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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je sestavení strategického plánu obce 

Dobkovice. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část 

praktickou. Teoretická je opřena o odbornou literaturu a zaměřuje se 

na strategické plánování sídel, metody a tvorbu strategického plánu 

a aktuální rozvojové výzvy regionu. Praktická část je zaměřena na 

samotnou tvorbu strategického plánu obce Dobkovice a je věnována 

socioekonomické analýze a průzkumu veřejného mínění, na které 

navazuje  SWOT analýza shrnující zjištěné poznatky. V návrhové části 

je na základě získaných informací stanovena vize a strategické 

směry obce, jež vedou k sestavení jednotlivých opatření vedoucích 

k rozvoji obce Dobkovice.   

STRATEGICKÉ SMĚRY OBCE DOBKOVICE 

• Dobkovice – obec s kvalitní technickou a dopravní infrastrukturou  

• Dobkovice – obec zajišťující svým občanům dobré a bezpečné 

      podmínky pro život  

• Dobkovice – obec podporující sport a volnočasové aktivity 

 

OBEC DOBKOVICE 

Obec Dobkovice leží v okrese Děčín v Ústeckém 

kraji, při levém břehu řeky Labe. Obec se nachází 

přibližně 8 km od okresního města Děčín a 16 km 

od krajského města Ústí nad Labem. Obec 

Dobkovice spadá do správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Děčín. Momentálně 

k listopadu 2020 zde žije 653 obyvatel. Skládá se ze 

tří částí: Dobkovice, Poustka a Prosetín. 

Dobkovicemi protéká dále potok Poustka, který zde 

ústí do řeky Labe. Údolím potoka vede silnice 

II/25377, při níž leží část obce nazývající se Poustka 

a část obce Prosetín.  

ABSTRACT 

The objective of this diploma thesis is to compile a strategic plan of 

the village Dobkovice. The diploma thesis is divided into a theoretical 

part and a practical part. The theoretical one is based on professional 

literature and focuses on the strategic planning of settlements, 

methods and the creation of a strategic plan and current 

development challenges in the region. The practical part is focused 

on the creation of a strategic plan of the municipality of Dobkovice 

and is devoted to socio-economic analysis and public opinion polling, 

which is followed by a SWOT analysis summarizing the findings. In the 

design part, based on the information obtained, the vision and 

strategic directions of the municipality are set, which lead to the 

compilation of individual measures leading to the development of 

the municipality of Dobkovice.  

SWOT ANALÝZA OBCE DOBKOVICE 

Silné stránky 

a. Dobrá dopravní dostupnost 

b. Geografická poloha  

c. Mateřská a základní škola  

d. Pravidelné kulturní a 

společenské aktivity pro 

obyvatele obce 

e.  Okolní příroda  

f. Nízká míra kriminality 

g. Sbor Dobrovolných hasičů 

obce 

h. Členství ve svazcích obcí – 

MAS Labské skály, mikroregion 

Labské skály 

 

Slabé stránky 

a. Absence obchodu 

s potravinami  

b. Absence pošty  

c. Absence autobusové dopravy  

d.  Nedostatek parkovacích  

ploch  

e. Zhoršující se stav pozemních 

komunikací  

f. Nedostatek pracovních 

příležitostí  

g. Absence veřejného osvětlení 

v okrajových částech obce  

h. Zhoršující se stav chodníků 

v obci 

Příležitosti 

a. Napojení na cyklostezku na 

pravém břehu Labe 

zbudováním přívozu 

b. Čerpání dotačních zdrojů EU a 

státu 

c. Protipovodňová opatření  

d. Výstavba multifunkčního 

hřiště s venkovní posilovnou 

e.  Rozvoj občanské vybavenosti  

f. Rozvoj zeleně a dřevin 

g. Výstavba relaxační zóny 

h. Oprava a modernizace 

obecních objektů  

 

Hrozby 

a. Povodně  

b. Pokles obyvatelstva  

c. Nebezpečné úseky na silnici č. 

I/62 (dopravní nehody) 

d. Narušení statiky domů 

v blízkosti železnice 

e. Otřesy z těžby kamenolomu  

f. Nárůst tranzitní dopravy 

g. Zvyšující se emise hluku 

h. Malý počet žáků – zrušení  ZŠ,  

MŠ 

i. Eroze 
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