dota�ní p�ísp�vky EU 
� grantové nada�ní p�ísp�vky 
� využívání hodnoty obecn� prosp�šné práce  
� finan�ní dary fyzických a právnických osob 
� nefinan�ní dary fyzických a právnických osob 

14.3.2 �asový harmonogram 

�asový harmonogram obsahuje odhad termín� realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu. Je uveden v souhrnné 
tabulce v �ásti 18 – �asový harmonogram. 
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Údaje v �asovém harmonogramu se budou p�i 
pravidelných aktualizacích zp�es�ovat. 

 [3] 
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14.4  Stanovení parametr� jednotlivých akcí 

14.4.1 Stanovení priorit pot�ebnosti 

Tabulka stanovení priorit obsahuje rozd�lení realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu podle d�ležitosti  
a naléhavosti. To je uvedeno v souhrnné tabulce v �ásti  
20 – stanovení priorit. Každá akce bude za�azena do 
jedné z 5-ti prioritních skupin ( 1-nejvyšší, 5-nejnižší 
priorita ). 

14.4.2 Stanovení odpov�dností 

Tabulka stanovení odpov�dností obsahuje návrh p�id�lení 
odpov�dností za p�ípravu a pr�b�h realizace jednotlivých 
akcí taktického plánu. To je uvedeno v souhrnné tabulce 
v �ásti 21 – stanovení odpov�dností. 
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15.1 Výb�r programových strategií v jednotlivých tématických oblastech 

Programová strategie m�že být zvolena pro všechny 
tématické oblasti souhrnn�, nebo pro jednotlivé tématické 
oblasti individuáln�.  

Výb�r konkrétní strategie zásadním zp�sobem determinuje 
možnosti a zp�soby realizace strategického plánu.  

Pro pot�eby komunitního rozvojového plánování lze aplikovat 
základní �len�ní 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�stnanost 
V tématické oblasti B je použita ofenzivní strategie. 

15.1.3 Programová strategie: C – Lidské zdroje 
V tématické oblasti C je použita ofenzivní strategie. 

15.1.4 Programová strategie: D - Dopravní obslužnost 
V tématické oblasti D je použita ofenzivní strategie. 

15.1.5 Programová strategie: E - Životní prost�edí 
V tématické oblasti E je použita ofenzivní strategie. 

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

15.1.7 Programová strategie: G – Zájmové aktivity 
V tématické oblasti G je použita ofenzivní strategie. 

15.1.8 Programová strategie: H – Bezpe�nost 
V tématické oblasti H je použita ofenzivní strategie. 

15.1.9 Programová strategie: I – P�ístupnost 
V tématické oblasti I je použita ofenzivní strategie. 

Podrobn�jší specifikace obsahu jednotlivých 
druh� programových strategií je uvedena v  
14-�ásti této dokumentace. 

*** 
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16.1 Hlavní rozvojový cíl obce 

Východiskem pro stanovení hlavního rozvojového cíle 
obce byla analýza dosavadního vývoje a sou�asného 
stavu obce. Byla zpracována podle metodiky MMR 
s využitím statistických údaj� �SÚ, informa�ních zdroj�
obecního ú�adu a datových zdroj� vyššího územn�
správního celku. 

Strategický rozvojový plán obce reflektuje rozvojové 
materiály regionu, kraje, �eské republiky i Evropské unie. 

Analytická �ást rozvojového plánu odhalila problémy, 
které hodlá obec v daném plánovacím období bu� vy�ešit, 
nebo se alespo� k jejich �ešení p�iblížit.

Obec PLOSKOVICE si v základní strategické vizi na 
období 2018 – 2030 p�edsevzala hlavní rozvojový cíl: 

Vytvo�it atraktivní funk�ní lokalitu pro p�íjemné 
bydlení a zajímavé volno�asové aktivity.

Pro úsp�šné spln�ní tohoto hlavního rozvojového cíle byly 
rozpracovány programové cíle v jednotlivých tématických 
oblastech. Každý programový cíl je podporován �adou 
konkrétních ak�ních opat�ení, která jsou podrobn�
popsána v jednotlivých kapitolách taktického plánu.

Odhad náklad� realizace jednotlivých ak�ních opat�ení 
taktického plánu obsahuje finan�ní harmonogram. 

Návrh termín� realizace jednotlivých akcí taktického plánu 
je uveden v �asovém harmonogramu. Po�adí realizace 
jednotlivých akcí taktického plánuje  podle d�ležitosti  
a naléhavosti navrženo v harmonogramu priorit.
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16.2 Programové cíle v jednotlivých tématických oblastech 

16.2.1 Programový cíl: A - Vybavenost 
Dobudovat technickou infrastrukturu a rozvíjet nabídku 
ob�anské vybavenosti

16.2.2 Programový cíl: B – Ekonomika a zam�stnanost 
Vyhledávat nové p�íležitosti pro podporu obecní a místní 
ekonomiky. 

16.2.3 Programový cíl: C – Lidské zdroje 
Zvyšovat po�et obyvatel vytvo�ením p�íjemného prost�edí 
pro d�ti, mládež, osoby v aktivním v�ku, seniory i osoby 
s handicapem 

16.2.4 Programový cíl: D - Dopravní obslužnost 
Udržovat dopravní obslužnost ve�ejné hromadné dopravy 
a zlepšovat stav komunikací ve vlastnictví obce 

16.2.5 Programový cíl: E - Životní prost�edí 
Zlepšovat stav ve�ejných prostranství, d�sledn� likvidovat 
nepovolené skládky a rozši�ovat ve�ejnou zele�

16.2.6 Programový cíl: F - Cestovní ruch 
Podporovat využití regionálních turistických a 
cykloturistických tras, aktivn� se podílet na kulturním d�ní 
v regionu 

16.2.7 Programový cíl: G – Zájmové aktivity 
Rozvíjet spolkovou a sportovní �innost, podporovat 
volno�asovou aktivitu obyvatel i aktivizaci senior�

16.2.8 Programový cíl: H – Bezpe�nost 
Zajistit zvýšenou bezpe�nost silni�ního provozu  
a prosazovat postih veškeré p�estupkové �innosti 

16.2.9 Programový cíl: I – P�ístupnost 
Vytvo�it bezbariérovou p�ístupnost ve�ejných objekt�  
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 t�í 
základních taktických zásad: 

��Zásada efektivity 
Rozvojový program obce se zam��uje na aktivity, které 
p�inášejí v pom�ru náklad/benefit nejv�tší užitek. 

��Zásada flexibility 
Aby byl strategický rozvojový plán neustále funk�ní a mohl 
plynule reagovat na zm�ny vn�jšího i vnit�ního prost�edí, 
bude pravideln� hodnocen, korigován, p�ípadn�
aktualizován.  
Podrobnosti jsou uvedeny v dílu D. implementace. 

��Zásada diversity  
Rozvojový program obce usiluje o široký tématický záb�r, 
který se v�nuje �ešení pot�eb všech v�kových kategorií 
asociálních skupin. 
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17.1.1 Plán realizace ak�ních opat�ení A – Vybavenost 

Programové východisko 
Obec dokon�uje budování technické infrastruktury. 
Základní ob�anská vybavenost funguje. Rezervy jsou  v 
oblasti služeb. 

Programový cíl
Dobudovat technickou infrastrukturu a rozvíjet nabídku 
atraktivní ob�anské vybavenosti. 

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást Vybavenost má hlavní rozvojový potenciál 
v oblasti dokon�ení technické infrastruktury a vybudování 
areálu nové základní školy. 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 
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Akce A - 1: P�eložka vodovodní sít�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem SVS je v obci provést úpravu vedení trasy 
vodovodního potrubí v. Zám�r se týká zm�ny trasy v 
lokalit� u rodinných dom� nad Ploskovicemi. 

Akce A - 2: Výstavba vodovodní sít�

Charakteristika a popis akce: 
V plánovacím období hodlá SVS v obci pokra�ovat ve 
výstavb� dalších v�tví vodovodní sít�. Vytvo�í tak možnost  
pro další výstavbu rodinných dom�. 

Akce A - 3: Údržba vodovodní sít�

Charakteristika a popis akce: 
V plánovacím období hodlá obec provést postupnou 
technickou údržbu vodovodní sít�. Celá sí� bude 
p�ekontrolována z hlediska tlaku, únik� i funk�nosti 
uzáv�r�.  Poškozené a nevyhovující �ásti budou 
nahrazeny. 

Akce A - 4: Údržba povrchové kanalizace 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá pravideln� kontrolovat a podle pot�eby �istit a 
proplachovat stávající trubní úseky povrchové ( deš�ové ) 
kanalizace.  Otev�ené p�íkopy budou pravideln�
zbavovány náletových k�ovin a p�ípadných odpad�. 
Kanaliza�ní koše budou �išt�ny od náplav posypových 
materiál� apod. Podrobn�ji - viz metodika letní a zimní 
údržby.  

Akce A - 5: Rozši�ování povrchové kanalizace 

Charakteristika a popis akce: 
Obec má zájem rozší�it sí� povrchové kanalizace. Nové 
úseky budou napojeny na stávající v�tve stokové sít�. 
Rozší�ení sít� povrchové kanalizace se týká i prostoru 
bývalé nádrže pro plavení koní.  
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Akce A - 6: Rozši�ování splaškové kanalizace 

Charakteristika a popis akce: 
Obec má zájem rozší�it sí� splaškové kanalizace. Nové 
úseky budou napojeny na stávající v�tve stokové sít�. 
Rozší�ení sít� splaškové kanalizace se týká prostor 
ur�ených v ÚP k výstavb� rodinných dom�. 

Akce A - 7: Kabelizace vzdušných vedení 

Charakteristika a popis akce: 
Obec má zájem na postupné zemní kabelizaci rozvod�
elektrické energie a datových sítí ( ze vzdušného vedení 
do zem�).  Realizace p�isp�je ke zvýšení odolnosti vedení 
a ke zlepšení vizuální podoby obce. Zám�r se týká 
p�edevším místních �ástí Maškovice a Vinné. 

Akce A - 8: Rozši�ování ve�ejného osv�tlení 

Charakteristika a popis akce: 
Obec má zájem rozší�it sí� ve�ejného osv�tlení. Nové 
úseky budou napojeny na stávající trasy. Osv�tlení bude 
�ízeno pokro�ilým systémem úsporné regulace v závislosti 
na aktuálních sv�telných pom�rech. Dojde k rozší�ení 
po�tu sloup�, vým�n� zdroj� sv�tla a kabelizaci napájení.  
Rozší�ení sít� ve�ejného osv�tlení se bude v první fázi 
týkat místních �ástí Maškovice a Vinné. 

Akce A - 9: Kreativní revitalizace obce 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je vytvo�it a postupn� realizovat program 
kreativní revitalizace vybraných prostranství. Mén�
atraktivní místa a lokality na území obce získají 
rekonstruované povrchové úpravy ( dorovnání terénu pro 
bezproblémovou strojní údržbu), novou ve�ejnou zele� a 
budou dopln�ny prvky drobné komunální architektury  
( lavi�ky, lampy, pergoly, stojany, koše a pod. ). 
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Akce A - 10: Architektonická rehabilitace fasád 

Charakteristika a popis akce: 
Jedním ze zásadních programových cíl� rozvojového 
plánu je udržení venkovského charakteru obce. K tomuto 
cíli m�že napomoci i úsilí o postupnou architektonickou 
rehabilitaci fasád. Pozornost bude zam��ena na 
materiálové a barevné �ešení omítek, formátu oken, vrat a 
dve�í,  tvaru a sklonu st�ech apod. Zásady architektonické 
rehabilitace fasád mohou být konzultovány s odborníky ze 
Spolku pro obnovu venkova. 

