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2.1 Úvod 

 
Tento Strategický rozvojový plán vznikl společnou 
iniciativou obyvatel, místních zájmových organizací  
a zastupitelstev spádových obcí. 
 
Plán vychází z koncepčních dokumentů kraje, České 
republiky a Evropské unie. 
Obsahuje základní cílovou vizi, programové cíle hlavních 
priorit a opatření k jejich postupné realizaci. 
 
 

 
 

Proces, který vede od současného výchozího stavu 
k požadovanému cílovému stavu lze obecně označit  
za – cestu zm ěny . Je to soubor kroků, opatření, aktivit, 
jejichž postupným naplněním dojde k realizaci záměru. 
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Na proces strategického plánování lze nahlížet  
z pozice analýzy budoucích pot řeb. V tomto p řípadě 
lze veškeré zám ěry rozd ělit na t ři samostatné sekce:  
 
 
● Co odstranit? 
Z pohledu analýzy a predikce budoucích potřeb je možné 
definovat procesy, objekty nebo mechanismy, které bude 
vhodné opustit ( např. pronajmout, prodat, zlikvidovat ). 
 
 
● Co udržovat? 
Velká většina aktivit na úrovni komunální samosprávy  
se věnuje údržbě současného stavu. Převzít, udržovat  
a později  opět předat  správu obce v uspokojivém stavu, 
je bezesporu náročný úkol. 
 
 
● Co vytvo řit? 
Z pohledu analýzy a predikce mohou vyplynout nové 
potřeby, které bude třeba realizovat. Je ovšem třeba 
pamatovat na to, že vše nové bude třeba dále udržovat.  
A provozní náklady se mohou stát pro rozpočet obce  
daleko větší zátěží, než jednorázové náklady pořizovací. 
 
 
 
 
 

2.2 Struktura SRPO  
 

2.2.1 Východiska 
 
Strategický rozvojový plán obce je koncepční dokument, 
který podrobně řeší možnosti a způsoby rozvoje svazku 
obcí na výhledové plánovací období 2016 – 2030.  
 
Vychází z průzkumu vývoje obcí v předchozích letech, 
podrobně analyzuje současný stav a reflektuje výsledky 
dotazníkového šetření u obyvatel. 
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Svazek obcí se rozhodl strategický dokument, který bude 
obsahovat základní rozvojové směry budoucího vývoje na 
období 2016 – 2030. Vedle velkých a náročných projektů 
do infrastruktury jsou nadále definovány i drobné akce, 
které by měly jednak zlepšit stav obce a zároveň zlepšit 
životní podmínky obyvatel.  
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2.2.2 Základní části 
 

 
 

 
 
 
Strategický rozvojový plán obce se skládá z p ěti 
základních částí: 
 
● Průzkumová část 
kvantifikuje dosavadní vývoj a současný stav  
 
● Analytická část 
hodnotí dosavadní vývoj a současný stav  
 
● Návrhová část 
navrhuje základní cílovou vizi ( hlavní rozvojový cíl ), 
programové cíle  ( strategické tématické priority )  
a taktický akční plán opatření 
 
● Realizační část 
realizační část obsahuje metodiku projektového řízení, 
která s pomocí metodických listů podporuje všechny 
pracovní fáze  
 
● Bilan ční část 
zpětně hodnotí předchozí kroky. Bilanční část tohoto 
strategického rozvojového plánu vznikne až v průběhu 
plánovacího období realizace a bude obsažena 
v samostatných ročních hodnotících zprávách 
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2.3 Metodika zpracování SRPO 
 

 
 
Strategický rozvojový plán svazku obcí je zpracován podle 
Metodiky tvorby programu rozvoje obce, kterou vydalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tématický rozsah 
řešení programu reflektuje velikost předmětných obcí, 
stanovený plánovací horizont a dohodnutou míru 
podrobnosti zpracování. 
 
Strategický rozvojový plán vzniká inspira ční 
spoluprací ze t ří zdroj ů: 
 
● obyvatelé obcí 
● zastupitelé obcí 
● zpracovatel strategického plánu 
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2.3.1 Analytická část strategického plánu 
 
 
 
 
Analytická část SRPO hodnotí vývoj a stav jednotlivých 
význačných ekonomických, kulturně-historických, 
společenských, ekologických a dalších ukazatelů a jevů  
a na základě rozboru těchto ukazatelů odhaluje příčiny  
a důsledky jejich vývoje. Je posuzován současný stav  
a vývoj základních ukazatelů v obcích (jak kladné,  
tak záporné stránky rozvoje obcí).  
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2.3.1.1 Tématické oblasti analytické části 

 

● Historie 
● Obyvatelstvo 
● Ekonomika 
● Rozvojová dokumentace 
● Technická infrastruktura 
● Doprava  
● Občanská vybavenost 
● Životní prostředí 
● Správa obce 
● Zájmové aktivity 
● Péče o děti, seniory a handicapované osoby 

 

 
 
2.3.1.2 SWOT analýza 
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 SILNÉ STRÁNKY / STRENGTH 
 SLABÉ STRÁNKY / WEAKNESS 
 PŘÍLEŽITOSTI / OPPORTUNITY 
 OHROŽENÍ / THREAT 

 
 

 
 
 
2.3.2 Návrhová část strategického plánu 

 
2.3.2.1 Stanovení cíl ů  
 

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

 
•  programové cíle  ( dílčí dlouhodobé strategické priority ) 
s časovým horizontem realizace shodným se strategickým 
cílem. Tyto dílčí cíle se stanoví pro každý tématický okruh 
a jejich splnění představuje i splnění strategického cíle.  
  
Cílem v předmětné oblasti se rozumí změna, kterou 
požadujeme a které chceme v této oblasti dosáhnout v 
určitém stanoveném termínu. U každé změny je třeba 
respektovat dlouhodobé působení, které je možno 
charakterizovat dvěma vlastnostmi: 
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• pozorovatelnost zm ěny  (v průběhu realizace kroků k 
dosažení cíle musí být zřejmé, že se stanovený cíl 
skutečně naplňuje – viz . indikátor změn) 
 
• měřitelnost, p říp. hodnotitelnost zm ěny  (v průběhu 
naplňování cíle musíme mít možnost změřit či zhodnotit 
dosavadní výsledky a porovnat je s výsledky 
požadovanými, plánovanými) 
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2.3.2.2 Stanovení taktického plánu ak čních opat ření 

 
Na základě identifikace hlavního rozvojového cíle a dílčích 
dlouhodobých strategických priorit jednotlivých 
tématických okruhů se stanoví taktický plán konkrétních 
akcí, kterými bude plnění strategického rozvojového plánu 
obce postupně naplněno. 
 
