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02. Úvod 
 
02.1 Úvodní slovo 

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v 
zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje 
obce. Jde o hlavní nástroj strategického plánování a řízení 
rozvoje obce.  

 
Tento dokument formuluje na základě dosavadního vývoje 
a současné situace v obci konkrétní představy o 
budoucnosti obce. Pomáhá plánovat využití vlastních 
prostředků a plánovat pokusy o čerpání dotací z fondů 
Evropské unie, fondů státního rozpočtu, z fondů krajského 
úřadu a dalších dotačních zdrojů. 

 
02.2  Vymezení rozsahu řešení  

 
Rozsah a míra podrobnosti řešení tohoto strategického 
rozvojového plánu obce odpovídá rozsahu objednávky. 
Řešení vychází z metodické podpory tvorby rozvojových 
dokumentů obcí zpracované v rámci naplňování vládní 
strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 
služby ( Smart Administration ).  
 

02.3  Celkový obsah dokumentace  
 
Dokumentace strategického rozvojového plánu se celkově 
skládá ze tří dílů: 
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02.4     Úvodní souhrnný p řehled 

 
Strategický rozvojový plán obce ( SRPO ) je individuální 
dokument, který řeší specifické záměry a potřeby obce  na 
svém správním území. Pro přehlednost je rozdělen na tři 
základní tématické díly. 
 

 
 
V prvním dílu dokumentace se řeší průzkum a rozbor 
informací o současném stavu podoby obce. Výsledky se 
stávají programovým východiskem pro další postup 
v návrhové části programu. 
 
Díl 1. Průzkum obsahuje následující části: 
 

� část teoretická(1) 
� část koordinační 
� část mapová 
� část fotografická 
� část průzkumová 
� část analytická 
� část syntetická 
 

 

 
 
Ve druhém dílu se formuluje základní rozvojový cíl, 
jednotlivé rozvojové osy a jejich individuální programové 
cíle. V podrobné části plánu jsou pak rozvojové osy  
naplněny konkrétními strategickými iniciativami. 
 
Díl 2. Plán obsahuje následující části: 
 

� část teoretická(2) 
� část strategická 
� část návrhová 
� časový harmonogram 
� náklady realizace 
� stanovení priorit 
� stanovení odpovědnosti 
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V závěrečném dílu je formulován teoretický i praktický 
postup implementace a řešení záměrů. Pro přehlednější 
způsob řízení projektů jsou doplněny vzorové formuláře. 
Bilanční část  a evaluační část mohou vznikat teprve 
v průběhu jeho realizace. 
 
Díl 3. Implementace obsahuje následující části: 
 

� část teoretická(3) 
� část implementační 
� část komunikační 
� část bilanční 
� část evaluační 
� část inspirační 
� část odborné přílohy 
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Na základě výsledků hodnocení průběžného plnění 
strategického plánu, vzniku nových dotačních titulů, 
kofinančních příležitostí i  s ohledem na  konkrétní 
potřeby obce bude strategický plán zpracovatelem 
aktualizován a prolongován nejpozději v roce 2020. 
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Aktualizace Strategického rozvojového plánu 
budou reagovat na změny vnitřní a vnější  
situace obce: 
 
 
� tématické změny a novinky 
 
� dotační změny a novinky 
 
� legislativní změny a novinky 
 
� sociální, společenské a bezpečnostní změny  
 

� změny v rozpočtovém určení daní  
 

� změny názorových priorit ZO 
 
� změny strategických rozvojových plánů regionu 
 
*** 


