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Abstrakt:
 Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Programu rozvoje pro město Rožďalovice. V 
analytické části popisuje základy fungování obcí a měst. Vysvětluje potřebu strategických 
dokumentů pro řízení města. Konkrétně se pak zaměřuje na Programu rozvoje a jeho obsah. 
  V praktické části se pak zabývá samotnou tvorbou Programu rozvoje, jenž se skládá z 
analytické a návrhové části, která jsou navrženy s ohledem na aktuální a budoucí potřeby 
města a obyvatel. 

Mapa řešeného území:

Summary:
 The main goal of this diploma thesis is to create Development plan for the city 
Rožďalovice.   The analytics part of the thesis describes the main bases of functioning of 
municipalities and cities. Explains why the strategic documents are needed for city 
management.  To be more precise, it focuses on Development plan document and its 
content. 
  In the practical part thesis is about creating Development plan itself. Plan is divided on 
analytics part and design of the plan, which is considering actual and possible future needs 

Cíl práce:
 Hlavním cílem této práce je vytvoření aktuálního Programu rozvoje pro konkrétní město - 
Rožďalovice. Vytvořený program bude odpovídat aktuálním potřebám města a jeho obyvatel 
a vyhodnocovat předchozí plán, který byl vytvořen v roce 2014. Od té doby město prošlo 
celou řadou změn. Práce tak bude zahrnovat a reektovat veškeré změny od roku 2014 
včetně aktuálních informací a dat.

Rožďalovice:
 Rožďalovice se nachází ve Středočeském kraji na severozápad od hlavního města Prahy ve vzdáleností 58 km vzdušnou 
čarou. Město se nachází v okrese Nymburk se vzdáleností 18 km, a spadá pod jeho správu.  Dalšími významnými městy pro 
Rožďalovice jsou Mladá Boleslav , Hradec Králové a Jičín.
ObecObec Rožďalovice obsahuje šest katastrálních území: Hasina, Ledečky, Podlužany, Podolí u Rožďalovic a Zámostí u Rožďalovic. 
Mezí okolní katastrální území patří také Žitovlice, Mlýnec u Kopidlna Břístev a Košík. Katastrální výměra obce je 23,9 km2/ 
(2390,7826 ha) s hustotou osídlení 67,55 ob./km2/  

Metodika:
  Samotná práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se práce  zabývá 
fungováním obce, její působností, možnostmi nancování a důvody, proč je potřeba o obec 
řádně pečovat a rozvíjet ji. V praktické části se pak věnuje samotné tvorbě Programu rozvoje 
Rožďalovic. Praktická část je složená z části analytické a návrhové. Součástí analytické části je 
pak vlastní dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost obyvatel města s životem v 
Rožďalovicích.

Jak se Vám v obci žije? Jak by se měla obec dale rozvíjet? Jak byste přednostně využil(a) obecních nančních prostředků?

Závěr:
 V praktické části byla provedená analýza prostředí i vlastní rozsáhlé šetření, které je hlavním přínosem této práce. 
Šetření se zaměřovalo na zjištění názorů obyvatel na život a společenské vyžití v obci. Otázky se zaměřovaly především na 
zjištění nedostatkových oblastí, na které se musí soustředit pozornost při dalším rozvoji. Rozvoj obce je třeba nastavit tak, 
aby celková kvalita života a spokojenost občanů vzrůstala. 
ZjistilaZjistila jsem tak že strategické cíle, které byly stanovené zastupitelstvem města v roce 2014 stále plně odpovídají aktuálním 
potřebám obce, a to především v oblastech infrastruktury, životního prostředí a kulturně-sociálního vyžití. Vlastní šetření  
potvrdilo správnost směru rozvoje obce. Kromě vyhodnocení plnění stanovených opatření bylo přidáno několik nových 
opatření, které napomůžou naplnění strategické vize města.

Strategické cíle:
 1.  Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury a její dobudování
 2.  Zvelebení stavu veřejných ploch a obecních budov 
 3.  Dobudování odpovídajících podmínek pro trávení volného času
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Silné stránky:
 1. příznivé životní prostředí - obec nemá žádné 
ekologické problémy či znečištěné oblasti, ani 
průmyslové oblasti
2.2. blízkost přírody - množství lesů a rybníků, které 
vytváří hezké prostředí a nabízí řádu aktivit (turistika, 
houbaření, pozorování ptáků…)
3. vzhled obce - obec je čistá a hezká s 
architektonickými a kulturními památkami 
4. klidné město - prostředí vhodné pro rodinný život s 
dětmi i bez 
5.5. bohatý kulturní a společenský život - četné akce 
obce, muzeum, galerie apod. 
6. sportovní vyžití - obec disponuje několika hřišti 
(včetně pro dětského), spolkovým domem s posilovnou a 
prostorem pro pořádání akcí, je zde několik aktivních 
sportovních spolků
7. sociální služby pro důchodce
8.8. potřebné základní služby pro každodenní život 
občanů 
9. schopnost využití dotací pro nancování projektů 

Slabé stránky:
1. stav místních komunikaci - komunikace jsou v horším 
stavu, v některých částech absence chodníků
2. nedostatek pracovních příležitostí, nabídky 
pracovních míst
3.3. málo perspektiv pro mladou generaci a jejich další 
život v obci
4. nedostatek a špatná kvalita obchodů a služeb, 
obzvlášť pak v oboru pohostinství
5. vyjíždění obyvatel kvůli práci 
6. neoptimální využití budov ve vlastnictví města 

Příležitosti:
1. vytváření nových ploch pro bydlení či bytových 
jednotek - přilákání nových obyvatel
2. rozvoj cestovního ruchu, turistických atrakcí
3. vytváření atraktivního města pro přilákání nových 
obyvatel
4.4. přilákání nových podnikatelů; dostatek volných 
ploch pro podnikání 
5. integrována dopravní obslužnost 
6. vytvoření naučných stezek kolem rybníků 
7. hotový projekt na revitalizaci náměstí

Hrozby:
1. odliv obyvatel za prací ( především mladé rodiny s 
dětmi)
2. nedostatek nančních prostředků 
3. stárnutí populace 
4.4. vyjíždění za práci snižuje sounáležitost a vazbu 
obyvatel k městu 

1 kostel sv. Havla se zámkem, 2 galerie Melantrich, 3 zakladní škola, 4 knihařské muzeum
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