Akce A – 11: Údržba a rozvoj MTZ 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je dbát na pr�b�žnou údržbu a efektivní 
investice do rozvoje své materiáln�-technické základy.  
O pot�ebné technické vybavení se budou starat pov��ené 
osoby s pé�í dobrého hospodá�e.  

Akce A - 12: Podpora pasivního odpo�inku 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je usnadnit starším obyvatel�m pohyb po 
ve�ejných prostranstvích. Projekt se v�nuje vytvo�ení a 
obnov� míst pasivního odpo�inku.  Na vhodných místech 
pro n� obec vybuduje sí� odpo�inkových lavi�ek 
dopln�ných prvky drobného komunálního inventá�e. 

Akce A - 13: Z�ízení matriky 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je z�ídit vedení matriky.  Rozší�ení správní 
agendy usnadní vy�izování formalit místním ob�an�m a 
usnadní i realizaci ob�anských s�atk� konaných na 
zámku. 

Akce A - 14: Výkup ubytovny 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je vykoupit chátrající objekt bývalé 
chmela�ské ubytovny, který lze v sou�asné dob� už 
ozna�it za neoficiální "brownfield". 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  17 – �ást ak�ní  �  strana 6 

Akce A - 15: Výstavba nové ZŠ 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá vy�ešit problémy s provozováním základní 
školy v areálu státního zámku.  P�ipravuje zám�r 
vybudovat nový areál základní školy, který vytvo�í 
významný  potenciál budoucího rozvoje obce.

Akce A - 16: Adaptace budovy bývalého OÚ 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provést celkovou rekonstrukci a 
adaptaci budovy bývalého obecního ú�adu.  
Vznikne zde st�edisko volno�asových aktivit a byt správce.  
Stavební úpravy budou rehabilitovat historickou hodnotu 
stavby. Na obnovenou fasádu se vrátí slune�ní hodiny a 
celý objekt bude rekonstruován v historickém duchu. Na 
podporu zám�ru bude t�eba vy�ešit v blízkosti objektu 
dostate�né plochy pro parkování vozidel návšt�vník�. 

Akce A - 17: Obecní park 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je vybudovat obecní park pro všechny 
v�kové kategorie na prostranství v centru obce. Sou�ástí 
zám�ru budou terénní úpravy, cesty pro p�ší, d�ev�ná 
pergola, výsadba nové ve�ejné zelen� a instalace prvk�
drobné komunální architektury. 

Akce A - 18: Odkup pozemk�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provést odkup pozemk�  a vytvo�it si tak 
možnost investování do dalšího rozvoje obce. 

Akce A - 19: Rekonstrukce budovy OÚ 

Charakteristika a popis akce: 
V plánovacím období bude provedena celková 
rekonstrukce budovy sou�asného obecního ú�adu. 
Podrobn�jší koncepci modernizace posoudí  studie 
proveditelnosti. 
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Akce A - 20: Modernizace kancelá�í OÚ 

Charakteristika a popis akce: 
B�hem plánovacího období dojde k modernizaci 
technického a interiérového vybavení kancelá�í obecního 
ú�adu a provozního zázemí. Bude vytvo�ena p�epážka pro 
jednání s návšt�vníky OÚ ve smyslu požadavk� GDPR. 

Akce A - 21:   Revitalizace prostranství p�ed OÚ 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem je provést revitalizaci prostranství p�ed budovou 
OÚ. V rámci prací upraven chodník, osv�tlení a p�ilehlé 
travnaté plochy v�etn� výsadby nové ve�ejné zelen�
v�etn� nových prvk� komunálního imobiliá�e. Prostor p�ed 
budovou radnice by se mohl v budoucnu stát vizitkou 
obce. Zám�r by mohl být sou�ástí celkové studie 
revitalizace prostranství obce. 

Akce A - 22: Multifunk�ní sportovní plocha 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v budoucnu vybudovat multifunk�í 
sportovní plochu, která v sou�asné dob� velmi chybí. 
Existence celoro�n� využitelného sportovišt� významn�
posílí nabídku volno�asových aktivit. 

Akce A - 23: Nové stavební pozemky 

Charakteristika a popis akce: 
V souladu s platnou územn�-plánovací dokumentací 
hodlá obec podporovat vznik nových stavebních parcel 
pro výstavbu rodinných dom� a zvyšovat tak po�et 
obyvatel obce. 

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory �
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17.1.2 Plán realizace ak�ních opat�ení B – Ekonomika a zam�stnanost 

Programové východisko 
Ekonomika obce je stabilizovaná. Pracovních p�íležitosti 
p�ímo v obci není mnoho a v�tšina aktivní populace za 
prací vyjíždí.  

Programový cíl
Vyhledávat nové p�íležitosti pro podporu obecní a místní 
ekonomiky. 

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást Ekonomika a zam�stnanost  má hlavní roz-
vojový potenciál v oblasti efektivního využívání dota�ních 
titul�. 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 

Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je aplikovat do systému svých 
rozhodovacích mechanism� zohled�ování princip� trvale 
udržitelného rozvoje.  Tyto principy budou uplat�ovány p�i 
rozhodování o investi�ních i provozních výdajích obce.  
Aplikace zásad trvale udržitelného rozvoje se bude 
konkrétn� v�novat t�mto tématickým oblastem: 

� snižování  energetické provozní náro�nosti 
� snižování  emisní zát�že prost�edí 
� zvyšování  podílu t�íd�ných odpad�  
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Akce B - 2: Systém pé�e o majetek 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v plánovacím období vytvo�it koncepci 
systematické pé�e o sv�j majetek. Pro tyto pot�eby budou 
vytvo�eny t�i tématické plány: 

� plán po�izování obecního majetku 
� plán údržby a obnovy obecního majetku 
� plán vy�azování 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 pé�e �ádného hospodá�e). 

Akce B - 3: Preference místních dodavatel�  

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je pro zajiš�ování realizace vlastních 
pot�eb preferovat místní dodavatele výrobk� a služeb. 
Podmínkou je dodržení srovnatelných kvalitativních a 
cenových parametr�. Zám�r se týká pouze p�ípad�, ve 
kterých nem�že dojít ke kolizi s požadavky zákona o 
zadávání ve�ejných zakázek.  

Akce B - 4: �erpání dota�ních fond�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v plánovacím období využívat dota�ní 
p�íležitosti pro tématicky vhodné zám�ry. Pro úsp�šnou 
realizaci dota�ních projekt� bude obec pr�b�žn�
akumulovat vlastní zdroje nutné pro požadovanou finan�ní 
spoluú�ast.  
Základní p�ehled zdrojových oblastí dota�ních titul�: 

� krajské dota�ní tituly 
� národní dota�ní tituly 
� dota�ní tituly Evropské unie 
� nada�ní dota�ní tituly 
� dota�ní tituly individuálního charakteru 
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Akce B - 5: Optimalizace bankovních služeb 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provést pr�zkum a zhodnocení svých 
bankovních smluvních závazk� z hlediska aktuální tržní 
nabídky. V pravidelných intervalech bude provád�t 
poptávkové �ízení na poskytovatele bankovních služeb s 
cílem  optimalizovat obecní náklady. 

Akce B - 6: Zhodnocování finan�ních prost�edk�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provád�t pravidelné poptávkové �ízení 
na vhodného poskytovalete investi�ních služeb pro 
krátkodobé a st�edn�dobé zhodnocování volných 
finan�ních prost�edk� obce. 

Akce B - 7: Plán údržby budov 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je vypracovat podrobnou metodickou 
dokumentaci: 

� Plán pr�b�žné technické údržby jednotlivých budov 
� P�ehled plánovaných revizí a technických kontrol 

Sou�ástí plánu bude položkový výkaz výkon� a vým�r pro 
kontrolu efektivity práce (viz - systém výkonu pé�e 
�ádného hospodá�e). 

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory �
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17.1.3 Plán realizace ak�ních opat�ení C - Lidské zdroje 

Programové východisko 
Kapacita lidských zdroj� je úm�rná velikosti obce. 
Z hlediska demografické struktury regionu i celé 	R se dá 
hodnotit v�kové složení obyvatelstva obce jako pr�m�rné. 
Lidský potenciál rozši�uje zvyšování po�tu novostaveb 
v obci.   

Programový cíl
Zvyšovat po�et obyvatel vytvo�ením p�íjemného prost�edí 
pro d�ti, mládež, osoby v aktivním v�ku, seniory i osoby 
s handicapem. 

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást Lidské zdroje má hlavní rozvojový potenciál 
v oblasti širšího zapojení obyvatel do komunitních aktivit 
obce. 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 

Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zam�stnanc� obce 

Charakteristika a popis akce: 
V oblasti lidských zdroj� dojde k realizaci projektu pro 
zvyšování výkonnosti a kvality správy obce. Pro ú�edníky 
obecního ú�adu bude navržen pr�b�žný systém zvyšování 
kvalifikace v�etn� zabezpe�ení zvláštní odborné 
zp�sobilosti (ZOZ) podle zák. 312/2002 Sb. o ú�ednících 
samosprávných územních celk� a o zm�n� n�kterých 
zákon�. 
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Akce C - 2: Zvyšování kvality práce zastupitel� obce 

Charakteristika a popis akce: 
V oblasti lidských zdroj� dojde k realizaci projektu pro 
zvyšování výkonnosti a kvality práce zastupitel� obce. Pro 
�leny zastupitelstva bude navržen dobrovolný pr�b�žný 
systém vzd�lávání v kreativních, organiza�ních a �ídících 
dovednostech. 

Akce C - 3: Ve�ejné ankety 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem vedení obce je pr�b�žn� reflektovat názor 
ve�ejnosti na místní aktuální témata. Proto budou v 
pravidelných �asových obdobích organizovány ve�ejné 
ankety. Vedle klasických dotazník� budou využívány i 
nové výzkumné formy (nap�. pocitové mapy) a nové 
komunika�ní kanály ( elektronické dotazníky na internetu). 
Pravidelné ankety poslouží také pro budování zp�tné 
informa�ní vazby mezi obyvateli a vedením obce. 

Akce C - 4: Obecní schránka d�v�ry 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce z�ídit u vstupu do budovy obecního ú�adu 
speciální schránku d�v�ry. Bude sloužit pro p�edávání 
individuálních podn�t� a informací. Zp�sob dalšího 
nakládání s obdrženými informacemi upraví speciální 
vnit�ní sm�rnice. 

Akce C - 5: Aktualizace SRPO 

Charakteristika a popis akce: 
Pro zachování užitné hodnoty bude v pravidelných 
�asových intervalech strategický rozvojový plán obce 
aktualizován ( viz �ást monitorovací, bilan�ní a evalua�ní). 
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Akce C - 6: E-obec  

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v pr�b�hu plánovacího období rozvíjet 
možnosti efektivního �ízení prost�ednictvím nástroj�
elektronické ve�ejné správy. Do budoucna p�ejde obec na 
systém kompletní elektronické správy agend (pr�mysl 4.0 
a internet služeb). Optimální koncepci postupného 
zavád�ní elektronické správy posoudí samostatná studie 
proveditelnosti �ešení.  

Akce C - 7: Procesní �ízení obce 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s rozvojem kvality komunální samosprávy 
bude zavedena metodika systému procesního �ízení 
správy obce.  

Akce C - 8: Strategický plán MŠ a ZŠ 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je z titulu z�izovatele vytvo�it a schválit 
samostatnou konkrétní rozvojovou dokumentaci pro svou 
z�izovanou organizaci. Vznikne strukturovaný strategický 
rozvojový dokument, který usnadní efektivní plánování i 
kontrolu fungování školských za�ízení. 

