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Abstrakt

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického

rozvoje obcí. Hlavním cílem práce je navrhnout strategický plán

pro středočeskou obec Uhlířské Janovice. První kapitola vysvětluje

základní pojmy a fungování veřejné správy v České republice.

Následuje část práce, která se věnuje strategickému plánování a

jeho specifikům v regionálním rozvoji. Před analýzou vybrané obce

dochází k představení využitých metod a zdrojů dat, dále jsou také

vyjmenovány spolupracující instituce. Zbytek textu práce naplňuje

její hlavní cíl. Na základě provedené analýzy vznikají návrhy

rozvojových opatření pro Uhlířské Janovice. Tyto návrhy jsou

rozděleny do jednotlivých prioritních os. V závěru práce

je hodnocení všech návrhů pomocí hodnotící matice.

This master’s thesis deals with topic of strategic development of

municipalities. The main goal of this thesis is to design a strategic

plan for central Bohemian municipality Uhlířské Janovice. The first

chapter explains general concept of public administration in Czech

republic. Following part of the paper is dedicated to strategic

planning and its specifics in regional development. Before the

analysis of the selected municipality, I present chapter which

consists of methodology and resources and cooperating

institutions. The rest of the paper focuses on the main goal. Based

on the executed analysis, I created several development activities

for Uhlířské Janovice. These projects are divided to individual

priority axes. In the end of this paper, there is an evalution of each

project using evaluation matrix.

Úvod

Vize města

Použitá literatura

„Uhlířské Janovice jsou historicky významnou obcí ve

středočeském kraji. Ve městě jsou kvalitní podmínky pro život

rodin s dětmi, a díky tomu se zdejší obyvatelé cítí v bezpečí.

Město má také veškeré potřebné zázemí a motivuje své občany k

udržitelnému rozvoji a hospodářské soběstačnosti. Ve spojení s

péčí o životní prostředí a kulturní zázemí obce jsou Uhlířské

Janovice příjemným místem pro život v každém věku.“

Závěr
Cílem této práce bylo vytvoření strategické plánu rozvoje pro

město Uhlířské Janovice. Tohoto cíle bylo dosaženo na základě

teoretických znalostí a podrobné analýzy, které dopomohly k

navržení komplexních opatření pro rozvoj obce.

Autor práce využil několika metod k získání dat pro tvorbu návrhů.

Obec byla nejdříve podrobena socioekonomické analýza- V této

části bylo čerpáno z dokumentů města a terénního průzkumu.

Následoval workshop s obyvateli města. Na základě těchto dat

byly vytvořeny čtyři prioritní osy s návrhy autora. Na závěr

proběhlo dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit zájem o

autorovy návrhy a přinést další návrhy ze strany respondentů. (viz.

tabulka vlevo)

Nakonec byly všechny návrhy zhodnoceny pomocí hodnotící

matice. Nejlépe dopadly návrhy číslo 1, 3, 5 a 20.
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Prioritní osa Návrh

Dopravní infrastruktura a místní 

komunikace

1. Stavba nových parkovišť

2. Oprava silnic ve špatném stavu

3. Zbudování nových chodníků a dostavba 

ochranného zábradlí

4. Označení přechodů a pořízení dopravních zrcadel

Životní prostředí

5. Revitalizace Václavského náměstí

6. Revitalizace Hořejšího rybníka a jeho okolí

7. Revitalizace parku Tyršovy sady

Občané a život v obci

8. Systematická práce s informačními tabulemi

9. Participativní rozpočet města

10. Pořídit pamětní desku operety Járy Cimrmana

11. Spolupráce se základní uměleckou školou Kolín

12. Oprava malého basketbalové hřiště 

s prolézačkami

13. Nové oplocení pro fotbalové hřiště

Udržitelné město

14. Zajistit energetickou soběstačnost radnice

15. Spolupráce s MPO na investiční pobídce

16. Zavedení pobídek na vodní jímky

Dodatečně vybrané návrhy od 

obyvatel obce

17. Umělé kluziště na náměstí

18. Hřiště na cvičení pro všechny

19. Servisní cyklostojany s nářadím a dobíjecí stanicí 

a pro elektrokola

20. Pořádání divadelních nebo jiných kulturních 

zájezdů pro obyvatele města

Strategické plánování regionálního rozvoje se dostalo do České

republiky po sametové revoluci ze západních zemí. V období

komunistické vlády byla na našem území ekonomika řízena

centrálně. Toto dědictví přineslo při přechodu na volnou tržní

ekonomiku výzvy pro starosty obcí. Počáteční nedostatek

odborných materiálů v českém jazyce mělo za následek učení se

za chodu. V současnosti je strategické plánování rozvoje součástí

regionálního řízení a je využíváno stále častěji pro zlepšení

situace v obci.

Strategický plán jako dokument obce rozšiřuje plán územní. V

rámci regionální politiky mohou mít oba tyto plány společně velký

význam pro rozvoj obcí. Strategický plán stanovuje směr pro

budoucí vývoj obce. Díky volbám do zastupitelstva, které přináší

obměnu rozložení sil každé čtyři roky, slouží strategický plán jako

apolitický průvodce rozvojem. Výstupy ze strategického plánování

v podobě návrhů musí být objektivně zhodnoceny, aby zajistily

zlepšení života v obci.

Město Uhlířské Janovice bylo autorem vybráno z důvodu

dlouhodobého povědomí a situaci v obci. Téma bylo vybráno také

proto, aby přineslo zdejším obyvatelem lepší podmínky pro život v

obci. Celá práce byla rozdělena do pěti kapitol.

http://www.megaprint.com/

