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1 Úvod
Dokument „Strategický plán rozvoje městysu Strážný“ byl zpracován na základě objednávky
Městysu Strážný z roku 2012. Snahou tohoto strategického dokumentu je navrhnout střednědobý
rozvoj území městysu Strážný v návaznosti na již existující strategické dokumenty vyššího řádu,
kterými jsou:
-

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009–2013
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Zásady územního rozvoje České republiky
Národní rozvojový plán ČR
Národní strategický referenční rámec
Strategie Evropa 2020

Smyslem dokumentu je společné propojení zájmů a záměrů, akcí a aktivit městysu Strážný
v územně uceleném zájmovém prostoru Šumava s cílem dosažení žádoucích změn. Dalším důvodem
je možnost čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU jako prostředku
pomáhajícího snižovat ekonomické a sociální disparity mezi regiony během programovacího období
2014 – 2020.
Strategický plán rozvoje městysu Strážný konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity
stanovené strategickými dokumenty Jihočeského kraje a České republiky vyššího řádu ve formě
konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a navrhuje způsoby financování
a implementace. Jeho struktura zahrnuje tyto části:
-

-

úvodní část – účel zpracování a návaznost na další rozvojové dokumenty,
popis dokumentu, metodika zpracování,
analytická část a SWOT analýza – analýza hospodářského a sociálního stavu a vývoje,
sídelní struktury a demografie mikroregionu, charakteristika silných a slabých stránek,
příležitostí a ohrožení,
návrhová část – stanovení poslání, rozvojové vize, priorit, cílů a opatření v hlavních
oblastech rozvoje, stanovení konkrétních aktivit a návrhů projektů, včetně návrhu jejich
financování a implementace.

Při zpracování dokumentu hrála rozhodující úlohu řídící pracovní skupina složená ze zastupitelů
městysu Strážný a zástupců jednotlivých organizací, institucí a podnikatelských subjektů, které působí
ve správním obvodu městysu Strážný. Na jednáních řídící pracovní skupiny byly zformulovány poslání,
vize priority, cíle a opatření pro jednotlivé oblasti rozvoje.
Předkládaný strategický plán je koncipován tak, aby jej bylo možno přizpůsobit vývoji, a aby sloužil
jako zdroj informací či základní kámen při tvorbě dalších koncepčních materiálů. Dalším cílem
Strategického plánu rozvoje městysu Strážný je vytvoření podmínek udržitelného rozvoje, který bude
v souladu s ochranou životního prostředí.
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Činnost pracovních skupin byla koordinována a usměrňována vybraným zpracovatelem, kterým
byl tým Novi Solutions.
Zpracování dokumentu probíhalo v několika etapách. V první fázi projektu se uskutečnil sběr
informací, a to jak primárních – přímé zjišťování formou dotazníkového šetření, tak sekundárních –
statisticky sledovaná data od Českého statistického úřadu.
Na prvním setkání všech členů pracovních skupin byla prezentována metodika zpracování
strategického plánu. Na schůzkách pracovních skupin byly projednávány výstupy z jednotlivých částí
strategického plánu. Každá část plánu byla prodiskutována s členy pracovní skupiny. Členové
pracovní skupiny byli vybráni ze Zastupitelstva městysu Strážný, pracovníků státní správy
a samosprávy, zástupců odborných institucí, partnerů soukromého a neziskového sektoru.
Na základě informací shromážděných během zpracovávání analytické části byla vytvořena SWOT
analýza.
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2 VÝCHOZÍ SITUACE
2.1 Historické souvislosti

2.2 Členství na úrovni MAS a mikroregionu
Městys Strážný je součástí svazku Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko. Svazek vznikl v roce
1999 za účelem regionálního rozvoje. Díky členství v Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko je
Strážný součástí Místní akční skupiny Chance in nature. Jedná se o sdružení podnikatelů, neziskových
organizací a veřejného sektoru působících na území Jihočeského kraje.