 

 
 

 
 
 
 
2.3.2.3 Finanční harmonogram 

 
Pro financování záměrů obce chceme čerpat z jiných 
dotačních titulů (např. ministerstva zemědělství, případně 
ministerstva kultury, krajské, státní a evropské  dotační 
tituly), jiných zdrojů (např. granty nadací apod.) i jiných 
možností podpory realizace. V některých výjimečných 
případech očekáváme i nezištnou pomoc a ochotu 
obyvatel obce. 
 
 
Zdroje financování realizace 
Pro realizaci strategického rozvojového plánu hodlá obec 
čerpat finanční prostředky z následujících zdrojů: 
 
● běžný rozpočet obcí 
● dotační příspěvky kraje 
● dotační příspěvky ČR 
● dotační příspěvky EU 
● grantové nadační příspěvky 
● využívání hodnoty obecně prospěšné práce  
● finanční dary fyzických a právnických osob 
● nefinanční dary fyzických a právnických osob 
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2.3.2.4 Časový harmonogram 
 
Časový harmonogram obsahuje odhad termínů realizace 
jednotlivých akcí taktického plánu.  
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2.3.3. Bilan ční část strategického plánu 
 

2.3.3.1 Hodnocení pr ůběhu a výsledk ů strategického plánu 
 

Strategický rozvojový plán bude pravidelně hodnocen. Pro 
přehlednější sledování vývoje mohou být stanoveny 
konkrétní indikátory změn.  V roční hodnotící zprávě pro 
zastupitelstvo obce zpracovatel vyhodnotí dosažený stav 
realizace jednotlivých záměrů. Hodnotící zpráva za 
uplynulý rok bude předkládána nejpozději do konce 
března roku následujícího. 
 
 

2.3.3.2 Aktualizace a prolongace strategického plán u  
 

Na základě výsledků hodnocení průběžného plnění 
strategického plánu a s ohledem na aktuální potřeby bude 
strategický plán zpracovatelem aktualizován  
a prolongován nejpozději po uplynutí  
čtyř let v roce 2020. 
 
 
*** 
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3.1.1 Základní identifika ční údaje  
 

Název   Svazek obcí 
Region Karlovarský venkov  
 

Adresa  Hroznětínská 130 
362 32 Otovice 

 
IČO     711 67 315 

 
 
 
 
3.1.2 Členské obce 
 

obec   Sadov 
Adresa  Sadov 34 
  36001 Sadov  
IČO  00254959 

 
 

obec   Hájek 
Adresa  Hájek 68 
  36301 Hájek  
IČO  00573230 

 
obec   Otovice 
Adresa  Hroznětínská 130 

362 32 Otovice 
  
IČO  00573272 
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3.1.3 Průzkum sou časného stavu 
 

Průzkum současného stavu spádových obcí byl proveden 
v roce 2016.  
 
Jeho podrobné výsledky jsou obsazeny v samostatných 
strategických rozvojových plánech jednotlivých obcí. 
 
*** 
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4.1 SWOT analýza 
 
4.1.1 SILNÉ STRÁNKY / STRENGTH 

 
● výhodná poloha v zajímavém p řírodním prost ředí 
 
● aktivní spole čenský život 
 
● dostupnost regionálních center 
 
 

4.1.2 SLABÉ STRÁNKY / WEAKNESS 
 
● neúplná technická infrastruktura 
 
● omezená nabídka služeb 
 
● velikost obcí 
 
 

4.1.3 PŘÍLEŽITOSTI / OPPORTUNITY 
 
● nová obytná výstavba 
 
● rozší ření nabídky ob čanské vybavenosti 
 
● využití silného komunitního potenciálu  
 
 

4.1.4 OHROŽENÍ / THREAT 
 
● nepříznivý demografický a sociální vývoj 
 
● změny v rozpo čtovém ur čení daní 

 
● další zpomalení ekonomické aktivity regionu 
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4.2 Rekapitulace sou časného stavu  

 
Závěrečná rekapitulace současného stavu obcí shrnuje 
poznatky získané z průzkumu, rešerší, ankety a konzultací 
se zájmovou veřejností.  

 
 
 
 

 
 
4.2.1 Rekapitulace sou časného stavu A – Školství a vzd ělávání  

 
Předškolní a školní vzdělávání je zajištěno vlastními 
aktivitami Regionu Karlovarský venkov. Současný stav je 
vyhovující. Prostor pro další rozvoj je ve zlepšování kvality 
výuky a rozšiřování volnočasových vzdělávacích aktivit 
nejen pro děti a mládež. 
 
 

 
 

 
 
4.2.2  Rekapitulace sou časného stavu  B – Životní prost ředí 

 
Stav životního prostředí je uspokojivý. Podařilo se výrazně 
snížit prašnost v ovzduší, technická infrastruktura  
( vodovod, kanalizace plyn ) je v převážné míře 
vybudována. Rezervy jsou v nakládání s tříděným 
odpadem a bioodpadem.  

 



Strategický rozvojový plán svazku obcí 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
část-04 strana-4 

 
 
4.2.3 Rekapitulace sou časného stavu  C – Dopravní obslužnost  

 
Základní veřejná dopravní obslužnost autobusovými a 
vlakovými spoji je v současné době zajišťována  
uspokojivým způsobem. Nabídka bezbariérové hromadné 
dopravy je omezená. 

 
 
 

 
 
4.2.4 Rekapitulace sou časného stavu  D – Sport a t ělovýchova  

 
Obce spádového území nemají vybudované dostatečné 
kapacity pro sportovní a tělovýchovné aktivity, které by 
uspokojovaly současnou poptávku. 
 

 
 
 

 
 
4.2.5 Rekapitulace sou časného stavu  E - Cestovní ruch  

 
Spádová oblast nepatří mezi intenzivně vyhledávané 
turistické cíle a nikdy o to zvlášť neusilovala. 
Návštěvníkům nabízí v současné době pouze zážitky 
individuálního charakteru.  
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4.2.6 Rekapitulace sou časného stavu  F - Zájmové aktivity  

 
Spektrum zájmových aktivit je ve spádovém území 
úměrné velikosti jednotlivých obcí. Je do jisté míry 
ovlivněno blízkostí krajské metropole. Pozornost se 
soustřeďuje na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Určité 
rezervy jsou v nabídce zájmových aktivit pro seniory. 
 