Akce C - 9: Sociální dobrovolník 

Charakteristika a popis akce: 
Vedení obce zváží a vytipuje p�íležitosti pro poskytování 
dobrovolné pomoci pro místní seniory. Dobrovolníci  
dostanou p�íležitost pomoci zdravotn� a v�kov�
handicapovaným  obyvatel�m obce. 
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Akce C - 10: Obec p�átelská rodin�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v plánovacím období zapojení do 
celostátního projektu: Obec p�átelská rodin�. Vytvo�í sérii 
komunitních aktivit, které budou sm��ovány na 
volno�asové aktivity mladých rodin s malými d�tmi.  Touto 
aktivitou není myšlena podpora �inností a služeb, které 
jsou p�edm�tem registrace dle zákona �. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory �
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17.1.4 Plán realizace ak�ních opat�ení D - Dopravní obslužnost 

Programové východisko 
Základní ve�ejná dopravní obslužnost autobusovými a 
vlakovými spoji je v sou�asné dob� uspokojivým zp�sobem 
zajiš�ována p�edevším v pracovních dnech. Silnice I/15 
nabízí pohodlné a rychlé spojení s regionálním centrem. 

Programový cíl
Udržovat dopravní obslužnost ve�ejné hromadné dopravy a 
zlepšovat stav chodník� a komunikací ve vlastnictví obce. 

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást Dopravní obslužnost má hlavní rozvojový 
potenciál v oblasti 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 

Akce D - 1: Obnova dopravního zna�ení 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v plánovaném �asovém horizontu 
provád�t postupnou obnovu veškerého dopravního 
zna�ení ve smyslu požadavk� pasportu dopravního 
zna�ení.  
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Akce D - 2: Plán údržby komunikací 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je vypracovat podrobnou metodickou 
dokumentaci: 

� Plán letní údržby chodník� a komunikací 
� Plán zimní údržby chodník� a komunikací 

Sou�ástí plánu bude i harmonogram proplachování 
propustí povrchové kanalizace, v�asný úklid posypového 
materiálu a pé�e o zámkovou dlažbu - viz �ást životní 
prost�edí. (viz též - systém výkonu pé�e �ádného 
hospodá�e). 

Akce D - 3: Výstavba chodník�

Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na výsledky ankety mezi obyvateli obce bude 
v plánovacím období provedeno vybudování nových 
chodník�. Vedle snížení prašnosti a zvýšení bezpe�nosti 
dojde k usnadn�ní letní a zimní údržby.  

Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provést v plánovaném �asovém 
horizontu postupné dokon�ení rekonstrukce povrchu 
všech frekventovaných místních komunikací v intravilánu.  
Obnova (oprava/rekonstrukce) místních komunikací a 
jejich sou�ásti dle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, se bude orientovat na: 
� všechny konstruk�ní vrstvy vozovek a krajnic, 
odpo�ívky, p�idružené a p�ídatné pruhy, parkovací zálivy 
v�etn� zastávkových pruh� linkové osobní dopravy 
� místní komunikace vedené na mostních objektech 
(nadjezdy) a napojení na p�íslušnou pozemní komunikaci 
� dále pokud jsou sou�ástí obnovy dané místní 
komunikace: 
� kanalizace v�etn� úprav k odvád�ní vody, a to jen 
tehdy, slouží-li výlu�n� k odvád�ní povrchových vod z této 
komunikace, 
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�  galerie, op�rné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, 
tarasy, násypy a svahy, d�licí pásy, p�íkopy a ostatní 
povrchová odvod�ovací za�ízení, propustky 

V p�ípad� realizace n�které z velkých infrastrukturních 
akcí bude t�eba harmonogram realizace koordinovat 
s pr�b�hem výkopových prací.   

Akce D - 5: Parkovací plochy 

Charakteristika a popis akce: 
Sou�asný stav parkování v centru je d�sledkem p�ijatého 
životního stylu a postupujícím tlakem na urbanizaci 
životního prost�edí v obci. Obec proto hodlá v plánovacím 
období posílit množství parkovacích ploch v centru. S 
ohledem na stávající urbanistické uspo�ádání se zvažují 
následující možnosti: 

�  vytvo�it více parkovacích ploch 

Zvažuje se možnost vybudování parkovišt� pro pot�eby 
návšt�vník� zámku na katastrálním území sousední obce 
Bý�kovice. 

Akce D - 6: Dopln�ní dopravního zna�ení 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v plánovaném �asovém horizontu 
provád�t postupné dopln�ní stacionárního a mobilního 
dopravního zna�ení ve smyslu požadavk� pasportu 
dopravního zna�ení.  
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Akce D - 7: Rekonstrukce autobusových �ekáren 

Charakteristika a popis akce: 
Po dosloužení hodlá obec opravit �i vym�nit autobusové  
�ekárny. P�i realizaci budou využity tradi�ní místn�
dostupné stavební materiály. Architektonické �ešení bude 
v souladu s venkovským charakterem lokality.  

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory  

�
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17.1.5 Plán realizace ak�ních opat�ení  E - Životní prost�edí 

Programové východisko 
Stav životního prost�edí není uspokojivý. Problémem je  
vypoušt�ní septik� do vodote�e a následky �astých 
lokálních povodní. 

Programový cíl
Zlepšovat stav ve�ejných prostranství, d�sledn� likvidovat 
nepovolené skládky a rozši�ovat ve�ejnou zele�

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást Životní prost�edí má hlavní rozvojový 
potenciál v oblasti rozši�ování kanaliza�ní a vodovodní sít�. 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 

Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ zne�išt�ní obce 

Charakteristika a popis akce: 
Obec bude usilovat o odstran�ní bezprost�edn�
viditelného nepo�ádku na soukromých pozemcích. 
S majiteli takto postižených pozemk� a objekt� projedná 
podporu odstran�ní všech p�edm�t�, které zp�sobují 
„vizuální“ zne�išt�ní obce. 
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Akce E - 2: Ve�ejná zele� intravilánu 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provést postupnou druhovou obm�nu 
k�ovin a d�evin na ve�ejných prostranstvích. Plánuje se 
zakládání a rozši�ování ploch zelen� a doprovodných 
vodních prvk� p�írod� blízkého charakteru. 
(alejí, park�, odpo�inkových ploch, t�ní, mok�ad� atd.); 
- zakládání a obnova funk�n� propojených ploch zelen� a 
opat�ení k zajišt�ní podmínek 
pro existenci voln� žijících živo�ich� v sídlech (realizace 
prvk� pro podporu 
hnízd�ní pták�, plaz� aj.) 
- dopl�kové aktivity k výše uvedeným aktivitám: 
- po�ízení nového �i rekonstrukce stávajícího mobiliá�e 

Akce E - 3:  Sanace budov 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá po dohod� se vlastníkem spoluzabezpe�it 
sanaci budov v havarijním stavu. Jejich existence 
podporuje vznik sociáln� vylou�ených lokalit, je 
teoretickým zdrojem bezpe�nostních rizik a zárove�
p�edstavuje i „vizuální“ zne�išt�ní. Problémové objekty 
budou v optimálním p�ípad� rekonstruovány nebo strženy 
a odstran�ny. 

Akce E - 4: Územní systém ekologické stability 

Charakteristika a popis akce: 
V rámci územního plánu obce bude navržena koncepce 
územního systému ekologické stability. Obecn� je 
smyslem ÚSES vymezit „prostor pro p�írodu“, skládající se 
z ploch (biocenter) a tras (biokoridor�).  

Ú�elem vymezování ÚSES je ochrana stávajících a 
vytvo�ení nových ostrov� v požadované hustot� a 
nalezení jejich vhodných propojení systémem suchých a 
mokrých cest, aby byla umožn�na vým�na biologických 
informací mezi jednotlivými ostrovy.  
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Vzhledem k �asovým parametr�m p�írodních proces� je 
pot�ebné, aby vymezení bylo dostate�n� stabilní a 
dlouhodob� nem�nné. V územním plánu jsou stanoveny: 
nadregionální a regionální ÚSES, lokální ÚSES. 
Obec bude dohlížet a realizovat návrhy opat�ení, které 
budou podrobn� popsány v návrhové �ásti územního 
plánu. 

Akce E - 5: Kv�tinová obec 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je podpo�it myšlenku výrazné vizuální 
regenerace všech místních �ástí. Vznikne dlouhodobý 
projekt plošného a prostorového zahradnického zkrášlení 
vybraných ve�ejných prostranství kv�tinovou výzdobou. 
Zárove� vznikne sout�ž o nejhez�í okolí domu a 
nejkrásn�jší p�edzahrádku v obci. Nápady na �ešení 
kv�tinové obce obsahuje p�íloha tohoto strategického 
rozvojového plánu: �ást inspira�ní. 

Akce E - 6: Ve�ejná zele� extravilánu 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je podpo�it postupnou rehabilitaci k�ovin a 
liniových d�evin v extravilánu jako sou�ást úsilí o 
komplexní pozemkové úpravy. Z hlediska lokálního 
ekosystému se jeví jako vhodné použít p�vodní ovocné 
druhy strom�.  

Akce E - 7: Odolná ve�ejná zele�

Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na predikované klimatické zm�ny hodlá obec v 
plánovacím období za�adit do plánu výsadby ve�ejné 
zelen� i rostlinné druhy s omezenými závlahovými nároky. 

Akce E - 8: Zadržování vody v krajin�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provést technická opat�ení pro 
intenzivn�jší zadržování povrchové vody v krajin�. Jedná 
se o adapta�ní opat�ení pro zmírn�ní dopad� klimatické 
zm�ny na vodní ekosystémy.  
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Bude podporovat vznik a rozši�ování reten�ních ploch i 
meandraci drobných vodních tok� na podporu 
decentrálních a semi-centrálních �ešení, která mají 
p�íznivé dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, 
úrodnost p�d, na zlepšení vodních pom�r� v obci.  

Akce E - 9: Pasportizace ve�ejné zelen�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je vytvo�it dokument s názvem 
Pasportizace ve�ejné zelen�. Dokumentace bude 
základním podkladem pro plánování, provád�ní a 
hodnocení pé�e o veškerou ve�ejnou zele� v obci. 

Akce E - 10: Canis hygiena 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je do budoucna rozmístit na území obce 
více stojan� s pytlíky na canis hygienu p�i ven�ení ps�. 
Pokud budou hygienické prost�edky ze stojan� pouze 
odcizovány, budou se vydávat majitel�m ps� jednou ro�n�
p�ímo v kancelá�i OÚ.

Akce E - 11: Odstra�ování nelegálních odpad�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je aktivní postup p�i ochran� životního 
prost�edí.  Hodlá participovat na odstra�ování nelegálních 
sklad� odpad� a sanace havarijních stav�.  Zám�r se týká 
realizace projekt� akutních sana�ních zásah�, 
kde není p�vodce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy 
p�vodce, kterému bylo uloženo nápravné opat�ení 
odstran�ní havarijního stavu, nekoná �i není schopen 
konat (sanace starých ekologických zát�ží, akutní sana�ní 
zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutn�
hrozící riziko vzniku ekologické havárie). 
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Akce E - 12: Pé�e o les 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá realizovat adapta�ní opat�ení pro zmírn�ní 
dopad� klimatické zm�ny na lesní ekosystémy podle 
Lesního hospodá�ského plánu 2017-2026. 

Jedná se o komplexní opat�ení pro : 
� zlepšování druhové, v�kové nebo prostorové skladby 
lesních porost� v�etn� likvidace invazních druh�
� opat�ení za ú�elem bezpe�ného ponechání d�evní 
hmoty v lese 
� ponechání výstavk� stanovištn� p�vodních d�evin na 
dožití a následnému p�irozenému rozkladu po t�žb� v 
lesním porostu 

Akce E - 13: Aktualizace povod�ového plánu 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v pravidelných intervalech aktualizovat 
Povod�ový plán (PP). PP je základním dokumentem pro 
�ízení povod�ové ochrany obce a je podkladem pro 
rozhodování povod�ové komise (PK). Jejím základním 
úkolem je dohled nad pln�ním preventivních 
protipovod�ových opat�ení a organizace zabezpe�ovacích 
a záchranných prací v p�ípad� povodn�. 