Strážný

Strážný

MAS
Chance
in
Nature

Mikroregio
n Horní
Vltava Boubínsko
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2.3 Sídelní struktura a obyvatelstvo
Současná sídelní struktura je tvořena 4 místními částmi a 8 katastrálními územími. Místní
části městysu Strážný jsou Strážný, Kořenný, Hliniště a Řasnice. V minulosti zahrnovala sídelní
struktura městysu Strážný také tyto místní části (osady) – Dolní Cazov, Dolní Světlé hory, Horní Světlé
hory, Stodůlky, Silnice, Žlíbky a Samoty. Tyto místní části (osady) jsou již dnes zaniklé. Důvody jejich
zániku
lze
najít
v historii obce
–
odsun
německého obyvatelstva a vznik
přísně
hlídaného hraničního pásma.

4 místní části

Celková
rozhola: 49,64
km²

Strážný

8
katastrálních
území

Počet
obyvatel: 432

V roce 2010 byl průměrný věk obyvatelstva městysu Strážný 34,0 let. Ve srovnání s průměrným
věkem za okres Prachatice (40,1 let) je rozdíl značný (o 6 let nižší). Srovnání průměrného věku
obyvatel městysu Strážný a Jihočeského kraje (40,9 let) mluví opět ve prospěch Strážného (o 6,9 let).
Stejně příznivě vychází porovnání s průměrným věkem obyvatel NUTS II Jihozápad (41,0 let, 7,0 let)
a České republiky (40,8; o 6,8 let). Z těchto dat (viz graf) vyplývá, že je Strážný ve srovnání s dalšími
územními jednotkami mladou obcí, což může mít pozitivní důsledky, ale zároveň se na tento fakt
musí brát zřetel při plánování rozvoje obce.
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Obyvatelé

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel
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Graf 2 Vývoj indexu stáří 2001 – 2010
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Zdroj: Český statistický úřad

V roce 2010 byl průměrný věk obyvatelstva městysu Strážný 34,0 let. Ve srovnání s průměrným
věkem za okres Prachatice (40,1 let) je rozdíl značný (o 6 let nižší). Srovnání průměrného věku
obyvatel městysu Strážný a Jihočeského kraje (40,9 let) mluví opět ve prospěch Strážného (o 6,9 let).
Stejně příznivě vychází porovnání s průměrným věkem obyvatel NUTS II Jihozápad (41,0 let, 7,0 let)
a České republiky (40,8; o 6,8 let). Vývoj průměrného věku ve sledovaném období prošel
několika změnami – nejprve klesal, a to až do roku 2007, po té nabral narůstající tendenci.
Mezi faktory, které se podílí na zvyšování průměrného věku, patří: nízká porodnost, úbytek
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obyvatelstva přirozenou měnou, odstěhování mladých lidí (za lepšími pracovními podmínkami)
a zvyšující se délka života.

2.4 Vodohospodářská infrastruktura
Dle
informací
poskytnutých
z Úřadu
městysu
Strážný
je
vodohospodářská
infrastruktura v současné době dostačující a to vzhledem k tomu, že rekonstrukce byla ukončena a
byla použita nová technologie a stoky byly vystavěny i na místa možné nové výstavby.
V současnosti se počítá jen s drobnými opravami, které budou vznikat opotřebením materiálu,
vzhledem k tomu, že realizace probíhala 15 let v několika fázích.