 

 
 
 
Závěr 
 
Výsledky analytické části dokumentují podobu 
současného stavu obcí a jsou zároveň východiskem pro 
definování programových cílů v jednotlivých tematických 
oblastech návrhové části programu. 

 
 

*** 
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5.1 Hlavní rozvojový cíl svazku obcí 

 
Východiskem pro stanovení hlavního rozvojového cíle 
svazku obcí Region Karlovarský venkov byla analýza 
dosavadního vývoje a současného stavu. Byla zpracována 
podle metodiky MMR s využitím statistických údajů ČSU, 
informačních zdrojů obecních úřadů a datových zdrojů 
vyššího územně správního celku. 
 
Strategický rozvojový plán obce reflektuje rozvojové 
materiály regionu, Středočeského kraje, České republiky i 
Evropské unie. 
 
Analytická část rozvojového plánu odhalila problémy, 
které hodlají obce v daném plánovacím období buď 
vyřešit, nebo se alespoň k jejich řešení přiblížit. 
 
Svazek obcí Region Karlovarský venkov si v základní  
strategické vizi na období 2016 – 2030 p ředsevzal 
hlavní rozvojový cíl: 
 
 
 

Zlepšit kvalitu života na územní všech členských 
obcí ve spole čných zájmových oblastech rozvoje.  

 
 
 
Pro úspěšné splnění tohoto hlavního rozvojového cíle byly 
rozpracovány programové cíle v jednotlivých tematických 
oblastech. Každý programový cíl je podporován řadou 
konkrétních akčních opatření, která jsou podrobně 
popsána v jednotlivých kapitolách taktického plánu. 
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5.2 Programové cíle v jednotlivých tématických obla stech 
 
 
 

5.2.1 Programový cíl: A - Školství a vzd ělávání 
Pokračovat v zajišťování předškolní a školní výchovy 
prostřednictvím kvalitního pedagogického sboru a 
moderního materiálně-technického zázemí, rozšířit 
nabídku celoživotního vzdělávání. 
 

5.2.2 Programový cíl: B – Životní prost ředí 
Zvýšit ochranu životního prostředí v oblasti nakládání 
s bioodpadem a péči o krajinu na území svazku obcí. 

 
5.2.3 Programový cíl: C – Dopravní obslužnost 

Udržet stávající úroveň dopravní obslužnosti a participovat 
na rozšiřování bezbariérové dopravy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
5.2.4 Programový cíl: D - Sport a t ělovýchova 

Rozšířit nabídku sportovních ploch a zařízení pro realizaci 
tělovýchovných aktivit obyvatel i návštěvníků spádového 
území obcí. 
 

 
5.2.5 Programový cíl: E - Cestovní ruch 

Nabídnout návštěvníkům Regionu Karlovarský venkov 
nové formy zážitkové turistiky, podpořit místní 
poskytovatele služeb cestovního ruchu. 
 

5.2.6 Programový cíl: F - Zájmové aktivity 
Rozšířit nabídku volnočasových aktivit dětí, mládeže a 
seniorů, rozvíjet spolkovou činnost. 
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5.3 Taktický plán ak čních opat ření 
 

 
 
5.3.1 Taktický plán realizace ak čních opat ření A – Školství a vzd ělávání 
 

 
Programové východisko  
Předškolní a školní vzdělávání je zajištěno vlastními 
aktivitami Regionu Karlovarský venkov. Současný stav je 
vyhovující. Prostor pro další rozvoj je ve zlepšování kvality 
výuky a rozšiřování volnočasových vzdělávacích aktivit 
nejen pro děti a mládež. 
 
Programový cíl  
Pokračovat v zajišťování předškolní a školní výchovy 
prostřednictvím kvalitního pedagogického sboru a 
moderního materiálně-technického zázemí, rozšířit 
nabídku celoživotního vzdělávání. 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 

 
 
 

Akce A - 1: Dostavba areálu MŠ a ZŠ Otovice 
 

Charakteristika a popis akce: 
Stávající provozní zázemí areálu MŠ a ZŠ v Otovicích je 
nevyhovující. Připravuje se záměr rekonstrukce  
a přístavby kuchyně, jídelny a sociálního zázemí.. 
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Akce A - 2: Rekonstrukce školy v Sadov ě 

 
Charakteristika a popis akce: 
Součástí zlepšování materiálně-technické základny 
předškolní a školní výchovy v Regionu Karlovarský venkov 
je i záměr zateplení fasády školní budovy v Sadově. Cílem 
je snížení budoucích provozních nákladů na vytápění. 
Zároveň se zvažuje rozšíření kapacity vnitřních prostor 
areálu o nástavbu patra nad mateřskou školkou. 
 

Akce A - 3: Akademie t řetího v ěku 
 

Charakteristika a popis akce 
Pro seniory hodlá svazek obcí organizovat  přednášky na 
témata zajímající starší generaci, především z historie. Na 
programu se objeví i akce využívající moderní trendy 
reminiscenční terapie, posilování ekonomické gramotnosti 
i obrany před nepoctivými formami prodeje.  
 

Akce A - 4: Akademie celoživotního vzd ělávání 
 

Charakteristika a popis akce: 
Svazek obcí hodlá podpořit činnost místní Akademie 
celoživotního vzdělávání. V rámci Akademie proběhnou 
přednášky na zajímavá témata včetně vzdělávání v oblasti 
osobního rozvoje, získávání nových dovedností a znalostí. 
 
 

Akce A - 5: Modernizace provozního vybavení 
 

Charakteristika a popis akce: 
Svazek obcí hodlá v průběhu plánovacího období 
průběžně modernizovat a doplňovat technické provozní 
vybavení MŠ a ZŠ. 
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5.3.2 Taktický plán realizace ak čních opat ření B – Životní prost ředí 

 
Programové východisko  
Stav životního prostředí je uspokojivý. Podařilo se výrazně 
snížit prašnost v ovzduší, technická infrastruktura  
( vodovod, kanalizace plyn ) je v převážné míře 
vybudována. Rezervy jsou v nakládání s tříděným 
odpadem a bioodpadem. 
 