Akce E - 14: Protipovod�ová opat�ení 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je realizovat dostupná preventivní  
protipovod�ová opat�ení. Sou�ástí t�chto opat�ení bude 
technické vylepšování odtokových pom�r� na celém 
katastru obce,  pr�b�žné �išt�ní otev�ených p�íkop�, 
revize a proplachování trubních �ástí povrchové 
kanalizace.  

Akce E - 15: Strom republiky 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s blížícím se kulatým výro�ím vzniku 
republiky hodlá obec p�ipravit výsadbu Stromu republiky. 
P�edpokládá se výsadba druhu: Lípa malolistá nebo také 
srd�itá Tilia cordata Mill. 
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Akce E - 16: Diferenciace komunálního odpadu 

Charakteristika a popis akce: 
Obec se p�ipraví na p�íchod legislativních zm�n v oblasti 
nakládání s komunálním a t�íd�ným odpadem. Do 
budoucna dojde ke diferenciované strukturalizaci poplatk�
za odvoz komunálního odpadu jednotlivých plátc� s 
ohledem na jeho konkrétní hmotnost a deklarovaný 
obsah. Zm�ny se dotknou i nakládání se stávajícím 
t�íd�ným odpadem a jeho dále rozši�ovaným spektrem. 

Akce E - 17: Omezení spalování materiálu 

Obec stanoví podmínky pro spalování suchého 
rostlinného materiálu v otev�eném ohništi. Podle § 16 
odst. 4 zákona o odpadech je možné spalovat pouze 
suché materiály rostlinného p�vodu, nezne�išt�né 
chemickými látkami. Obec je ovšem oprávn�na jeho 
spalování i zcela zakázat. 

Akce E - 18: Obnova rybníka 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provést obnovu T�chobuzického 
rybníka. Akce koresponduje s dlouhodobým zám�rem 
obce podporovat zadržování vody v kulturní krajin�. 
Zárove� zvažuje instalaci autonomního dohledového 
systému pro identifikaci pachatel� neoprávn�né 
manipulace s vodním tokem potoka. 

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory �



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  17 – �ást ak�ní  �  strana 25 

17.1.6 Plán realizace ak�ních opat�ení F - Cestovní ruch 

Programové východisko 
Obec pat�í mezi intenzivn� vyhledávané turistické cíle,  ale 
trpí dopravní zát�ží p�i parkování osobních motorových 
vozidel v okolí státního zámku. 

Programový cíl
Podporovat využití regionálních turistických a 
cykloturistických tras, aktivn� se podílet na kulturním d�ní v 
regionu. 

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást Cestovní ruch má hlavní rozvojový 
potenciál v oblasti nemotorové, bezemisní turistiky a ve 
v�tším ekonomickém využití turistických návšt�v obce. 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 

Akce F - 1: Program udržování a pé�e o kulturní d�dictví obce 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je udržet v uspokojivém stavu své hmotné 
a nehmotné kulturní d�dictví tak, aby p�e�kalo i do 
budoucna. V rámci programu bude vytvo�en systém 
pr�b�žné 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, nap�.: 
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�  kaple, kapli�ka 
�  socha 
�  boží muka, k�íž 
� úpravu nejbližšího prostranství v okolí drobných  
sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby) 

V nejbližším období se plánuje: 

�  obnova fasády kapli�ky Panny Marie Poustevnické 
�  vybavení interiéru kapli�ky v Maškovicích 
�  oprava božích muk ve Vinném 

Akce F - 2: Nau�ná stezka obce 

Charakteristika a popis akce: 
Pro podporu a rozvoj turistického ruchu na území obce 
hodlá obec realizovat zám�r vybudování okružní nau�né 
stezky. Bude mít n�kolik stanoviš� s informa�ními 
tabulemi a dalšími prvky drobné komunální architektury. 
Tabule budou obsahovat i QR kody pro získání 
podrobn�jších multimediálních informací. 

Akce F - 3: Rozší�ení webových stránek 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je do budoucna rozší�it tématický obsah 
webových stránek o další turistické informace a 
podrobn�jší nabídku místních komer�ních služeb pro 
obyvatele a návšt�vníky. Zám�r koresponduje s principem 
postupného p�echodu na elektronickou správu obce. 

Akce F - 4: Aktivity regionálního charakteru 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je participovat na turisticky atraktivních 
akcích v rámci aktivit Mikroregionu 	eské st�edoho�í. 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  17 – �ást ak�ní  �  strana 27 

Akce F - 5: Pasportizace památkových objekt�

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je vypracovat pasportizaci drobných 
památkových objekt� ( výklenkové kaple, k�íže, pomníky 
apod.) jako základ pro nastavení proces� pé�e o kulturní 
d�dictví obce. 

Akce F - 6: Program podpory cestovního ruchu 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce participace na Národním programu 
podpory cestovního ruchu. V této souvislosti plánuje  
rozvoj základní a doprovodné infrastruktury: 
� naviga�ní a informa�ní systémy  
� doprovodná infrastruktura v katastru obce (odpo�ívadla, 
ve�ejná hygienická za�ízení – u atraktivit) 

Akce F - 7: Projekt regionálního zviditeln�ní 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v pr�b�hu plánovacího období zahájit 
unikátní komunitní projekt, který by zviditelnil obec na 
regionální úrovni. Na konkrétní tématické �ešení vyhlásí 
obec ideovou sout�ž.

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory �
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17.1.7 Plán realizace ak�ních opat�ení G – Zájmové aktivity 

Programové východisko 
Spektrum zájmových aktivit v obci je úm�rné její velikosti a 
v poslední dob� se dokonce rozr�stá. Volno�asové aktivity 
jsou omezeny nedostate�nou nabídkou celoro�ního 
sportovního vyžití. 

Programový cíl
Rozvíjet spolkovou a sportovní �innost, podporovat 
volno�asovou aktivitu obyvatel i aktivizaci senior�. 

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást Zájmové aktivity má hlavní rozvojový 
potenciál v oblasti organizace pohybových a kulturn�-
vzd�lávacích aktivit. 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 

Akce G - 1: Srazy pam�tník�

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá založit tradici pravidelného setkávání 
pam�tník�. V desetiletém intervalu budou organizována 
setkávání rodák� a p�átel obce. Vedle oslav kulatých 
výro�í obce se srazy rodák� mohou stát nejvýznamn�jšími 
spole�enskými událostmi obce.  
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Akce G - 2: Klub aktivních senior�  

Charakteristika a popis akce: 
Pro podporu komunitních aktivit starší generace hodlá 
obec založit Klub aktivních senior�. Klub bude fungovat v 
obecním kulturním dom� a bude mít pravidelný m�sí�ní 
program. Nabídne aktiviza�ní programy a zábavn�-
vzd�lávací po�ady. Jeho aktivity se mohou rozší�it na 
mikroregionální úrove�. 

Akce G - 3: Malé komunitní projekty  

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je podpora po�ádání drobných 
komunitních projekt�, jako nap�. burzy d�tského oble�ení 
a vybavení, výtvarné workshopy, výstavy atd.  

Akce G - 4: Mediální propagace obce 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s podporou investi�ních a sportovn�-
turistických aktivit hodlá obec do budoucna z�eteln� posílit 
svou mediální propagaci prost�ednictvím tišt�ných i 
elektronických médií. Cílem projektu je posílení marke-
tingové aktivity obce v cestovním ruchu. 

Akce G - 5: Foto, audio a video archiv 

Charakteristika a popis akce: 
Vedle klasické kroniká�ské �innosti hodlá obec do 
budoucna rozší�it tyto aktivity o pr�b�žné shromaž
ování 
a dopl�ování fotografických, zvukových a video záznam�
ze života obce. Zám�rem obce je vytvo�it soubor archiv�
historických dokument� ze života obce, které vhodným 
zp�sobem doplní psanou kroniku.  

� Fotoarchiv
Sbírka tišt�ných a elektronických fotografií obce 

� Videoarchiv
Sbírka videozáznam� ze života obce 

� Audioarchiv
Sbírka audiozáznam� historických vzpomínek a vypráv�ní 
místních ob�an�
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� Archiv artefakt�
Sbírka historicky významných p�edm�t� hmotné povahy 
se vztahem k historii obce

Akce G - 6: Akademie t�etího v�ku 

Charakteristika a popis akce 
Zám�rem obce je participovat na rozvoji ob�anských 
kompetencí senior�. Proto hodlá obec organizovat  
p�ednášky na témata zajímající starší generaci, p�edevším 
z historie. Na programu se objeví i akce využívající 
moderní trendy reminiscen�ní terapie. 

Základní cíle aktivity budou podporovat: 
�  ochranu lidských práv senior�
� zvýšení ú�asti senior� na formálním i neformálním 
komunitním život�
� posilování ekonomické a spot�ebitelské gramotnosti i 
obrany p�ed nepoctivými formami prodeje (šmejdi) 
� interaktivní kurzy s nácvikem modelových situací 
� populárn�-vzd�lávací cyklus po�ad� Zábavná historie 

Akce G - 7: Reprezentativní vlajka obce 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá opat�it reprezentativní vyšívanou vlajku, která 
bude umíst�na na �estném míst� v zasedací místnosti 
obecního ú�adu. 

Akce G - 8: Oslavy významných výro�í 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem je akcentovat komunitní pov�domí o význam-
ných regionálních a obecních výro�ích. Základem se 
stane oslava založení obce jako nejvýznamn�jší výro�ní 
události obce. Doprovodná výro�í se mohou vztahovat k 
identifikovaným výro�ím školy a jiných obecních staveb. 
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Akce G - 9: Nadregionální obecní spolupráce 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je participace v oblasti nadregionální 
komunitní spolupráce p�i obnov� a rozvoji venkova.  

Akce budou zam��eny na: 
�  prezentaci úsp�šných projekt� zam��ených na obnovu 
a rozvoj venkova 
�  vým�nu zkušeností p�i p�íprav� projekt� zam��ených 
na obnovu a rozvoj venkova 
�  podporu spolupráce a odborného vzd�lávání zástupc�
obcí zam��eného na obnovu  rozvoj venkova 

Akce G - 10: Obecní slavnosti 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá rozvíjet tradice místních slavností. Na jejich 
podporu bude rozši�ovat materiální a technické vybavení 
.Rozší�í slavnostní  výzdobu a doplní venkovní prvky 
drobné komunální architektury. Mezi nejvýznamn�jší 
obecní slavnosti pat�í: 

� Velikonoce 
� Slavnost kv�t�
� váno�ní svátky 

Akce G - 11: Ú�ast v sout�žích 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem je ú�astnit se do budoucna sout�ží, které jsou 
ur�eny pro obecní samosprávné subjekty.  Pro vybrané 
sout�že budou zorganizovány pracovní p�ípravné výbory, 
pov��ené vedením obce k pot�ebnému zajišt�ní  
podmínek ú�asti. 
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Akce G - 12: Pietní výzdoba obce 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem je rozší�it imobiliá� pro realizaci pietní výzdoby 
obce u pomníku padlých v 1. sv�tové válce z roku 1918. 
( vlajky, stojany na v�nce a pod.) Zárove� bude 
vypracována a schválena vnit�ní sm�rnice o provád�ní 
slavnostní výzdoby obce, která bude obsahovat termíny, 
metodiku organizace, zp�sob a místo skladování vybavení 
apod. 

Akce G - 13: Oslavy 100 let republiky 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem je vytvo�it pracovní komisi, která se bude 
v�novat p�íprav� oslav výro�í 100 let republiky. V první 
fázi navrhne celkový scéná� oslav, rozpo�et a návrh 
organiza�ního a personálního �ešení. V úvahu p�ipadá 
nap�. vysazení tzv. Stromu republiky. Do akce se zapojí i 
ZŠ. 

