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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE RADOSTICE 

NA OBDOBÍ 2015-2025 

 

ÚVOD 

Plány rozvoje jsou ve vyspělých zemích novým typem programových dokumentů regionů, měst a 

obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje hlavní cíle rozvoje celé komunity, jejího 

fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou 

podporu navržených cílů a programů.   

Strategický plán (dále jen“ SP“) navazuje na programové prohlášení zastupitelstva obce, je 

dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně deset let, který se nemůže 

omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. SP vzniká 

v partnerském dialogu mezi veřejnou a privátní sférou, mezi občany, podnikateli, majiteli pozemků, politiky, 

odborníky a správou obce a státu. V podstatě představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec 

v nejbližším desetiletí dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, 

naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický plán usiluje o dosažení 

rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou 

stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot. 

 Strategický plán obce Radostice bude zpracován tak, aby v maximální míře zohledňoval principy a 

cíle, které jsou obecně stanoveny v programu zastupitelstva na období 2015 – 2018.  

SP není být pouze politickou proklamací, nýbrž je důležitým nástrojem řízení obce. Znamená to, že 

k jeho záměrům a prioritám bude vždy přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních 

akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze SP jako jistým způsobem nadřazeného 

dokumentu. SP umožní obci zejména: 

 naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce 

 rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci 

 koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci 

 lépe prosazovat a chránit veřejný zájem 

 kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty 

 stanovit priority investičního programu 

 

SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové 

příležitosti a identifikovat existující rizika.  

 

Strategický plán 

Vlastní proces tvorby dokumentu se skládá z anylýzy daného území, určení vize rozvoje včetně definování 

prioritních oblastí rozvoje. Vytvoření SP není jednorázovým krokem obce, ale zahájením jeho realizace jako 

kontinuálního systému strategického řízení rozvoje obce. Předpokládá se, že tento dokument bude sloužit 

jako opora pro všechny rozvojové plány obce. 

SP zavádí do praxe principy udržitelného rozvoje, propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí 

životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností. Směřuje k zajištění dobré a udržitelné kvality 

života a životního prostředí v obci Radostice. Hledá řešení ve spolupráci se všemi složkami místního 

společenství, takže odráží také jejich potřeby. Zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života 

v delším časovém horizontu. Zapojuje veřejnost do plánování i do realizace plánů.  

Cílem Strategického plánu obce Radostice je zavést do praxe strategii udržitelného rozvoje obce a 

zabezpečit udržitelnou kvalitu života v místním měřítku. 



                                     

 

 

I. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

 

Vznik obce - stručné dějiny: 
Obec leží v malebném bočním údolí říčky Bobravy, na okraji stejnojmenného přírodního parku, 20 km 

jihozápadně od Brna. Území má charakter lesnaté vrchoviny protnuté na severovýchodě průlomovým  

údolím zmíněné říčky. Nachází se v nadmořské výšce od 283 m do 360 m. Přístup do Radostic je po silnici 

Střelice - Radostice a také po železnici Brno - Znojmo. 

První písemná zmínka o Radosticích pochází z roku 1333. O starobylosti obce svědčí samo staroslovanské 

jméno. Někteří historici spojují název obce dokonce se staroslovanským králem Radhostem. 

Radostice byly samostatným statkem se sídlem rytířským. Původní usedlosti vznikly kolem prostorné návsi 

severně od kostela, který v roce 1333 založili vladykové Mikuláš a Petr z Radostic. Tato událost je 

zaznamenána na pamětním kameni, který je zazděn ve stěně kostela na straně evangelní. Kostel byl vystavěn 

v gotickém slohu a je zasvěcen sv. Šimonu a Judovi. Okolo kostela byl hřbitov ohrazen zdí s pilíři. U 

vchodu do kostela je stará kamenná křtitelnice. 

Celé 17. století ležel zpustošený kostel v sutinách, byl patrně vypleněn v době třicetileté války. 

V roce 1722 byl v gotickém slohu opraven a v roce 1723 znovu vysvěcen. K další větší opravě došlo v roce 

1863 a v letech 1890-1892. Tyto události zaznamenávají dokumenty nalezené ve věži kostela. Třicetiletá 

válka zpustošila obec tak, že z 18 domů zůstaly pouze 3 obydlené, 15 prázdných ještě v roce 1656. Teprve 

kolem roku 1674 bylo obydleno 14 domů a 5 domkařů. V roce 1790 bylo v obci 31 domů a 143 obyvatel, v 

roce 1869  42 domů a 224 obyvatel, v roce 1890  59 domů a 334 obyvatel. 