Programový cíl  
Zvýšit ochranu životního prostředí v oblasti nakládání  
s bioodpadem a péči o krajinu na území svazku obcí. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 

 
 
Akce B - 1: Napln ění schválených opat ření v rámci KPÚ 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem svazku obcí je realizace plánů společných 
zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových 
úprav na celém správním území členských obcí Regionu 
Karlovarský venkov. 
 
 
 

Akce B - 2: Ve řejná zeleň intravilánu 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem svazku obcí je provést postupnou druhovou 
obměnu křovin a dřevin na veřejných prostranstvích. Místo 
exotů budou vysazeny tradiční druhy, které lépe 
korespondují s vesnických charakterem intravilánů. 
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Akce B - 3: Relaxa ční park Sadov 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá revitalizovat prostor vedle tenisových kurtů u 
potoka. Vznikne zde klidová zóna s lavičkami a dalšími 
prvky drobné komunální architektury. Prostranství bude 
prostorově vyrovnáno a doplněno novou veřejnou zelení. 
 
 
 

Akce B - 4: Podpora alternativních zdroj ů tepla a energie 
 
Charakteristika a popis akce: 
Svazek obcí hodlá výhledově podporovat alternativní 
zdroje tepla a energie. V dlouhodobém horizontu bude 
usilovat o vytvoření vlastní kapacity pro výrobu elektrické 
energie (prověřit možnost vytvoření takovéhoto zdroje na 
střechách obecních budov), případně zdroje energie ze 
zemního tepelného čerpadla. 

 
 

Akce B - 5:   Odbahn ění rybníka Bor 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést odbahnění a rekonstrukce 
hráze  rybníka v  Boru. V rámci obnovy bude opraveno 
těleso hráze a stávající nefunkční vypouštění ( nový 
„požerák“). 
 
 

Akce B - 6:   Lesopark Sadov 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá získat rozsáhlý pozemek vedle zahrádkářské 
oblasti. Vznikne zde přírodní lesopark s unikátním altánem 
a příjezdovou komunikací, která zajistí prosazení 
zachování přístupnosti do zahrádkářské oblasti ve 
veřejném zájmu. 
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Akce B - 7: Ve řejná zeleň extravilánu 
 

Charakteristika a popis akce: 
V rámci revitalizace extravilánu hodlá svazek obcí obnovit 
aleje podél polních cest. Z hlediska lokálního ekosystému 
se jeví jako vhodné použít druhy tradičních ovocných 
stromů. 
 
 
 

Akce B - 8:  Eliminace „vizuálního“ zne čištění obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
Svazek obcí bude důsledně dbát na likvidaci 
nepovolených skládek na veřejném prostranství a 
postihovat jejich pachatele. S majiteli soukromých 
pozemků a objektů projedná podporu odstranění 
předmětů, které způsobují „vizuální“ znečištění. 

 
Akce B - 9:  Koupací rybník Sadov 

 
Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti z širším záměrem zlepšování nabídky 
volnočasových aktivit hodlá obec vybudovat koupací 
rybník v Sadově. Lokalita bude participovat na nově 
budované technické a dopravní infrastruktuře sportovního 
areálu, včetně  připravované novostavby Sportcentra 
Sadov. 

 
Akce B - 9:  Snižování prašnosti 

 
Charakteristika a popis akce: 
Svazek obcí hodlá v plánovacím období udržovat v 
provozu speciální úklidový vůz k snižování míry prašnosti 
ovzduší na území Regionu Karlovarský venkov. 
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5.3.2 Taktický plán realizace ak čních opat ření C - Dopravní obslužnost 
 

 
Programové východisko  
Základní veřejná dopravní obslužnost autobusovými a 
vlakovými spoji je v současné době zajišťována  
uspokojivým způsobem. Nabídka bezbariérové hromadné 
dopravy je omezená. 
 
 
Programový cíl  
Udržet stávající úroveň dopravní obslužnosti a participovat 
na rozšiřování bezbariérové dopravy pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 

 
 

 
 
 

Akce C - 1: Autobusová doprava 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem svazku obcí je v plánovacím období udržet 
úroveň dopravní obslužnosti, především ranního spoje do 
Karlových Varů a 2 odpoledních zpátečních spojů. 
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Akce C - 2: Cyklotrasy a cyklostezky 

 
Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s podporou individuální turistiky a dopravy do 
zaměstnání hodlá svazek obcí na svém spádovém území 
rozšiřovat sítě cyklostezek a cyklotras s napojením na 
okolní regiony. 
 
 

Akce C - 3: Obnova cesty Sadov- Dalovice 
 

Charakteristika a popis akce: 
V rámci aktivit svazku obcí se do budoucna připravuje 
záměr provést obnovu dříve často používané cesty mezi 
Sadovem a Dalovicemi.  
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5.3.4 Taktický plán realizace ak čních opat ření D - Sport a t ělovýchova 
 

 
Programové východisko  
Obce spádového území nemají vybudované dostatečné 
kapacity pro sportovní a tělovýchovné aktivity, které by 
uspokojovaly současnou poptávku. 
 
 
Programový cíl  
Rozšířit nabídku sportovních ploch a zařízení pro realizaci  
tělovýchovných aktivit obyvatel i návštěvníků spádového 
území obcí. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 
 

Akce D - 1: T ělocvi čna Otovice 
 

Charakteristika a popis akce: 
Pro rozšíření nabídky celoročních sportovních aktivit se 
připravuje záměr vybudování nové tělocvičny v Otovicích. 
Bude využívána v rámci předškolní a školní výchovy i pro 
pohybové aktivity veřejnosti. 
 
 

Akce D - 2: Sportovní areál obce Hájek 
 

Charakteristika a popis akce: 
K rozšíření nabídky sportovních volnočasových aktivit 
dojde na území obce Hájek, kde vznikne nový sportovní 
areál. Plánuje se fotbalová plocha s umělým povrchem, 
dva tenisové kurty a jedna víceúčelová sportovní plocha. 
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Akce D - 3: Sportcentrum Sadov  
 

Charakteristika a popis akce: 
Ústředním objektem nového sportovního areálu v Sadově 
bude multifunkční objekt Sportcentra. Bude obsahovat 
zázemí pro sportovce, diváky i návštěvníky. Vedle šaten, 
tribuny a technického zázemí budou k dispozici i 
bezbariérové toalety a provozovna drobného občerstvení. 
 