Kanalizace

ČOV

Vodovod

dostačující vodohospodářská infrastruktura
městysu Strážný
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2.5 Doprava

Silniční infrastruktura

Železniční doprava

Autobusová doprava

• hlavní tah č. 4: Praha Strážný - SRN
• silnice I. - IV. třídy
• různý technický stav
komunikací
• zpracovaný pasport
místních komunikací

• žádné vlakové trasy
přímo v obci
• nejbližší stanice v Lenoře
(10 km od Strážného)

• nižší autobusová
obslužnost
• cca 6 spojů v pracovní
dny
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2.6 Ekonomické prostředí a trh práce
Struktura ekonomické základny městysu Strážný je zaměřena především na terciární sektor.
To odpovídá i vývoji ekonomické základny Strážného v minulosti. Průmysl a zemědělství nebyly příliš
rozšířeny, zatímco služby zde byly rozšířeny více.
Tabulka 1 Ekonomické subjekty v městysu Strážný

Počet
podnikatelských
subjektů celkem

Zemědělství,
lesnictví,
rybolov

Průmysl

Stavebnictví

219

31

4

5

Doprava a spoje

Obchod,
prodej.
a opravy.

Ostatní
obchodní
služby

Veřejná
správa,
obrana,
penz. soc.
pojis.

2

132

16

1

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka 2 Míra registrované nezaměstnanosti v procentech
Rok

2001

2002

2003

2004

2005 (dos.)

2006 (dos.)

2007 (dos.)

2008 (dos.)

2009 (dos.)

2010 (dos.)

8,81

10,06

9,43

9,43

7,55

7,55

6,92

8,81

12,58

10,69

Zdroj: Český statistický úřad

Ze srovnání míry registrované nezaměstnanosti městysu Strážný s vyššími územními celky vyplývá,
že městys Strážný ohrožuje vysoká nezaměstnanost zejména oproti SO ORP Vimperk. Nicméně je
třeba brát v úvahu, že v turisticky atraktivním regionu se může jednat zejména o sezónní
nezaměstnanost. V červenci roku 2010 dosahovala nezaměstnanost v obci Strážný jen 5,7 %
a v červenci roku 2011 8,8 %.
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2.7 Občanská vybavenost
Strážný zajišťuje pro své občany širokou škálu občanské vybavenosti, jako je například Mateřská
a základní škola, Lyžařský areál či knihovna s možností připojení k internetu.

Hasiči, pošta,
policie
Stravovací,
ubytovací
kapacity,
obchod s
potravinami

Lyžařský areál

Knihovna
s připojením
k internetu

Občanská
vybavenost
městysu
Strážný

Hřiště,
tělocvična,
fitness
centrum,
skatepark

Mateřská a
základní škola
(1. - 5. st.)

Kulturní
zařízení
Lékař a
lékárna
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2.8 Kultura, sport a památky
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3 SWOT ANALÝZA
3.1 Metodika
Vrcholným aktem v rámci zpracování Analytické části strategického plánu rozvoje městysu Strážný
je zpracování SWOT analýzy. SWOT analýza je svým charakterem koncepčním dokumentem
či rámcem,
jež
usnadňuje
porovnání
vnitřních
silných
a slabých
stránek
s vnějšími příležitostmi a ohroženími.
Vytvoření SWOT analýzy městysu Strážný napomůže definovat prostředí a dále na základě
jejího zpracování stanovit priority a cíle pro konkrétní záměry v období 2014 – 2020, které se budou
na popisovaném území realizovat.
SWOT analýza se dělí na vnitřní a vnější prostředí. Vnitřní prostředí zachycuje silné a slabé stránky
popisovaného území.
Vnější prostředí popisuje příležitosti a ohrožení, jež je těžké či spíše nemožné ovlivnit z pozice
obce. Pro tvorbu strategie jsou důležité následující příležitosti a hrozby:
-

Legislativní změny
Ekonomické změny
Sociální a politické změny
Demografické změny
Národní a mezinárodní infrastruktura

Na základě definování silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení je získán podkladový
materiál pro stanovení priorit, opatření a cílů popisovaného území.
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Silné stránky