 

Počet obyvatel obce se neustále zvyšoval: 

   1900 1910 1921 1930 1950 1961  1970 1980 1991 

406 480 572 667 760 808 732 703 606 

 

 

Znak obce 

Tvoří spojení 2 zkřížených mečů převzatých z renesančního znakového a nápisového náhrobku z r. 1617 

dcery rytíře Jana Čeňka Džbánovského ze Džbánova, majitele svobodného dvora v Ořechově, jemuž patřil 

nějaký majetek v Radosticích. Náhrobník je zazděn v kostelní lodi na jižní straně. 

Dva zkřížené meče jsou doplněny třemi přepásanými liliemi z upraveného erbovního znamení hrabat 

Thurnů, majitelů zámku a panství v Pršticích v letech 1574-1642. Thurnové patřili mezi významné šlechtice 

a majitele naší obce. 

 

 

Charakteristika obce 
Počet obyvatel v posledních deseti letech má vrůstající tendenci. Obec má potenciál ke zvyšování počtu 

obyvatel, má zpracovaný územní plán a určeny pozemky pro výstavbu rodinných domů, s částečně 

vybudovanou infrastrukturou. Předpokládaný počet obyvatel v roce 2025 by se měl pohybovat kolem 

850 osob. Věkový průměr obyvatel obce se v současnosti pohybuje kolem 40,7 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Územní charakteristika obce v letech 2002 až 2014          

stav k 31.12.                 

Obec                 

Radostice                 

                 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Počet obyvatel 647 671 664 680 695 710 718 718 734 733 749 767 767  
Počet katastrálních území 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Počet územně technických jednotek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Počet částí obce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Počet městských obvodů (městských 
částí) 

. . - - - - - - - - - -   
 

Počet urbanistických obvodů . . - - - - - - - - - -    
Celková výměra (ha) 436,32 436,32 436,32 436,32 436,32 436,32 436,32 436,33 436,33 436,33 436,33 436,33 436,33  
z toho (v ha) zemědělská půda 163,89 163,29 163,29 163,29 163,25 163,21 163,20 163,17 163,13 163,91 163,84 163,82 163,82  

z 
toho: 

orná půda 138,01 137,42 137,44 137,44 137,41 137,40 137,40 137,39 137,38 137,38 137,34 137,32 137,32  

zahrady 13,67 13,67 13,65 13,65 13,65 13,60 13,60 13,58 13,58 13,56 13,53 13,52 13,52  

sady - . - - - - - - - - - -    

chmelnice - . - - - - - - - - - -    

vinice 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90  

trvalé travní 
porosty 

. . . . . 11,30 11,30 11,30 11,27 12,07 12,07 12,07 12,07 
 

lesní půda 229,45 229,45 229,45 229,45 229,45 229,45 229,45 229,45 229,45 228,65 228,65 228,65 228,65  

vodní plochy 3,90 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19  

zastavěné plochy 7,76 7,73 7,76 7,76 7,79 7,82 7,80 7,76 7,74 7,76 7,83 7,85 7,85  

ostatní plochy 31,32 31,70 31,66 31,67 31,66 31,68 31,71 31,79 31,82 31,82 31,82 31,82 31,82  

 

Stav obyvatel ve vybraném území - časová řada

Území obec [1]

Radostice

v tom ve věku

muži ženy

1991 605 302 303 112 398 95 .

1992 611 307 304 113 397 101 .

1993 613 308 305 114 401 98 .

1994 629 317 312 119 403 107 .

1995 641 321 320 116 417 108 .

1996 647 324 323 119 426 102 .

1997 648 329 319 118 428 102 .

1998 648 333 315 115 428 105 .

1999 645 335 310 113 426 106 .

2000 645 336 309 106 430 109 .

2001 633 334 299 103 430 100 .

2002 647 342 305 101 445 101 .

2003 671 354 317 105 463 103 .

2004 664 349 315 99 461 104 .

2005 680 350 330 100 479 101 .

2006 695 356 339 104 489 102 .

2007 710 362 348 103 503 104 .

2008 718 368 350 108 501 109 .

2009 718 368 350 106 503 109 .

2010 734 371 363 110 508 116 .

2011 733 373 360 115 500 118 .

2012 749 382 367 116 512 121 .

2013 767 393 374 118 517 132 .