 

Akce D - 4: Senior park 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec Sadov hodlá vybudovat speciální zařízení určené 
pro realizaci sportovně-pohybových aktivit starší 
generace. V senior fitness parku bude instalována 
skupina mechanických cvičebních stojanů na procvičování 
jednotlivých svalových skupin. Cvičení pod širým nebem 
lze provádět v běžném civilním oblečení bez asistence 
cvičitele. 
Cvičební unity pod širým nebem nabídne i prostor vedle 
in line dráhy v Hájku. 
  

Akce D - 5: Junior park 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce Sadov je vybudovat lokalitu určenou 
především pro dospívající mládež. Součástí Junior parku 
budou  herní prvky pro adrenalinovou pohybovou aktivitu 
a dřevěný altán pro kryté posezení. Vybavení Junior parku 
bude provedeno z masivních konstrukcí, které by měly 
úspěšně odolávat ukázkám individuální fyzické síly. 
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5.3.5 Taktický plán realizace ak čních opat ření  E - Cestovní ruch 
 

 
Programové východisko  
Spádová oblast nepatří mezi intenzivně vyhledávané 
turistické cíle a nikdy o to zvlášť neusilovala. 
Návštěvníkům nabízí v současné době pouze zážitky 
individuálního charakteru. 
 
Programový cíl  
Nabídnout návštěvníkům Regionu Karlovarský venkov 
nové formy zážitkové turistiky, podpořit místní 
poskytovatele služeb cestovního ruchu. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 

 
Akce E - 1: Nau čná stezka  

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce Sadov je vybudovat na svém katastru 
naučnou stezku. Trasa bude propojovat nejzajímavější 
místní lokality. U každého stanoviště bude vedle mapy i 
tabule se základními turistickými informacemi, propojená 
QR codem na podrobnější elektronický informační systém. 
Záměr počítá s aktivním zapojením spolku Živá Stráň. 
 
 

Akce E - 2: Program udržování a pé če o kulturní d ědictví 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem je udržet v uspokojivém stavu své hmotné 
kulturní dědictví tak, aby přečkalo i do budoucna. V rámci 
programu bude vytvořen systém průběžné renovace 
památek ve vlastnictví jednotlivých obcí. 
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Akce E - 3: P řevzetí kostela v Boru 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec Sadov hodlá převzít do svého majetku a nadále se 
starat o nejvýznamnější historickou dominantu Regionu 
Karlovarský venkov – kostel sv. Máří Magdalény 
 
 

Akce F - 4: Informa ční prospekt regionu 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem svazku obcí je vytvořit nový informační 
prospekt, který bude ve vícejazyčném provedení 
obsahovat aktuální turistické i komerční informace 
Regionu Karlovarský venkov. 
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5.3.6 Taktický plán realizace ak čních opat ření F - Zájmové aktivity 
 

 
Programové východisko  
Spektrum zájmových aktivit je ve spádovém území 
úměrné velikosti jednotlivých obcí. Je do jisté míry 
ovlivněno blízkostí krajské metropole. Pozornost se 
soustřeďuje na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Určité 
rezervy jsou v nabídce zájmových aktivit pro seniory.  
 
Programový cíl  
Rozšířit nabídku volnočasových aktivit dětí, mládeže  
a seniorů, rozvíjet spolkovou činnost. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 

 
 
 

 
Akce F - 1: Malé komunitní projekty  

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

 
 

Akce F - 2: Srazy rodák ů 
 

Charakteristika a popis akce: 
Svazek obcí hodlá podpořit pravidelné setkávání rodáků z 
regionu. V desetiletém intervalu budou organizována 
setkávání rodáků a přátel spádových obcí.  
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Akce F - 3:  Sadovská olympiáda d ětí a mládeže 
 

Charakteristika a popis akce: 
Po celkovém dokončení rekonstrukce sportovního areálu  
hodlá obec založit tradici každoročního pořádání SODM – 
Sadovské olympiády dětí a mládeže. Před koncem 
školního roku budou soutěžit dětská družstva z blízkého 
regionu v jednoduchých soutěžních disciplínách. 
 
 

Akce G - 7: Mediální propagace regionu 
 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s podporou investičních a sportovně-
turistických aktivit hodlá svazek obcí do budoucna 
zřetelně posílit svou mediální propagaci prostřednictví 
tištěných i elektronických médií.  
 

 
 
 
*** 
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6.1     Úvod 
 
Realizační část Strategického rozvojového plánu se 
věnuje praktickému postupu při návrhu, organizaci a 
vyhodnocování konkrétního projektu.  Na praktických 
ukázkách se demonstruje používání metodických listů 
v projektové praxi.  
 
Osoby, které budou vykonávat funkci koordinátora 
projektu většího rozsahu (např. investiční akce), mohou 
získat podrobnější odborné školení přímo v prostorách 
obecního úřadu. Viz Řízení obecních projekt ů – lektor 
Ing. Petr Šika  tel. 722 722 777 ). 
 
 

6.2     Metodika projektového řízení 
 
Názorná a jednoduchá metodika projektového řízení byla 
speciálně navržena pro potřeby malých obecních 
samospráv. Její správná aplikace může zajistit nejen 
efektivní přípravu jednotlivých projektů, ale i jejich 
přehledné řízení a závěrečné vyhodnocení. 
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Metodika projektového řízení se skládá 
ze 3 základních částí: 
 
■ Metodika p řípravy projektu  

     ■ Metodika realizace projektu  
     ■ Metodika vyhodnocení projektu 

 
 
Obecní projekt 
Obecním projektem se rozumí jakýkoliv záměr, který obec 
hodlá provést a financovat. Může ho provést vlastními 
silami, dodavatelsky nebo kombinací obou možností.  
 
Zadavatel projektu  
Zadavatelem projektu je obec. Zadavatel vypracovává 
projektové zadání , jehož realizací pověřuje konkrétní 
osobu – koordinátora projektu. Vypracováním 
projektového zadání může zadavatel pověřit třetí osobu. 
V takovém případě pak projektové zadání zadavatel 
schvaluje.  
 
Projektové zadání  
Projektové zadání je základní projektový dokument. 
Obsahuje formulaci cíle projektu, jméno koordinátora 
odpovědného zadavateli, jeho pravomoci a 
zodpovědnosti, způsob realizace, závazné termíny, 
finanční i nefinanční zdroje apod. 
 