Slabé stránky

- bohatá historie
- výhodná geografická poloha

- vnímání / obraz Strážného

- silná obchodní tradice

- nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu

- relativně věkově mladá obec

- omezení rozvojových plánů výkonem státní správy

- klidné a zdravé prostředí

- neurpavený vzhled obce a okolí

- fungující systém odpadového hospodářství

- vnímání Správy NP a CHKO Šumava občany
Strážného

- dostačující občanská vybavenost

- prostituce

- využití obnovitelných zdrojů, bez ekologických
zátěží

- nedostatečná komunikace a PR

- herní průmysl

- odchod mladých lidí

- členství ve svazcích

- národní struktura obyvatelstva

- produkty cestovního ruchu pro zimní i letní sezonu

- nedostatek podnikatelské invence

- dobrá silniční dostupnost
- územní plán
- definované rozvojové
plochy

SWOT
Příležitosti
- zakořenění obyvatel
- specifická oblast republikového významu
Šumava SOB 1
- změna vnímání Strážného
- využití značky „Národní park“
- rozvoj podnikání
v oblasti šetrného cestovního ruchu
- rozvoj cyklotras a cyklostezek, hippostezek, pěších
a běžeckých tras
- fungující komunikace se Správou NP
a CHKO Šumava
- vybudování informačního centra

Ohrožení
- nový zákon o NP Šumava
- ukončení provozu školy z důvodu nedostatku dětí
- záměr výstavby vysokotlakého plynovodu
- Politická situace v ČR , hospodářská krize, krize
Eurozóny
- dotační systém ČR
- loterijní zákon
- přírodní živly

- podpora podnikatelského prostředí
- vybudování infrastruktury pro rozvoj podnikání a CR
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4 Poslání a vize městysu Strážný
4.1 Poslání městysu Strážný
Při stanovování poslání městysu Strážný bylo nezbytné vycházet ze zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, kde je v §2 stanoveno následující: „Obec pečuje o všestranný rozvoj rozvojového území
a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“
Pracovní skupina se jednomyslně, po provedených analýzách, rozhodla pro následující definici
poslání městysu:

STRÁŽNÝ

PŘÍVĚTIVÁ BRÁNA DO ZEMĚ
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4.2 Vize městysu Strážný
Vize byla definována jako cílový stav, respektive jako sdílená představa o tom, jak by měla obec
v roce 2020 vypadat.
Strážný bude v roce 2020 obcí, ve které žijí
spokojení obyvatelé s pocitem
hrdosti a sounáležitosti ke svému domovu.
Je to místo chránící svou tradici a kulturní
bohatství, a vytvářející vhodné prostředí
při respektování udržitelného rozvoje.
Strážný je bezpečným místem, kde
zmizela prostituce, má rehabilitovanou dobrou
image vhodnou pro regionální a tradiční obchod
na hranici a je výchozí základnou pro aktivní
dovolenou v letním, zimním i mimosezónním
období.
Strážný láká na obchod - leží na hranici;

Strážný je bezpečná obec s nízkým výskytem
společensky nežádoucích jevů s vysokou mírou
prevence, vyhovující zdravotní péčí
a sociálními službami ve spolupráci se zadavateli,
poskytovateli a uživateli.

Strážný jako místo tradičního prodeje;
Strážný jako místo koncentrace typických šumavských
výrobků;
Strážný jako obchodní centrum;
Strážný jako místo pro nezávazná setkání a jednání;

Obec s fungující a hospodárnou infrastrukturou, která
nezatěžuje životní prostředí a nenarušuje vzhled obce;

Strážný jako místo vhodné pro pořádání konferencí, jednání
na úrovni včetně aktivní formy odpočinku, či klidné strávení
volného času;

Obec, která podporuje podnikání s dostačující škálou
služeb, které vytvoří optimální pracovní příležitosti;

Strážný jako místo zklidnění stresujících civilizačních efektů;
Obec je zdravá a čistá a má image místa, ve kterém žijí
spokojení obyvatelé s pocitem hrdosti a sounáležitosti ke
svému domovu;
1

Obec se rozvíjí v souladu s principy udržitelného rozvoje ;

Obec s vysokou kvalitou veřejné správy, s otevřeným
a průhledným rozhodováním. Rozhodnutí jsou
přijímána s ohledem na dlouhodobé dopady a je
zajištěna zpětná vazba - respekt k občanům;
Obec s aktivním partnerstvím mezi úřadem
a organizacemi a spolky v obci.