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory �
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17.1.8 Plán realizace ak�ních opat�ení H – Bezpe�nost 

Programové východisko 
Sou�asný stav bezpe�nosti v obci není uspokojivý. 
Nejv�tším bezpe�nostním problémem je dopravní provoz a 
chyb�jící chodníky. 

Programový cíl
Zajistit zvýšenou bezpe�nost silni�ního provozu  
a prosazovat postih veškeré p�estupkové �innosti. 

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást Bezpe�nost má hlavní rozvojový potenciál 
v oblasti realizace dopravn�-technických opat�ení pro 
zklidn�ní provozu v obci a posílení informa�ní bezpe�nosti 
v rámci správních agend obce. 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 

Akce H - 1: Požární bezpe�nost 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je udržovat podporu SDH Ploskovice, 
který zajiš�uje požární ochranu a pomoc p�i �ešení 
krizových situací na území obce. Budoucí podpora se 
soust�edí na témata: 
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�  po�ízení nové požární techniky 
� technické zhodnocení rekonstrukcí vybraných typ�
požární techniky 
�  rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice 
pro jednotku SDH obce 
�  podpora požárního sportu 

Akce H - 2: Dopravní bezpe�nost 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je posílit dopravní bezpe�nost na svém 
katastru. Zvažuje se použití nového systému dopravních 
radar� a další projekty – viz zám�ry v kapitole D – 
dopravní obslužnost.  

Možnosti zvýšení dopravní bezpe�nosti: 

� vertikální dopravní zna�ení snížené rychlosti 
� horizontální dopravní zna�ení snížené rychlosti 
� zpomalovací montované a celoplošné retardéry 
� nást�ik horizontálních optických p�ekážek 
� zpomalovací semafory 
� m��ící radary a jejich funk�ní atrapy 
� zpomalovací montované a celoplošné retardéry 

Akce H - 3: Osobní bezpe�nost 

Charakteristika a popis akce: 
V p�ípad� zhoršení osobní bezpe�nostní situace nebo 
vandalismu je obec p�ipravena na ve�ejných 
prostranstvích instalovat další fotopasti nebo systém 
kamerového dohledu. 

Akce H - 4: Bezpe�nost p�írody 

Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na eliminaci rizik hodlá obec provést n�kolik 
preventivn� bezpe�nostních opat�ení v oblasti p�írody. 
Nechá vypracovat dendrologický pr�zkumu stavu strom�
ve vlastnictví obce a posoudí riziko lokálních zemních �i 
skalních sesuv�. 
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Akce E - 5: Bezpe�nost h�iš� a sportoviš�

Charakteristika a popis akce: 
V souladu s požadavky legislativy bude obec pravideln�
provád�t p�edepsané bezpe�nostní prov�rky technického 
stavu d�tských atrakcí a vybavení sportoviš�. 

Akce H - 6: Majetková bezpe�nost 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je posilovat do budoucna aktivní i pasivní 
prvky ochrany obecního majetku ve spolupráci s P	R. 
V oblasti ochrany soukromého majetku bude obec 
nápomocna formou po�ádání preventivn�-vzd�lávacích 
po�ad� pro ve�ejnost. 

Akce H - 7: Informa�ní a datová bezpe�nost 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá v plánovacím období posílit pasivní i aktivní 
ochranu správy svých fyzických a elektronických dat. 
Konkrétní opat�ení budou provád�na v režimu 
„vyhrazený“, p�ípadn� „d�v�rný“ a další. 

Akce H - 8: Ochrana obyvatelstva a kritické infrastruktury 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je úzká spolupráce se všemi složkami 
integrovaného záchranného systému ( ISZ ) p�i 
pravidelném vyhodnocování rizik. 

V souladu s vyhl. �.380/2002 Sb. budou pr�b�žn�
zajiš�ovány požadavky na: 

a) zóny havarijního plánování 
b) ukrytí obyvatelstva v d�sledku mimo�ádné události 

c) vyvezení a uskladn�ní nebezpe�ných látek mimo 
zastav�né území a zastavitelné plochy 

d) záchranné, likvida�ní a obnovovací práce pro 
odstran�ní nebo snížení škodlivých ú�ink� kontaminací 
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e) ochrana p�ed vlivy nebezpe�ných látek skladovaných v 
území 
f) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou 
energií 

Akce H - 9: Evakua�ní plán obce 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá participovat na zpracování evakua�ního 
plánu, který bude sloužit pro pot�eby �ešení krizových 
situací v rámci krizového �ízení ORP. 

Akce H - 10: Krizový a bezpe�nostní manuál 

Charakteristika a popis akce: 
Souhrnné �ešení bezpe�nostní tématiky bude obsahovat 
samostatný dokument s názvem Krizový a bezpe�nostní 
manuál obce. Tento dokument se bude skládat z 
variabilních tematických modul�, nap�.: 

� požární bezpe�nost 
� datová, elektronická a informa�ní bezpe�nost 
� ochrana obyvatelstva 
� dopravní bezpe�nost 
� bezpe�nost práce a prevence rizik
� ochrana kritické infrastruktury
�  metodika �ešení krizových situací 

Akce H - 11: Pojistná ochrana obce 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je provést pr�zkum a zhodnocení svých 
pojistných smluvních závazk� z hlediska aktuálních rizik, 
smluvních povinností  a pojistných pln�ní.  V pravidelných 
intervalech bude provád�t poptávková �ízení na 
poskytovatele pojistných služeb s cílem pokrývat reálná 
rizika a zárove� optimalizovat vlastní náklady. 

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory �
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17.1.9 Taktický plán realizace ak�ních opat�ení I – P�ístupnost 

Programové východisko 
Sou�asný stav bezbariérové p�ístupnosti ve�ejných objekt�
a prostranství na území obce je nevyhovující. V�tšina 
ve�ejn� p�ístupných objekt� není pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace bez asisten�ní dopomoci 
p�ístupná. 

Programový cíl
Vytvo�it bezbariérovou p�ístupnost ve�ejných objekt�  
a prostranství pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Rozvojový potenciál 
Tématická �ást P�ístupnost má hlavní rozvojový potenciál v 
oblasti odstra�ování architektonických bariér. 

Programové �ešení 
Na podporu spln�ní programového cíle jsou navržena 
následující ak�ní opat�ení: 

Akce I - 1: Plán rovných p�íležitostí 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je participovat na realizaci Národního 
plánu podpory rovných p�íležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením. Plánuje se využití státní podpory 
aktivit v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením. 
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Akce I - 2: Bezbariérové webové stránky 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je v plánovacím období upravit vlastní 
oficiální webové stránky. Budou umož�ovat bezpro-
blémovou informa�ní komunikaci i osobám se zrakovým 
znevýhodn�ním. P�ístupné obecní webové stránky budou 
upraveny ve smyslu požadavk�  Blind Friendly Web: 

� Novela Zákona �. 365/2000 Sb., o informa�ních 
systémech ve�ejné správy 
� 	eská metodika - p�ístupnost pro t�žce zrakov�
postižené, organizace SONS 
� Metodika iniciativy WAI konsorcia W3C, . Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 

Akce I - 3: Generel bezbariérového �ešení obce 

Charakteristika a popis akce: 
Zám�rem obce je participovat na realizaci Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM). 
V souvislosti se zlepšování kvality života v obci vznikne 
Generel bezbariérového �ešení. Zam��í se na zlepšení 
p�ístupnosti objekt� ob�anské vybavenosti a ve�ejných 
prostranství z hlediska pot�eb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Akce I - 4: Bezbariérovost ve�ejn� p�ístupných obecních objekt�  

Charakteristika a popis akce: 
Na základ� výsledk� pr�zkumové �ásti Generelu 
bezbariérové p�ístupnosti budou vytipovány ve�ejn�
p�ístupné objekty  ve vlastnictví obce, ve kterých budou 
postupn� bezbariérové úpravy provedeny. 
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Akce I - 5: Bezbariérové trasy obce 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá podpo�it zajišt�ní svobodného pohybu pro 
všechny skupiny obyvatelstva. Na základ� výsledk�
pr�zkumové �ásti Generelu bezbariérové p�ístupnosti 
budou navrženy i bezbariérové trasy, které propojí objekty 
ob�anské vybavenosti a vytvo�í tak základní komunika�ní 
sí� pro samostatný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Indikátory 

��kvantitativní indikátory 
��kvalitativní indikátory �

***
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název dokumentace  : Strategický rozvojový plán obce  
     PLOSKOVICE 
ozna�ení  dokumentace : LT-1-118917 
název dokumentu  : �asový harmonogram 
ozna�ení dokumentu  : LT-1-118917-18 

Dokumentace ozna�ená LT-1-118917 je autorským dílem. Po�izování fyzických 
�i mediálních kopií, nebo �áste�ných kopií, opis� nebo �áste�ných opis� této 
dokumentace podléhá ve smyslu Autorského zákona �. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� n�kterých 
zákon� v aktuálním platném zn�ní p�edchozímu písemnému souhlasu vlastník�
autorských práv s výjimkou krátkých citací jako sou�ást kritických �lánk� a 
recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  
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18/1 - tabulka: �asový harmonogram 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A – Vybavenost                           

Akce A - 1: Propojení vodovodní sít�                           

Akce A - 2: P�eložka vodovodní sít�                           

Akce A - 3: Výstavba vodovodní sít�                           

Akce A - 4: Údržba vodovodní sít�                           

Akce A - 5: Údržba povrchové kanalizace                           

Akce A - 6: Rozši�ování povrchové kanalizace                           

Akce A - 7: Údržba splaškové kanalizace                           

Akce A - 8: Rozši�ování splaškové kanalizace                           

Akce A - 9: Kabelizace vzdušných vedení                           

Akce A - 10: Rozši�ování ve�ejného osv�tlení                           

Akce A - 11: Slavnostní ve�ejné osv�tlení                           

Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce                           

Akce A - 13: Architektonická rehabilitace fasád                           

Akce A – 14: Údržba a rozvoj MTZ                           

Akce A - 15: Podpora pasivního odpo�inku                           

Akce A - 16: Obnova matriky                           

Akce A - 17: Výkup ubytovny                           

Akce A - 18: Výstavba nové ZŠ                           

Akce A - 19: Adaptace bývalé radnice                           

Akce A - 20: Baby park                           

Akce A - 21: Junior park                           

Akce A - 22: Senior park                           

Akce A - 23: Obecní park                           

Akce A - 24: Odkup pozemk�                           

Akce A - 25: Rekonstrukce budovy radnice                           

Akce A - 26: Modernizace kancelá�í OÚ                           

Akce A - 27: Revitalizace prostranství p�ed radnicí                           

Akce A - 28: Pergoly kontejner� sb�rného odpadu                           

Akce A - 29: Podzemní sb�rné  kontejnery                           

Akce A - 30: Multifunk�ní sportovní plocha                           

Akce A - 31: Nové stavební pozemky                           

Akce A - 32: Vítací tabule                           

                            

B – Ekonomika a zam�stnanost                           

Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj                           

Akce B - 2: Systém pé�e o majetek                           

Akce B - 3: Katalog podnikatelských p�íležitostí                           

Akce B - 4: Burza obchodních p�íležitostí                           

Akce B - 5: Nové pracovní p�íležitosti                           

Akce B - 6: Preference místních dodavatel�                            

Akce B - 7: �erpání dota�ních fond�                           

Akce B - 8: Program energetických úspor                           

Akce B - 9: Energetické aukce                           

Akce B - 10: Zvyšování energetické sob�sta�nosti                           

Akce B - 11: Technika pro lesní hospodá�ství                           



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  18 – �asový harmonogram  �  strana 3 

18/2 - tabulka: �asový harmonogram 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Akce B - 12: Optimalizace bankovních služeb                           