Koordinátor projektu  
Obvykle se jedná o člena zastupitelstva obce. Úkolem 
koordinátora projektu je realizovat projektové zadání. Pro 
jeho realizaci mu zadavatel vytváří podmínky, které reálně 
umožňují projektové zadání splnit. Koordinátor obvykle 
realizaci osobně neprovádí, ale provedení pouze 
organizuje, kontroluje a odsouhlasuje. Koordinátor 
informuje dohodnutým způsobem zadavatele o průběhu 
plnění projektového zadání.  
 
Projektový deník  
Projektový deník je dokument, který obsahuje 
chronologické záznamy o celém průběhu přípravy, 
realizace a vyhodnocení projektu. Samostatný projektový 
deník si vede jak zadavatel, tak koordinátor. 
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Projekt a podprojekt  
 

 
 

Z hlediska složitosti a přehlednosti bývá obvykle vhodné 
jeden projekt rozdělit na menší části. Rozdělení může být 
horizontální, vertikální či kombinované. Záleží na 
konkrétní situaci. Přílišné rozdrobení ovšem vede 
k neúměrnému nárůstu administrativní zátěže.  
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6.2.1     Metodika p řípravy projektu 

 
Příprava projektu se skládá z těchto samostatných kroků: 
 
 
■ Definování podoby výchozího, sou časného stavu  

     ■ Definování podoby kone čného, cílového stavu  
     ■ Definování projektového rámce  
     ■ Definování pot řeb 
     ■ Definování cesty zm ěny, tzn. nejvýhodn ějšího 
         způsobu řešení zm ěny sou časného stavu na   
         požadovaný stav cílový 
     ■ Vypracování projektového zadání  

 
 
Definice výchozího stavu  
Jedná se o popis současného stavu, uvedení důvodů pro 
jeho změnu, rizika, která hrozí při dalším setrvání tohoto 
stavu, problémy, které má projekt odstranit atd. 
 
 
Definice cílového stavu 
Jedná se o popis podoby stavu, kterého chceme 
dosáhnout. Tzn. jeho vlastností, parametrů, vnější 
podoby, kapacity apod. 
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Definice projektového rámce 
Projektový rámec je soubor limitů a hranic, uvnitř kterých 
se bude hledat nejvýhodnější způsob řešení. Rámce 
mohou být finanční, termínové, prostorové apod. Podoba 
projektového rámce zásadním způsobem ovlivní celý další 
výsledek přípravy a realizace projektu.  
 

 
 
Definice pot řeb 
Jedná se především o finanční zdroje, lidské zdroje, 
materiální, technické zdroje, právní úkony apod. 
 
Definice cesty zm ěny  
Výběr nejvýhodnějšího způsobu řešení je kritickým 
místem přípravy projektu. Variant a způsobů řešení bývá 
obvykle několik. Na pomoc v rozhodování bylo vytvořeno 
mnoho analytických metod. Pro jednoduchost a 
srozumitelnost si přiblížíme pouze základní postupy.   
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Obecný zp ůsob výb ěru nejvýhodn ější varianty řešení 

 
1. Shromáždění všech reálných variant řešení 
2. Vypracování charakteristik všech variant s použitím společných parametrů 
3. Stanovení hodnotícího klíče 
4. Porovnání charakteristik prostřednictvím hodnotícího klíče 
5. Seřazením výsledků dojde k identifikaci nejvýhodnější varianty 

 
Z výše uvedeného postupu je patrné, že jádrem řešení 
volby je správné nastavení posuzovaných parametrů a 
hodnotícího klíče. Samotný pojem „správný“ lze chápat 
upřímně, kreativně či ironicky. Záleží na úhlu pohledu. 
 

6.2.1 .1    Postup p řípravy projektu 
 
Pro přípravu projektu je vhodné vyčlenit víc času, energie 
a prostředků, než se může na první pohled zdát. Zkušený 
zadavatel projektu se pozná podle kvality projektového 
zadání. Stejně tak zkušený koordinátor se pozná podle 
neochoty převzít nekvalitní zadání.  
Při přípravě projektu postupujeme od základní cílové vize, 
kterou postupně konkretizujeme dle bodu 6.2.1. 
 
 
Vypracování projektového zadání 
Projektové zadání je výsledek úvodní fáze řešení projektu. 
Zadavatel projektu v něm jednoznačně uvádí: 
 
■ co chce 
■ kde to chce 
■ kdy to chce 
■ kdo to bude koordinovat 
■ jaké bude mít zdroje 
■ jaké bude mít pravomoci 
■ jaké bude mít odpovědnosti 
 
Ponaučení z projektové praxe 
Z dobrého zadání může vzniknout dobrý výsledek. Ze 
špatného zadání ale dobrý výsledek vzniknout určitě 
nemůže. 
 

 Viz přílohy 6.3 Metodické listy 
 Metodický list 1: Příprava projektu ...................................................... 6.3.1 
 Metodický list 2: Zadání projektu ........................................................ 6.3.2 
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6.2.2     Metodika realizace projektu 
 
 
Realizace projektu se skládá z těchto samostatných 
kroků: 
 
■ Vytvo ření technické dokumentace  
■ Definování výkon ů a činností pro realizaci projektu  
■ Zjišt ění finan ční a časové náro čnosti realizace  
■ Výběr realizátor ů 
■ Stanovení doby realizace výkon ů a činností  

     ■ Určení rizik a zp ůsobů jejich snižování  
     ■ Stanovení časového harmonogramu  
     ■ Stanovení finan čního harmonogramu 
     ■ Vlastní řízení realizace naplánovaných činností  
 

Vytvo ření technické dokumentace 
Podle definice projektového zadání je vytvořena technická 
dokumentace. 
 
Definice výkon ů a činností  
Jedná se o seznam výkonů a činností, které vyplývají 
z příslušné technické dokumentace. 
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Zjišt ění finan ční a časové náro čnosti výkon ů  
Obstarání cenových nabídek na realizaci seznamu výkonů 
a jejich vyhodnocení. 
 

 
 
Výběr realizátor ů 
Jedná se o seznam zvolených realizátorů výkonů  
a činností. 
 
Určení rizik  
Identifikují se skutečnosti, které mohou vytvořit technická, 
finanční a časová rizika realizace jednotlivých výkonů. 
Stanoví se způsoby, jak tato rizika snížit či odstranit. 
 
