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Abstrakt
Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit návrh Strategického plánu obce Vyžlovka. Teoretická část práce mapuje problematiku strategického plánování,
popisuje proces a doporučenou strukturu při tvorbě strategického plánu rozvoje včetně použité metodiky. V praktické části analyzuje kompletní situaci v obci
Vyžlovka, věnuje se obyvatelstvu, ekonomice, veřejné infrastruktuře, kvalitě životního prostředí a občanské vybavenosti. Dále jsou zpracovány a vyhodnoceny
výsledky výběrového šetření a dalších informačních zdrojů. Všechny poznatky jsou shrnuty v rámci SWOT analýzy, na kterou navazuje návrh vize a hlavních cílů
obce, které povedou k jejímu rozvoji.

Struktura strategického plánu : Analytická; Syntetická; Návrhová;  Implementační; Monitorovací a hodnotící. 

Prioritní oblast

1) Rozvoj 
technické 
infrastruktury

2) Zvýšení 
bezpečnosti na 
komunikacích

3) Udržení 
vysokého 
standardu 
životního 
prostředí a 
vzhledu obce

Specifický cíl Specifický cíl
1) Podpora 

volnočasových 
aktivit

2) Zvýšení 
nabídky 
sociálních 
služeb

3) Budování a 
modernizace 
obecních 
staveb

1) Multifunkční 
školní 
zahrada

2) Kvalitní 
zázemí a 
vybavení školy

3) Rozšíření 
kapacit 
základní
školy

Specifický cíl

Dobré podmínky 
pro život v obci Sociální prostředí Základní škola

VIZE
Vyžlovka je obcí, která je efektivně vedena k udržitelnému rozvoji a
prosperitě ve spolupráci s občany, místními subjekty a obecními zastupiteli.
Je obcí, která dbá na tradice a zároveň aktivně hledá nové směry rozvoje
tak, aby byla vyhledávaným místem s dostatečnou nabídkou možností
trávení volného času a zajištěných podmínek kvalitního života. Svou
upraveností, kvalitou životního prostředí a bohatým společenským životem
výborně naplňuje potřeby mladých rodin. Zároveň dbá o generaci seniorů a
rozvíjí služby, které jim umožňují prožít důstojné stáří tam, kde se cítí doma.

Prioritní oblast 1: Dobré podmínky pro život v obci

Specifický cíl 1.1 : Rozvoj technické infrastruktury

Opatření 1.1.1: Zavedení kanalizační systému po celé obci

Výchozí situace
Od roku 2001 je v obci v provozu čistírna odpadních vod, přičemž samotný
kanalizační systém pokrývá pouze 80 % obce. Napojení zbytku obce je závislé na
intenzifikaci obecní čistírny odpadních vod. Pro intenzifikaci je také nutné zajistit
nový zdroj pro odtok.
Náklady na tento projekt jsou odhadnuty na 33 milionů korun, přičemž obec je
schopna financovat maximálně 4 500 000 Kč. Podmínkou realizace je tedy také
získání dotace. V příloze 3 je autorem zpracován návrh žádosti o poskytnutí dotací
z ESF.

Aktivity naplňující opatření
- Výstavba vodní nádrže.
- Intenzifikace čističky odpadních vod.
- Napojení zbytku obce na kanalizační systém.

Indikátory výstupu
- Stoky gravitační kanalizace v délce přes 2000 m.
- 150 m tlakové kanalizace.
- Zvýšená kapacita čističky odpadních vod.
- Záchytná nádrž s vodní plochou 2100 metrů čtverečních.
- Počet nově vzniklých přípojek na technické sítě
- Počet pozemků nově připojených na technické sítě

Finanční náročnost: velmi vysoká.

Časová priorita: velmi vysoká.

Institucionální nároky na realizaci opatření: velmi vysoké.