Akce B - 13: Zhodnocování finan�ních prost�edk�                           

Akce B - 14: Optimalizace telekom. služeb                           

Akce B - 15: Projekty PPP                           

Akce B - 16: Obecní p�stitelská pálenice                           

Akce B - 17: Plán údržby budov                           

Akce B - 18: Obecní grantový program                           

                            

C - Lidské zdroje                           

Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zam�stnanc�                           

Akce C - 2: Zvyšování kvality práce zastupitel�                           

Akce C - 3: Ve�ejné ankety                           

Akce C - 4:  Vyznamenání starosty obce                           

Akce C - 5: Obecní schránka d�v�ry                           

Akce C - 6: Aktualizace SRPO                           

Akce C - 7: E-obec                            

Akce C - 8: Procesní �ízení obce                           

Akce C - 9: Burza pracovních p�íležitostí                            

Akce C - 10: Strategický plán MŠ a ZŠ                           

Akce C - 11: Sociální dobrovolník                           

Akce C - 12: Obec p�átelská rodin�                           

                            

D - Dopravní obslužnost                           

Akce D - 1: Obnova dopravního zna�ení                           

Akce D - 2: Plán údržby komunikací                           

Akce D - 3: Výstavba chodník�                           

Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací                           

Akce D - 5: Cyklostezky                           

Akce D - 6: Hipostezky                           

Akce D - 7: Parkovací plochy                           

Akce D - 8: Dopln�ní dopravního zna�ení                           

Akce D - 9: Rekonstrukce �ekáren                           

Akce D - 10: Bezemisní doprava                           

                            

E - Životní prost�edí                           

Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ zne�išt�ní                           

Akce E - 2: Ve�ejná zele� intravilánu                           

Akce E - 3:  Likvidace ruin                           

Akce E - 4: Územní systém ekologické stability                           

Akce E - 5: Kv�tinová obec                           

Akce E - 6: Ve�ejná zele� extravilánu                           

Akce E - 7: Plán údržby ve�ejné zelen�                           

Akce E - 8: Odolná ve�ejná zele�                           

Akce E - 9: Zadržování vody v krajin�                           

Akce E - 10: Ochrana kvality vzduchu                           

Akce E - 11: Rozvoj místní Agendy 21                           
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18/3 - tabulka: �asový harmonogram 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Akce E - 12: Plán odpadového hospodá�ství                           

Akce E - 13: Odstran�ní azbestu                           

Akce E - 14: Pasportizace ve�ejné zelen�                           

Akce E - 15: Shromaž�ování olej�                           

Akce E - 16: Canis hygiena                           

Akce E - 17: Odstra�ování nelegálních odpad�                           

Akce E - 18: Pé�e o les                           

Akce E - 19: Aktualizace povod�ového plánu                           

Akce E - 20: Protipovod�ová opat�ení                           

Akce E - 21: Diferenciace komunálního odpadu                           

Akce E - 22: Kontrola provozu kotl�                           

Akce E - 23: Omezení spalování materiálu                           

Akce E - 24: Strom republiky                           

Akce E - 25: Obnova rybníka                           

                            

F - Cestovní ruch                           

Akce F - 1: Program pé�e o kulturní d�dictví obce                           

Akce F - 2: Ekumenická duchovní obnova                           

Akce F - 3: Nau�ná stezka obce                           

Akce F - 4: Rozší�ení webových stránek                           

Akce F - 5: Aktivity regionálního charakteru                           

Akce F - 6: Pasportizace památkových objekt�                           

Akce F - 7: Program podpory cestovního ruchu                           

Akce F - 8: Projekt regionálního zviditeln�ní                           

                            

G – Zájmové aktivity                           

Akce G - 1: Srazy rodák�                           

Akce G - 2: Klub aktivních senior�                            

Akce G - 3: Malé komunitní projekty                            

Akce G - 4: Mediální propagace obce                           

Akce G - 5: Foto, audio a video archiv                           

Akce G - 6: Akademie t�etího v�ku                           

Akce G - 7: Reprezentativní vlajka obce                           

Akce G - 8: Oslavy významných výro�í                           

Akce G - 9: Zahrani�ní partnerská spolupráce                           

Akce G - 10: Nadregionální obecní spolupráce                           

Akce G - 11: Obecní slavnosti                           

Akce G - 12: Ú�ast v sout�žích                           

Akce G - 13: Slavnostní výzdoba obce                           

Akce G - 14: Smute�ní výzdoba obce                           

Akce G - 15: Pietní výzdoba obce                           

Akce G - 16: Oslavy 100 let republiky                           
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18/4 - tabulka: �asový harmonogram 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

H – Bezpe�nost                           

Akce H - 1: Požární bezpe�nost                           

Akce H - 2: Dopravní bezpe�nost                           

Akce H - 3: Osobní bezpe�nost                           

Akce E - 4: Bezpe�nost p�írody                           

Akce E - 5: Bezpe�nost h�iš	 a sportoviš	                           

Akce H - 6: Majetková bezpe�nost                           

Akce H - 7: Informa�ní a datová bezpe�nost                           

Akce H - 8: Ochrana kritické infrastruktury                           

Akce H - 9: Evakua�ní plán obce                           

Akce H - 10: Plán prevence kriminality                           

Akce H - 11: Krizový a bezpe�nostní manuál                           

Akce H - 12: Projekt bezpe�ná obec                           

Akce H - 13: Pojistná ochrana obce                           

                            

I – P�ístupnost                           

Akce I - 1: Plán rovných p�íležitostí                           

Akce I - 2: Bezbariérová ve�ejná doprava                           

Akce I - 3: Bezbariérové webové stránky                           

Akce I - 4: Generel bezbariérového �ešení obce                           

Akce I - 5: Bezbariérovost obecních objekt�                            

Akce I - 6: Bezbariérové trasy obce                           
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19/1 - tab.:  Harmonogram náklad� ( odhad ) jednorázové (tis. K�) ro�ní (tis. K�) 

A – Vybavenost     
Akce A - 1: Propojení vodovodní sít� 4 000   
Akce A - 2: P�eložka vodovodní sít� 1 500   
Akce A - 3: Výstavba vodovodní sít� 3 000   
Akce A - 4: Údržba vodovodní sít�   150 
Akce A - 5: Údržba povrchové kanalizace   50 
Akce A - 6: Rozši�ování povrchové kanalizace 3 000   
Akce A - 7: Údržba splaškové kanalizace   40 
Akce A - 8: Rozši�ování splaškové kanalizace 5 000   
Akce A - 9: Kabelizace vzdušných vedení _   
Akce A - 10: Rozši�ování ve�ejného osv�tlení 3 000   
Akce A - 11: Slavnostní ve�ejné osv�tlení 1 000   
Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce 50   
Akce A - 13: Architektonická rehabilitace fasád _  
Akce A – 14: Údržba a rozvoj MTZ   80 
Akce A - 15: Podpora pasivního odpo�inku 120   
Akce A - 16: Obnova matriky 50   
Akce A - 17: Výkup ubytovny _   
Akce A - 18: Výstavba nové ZŠ 80 000   
Akce A - 19: Adaptace bývalé radnice 12 000   
Akce A - 20: Baby park 300   
Akce A - 21: Junior park 300   
Akce A - 22: Senior park 300   
Akce A - 23: Obecní park 400   
Akce A - 24: Odkup pozemk� _   
Akce A - 25: Rekonstrukce budovy radnice 3 000   
Akce A - 26: Modernizace kancelá�í OÚ 800   
Akce A - 27: Revitalizace prostranství p�ed radnicí 900   
Akce A - 28: Pergoly kontejner� sb�rného odpadu 200   
Akce A - 29: Podzemní sb�rné  kontejnery 400   
Akce A - 30: Multifunk�ní sportovní plocha 2 800   
Akce A - 31: Nové stavební pozemky _   
Akce A - 32: Vítací tabule 200   
      
B – Ekonomika a zam�stnanost     
Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj _   
Akce B - 2: Systém pé�e o majetek _   
Akce B - 3: Katalog podnikatelských p�íležitostí 3   
Akce B - 4: Burza obchodních p�íležitostí _   
Akce B - 5: Nové pracovní p�íležitosti _   
Akce B - 6: Preference místních dodavatel�  _   
Akce B - 7: �erpání dota�ních fond� _   
Akce B - 8: Program energetických úspor 40   
Akce B - 9: Energetické aukce _   
Akce B - 10: Zvyšování energetické sob�sta�nosti 4 000   
Akce B - 11: Technika pro lesní hospodá�ství 1 000   



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  19 – náklady realizace  �  strana 3 

19/2 - tab.:  Harmonogram náklad� ( odhad ) jednorázové (tis. K�) ro�ní (tis. K�) 

Akce B - 12: Optimalizace bankovních služeb _   
Akce B - 13: Zhodnocování finan�ních prost�edk� _   
Akce B - 14: Optimalizace telekom. služeb _   
Akce B - 15: Projekty PPP _   
Akce B - 16: Obecní p�stitelská pálenice 1 200   
Akce B - 17: Plán údržby budov 20   
Akce B - 18: Obecní grantový program   150 
      
C - Lidské zdroje     
Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zam�stnanc�   30 
Akce C - 2: Zvyšování kvality práce zastupitel�   30 
Akce C - 3: Ve�ejné ankety   2 
Akce C - 4:  Vyznamenání starosty obce   3 
Akce C - 5: Obecní schránka d�v�ry   _ 
Akce C - 6: Aktualizace SRPO 30   
Akce C - 7: E-obec  250   
Akce C - 8: Procesní �ízení obce 40   
Akce C - 9: Burza pracovních p�íležitostí  _   
Akce C - 10: Strategický plán MŠ a ZŠ 40   
Akce C - 11: Sociální dobrovolník _   
Akce C - 12: Obec p�átelská rodin�   10 
      
D - Dopravní obslužnost     
Akce D - 1: Obnova dopravního zna�ení   20 
Akce D - 2: Plán údržby komunikací 20   
Akce D - 3: Výstavba chodník� 4 000   
Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací 15 000   
Akce D - 5: Cyklostezky 4 000   
Akce D - 6: Hipostezky _   
Akce D - 7: Parkovací plochy 2 500   
Akce D - 8: Dopln�ní dopravního zna�ení 150   
Akce D - 9: Rekonstrukce �ekáren 400   
Akce D - 10: Bezemisní doprava 500   
      
E - Životní prost�edí     
Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ zne�išt�ní _   
Akce E - 2: Ve�ejná zele� intravilánu   200 
Akce E - 3:  Likvidace ruin   _ 
Akce E - 4: Územní systém ekologické stability   _ 
Akce E - 5: Kv�tinová obec   40 
Akce E - 6: Ve�ejná zele� extravilánu   80 
Akce E - 7: Plán údržby ve�ejné zelen� 30   
Akce E - 8: Odolná ve�ejná zele�   30 
Akce E - 9: Zadržování vody v krajin� 5 000   
Akce E - 10: Ochrana kvality vzduchu _   
Akce E - 11: Rozvoj místní Agendy 21 _   
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Díl C. Plán  �  19 – náklady realizace  �  strana 4 

19/3 - tab.:  Harmonogram náklad� ( odhad ) jednorázové (tis. K�) ro�ní (tis. K�) 

Akce E - 12: Plán odpadového hospodá�ství 30   
Akce E - 13: Odstran�ní azbestu _   
Akce E - 14: Pasportizace ve�ejné zelen� 30   
Akce E - 15: Shromaž�ování olej�   2 
Akce E - 16: Canis hygiena   3 
Akce E - 17: Odstra�ování nelegálních odpad�   50 
Akce E - 18: Pé�e o les   300 
Akce E - 19: Aktualizace povod�ového plánu 40   
Akce E - 20: Protipovod�ová opat�ení 3 000   
Akce E - 21: Diferenciace komunálního odpadu 150   
Akce E - 22: Kontrola provozu kotl� _   
Akce E - 23: Omezení spalování materiálu _   
Akce E - 24: Strom republiky 30   
Akce E - 25: Obnova rybníka 5 000   
      