Stanovení doby realizace výkon ů a činností 
Po vyhodnocení rizik se přiřadí výkonům a činnostem 
reálná doba jejich realizace.  
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Časový harmonogram  
Rozdělení výkonů 
Určí se výkony a činnosti, které lze provádět zároveň. Určí 
se výkony a činnosti, které je nutno provádět postupně. 
 
Stanoví se kontrolní dílčí termíny dokončení jednotlivých 
etap. Stanoví se časové a výkonové rezervy. Výsledný 
časový harmonogram stanoví CO se bude dít OD KDY – 
DO KDY. 
 

 
 
 
Finanční harmonogram  
Podle časového harmonogramu se vytvoří finanční 
harmonogram plateb a mechanismus použití finanční 
rezervy. 
 
Původní plán 
Původní plán tvoří: 
verze č. 1 technické dokumentace 
verze č. 1 seznamu výkonů 
verze č. 1 seznamu realizátorů 
verze č. 1 seznamu smluv a objednávek 
verze č. 1 časového harmonogramu 
verze č. 1 finančního harmonogramu 
 
Vlastní řízení realizace  
Řízení realizace představuje průběžnou koordinaci jedno- 
tlivých výkonů podle původního či aktualizovaného plánu. 
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6.2.2 .1    Postup realizace projektu 
 
Podstatnou součástí řízení realizace je rozhodování o 
způsobu řešení vzniklých problémů, sporů, časových 
prodlev apod. Z toho vyplývá průběžná aktualizace 
harmonogramů, projektového a výkonového řešení.  
 

 
 
Seznam projektových zm ěn 
 
Veškeré změny původního plánu se zapisují do Seznamu 
projektových změn (změny technické dokumentace, 
výkonů, realizátorů, smluv a objednávek, časového a 
finančního harmonogramu). Podle dohodnutých kompe-
tencí změny schvaluje buď koordinátor (nepodstatné 
změny), nebo zadavatel (podstatné změny). 
 
U každé změny se posuzuje důvod (její nutnost, 
oprávněnost), vliv na rozpočet, termíny, návaznost na 
ostatní výkony, vliv na podobu cílové vize apod. 
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Obecně se dá říci, že konečný výsledek projektu se rovná 
součtu původně plánovaných výkonů a prací + vícepráce 
– méněpráce. 
 

 
 
Monitoring a reporting 
 
K udržení přehledu zadavatele o průběhu realizace 
projektu slouží monitoring a reporting. Provádí ho 
koordinátor.   
Pro zadavatele vytváří v dohodnutých termínech průběžné 
zprávy, ve kterých uvádí stav plnění plánu realizace. 
 
 

                   
 
 

  
 Viz přílohy 6.3 Metodické listy 
 Metodický list3: Realizace projektu ..................................................... 6.3.3 
 Metodický list4: Průběžná zpráva ....................................................... 6.3.4 
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6.2.3     Metodika vyhodnocení projektu 
 
Vyhodnocení projektu se skládá z těchto samostatných 
kroků: 
 
■ Porovnání p ůvodního plánu a reálného výsledku 
■ Analýza projektových zm ěn 
■ Vytvo ření závěrečné projektové zprávy  
 
 

 
 
 
Porovnání p ůvodního plánu a reálného výsledku  
Vytvoření přehledného souhrnu změn původního plánu  
a reálného výsledku. 
 
Analýza projektových zm ěn 
Rozbor důvodů projektových změn a jejich řešení. 
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Vytvo ření závěrečné projektové zprávy 
Do závěrečné projektové zprávy se zařadí stručná 
charakteristika průběhu projektu, analýza důvodů 
projektových změn, závěrečné vyúčtování a další přílohy. 
 

6.2.3 .1    Postup vyhodnocení projektu 
 
1. Vyhodnocení projektu schvaluje zadavatel projektu. 
Vytváří se pro vlastní potřebu obce, případně pro potřebu 
oprávněných institucí. Vyhodnocení projektu se uvádí do 
závěrečné projektové zprávy. 
 
2. Při vyhodnocení projektu se posuzuje soulad zadání 
projektu s výsledkem projektu ve stanovených 
parametrech. 
 
3. V seznamu změn se uvedou důvody jejich vzniku  
a způsoby jejich vyřešení. Vyhodnocení projektu slouží 
k inspiraci a poučení pro přípravu dalších projektových 
aktivit obce. 
 

 Viz přílohy 6.3 Metodické listy 
 Metodický list5: Vyhodnocení projektu ................................................ 6.3.5 
 Metodický list6: Závěrečná zpráva ...................................................... 6.3.6 

 
Osoby, které budou vykonávat funkci koordinátora 
projektu v ětšího rozsahu (nap ř. větší investi ční akce), 
mohou získat podrobn ější odborné školení: 
Řízení obecních projekt ů – lektor Ing. Petr Šika 
tel. 722 722 777 ) 
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6.3 Přílohy – Metodické listy 1-6 
6.3.1 Metodický list1: P říprava projektu 
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6.3.2 Metodický list2: Zadání projektu 
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6.3.3 Metodický list3: Realizace projektu  
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6.3.4 Metodický list4: Průběžná zpráva 
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6.3.5 Metodický list5: Vyhodnocení projektu  
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6.3.6 Metodický list6: Záv ěrečná zpráva  
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6.4 Poznámky  pro nejbližší aktualizaci SRPO  
  
 Místo pro průběžné poznamenávání návrhů, poznámek
 a nápadů pro nejbližší aktualizaci tohoto strategického 
 rozvojového plánu. 
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7.1     Základní údaje 
 
V souladu s metodikou strategického plánování MMR se 
předpokládá průběžné hodnocení výsledků Strategického 
rozvojového plánu. Bude se provádět počínaje rokem 
2016 v pravidelných ročních intervalech.  
 
Tyto roční hodnotící zprávy postupně naplní bilanční  
část programu. 
 
Informace z hodnotících zpráv budou důležitým zdrojem 
informací pro řešení plánovaných aktualizací rozvojového 
plánu. 
 

 
 
 
 
Bilanční hodnotící zprávy jsou kontrolami dosažení 
plánovaných výsledků a slouží k dalšímu zpřesňování 
plánu na příští období. 
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7.2     Hodnotící zprávy 
 
Pravidelná roční hodnotící zpráva by měla obsahovat 
veškeré důležité informace, které souvisejí s tématem 
rozvoje (evaluace, monitoring, vývoj individuálně 
stanovených indikátorů ... ). 
 