Obec má zavedený systém péče o životní prostředí, chrání
přírodu a krajinu, respektuje svou kapacitu a limity území
a vytváří dobré životní prostředí pro své občany;

1

Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje lidské
společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním
životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím
v co nejméně pozměněné podobě. Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní
úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické
rozmanitosti pro současné a příští generace“. Podle českého zákona o životním prostředí je jím „takový rozvoj,
který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.
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5 STRATEGICKÝ RÁMEC
Priorita 1 Kvalita života
•1. strategický cíl: Zakořenění obyvatel - tzn. vytvářet podmínky pro spokojený život obyvatel prostřednictvím podpory sociální stability,
společenského a komunitního života a to vše s cílem minimalizace společensky nežádoucích jevů a kriminality.
•2. strategický cíl: Vzdělávání - rozvíjet a podporovat vzdělanostní potenciál obyvatel v návaznosti na adaptabilitu, podporu podnikání, zvýšení
zaměstnanosti zejména v oblasti cestovního ruchu.
•3. strategický cíl: Zlepšení vnímání Městysu Strážný

•4. strategický cíl: Zlepšování zdravotnické a sociální péče

Priorita 2 - Životní prostředí
•1. strategický cíl: Podporovat rozvoj evironmentálně efektivně fungující obce v souladu s principy udržitelného rozvoje

Priorita 3 - Podnikání a zaměstnanost
•1. strategický cíl: Vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a optimální nabídku pracovních příležitostí prostřednictvím podpory nových
podnikatelských aktivit zejména v oblasti cestovního ruchu, obchodu, služeb a OZE atd.

Priorita 4 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (viz samostatný strategický dokument)
•1. Vybudovat kvalitní infrastrukturu a služby pro cestovní ruch a volný čas v přímé vazbě na vytváření nabídky podnikatelských a pracovních
příležitostí

Priorita 5 - Efektivní úřad
•1. strategický cíl: Zajistit vysokou kvalitu služeb veřejné správy
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Priorita 1

KVALITA ŽIVOTA
priorita 1
KVALITA ŽIVOTA

1. SC

Zakořenění
obyvatel

VESNICE ROKU Zapojení do
soutěže

Vytváření
podmínek pro
bydlení pro
rodiny s dětmi

Rozvíjení kultury
a kulturního
prostředí v obci

3. SC

2.SC

Zlepšení vnímání
Městysu Strážný

podpora
celoživotního
vzdělávání
obyvatel

Efektivní
prezentace

Zvýšit kvalitu a
dostupnost
služeb

podpora
mimoškolních
aktivit - prevence
sociopatologickýc
h jevů

Zpracování
marketingové a
komunikační
strategie

Zlepšení kvality
pro seniory

Vzdělání

Zajištění
bezpečnosti
obyvatelstva v
krizových
situacích

Rozvoj vzdělávací
infrastruktury v
závislosti na
demografické
křivce

Podpora sportu
(infastruktura +
aktivity)

Podpora spolkové
činnosti

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
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4. SC
Zlepšování
zdravotnické a
sociální péče
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PRIORITA 1
Kvalita života
STRATEGICKÝ CÍL 1.1
Zakořenění obyvatel - tzn. vytvářet podmínky pro spokojený život obyvatel
prostřednictvím podpory sociální stability, společenského a komunitního života a to vše
s cílem minimalizace společensky nežádoucích jevů a kriminality.

Opatření

Aktivita
Rozvíjení kultury a kulturního prostředí v obci.
Zachovávat a rozšiřovat místní zvyky, lidové
tradice a řemesla.

1.1.1 Vesnice roku – zapojení se do soutěže

Podpora sportu (infrastruktura + aktivity)
Podpora spolkové
činnosti.
Podporovat
volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Podpořit využití stávajícího bytového fondu.