F - Cestovní ruch     
Akce F - 1: Program pé�e o kulturní d�dictví obce   40 
Akce F - 2: Ekumenická duchovní obnova   _ 
Akce F - 3: Nau�ná stezka obce 150   
Akce F - 4: Rozší�ení webových stránek 5   
Akce F - 5: Aktivity regionálního charakteru 20   
Akce F - 6: Pasportizace památkových objekt� 30   
Akce F - 7: Program podpory cestovního ruchu 15   
Akce F - 8: Projekt regionálního zviditeln�ní   40 
      
G – Zájmové aktivity     
Akce G - 1: Srazy rodák� 150   
Akce G - 2: Klub aktivních senior�    40 
Akce G - 3: Malé komunitní projekty    5 
Akce G - 4: Mediální propagace obce   2 
Akce G - 5: Foto, audio a video archiv   2 
Akce G - 6: Akademie t�etího v�ku   40 
Akce G - 7: Reprezentativní vlajka obce   15 
Akce G - 8: Oslavy významných výro�í 150   
Akce G - 9: Zahrani�ní partnerská spolupráce 40   
Akce G - 10: Nadregionální obecní spolupráce 20   
Akce G - 11: Obecní slavnosti 150   
Akce G - 12: Ú�ast v sout�žích 10   
Akce G - 13: Slavnostní výzdoba obce 60   
Akce G - 14: Smute�ní výzdoba obce 30   
Akce G - 15: Pietní výzdoba obce   5 
Akce G - 16: Oslavy 100 let republiky 60   
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Díl C. Plán  �  19 – náklady realizace  �  strana 5 

19/4 - tab.:  Harmonogram náklad� ( odhad ) jednorázové (tis. K�) ro�ní (tis. K�) 

H – Bezpe�nost     
Akce H - 1: Požární bezpe�nost   20 
Akce H - 2: Dopravní bezpe�nost   15 
Akce H - 3: Osobní bezpe�nost   5 
Akce E - 4: Bezpe�nost p�írody   15 
Akce E - 5: Bezpe�nost h�iš	 a sportoviš	   5 
Akce H - 6: Majetková bezpe�nost   2 
Akce H - 7: Informa�ní a datová bezpe�nost   40 
Akce H - 8: Ochrana kritické infrastruktury   2 
Akce H - 9: Evakua�ní plán obce 15   
Akce H - 10: Plán prevence kriminality 5   
Akce H - 11: Krizový a bezpe�nostní manuál 25   
Akce H - 12: Projekt bezpe�ná obec 20   
Akce H - 13: Pojistná ochrana obce   25 
      
I – P�ístupnost     
Akce I - 1: Plán rovných p�íležitostí 10   
Akce I - 2: Bezbariérová ve�ejná doprava 500   
Akce I - 3: Bezbariérové webové stránky 3   
Akce I - 4: Generel bezbariérového �ešení obce 40   
Akce I - 5: Bezbariérovost obecních objekt�  800   
Akce I - 6: Bezbariérové trasy obce 300   
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Díl C. Plán  �  20 – stanovení priorit  �  strana 1 

název dokumentace  : Strategický rozvojový plán obce  
     PLOSKOVICE 
ozna�ení  dokumentace : LT-1-118917 
název dokumentu  : Stanovení priorit 
ozna�ení dokumentu  : LT-1-118917-20 

Dokumentace ozna�ená LT-1-118917 je autorským dílem. Po�izování fyzických 
�i mediálních kopií, nebo �áste�ných kopií, opis� nebo �áste�ných opis� této 
dokumentace podléhá ve smyslu Autorského zákona �. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� n�kterých 
zákon� v aktuálním platném zn�ní p�edchozímu písemnému souhlasu vlastník�
autorských práv s výjimkou krátkých citací jako sou�ást kritických �lánk� a 
recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  

    

  ozna�ení    kapitola                     strana      :     

20.1 Tabulka stanovení priorit -1 ..................................... 2 

20.2 Tabulka stanovení priorit -2 ..................................... 3 

20.3 Tabulka stanovení priorit -3 ..................................... 4 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  20 – stanovení priorit  �  strana 2 

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

Akce A - 1: Propojení vodovodní sít�           

Akce A - 2: P�eložka vodovodní sít�           

Akce A - 3: Výstavba vodovodní sít�           

Akce A - 4: Údržba vodovodní sít�           

Akce A - 5: Údržba povrchové kanalizace           

Akce A - 6: Rozši�ování povrchové kanalizace           

Akce A - 7: Údržba splaškové kanalizace           

Akce A - 8: Rozši�ování splaškové kanalizace           

Akce A - 9: Kabelizace vzdušných vedení           

Akce A - 10: Rozši�ování ve�ejného osv�tlení           

Akce A - 11: Slavnostní ve�ejné osv�tlení           

Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce           

Akce A - 13: Architektonická rehabilitace fasád           

Akce A – 14: Údržba a rozvoj MTZ           

Akce A - 15: Podpora pasivního odpo�inku           

Akce A - 16: Obnova matriky           

Akce A - 17: Výkup ubytovny           

Akce A - 18: Výstavba nové ZŠ           

Akce A - 19: Adaptace bývalé radnice           

Akce A - 20: Baby park           

Akce A - 21: Junior park           

Akce A - 22: Senior park           

Akce A - 23: Obecní park           

Akce A - 24: Odkup pozemk�           

Akce A - 25: Rekonstrukce budovy radnice           

Akce A - 26: Modernizace kancelá�í OÚ           

Akce A - 27: Revitalizace prostranství p�ed radnicí           

Akce A - 28: Pergoly kontejner� sb�rného odpadu           

Akce A - 29: Podzemní sb�rné  kontejnery           

Akce A - 30: Multifunk�ní sportovní plocha           

Akce A - 31: Nové stavební pozemky           

Akce A - 32: Vítací tabule           

            

B – Ekonomika a zam�stnanost           

Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj           

Akce B - 2: Systém pé�e o majetek           

Akce B - 3: Katalog podnikatelských p�íležitostí           

Akce B - 4: Burza obchodních p�íležitostí           

Akce B - 5: Nové pracovní p�íležitosti           

Akce B - 6: Preference místních dodavatel�            

Akce B - 7: �erpání dota�ních fond�           

Akce B - 8: Program energetických úspor           

Akce B - 9: Energetické aukce           

Akce B - 10: Zvyšování energetické sob�sta�nosti           

Akce B - 11: Technika pro lesní hospodá�ství           
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Díl C. Plán  �  20 – stanovení priorit  �  strana 3 

20/2 - tabulka: Harmonogram priorit 1. 2. 3. 4. 5. 
Akce B - 12: Optimalizace bankovních služeb           

Akce B - 13: Zhodnocování finan�ních prost�edk�           

Akce B - 14: Optimalizace telekom. služeb           

Akce B - 15: Projekty PPP           

Akce B - 16: Obecní p�stitelská pálenice           

Akce B - 17: Plán údržby budov           

Akce B - 18: Obecní grantový program           

            

C - Lidské zdroje           

Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zam�stnanc�           

Akce C - 2: Zvyšování kvality práce zastupitel�           

Akce C - 3: Ve�ejné ankety           

Akce C - 4:  Vyznamenání starosty obce           

Akce C - 5: Obecní schránka d�v�ry           

Akce C - 6: Aktualizace SRPO           

Akce C - 7: E-obec            

Akce C - 8: Procesní �ízení obce           

Akce C - 9: Burza pracovních p�íležitostí            

Akce C - 10: Strategický plán MŠ a ZŠ           

Akce C - 11: Sociální dobrovolník           

Akce C - 12: Obec p�átelská rodin�           

            

D - Dopravní obslužnost           

Akce D - 1: Obnova dopravního zna�ení           

Akce D - 2: Plán údržby komunikací           

Akce D - 3: Výstavba chodník�           

Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací           

Akce D - 5: Cyklostezky           

Akce D - 6: Hipostezky           

Akce D - 7: Parkovací plochy           

Akce D - 8: Dopln�ní dopravního zna�ení           

Akce D - 9: Rekonstrukce �ekáren           

Akce D - 10: Bezemisní doprava           

            

E - Životní prost�edí           

Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ zne�išt�ní           

Akce E - 2: Ve�ejná zele� intravilánu           

Akce E - 3:  Likvidace ruin           

Akce E - 4: Územní systém ekologické stability           

Akce E - 5: Kv�tinová obec           

Akce E - 6: Ve�ejná zele� extravilánu           

Akce E - 7: Plán údržby ve�ejné zelen�           

Akce E - 8: Odolná ve�ejná zele�           

Akce E - 9: Zadržování vody v krajin�           

Akce E - 10: Ochrana kvality vzduchu           

Akce E - 11: Rozvoj místní Agendy 21           



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Díl C. Plán  �  20 – stanovení priorit  �  strana 4 

20/3 - tabulka: Harmonogram priorit 1. 2. 3. 4. 5. 
Akce E - 12: Plán odpadového hospodá�ství           

Akce E - 13: Odstran�ní azbestu           

Akce E - 14: Pasportizace ve�ejné zelen�           

Akce E - 15: Shromaž�ování olej�           

Akce E - 16: Canis hygiena           

Akce E - 17: Odstra�ování nelegálních odpad�           

Akce E - 18: Pé�e o les           

Akce E - 19: Aktualizace povod�ového plánu           

Akce E - 20: Protipovod�ová opat�ení           

Akce E - 21: Diferenciace komunálního odpadu           

Akce E - 22: Kontrola provozu kotl�           

Akce E - 23: Omezení spalování materiálu           

Akce E - 24: Strom republiky           

Akce E - 25: Obnova rybníka           

            

F - Cestovní ruch           

Akce F - 1: Program pé�e o kulturní d�dictví obce           

Akce F - 2: Ekumenická duchovní obnova           

Akce F - 3: Nau�ná stezka obce           

Akce F - 4: Rozší�ení webových stránek           

Akce F - 5: Aktivity regionálního charakteru           

Akce F - 6: Pasportizace památkových objekt�           

Akce F - 7: Program podpory cestovního ruchu           

Akce F - 8: Projekt regionálního zviditeln�ní           

            

G – Zájmové aktivity           

Akce G - 1: Srazy rodák�           

Akce G - 2: Klub aktivních senior�            

Akce G - 3: Malé komunitní projekty            

Akce G - 4: Mediální propagace obce           

Akce G - 5: Foto, audio a video archiv           

Akce G - 6: Akademie t�etího v�ku           

Akce G - 7: Reprezentativní vlajka obce           

Akce G - 8: Oslavy významných výro�í           

Akce G - 9: Zahrani�ní partnerská spolupráce           

Akce G - 10: Nadregionální obecní spolupráce           

Akce G - 11: Obecní slavnosti           

Akce G - 12: Ú�ast v sout�žích           

Akce G - 13: Slavnostní výzdoba obce           

Akce G - 14: Smute�ní výzdoba obce           

Akce G - 15: Pietní výzdoba obce           

Akce G - 16: Oslavy 100 let republiky           
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Díl C. Plán  �  20 – stanovení priorit  �  strana 5 

20/4 - tabulka: Harmonogram priorit 1. 2. 3. 4. 5. 
H – Bezpe�nost           

Akce H - 1: Požární bezpe�nost           

Akce H - 2: Dopravní bezpe�nost           

Akce H - 3: Osobní bezpe�nost           

Akce E - 4: Bezpe�nost p�írody           

Akce E - 5: Bezpe�nost h�iš	 a sportoviš	           

Akce H - 6: Majetková bezpe�nost           

Akce H - 7: Informa�ní a datová bezpe�nost           

Akce H - 8: Ochrana kritické infrastruktury           

Akce H - 9: Evakua�ní plán obce           

Akce H - 10: Plán prevence kriminality           

Akce H - 11: Krizový a bezpe�nostní manuál           

Akce H - 12: Projekt bezpe�ná obec           

Akce H - 13: Pojistná ochrana obce           

            