Předpokládaná rámcová osnova ro ční hodnotící 
zprávy 
 
 
1. Přehled podaných grantových a dotačních žádostí 
o spolufinancování projektových záměrů a jejich 
úspěšnost 
 
2. Přehled realizovaných akcí podle jednotlivých kapitol  
viz - programové cíle. 
 
3. Návrhy a doporučení pro budoucí aktualizaci 
Strategického rozvojového plánu. 
 
*** 
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F1 – Sadov – obecní ú řad 
 

 
 
F2 – Základní škola a mate řská škola Regionu Karlovarský venkov 
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F3 – Stráň - střed místní části 
 

 
 
F4 – Podlesí – autobusová zastávka 
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F5 – Lesov – chodník podél komunikace 
 

 
 
F6 – Bor - kostel sv. Má ří Magdalény 
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F7 – Hájek – obecní ú řad 
 

 
 
F8 – Mateřská škola Regionu Karlovarský venkov 
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F9 – in line dráha 
 

 
 
F10 – hasi čská zbrojnice 
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F11 – Malá Víska – prostor p řed revitalizací 
 

 
 
F12 – Nejda - sportovišt ě 
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F13 -  Otovice 
 

 
 
F14 – obecní ú řad 
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F15 -  Základní škola a mate řská škola Regionu Karlovarský venkov 
 

 
 
F16 – tříděný odpad 
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F17 -  intravilán obce 
 

 
 
F18 – dětské h řiště 
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Ve Strategickém rozvojovém plánu má svoje místo i část 
inspirační. Přináší ukázky konkrétních řešení, která se 
mohou stát výchozí inspirací při uvažování o dalším 
rozvoji obce. 
 

Bezbariérové úpravy 
 
Budování přístupného prostředí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace patří mezi základní 
parametry celostního vnímání péče o veřejný prostor. 
Pojem bezbariérová přístupnost se občas nevhodně 
redukuje na posuzování možnosti vjezdu pro vozíčkáře. 
Skutečně bezbariérové prostředí ale vzniká teprve 
důslednou aplikací principu univerzálního designu. 
 

Senior park 
 
Jednou z novinek ve venkovském prostředí je budování 
speciálních sportovišť pro seniory. Jedná se většinou o 
volná prostranství, na kterých jsou rozmístěny mechanické 
cvičební pomůcky. Jejich používání je velice jednoduché, 
intuitivní. Jsou navrženy především pro podporu 
pohybových aktivit starší generace. 
 

Junior park 
 
Pro dospívající mládež jsou určeny speciální areály se 
sportovně-adrenalinovými atrakcemi. Nabízejí příležitost k 
provozování pozitivních volnočasových aktivit.  
 

Květinová obec 
 
Najde se jen velmi málo lokalit, ve kterých by se při troše 
dobré vůle nemohla prosadit myšlenka Květinové obce. 
Jedná se projekt, který si klade za cíl podstatným 
způsobem zvýšit množství květin ve veřejném prostoru. A 
výsledky jsou často úžasné.  
 

Program kreativní regenerace obce 
 
Jedná se o dokument navazující na Strategický rozvojový 
plán. Věnuje se především architektonicko-urbanistickým 
návrhům na zlepšení stavu konkrétních lokalit a 
prostranství v obci. 
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10.2 Bezbariérové úpravy 
 

 
 
Bezbariérové úpravy 
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Bezbariérové úpravy 
 

 
 
Bezbariérové úpravy 
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10.3 Senior park 
 

 
 
Senior park 
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Senior park 
 

 
 
Senior park 
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10.4 Junior park 
 

 
 
Junior park 
 



Strategický rozvojový plán svazku obcí 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
část-10 strana-8 

 
 
Junior park 
 

 
 
Junior park 
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10.5 Květinová obec 
 

 
 
Květinová obec 
 



Strategický rozvojový plán svazku obcí 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
část-10 strana-10 

 
 
Květinová obec 
 

 
 
Květinová obec 
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10.6 Program kreativní regenerace obce 
 

 
 
Program kreativní regenerace obce 
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Program kreativní regenerace obce 
 

 
 
Program kreativní regenerace obce 
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Tématické okruhy řešení Programu kreativní revitalizace obce 
 

Pro potřeby co nejširšího pohledu na spektrum 
problematiky revitalizace jsou stanoveny následující 
průřezové tématické okruhy řešení: 
 
● Program úprav veřejných prostranství 
● Solitérní program 
● Zahradní a sadový program 
● Vodní program 
● Sportovní program 
● Bezbariérový program  
● Informační program 
● Turistický program 
● Hřbitovní program 
● Individuální program 
 
 
Jedná se v podstatě o tématické podprogramy, které 
společně vytvářejí vlastní Program kreativní revitalizace 
obce. 
 
 
 
 

Program úprav ve řejných prostranství 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 chodníky 
 okolí solitérů 
 dílčí partie návsi 

 
 
Solitérní program 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 pomníky 
 zvoničky 
 kaple 
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Zahradní a sadový program 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 zahradní úpravy 
 sadové úpravy 
 arboreta 

 
 
Vodní program 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 kašny 
 fontány 
 brouzdaliště 

 
Sportovní program 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 sportoviště 
 dětská hřiště 
 senior Fitness parky 

 
 
 
Bezbariérový program 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 bezbariérové rampy 
 bezbariérové komunikace 
 bezbariérové objekty občanské vybavenosti 

 
 

Informa ční program 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 informační tabule 
 orientační systémy 
 reklamní koncepty 
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Turistický program 
 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 turisticky zajímavé lokality 
 cyklistická odpočívadla 
 naučné stezky 
 

 
Hřbitovní program 

 
Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení: 
 
 márnice 
 urnový háj 
 celkové úpravy 

 
 
Individuální program 
 

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení ostatních lokalit  
a nezařazených témat. 
 
 
 

 
 
 
Řada témat a záměrů se může kombinovat, doplňovat  
a případně i sdružovat přesně podle konkrétních 
kreativních potřeb řešení. 
 
 
Další podrobnosti o Programu kreativní revitalizace obce 
najdete na stránkách: 
 

www.pkro.cz  
 
*** 
 
 

 
 
 