1.1.2 Vytváření podmínek pro bydlení rodin
s dětmi

1.1.3 Zajištění
bezpečnosti obyvatelstva v krizových situacích

Vytvořit podmínky pro novou bytovou výstavbu
v návaznosti na územní plán obce
Využít hromadných komunikačních prostředků
a všech dostupných prostředků propagace,
zejména i místního rozhlasu,
Osvěta a vzdělávání v oblasti krizového řízení.
Podpora činnosti hasičského záchranného sboru

STRATEGICKÝ CÍL 1.2
Vzdělávání - rozvíjet a podporovat vzdělanostní potenciál obyvatel
v návaznosti na adaptabilitu, podporu podnikání, zvýšení
zaměstnanosti zejména v oblasti cestovního ruchu.

1.2.1 Rozvoj vzdělávací infrastruktury

Rozvoj stávající vzdělávací infrastruktury
v obci v závislosti na demografické křivce.
Podporovat vznik nové infrastruktury vedoucí
k pořádání konferencí, obchodních setkání atp.
Podpořit rozšiřování mimoškolních aktivit jako
součást systému prevence sociopatologických
jevů

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
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1.2.2 Podpora celoživotního vzdělávání
obyvatel

Realizovat organizovanou formou (formální),
nebo prostřednictvím individuální zájmové
činnosti (neformální)
nebo
spontánně,
vzdělávací projekty pro všechny a obyvatele
i návštěvníky
obce
a tím
navázat
na tradici vzdělávání, obchodu a služeb.

STRATEGICKÝ CÍL 1.3
ZLEPŠENÍ VNÍMÁNÍ MĚSTISU STRÁŽNÝ - „Pozitivním způsobem "očistit" jméno obce tak, aby
obec (i s okolím) byla přívětivé místo k životu pro stálé obyvatele i sezónní návštěvníky,
s vybudovanou infrastrukturou pro rozšíření spektra činností.“

Zvýšit pozitivní povědomí o obci a posílit
sounáležitost s obcí prostřednictvím PR aktivit
vně i dovnitř obce, vydávat textové propagační
materiály, knihy apod. Propagovat tradice,
sportovní infrastrukturu, obchodní příležitosti,
krásy přírody, tradice atd.

1.3.1 Zlepšení vnímání městysu Strážný

Zpracování
marketingové
a komunikační
strategie – v návaznosti na ne příliš lichotivé
vnímání obce způsobené především prostitucí,
venkovními tržišti apod. je nutné zpravovat
komunikační a marketingovou strategii. Bude
nutné vyvíjet naprosto cílené kroky vedoucí
k očištění jména Strážný především z důvodu
zvýšení návštěvnosti turistů, které povede
k efektivnímu zvýšení ekonomického přínosu
nejen z oblasti cestovního ruchu, ale také
navázání,
pokračování
a rozvoji obchodní
tradice. Toto vše má přispět k vytvoření
takových nových pracovních míst, která budou
přijatelná pro mladé rodiny s dětmi.

STRATEGICKÝ CÍL 1.4
ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ PÉČE

1.4.1 Zvýšení kvality
a dostupnosti zdravotnických a sociálních
služeb

Vytvořit
efektivní
a funkční
v oblasti zdravotnické a sociální péče.

služby

Podpořit činnost stávajících zdravotnických
a sociálních služeb.
Zlepšení kvality sociální a zdravotní péče pro

Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
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seniory
Zapojit se do systémů služeb sociální
a zdravotní péče na úrovni vyšších územních
celků (např.: komunitní plánování sociálních
služeb na území SO ORP apod.)
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Priorita 2

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Priorita 2
Životní prostředí

Zlepšení stavu ovzduší

Zkvalitnění nakládání s
odpady

Podpora ekologických
způsobů vytápění
alternativních zdrojů
energie

Rekonstrukce či
budování vhodné
infrastruktury pro
nakládání s odpady.

