
Pětiletý plán rozvoje 

Současný plán  rozvoje obce  zpracovaný na období do konce roku 2017 se nám z větší části daří plnit. 

Nastala však doba, kdy Je na místě začít s revizí tohoto dokumentu, tedy doplnit některé záměry a jiné 

opustit. 

Ze současného plánu se nám podařilo uskutečnit řadu akcí. Opravila se  budova obecního úřadu a 

také památeční zvonička. Podařilo se také opravit řadu komunikací- ulice  U Rybníků I a U Rybníků II, 

V Dolích, K Vranému.  Opravil se   vodovod a kanalizace  v ulici Břízová, Na Širokém I, Ořechová. Nejen 

nás, ale hlavně předškoláky těší zřízení mateřské školky.   

A tak po  zkušenosti s prvním plánem tohoto druhu,  kdy  byly jasně určeny priority a potřeby do 

dalších let  nás čeká vytvoření tohoto plánu na další období. Obracíme se proto na vás jako před 

několika lety s prosbou o vyplnění dotazníku uprostřed tohoto zpravodaje. 

Neslibujeme, že všechny náměty z dotazníku dokážeme využít. Jistě by bylo fajn mít v obci např. 

devítiletku, dům s pečovatelskou službou, novou čističku, kulturní zařízení, sportovní areál, všechny 

cesty s asfaltovým povrchem... sami víte, že potřeb a přání je mnoho, ale prostředků méně.   

Potřebujeme však znát vaše potřeby, názory, hodnocení a připomínky, abychom spolehlivě věděli, co 

občané vidí jako důležité pro dlouhodobější směřování obce. Vaše podněty  bychom rádi promítli  

do připravované vize rozvoje Ohrobce, tedy jak při revizi zbývajících záměrů v současném plánu, tak 

při vzniku nového Strategického plánu rozvoje obce na období 2018 – 2022.  
Strategický plán je pro naši obec důležitým dokumentem. Obsahuje v dlouhodobém horizontu 

rámcové představy obyvatel, jak má vypadat místo  kde žijete a jaké jsou vaše priority. Umožní radě i 

zastupitelstvu obce kvalifikovanější posuzování a rozhodování o směřování investic.  A ještě existují 

nejméně čtyři dobré důvody proč je vhodné mít plán rozvoje obce: 

 Existuje koncepční dokument shrnující představu rozvoje obce na pět let, který přesahuje 

jedno volební období. 

 Propojuje se územní plánování s cíli rozvoje obce, aby se naplňovaly představy o místě pro 

život tak, jak si jej představují obyvatelé. 

 Plán znamená, že existuje podklad pro odůvodnění grantových žádostí  včetně  žádostí o 

dotace (evropské, státní a krajské) na jednotlivé záměry obsažené v programu rozvoje obce. 

Tento plán je nezbytnou přílohou či podmínkou takových žádostí. 

 Plán slouží také jako podklad pro sestavování rozpočtového výhledu obce. 

 
První verzi plánu budou mít obyvatelé možnost vidět a vznést k ní své připomínky na jaře 2017. 

V průběhu měsíce května 2017 dojde k finalizaci strategického pětiletého plánu. Možná si říkáte, že 

pět let je dlouhá doba. K dlouhodobému plánu však bude sestaven také akční plán na první dva roky, 

který se bude aktualizovat na počátku roku 2020 tak. 

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31. 10. 2016. Dotazník je přílohou tohoto zpravodaje. Po vyplnění jej 

prosím vhoďte do schránky na Obecním úřadě nebo jej tam odevzdejte. Pro usnadnění přístupu 

k dotazníku jsme jej zveřejnili také na internetu na adrese  www.ohrobec.cz – a rozešleme ses 

emailem v rámci obvyklého informování všem občanům, kteří jsou k této obecní službě přihlášeni. 

Těšíme se na vaše podněty. 

Informace OÚ Ohrobec 

http://www.ohrobec.cz/


 