Finanční náročnost
Nízká (> 200 000 Kč)
Střední (200 000 Kč – 1 000 000 Kč)
Vysoká (1 000 000 Kč – 4 000 000 Kč)
Velmi vysoká (4 000 000 Kč <)

Časová priorita
Určuje, která opatření by obec měla s ohledem na své 
finanční, případně institucionální možnosti realizovat 
dříve a která později. Přičemž opatření, kterým je 
přiřazena priorita velmi vysoká a vysoká by měli být 
realizovány do dvou let.

Institucionální nároky na realizaci opatření:
Toto kritérium zahrnuje kvalitu a kvantitu lidských zdrojů či institucí, které budou realizaci 

příslušného opatření zajišťovat. 

Silné stránky Slabé stránky

• Geografická poloha obce
• Okolní příroda (rybníky, lesy…)
• Hezké a čisté prostředí 
• Možnost sportovního vyžití
• Pravidelné kulturní a sportovní 

akce
• Dopravní dostupnost
• Existence základní školy
• Rostoucí objem a podíl tříděného 

odpadu
• Práce obecního 

zastupitelstva (včetně velké míry 
informovanosti směrem k 
obyvatelstvu)

• Nízká míra kriminality

• Absence chodníku u hlavní silnice
• Stav budovy na koupališti
• Nedostatek odlehčovacích služeb
• Užší spektrum možností kulturního 

vyžití
• Kvalita obchodu s

potraviny
• Vybavení základní školy
• Absence lékaře a terénních sociálních 

pracovníků
• Obyvatelé nepřihlášeni 

trvalému bydlišti
• Zatížení tranzitní 

dopravou

Příležitosti Hrozby

• Zvýšení bezpečnost na 
komunikacích

• Čerpání finančních 
prostředků z fondu EU

• Výstavba dětského hřiště
• Zavedení kanalizace po celé obci
• Podpora komunitního života
• Dokončení Pražského okruhu
• Revitalizace rybníků
• Propagace obce
• Vysoký rekreační potenciál
• Výraznější zapojení 

obyvatel do rozvoje obce

• Nedostatek dodávky vody
• Nemožnost intenzifikace čističky 

odpadních vod
• Snížení podílu ekonomicky aktivních 

obyvatel 
• Nárůst automobilové 

dopravy
• Nedostatečná kapacita státních 

mateřských školek
• Rozmnožení kůrovce
• Zhoršení kvality vody v rybnících
• Opomíjení dospívající 

mládeže
• Byrokraticky nastavená pravidla ve 

všech 
dotačních titulech
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KINO

INFORMAČNÍ 
CENTRUM

NOVÁ CESTA KE 
HŘBITOVU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
PRO SENIORY (KC, …

DOKTOR/ZUBAŘ

ZAVEDENÍ 
KANALIACE PO …

ZAVEDENÍ MŠ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

"POŘÁDNÝ" 
OBCHOD

BEZPEČNOST NA 
SILNICI (CHODNÍKY, …

REKONSTRUKCE 
AREÁLU KOUPLIŠTĚ

Počet
odpovědí

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  (70  
respondentů) - Otázka č. 19: Co 
by podle Vašeho názoru nemělo 
v obci chybět v horizontu 10 let 
(zařízení, činnosti, služby, 
aktivity)?

Identifikace místa 
Základní geografická charakteristika
Přírodní poměry

Obyvatelstvo 
Vývoj počtu obyvatel
Populační vývoj
Pohyb obyvatel
Věková struktura
Vzdělanost

Ekonomika
Ekonomická aktivita
Nezaměstnanost
Pracovní vyjížďka
Pracovní příležitosti
Podnikatelské prostředí

Veřejná infrastruktura
Doprava
Technická infrastruktura

Kvalita životního prostředí
Ovzduší
Voda
Radonové ohrožení
Hlukové zatížení území
Ochrana přírody a krajiny
Veřejná zeleň

Občanská vybavenost
Školství
Zdravotní a sociální péče
Kultura a sport
Bezpečnost a veřejný pořádek
Veřejná správa

Cestovní ruch