Environmentální
vzdělávání

Budování/rekonstrukce
infrastruktury pro
environmentální
vzdělávání a výchovu.

Pořádání a podpora
vzdělávacích aktivit v
oblasti EVVO

Postupná náhrada
lokálního vytápění
systémy, které budou v
souladu se zlepšením
kvality ovzduší.
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Obnova a údržba
vzhledu obce

Technická infrastruktura

Údržba a úprava
veřejných prostranství,
dětských hřišť,
sportovoišť atd...

Kompletní rekonstrukce
a modernizace
vodohosp.

Obnova a údržba
historických památek

Rekonstrukce a
modernizace silniční sítě
a veřejných prostranství

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ
ZKRÁCENÁ VERZE
PRIORITA 2
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STRATEGICKÝ CÍL 2.1
ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ, ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OCHRANA PŘÍRODY
Opatření

Aktivita
Podpora plynofikace, ekologických způsobů vytápění
a alternativních zdrojů energie.
Postupná náhrada lokálního vytápění systémy, které
budou v souladu se zlepšením kvality ovzduší.

2.1.1 Zvýšení kvality ovzduší

2.1.2 Zkvalitnění nakládání s odpady

Podporovat využití alternativních zdrojů energie pro
ekologicky šetrný způsob dopravní obsluhy (např.
doprava linková, fakultativní, doplňková a specifická,
provoz ubytovacích zařízení, provoz parkovacího
systému, gps navigace atraktivních míst, infoservis,
slevové karty, vytváření pobytových programů
s kombinovanou dopravou, atd.)
Rekonstrukce či budování vhodné infrastruktury pro
nakládání s odpady.
Budování/rekonstrukce
infrastruktury
environmentální vzdělávání a výchovu.

pro

2.1.3 Environmentální vzdělávání
Pořádání
a podpora vzdělávacích
v oblasti EVVO.

Údržba a úprava veřejných
hřišť, sportovišť atd...

prostranství,

aktivit

dětských

2.1.4 Obnova a údržba vzhledu obce
Obnova a údržba historických památek

Kompletní
rekonstrukce
vodohospodářské infrastruktury.
2.1.5 Technická infrastruktura

a modernizace

Rekonstrukce a modernizace silniční sítě a veřejných
prostranství
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Priorita 3

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Priorita 3
Podnikání a
zaměstnanost

Pravidelná setkávání
představitelů obce s
místními podnikateli

Podpora a rozvoj
drobného, malého a
středního podnikání

Informační schůzky
spojené s veřejnou
prezentací záměrů obce
souvisejícíc s
podnikatelskými
příležitostmi

Rekonstrukce bývalých
kasáren a jejich přeměna
na prostory vhodné pro
podnikání

Obnovení obecního s.r.o.
- vytvoření pracovních
příležitostí

Zapojení místních
podnikatelů do
důležitých obecních
rozhodnutí.
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PRIORITA 3
PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
STRATEGICKÝ CÍL 3.1
Vybudovat kvalitní infrastrukturu a služby pro rozvoj obchodu, cestovní ruchu a volného
času v přímé vazbě na vytváření nabídky podnikatelských a pracovních příležitostí.

Opatření

3.1.1 Pravidelná setkávání představitelů obce
s místními podnikateli

Aktivita
Informační
schůzky
spojené
s veřejnou
prezentací
dlouhodobých
záměrů
obce
souvisejících s podnikatelskými příležitostmi.
Zapojit místní podnikatele do projednávání
důležitých obecních rozhodnutí.
Vytvoření databáze nevyužitých nemovitostí
a prostor na území obce, které je možné využít
pro podnikatelské aktivity.
Podpora výroby, prodeje a propagace místních
produktů a tradičních výrobků.

