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Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem
obcí. Začátek práce nejprve poskytuje základní informace o
plánování a nastavování strategie. Dále představuje pojem
obec, dělení obcí, orgány zapojené do jejich řízení a oblast
hospodaření. Následuje rozbor metodologie využité při
zpracovávání práce (socioekonomická analýza, SWOT
analýza a další) a informace o institucích zapojených do
sestavování rozvojových plánů. Hlavní část práce se
soustřeďuje na analýzu obce Strančice, navržení nové vize
a zpracování rozvojových prioritních os.

Abstract

This master´s thesis focuses on a strategic development of
municipalities. It starts with basic information about
planning and developing a strategy. In the following
chapters the topics of municipalities, the types of
municipalities and information about the management of
municipalities are discussed. What follows is a look on used
methodology (socioeconomical analysis, SWOT analysis, etc.)
and information about institutions linked with development
planning. The main part of this thesis is structured around a
development plan for municipality Strančice, newly
proposed vision and priority axes.
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Úvod

V životě každého člověka či organizace je důležité určení
směru. A to je právě úkolem strategického plánování.
Pomáhá nám stanovit si dlouhodobé cíle a přes jejich
naplňování řídit rozvoj a postup.
Ve strategickém plánu na úrovni obcí, což je hlavní téma této
práce, vidím kritický dokument. Společně s územním plánem
se jedná o základní plánovací dokument na této úrovni a má
tak potenciál po dlouhá léta určovat směr rozvoje dané
oblasti.
Hlavním cílem této diplomové práce bylo připravit
strategický plán rozvoje pro obec Strančice. Pokud bude se
sestaveným plánem obec aktivně pracovat měl by
zabezpečit dlouhodobý rozvoj této obce.

Prioritní osy a aktivity
Název aktivity

Prioritní osa
Rekonstrukce silnic

Rekonstrukce chodníků a budování nových
Místní
komunikace Nová parkovací plocha
a
infrastruktura Kryté autobusové stání
Doplnění přechodu v ulici Revoluční
Efektivní
fungování
obce

Nové platformy pro komunikaci s občany
Práce s informačními tabulemi
Pravidelný sběr zpětné vazby od obyvatel
Podpora vzniku nových spolků

Volný čas a
občanská
vybavenost

Nová odpočinková zóna nad rybníkem Dolejšákem
Modernizace fotbalového hřiště
Výstavba dětského hřiště ve Všechromech, Svojšovicích a
Kašovicích
Naučná stezka ke kapli sv. Anny

Cestovní ruch Propagace obce
Interaktivní mapa
Revitalizace vodních ploch a jejich okolí
Životní
prostředí

Revitalizace a starostlivost o zeleň v intravilánu
Monitoring dopadu dopravy na kvalitu životního prostředí
Motivační systém pro třídění odpadu

Výsledky

V rámci přípravy plánu byla zpracována podrobná
socioekonomická analýza, na kterou navazuje SWOT
analýza. Na těchto dvou základech stojí navržená vize
Strančic v roce 2030:
„Strančice jsou klidnou obcí ve Středočeském kraji. V
obci je pořádáno velké množství společenských akcí
a funguje zde mnoho spolků, které zajišťují občanům
možnost kvalitně trávit vlastní volný čas. Strančice mají
skvělé dopravní spojení s okolními obcemi a městy, a
proto jsou výbornou volbou pro občany, kteří dojíždějí
za prací do okolí. Vedení obce se zajímá o názory
a občanů a neustále pracuje na rozvoji lokality“
Aby mohla být vize naplněna bylo navrženo celkem
19 rozvojových aktivit rozvržených do 5 prioritních os.
Naplňování těchto aktivit by mělo probíhat mezi lety
2018 a 2022. Jejich smyslem je vést rozvoj obce
směrem k naplnění vize a připravit půdu pro navazující
plán na následující roky.