I – P�ístupnost           

Akce I - 1: Plán rovných p�íležitostí           

Akce I - 2: Bezbariérová ve�ejná doprava           

Akce I - 3: Bezbariérové webové stránky           

Akce I - 4: Generel bezbariérového �ešení obce           

Akce I - 5: Bezbariérovost obecních objekt�            

Akce I - 6: Bezbariérové trasy obce           
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Díl C. Plán  �  21 – stanovení odpov�dností  �  strana 1 

název dokumentace  : Strategický rozvojový plán obce  
     PLOSKOVICE 
ozna�ení  dokumentace : LT-1-118917 
název dokumentu  : Stanovení odpov�dností 
ozna�ení dokumentu  : LT-1-118917-21 

Dokumentace ozna�ená LT-1-118917 je autorským dílem. Po�izování fyzických 
�i mediálních kopií, nebo �áste�ných kopií, opis� nebo �áste�ných opis� této 
dokumentace podléhá ve smyslu Autorského zákona �. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� n�kterých 
zákon� v aktuálním platném zn�ní p�edchozímu písemnému souhlasu vlastník�
autorských práv s výjimkou krátkých citací jako sou�ást kritických �lánk� a 
recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  

    

  ozna�ení    kapitola                     strana      :     

21.1 Tabulka stanovení odpov�dností -1 ........................ 2 

21.2 Tabulka stanovení odpov�dností -2 ........................ 3 

21.3 Tabulka stanovení odpov�dností -3 ........................ 4 
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Díl C. Plán  �  21 – stanovení odpov�dností  �  strana 2 

21/1 - tabulka:  Odpov�dnost odpovídá 

A – Vybavenost   
Akce A - 1: Propojení vodovodní sít� vedení obce 
Akce A - 2: P�eložka vodovodní sít� vedení obce 
Akce A - 3: Výstavba vodovodní sít� vedení obce 
Akce A - 4: Údržba vodovodní sít� vedení obce 
Akce A - 5: Údržba povrchové kanalizace vedení obce
Akce A - 6: Rozši�ování povrchové kanalizace vedení obce 
Akce A - 7: Údržba splaškové kanalizace vedení obce
Akce A - 8: Rozši�ování splaškové kanalizace vedení obce 
Akce A - 9: Kabelizace vzdušných vedení vedení obce
Akce A - 10: Rozši�ování ve�ejného osv�tlení vedení obce 
Akce A - 11: Slavnostní ve�ejné osv�tlení vedení obce 
Akce A - 12: Kreativní revitalizace obce vedení obce 
Akce A - 13: Architektonická rehabilitace fasád vedení obce 
Akce A – 14: Údržba a rozvoj MTZ vedení obce 
Akce A - 15: Podpora pasivního odpo�inku vedení obce 
Akce A - 16: Obnova matriky vedení obce 
Akce A - 17: Výkup ubytovny vedení obce 
Akce A - 18: Výstavba nové ZŠ vedení obce 
Akce A - 19: Adaptace bývalé radnice vedení obce 
Akce A - 20: Baby park vedení obce 
Akce A - 21: Junior park vedení obce 
Akce A - 22: Senior park vedení obce 
Akce A - 23: Obecní park vedení obce 
Akce A - 24: Odkup pozemk� vedení obce 
Akce A - 25: Rekonstrukce budovy radnice vedení obce 
Akce A - 26: Modernizace kancelá�í OÚ vedení obce 
Akce A - 27:   Revitalizace prostranství p�ed radnicí vedení obce 
Akce A - 28: Pergoly kontejner� sb�rného odpadu vedení obce 
Akce A - 29: Podzemní sb�rné  kontejnery vedení obce 
Akce A - 30: Multifunk�ní sportovní plocha vedení obce 
Akce A - 31: Nové stavební pozemky vedení obce 
Akce A - 32: Vítací tabule vedení obce 

  
B – Ekonomika a zam�stnanost   
Akce B - 1: Trvale udržitelný rozvoj vedení obce 
Akce B - 2: Systém pé�e o majetek vedení obce 
Akce B - 3: Katalog podnikatelských p�íležitostí finan�ní výbor 
Akce B - 4: Burza obchodních p�íležitostí vedení obce 
Akce B - 5: Nové pracovní p�íležitosti vedení obce 
Akce B - 6: Preference místních dodavatel�  vedení obce 
Akce B - 7: �erpání dota�ních fond� finan�ní výbor 
Akce B - 8: Program energetických úspor finan�ní výbor 
Akce B - 9: Energetické aukce vedení obce 
Akce B - 10: Zvyšování energetické sob�sta�nosti vedení obce 
Akce B - 11: Technika pro lesní hospodá�ství vedení obce 
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Díl C. Plán  �  21 – stanovení odpov�dností  �  strana 3 

21/2 - tabulka:  Odpov�dnost odpovídá 

Akce B - 12: Optimalizace bankovních služeb finan�ní výbor 
Akce B - 13: Zhodnocování finan�ních prost�edk� finan�ní výbor 
Akce B - 14: Optimalizace telekom. služeb finan�ní výbor 
Akce B - 15: Projekty PPP finan�ní výbor 
Akce B - 16: Obecní p�stitelská pálenice vedení obce 
Akce B - 17: Plán údržby budov vedení obce 
Akce B - 18: Obecní grantový program finan�ní výbor 

  
C - Lidské zdroje   
Akce C - 1: Zvyšování kvality práce zam�stnanc� vedení obce 
Akce C - 2: Zvyšování kvality práce zastupitel� vedení obce 
Akce C - 3: Ve�ejné ankety vedení obce 
Akce C - 4:  Vyznamenání starosty obce vedení obce 
Akce C - 5: Obecní schránka d�v�ry vedení obce 
Akce C - 6: Aktualizace SRPO vedení obce 
Akce C - 7: E-obec  vedení obce 
Akce C - 8: Procesní �ízení obce vedení obce 
Akce C - 9: Burza pracovních p�íležitostí  vedení obce 
Akce C - 10: Strategický plán MŠ a ZŠ vedení obce 
Akce C - 11: Sociální dobrovolník vedení obce 
Akce C - 12: Obec p�átelská rodin� vedení obce 

  
D - Dopravní obslužnost   
Akce D - 1: Obnova dopravního zna�ení vedení obce 
Akce D - 2: Plán údržby komunikací vedení obce 
Akce D - 3: Výstavba chodník� vedení obce 
Akce D - 4: Rekonstrukce  komunikací vedení obce 
Akce D - 5: Cyklostezky vedení obce 
Akce D - 6: Hipostezky vedení obce 
Akce D - 7: Parkovací plochy vedení obce 
Akce D - 8: Dopln�ní dopravního zna�ení vedení obce 
Akce D - 9: Rekonstrukce �ekáren vedení obce 
Akce D - 10: Bezemisní doprava vedení obce 

  
E - Životní prost�edí   
Akce E - 1:  Eliminace „vizuálního“ zne�išt�ní vedení obce 
Akce E - 2: Ve�ejná zele� intravilánu vedení obce 
Akce E - 3:  Likvidace ruin vedení obce 
Akce E - 4: Územní systém ekologické stability vedení obce 
Akce E - 5: Kv�tinová obec vedení obce 
Akce E - 6: Ve�ejná zele� extravilánu vedení obce 
Akce E - 7: Plán údržby ve�ejné zelen� vedení obce 
Akce E - 8: Odolná ve�ejná zele� vedení obce 
Akce E - 9: Zadržování vody v krajin� vedení obce 
Akce E - 10: Ochrana kvality vzduchu vedení obce 
Akce E - 11: Rozvoj místní Agendy 21 vedení obce 
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21/3 - tabulka:  Odpov�dnost odpovídá 

Akce E - 12: Plán odpadového hospodá�ství vedení obce 
Akce E - 13: Odstran�ní azbestu vedení obce 
Akce E - 14: Pasportizace ve�ejné zelen� vedení obce 
Akce E - 15: Shromaž�ování olej� vedení obce 
Akce E - 16: Canis hygiena vedení obce 
Akce E - 17: Odstra�ování nelegálních odpad� vedení obce 
Akce E - 18: Pé�e o les vedení obce 
Akce E - 19: Aktualizace povod�ového plánu vedení obce 
Akce E - 20: Protipovod�ová opat�ení vedení obce 
Akce E - 21: Diferenciace komunálního odpadu vedení obce 
Akce E - 22: Kontrola provozu kotl� vedení obce 
Akce E - 23: Omezení spalování materiálu vedení obce 
Akce E - 24: Strom republiky vedení obce 
Akce E - 25: Obnova rybníka vedení obce 

  
F - Cestovní ruch   
Akce F - 1: Program pé�e o kulturní d�dictví obce vedení obce 
Akce F - 2: Ekumenická duchovní obnova vedení obce 
Akce F - 3: Nau�ná stezka obce vedení obce 
Akce F - 4: Rozší�ení webových stránek vedení obce 
Akce F - 5: Aktivity regionálního charakteru vedení obce 
Akce F - 6: Pasportizace památkových objekt� vedení obce 
Akce F - 7: Program podpory cestovního ruchu vedení obce 
Akce F - 8: Projekt regionálního zviditeln�ní vedení obce 

  
G – Zájmové aktivity   
Akce G - 1: Srazy rodák� vedení obce 
Akce G - 2: Klub aktivních senior�  vedení obce 
Akce G - 3: Malé komunitní projekty  vedení obce 
Akce G - 4: Mediální propagace obce vedení obce 
Akce G - 5: Foto, audio a video archiv vedení obce 
Akce G - 6: Akademie t�etího v�ku vedení obce 
Akce G - 7: Reprezentativní vlajka obce vedení obce
Akce G - 8: Oslavy významných výro�í vedení obce 
Akce G - 9: Zahrani�ní partnerská spolupráce vedení obce 
Akce G - 10: Nadregionální obecní spolupráce vedení obce 
Akce G - 11: Obecní slavnosti vedení obce 
Akce G - 12: Ú�ast v sout�žích vedení obce 
Akce G - 13: Slavnostní výzdoba obce vedení obce 
Akce G - 14: Smute�ní výzdoba obce vedení obce 
Akce G - 15: Pietní výzdoba obce vedení obce 
Akce G - 16: Oslavy 100 let republiky vedení obce 
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H – Bezpe�nost   
Akce H - 1: Požární bezpe�nost vedení obce 
Akce H - 2: Dopravní bezpe�nost vedení obce 
Akce H - 3: Osobní bezpe�nost vedení obce 
Akce E - 4: Bezpe�nost p�írody vedení obce 
Akce E - 5: Bezpe�nost h�iš	 a sportoviš	 vedení obce 
Akce H - 6: Majetková bezpe�nost vedení obce 
Akce H - 7: Informa�ní a datová bezpe�nost vedení obce 
Akce H - 8: Ochrana kritické infrastruktury vedení obce 
Akce H - 9: Evakua�ní plán obce vedení obce 
Akce H - 10: Plán prevence kriminality vedení obce 
Akce H - 11: Krizový a bezpe�nostní manuál vedení obce 
Akce H - 12: Projekt bezpe�ná obec vedení obce 
Akce H - 13: Pojistná ochrana obce vedení obce 

  
I – P�ístupnost   
Akce I - 1: Plán rovných p�íležitostí vedení obce 
Akce I - 2: Bezbariérová ve�ejná doprava vedení obce 
Akce I - 3: Bezbariérové webové stránky vedení obce
Akce I - 4: Generel bezbariérového �ešení obce vedení obce 
Akce I - 5: Bezbariérovost obecních objekt�  vedení obce 
Akce I - 6: Bezbariérové trasy obce vedení obce 