3.1.2 Podpora a rozvoj drobného, malého
a středního podnikání

Podpora rozvoje
podnikání
ve
službách,
zejména v oblasti cestovního ruchu, obchodu,
vzdělávání, tradičních produktů atd.
Podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných pro
podnikání.
Prostory pro drobné podnikání a služby: obec
zhodnotí
stav a možnosti nedostatečně
využívaných ploch v majetku obce a vhodné
prostory připraví pro účely pronájmu drobným
podnikatelům.
Podporovat vznik PPP partnerství.

3.1.3 Obnovení obecního s.r.o.

Vytvoření nových pracovních míst.
Zajišťování nezbytných služeb pro obec.
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Priorita 5

EFEKTIVNÍ ÚŘAD

Efektivní úřad

Zefektivnění služeb veřejné
správy

Rozvoj programového a
technického vybavení

Strategické a územní
plánování

Zjednodušení výkonu státní
správy a samosprávy a
komunikace s občany
propojením
informačníhosystému.

Vypracování plánu rozvoje
obce včetně strategie CR.

Pořízení kvalitnějších
informačních systémů.

Zpracování pasportu místních
komunikací

Vzdělávání zaměstnanců
úřadu.

Zpracování generelu
cyklotras, , pěších tras a
naučných tras vedoucích v
katastru obce

Aktivní komunikace dovnitř i
vně obce.

Zpracování/aktualizace ÚP

Příprava projektové
dokumentace a projektů k
čerpání finančních prostředků
pro rozvoj obce

Vstřícný postoj a chování
pracovníků úřadu vůči
občanům a dalším subjektům.
Novi Solutions, IČ: 606 26 160,
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Rozvoj regionální a zahraniční
spolupráce (průřezově všemi
prioritami za účasti spolků a
podnikatelů či jednotlivců)

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSU STRÁŽNÝ
ZKRÁCENÁ VERZE
PRIORITNÍ OBLAST 5
EFEKTIVNÍ ÚŘAD
STRATEGICKÝ CÍL 5.1
ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ KVALITY SLUŽEB VEŘEJNÉ SPRÁVY
Opatření

Aktivita
Zjednodušení výkonu státní správy a samosprávy
a komunikace s občany propojením informačního systému.

Pořízení kvalitnějších informačních systémů veřejné správy,
zabezpečení jejich vzájemného propojení, zavádění
znalostních systémů v územní veřejné správě.
5.1.1 Zefektivnění služeb veřejné správy

Vzdělávání zaměstnanců úřadu.
Aktivní
komunikace
podnikateli apod.).

dovnitř

obce

(s občany,

Vstřícný postoj a chování pracovníků obecního úřadu
vůči občanům a dalším subjektům.
Aktivní komunikace ven z obce (s investory, zájemci o
bydlení apod.).

5.1.2 Rozvoj programového a technického vybavení

Investice
do
zavádění
a rozvoje
programového
a technického
vybavení,
zkrácení
cyklu
obměny
zejména technického vybaven.í
Rozvoj a využívání informací a služeb v oblasti GIS.
Vypracování a implementace strategického plánu rozvoje,
strategického
plánu
rozvoje
cestovního
ruchu
a marketingové strategie.

5.1.3 Strategické a územní plánování

Zpracování pasportu místních komunikací.
Zpracování generelu cyklotras, pěších tras a naučných
tras vedoucích v katastru obce.
Zpracování/aktualizace ÚP.
Identifikace vhodný rozvojových záměrů

5.1.4 Příprava projektové dokumentace a projektů
k čerpání finančních prostředků na rozvoj obce

Zpracování jednotlivých rozvojových záměrů do maximální
projektové přípravy (projektové dokumentace, vypořádané
vlastnické vztahy, stavební a územní řízení apod.)
Zpracování integrovaných projektů
Identifikace vhodných dotačních prostředků, fund-raising.

5.1.5 Rozvoj regionální a zahraniční spolupráce

Integrované projekty týkajících se všech
za účasti spolků a podnikatelů či jednotlivců.

priorit
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