Poznámky:

[1] nepřepočítané údaje, území v hranicích běžného roku

Počet 
obyvatel k 

31.12.

v tom podle 
pohlaví

Index 
stáří0 až 

14 let
15 až 
64 let

65 a 
více let

 



Hospodářská činnost 

 

Počet podnikatelských subjektů celkem         176 

Podle právní formy 

Státní org. Akciové spol. Obchodní spol. Živnostníci Svobodná povolání Ostatní formy 

1 1 22 127 16 9 

 

 

Hospodaření obce 

 

Příjmy v běžném roce 

 
Přehled daňových příjmů za rok 2014    73,3 % rozpočtu 

 

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů   3 902 400 Kč  47,5 % daňových příjmů 

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku    3 300 000 Kč  40,2 % daňových příjmů 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb     565 200 Kč    6,9 % daňových příjmů 

Majetkové daně         440 000 Kč    5,4 % daňových příjmů 

 

Výdaje v běžném roce 

 
 

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2014  13 156 433,- Kč 

 

 

Financování akcí je plánováno z daňových příjmů, úspor, dotací a úvěrem.  

 

 



Infrastruktura 
Obec se nachází směrem na Znojmo, jihozápadně od Brna. Obcí prochází komunikace III. tř., 

od Střelic- Radostice - Prštice. Ve vzdálenosti cca 1,5 km od středu obce je železniční zastávka Radostice. 

Železnice spojuje Brno - Ivančice, Mor. Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou, Znojmo. 

V obci jsou vybudovány asfaltové místní komunikace s chodníkovou soustavou podél nich. 

Radostice patří mezi dobře vybavené obce. Od r. 1979 je v provozu čistička odpadních vod, která byla v r. 

2000 zmodernizována. Na ČOV je napojena obecní kanalizace. V obci je v provozu obecní vodovod, 

vodárna, vodní zdroje. V obci jsou provedeny rozvody zemního plynu, kabelové televize, internetu a 

telefonu, veřejné osvětlení, vedení místního rozhlasu. 

 

Vybavenost 

V obci se nachází základní škola, která byla postavena v roce 1912. Po úpravách budovy je v ní od roku 

1947 v provozu mateřská škola. Poslední modernizace budovy školy byla provedena v r. 2008. 

V minulých letech byla zrealizována rozsáhlá rekonstrukce návsi s chodníky a parkem. Dále také budova 

obecního úřadu, nad kterou se nachází bytová nástavba s 8 malometrážními byty. V obci se nachází obchod 

se smíšeným zbožím, dvě restaurace, knihovna, provozovny kadeřnictví a masáže, ordinace veterinárního 

lékaře, 1x týdně ordinace praktického lékaře. 

 

Životní prostředí 
Obec má relativně velkou výhodu v neexistenci výraznějších ekologických zátěží v katastru obce a jejím 

blízkém okolí. Má dlouhodobě fungující páteřní kanalizaci včetně ČOV. Udržuje veřejné plochy včetně 

zeleně vlastními pracovníky obce. Vytvořila na obci dostatek možností k realizaci třídění odpadů a jejich 

ukládání na určených místech. Nevýhodou pro ovzduší v obci je jeho znečišťování především v zimních 

měsících formou spalování tuhých odpadů v domácnostech. Také vlastní hlukové zatížení obce na ulici 

Hlavní, způsobené poměrně silným zatížením silnice III.třídy vedoucí přes území obce je vnímáno občany 

negativně.  

 

 

 

SWOT ANALÝZA (silné a slabé stránky, příležitosti a rizika v obci Radostice) 
SWOT analýza je standartní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších 

objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a objektivní charakteristika současných 

vnitřních silných a slabých stránek zkoumané obce a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení 

rozvoje obce. 

 

Pracovní příležitosti v obci Radostice 

Silné stránky  –  rekonstrukce ČOV a splaškové kanalizace, které  by se mohly stát zdrojem pracovních 

příležitostí,  stavební činnost související s výstavbou RD, opravami chodníků a komunikací 

Slabé stránky  – nekoordinovanost a malá transparentnost vztahů správy obce a podnikatelů,  omezená 

nabídka služeb v obci,  dlouhodobé neřešení vlastnických vztahů u pozemků, na kterých se 

nachází komunikace a inženýrské sítě 

Příležitost   – vytvoření přitažlivého podnikatelského prostředí pro vybrané aktivity, zejména služby, 

v centrální části obce 

Rizika – upřednostnění krátkodobých ekonomických efektů, vytvoření nabídky služeb  mimo obec 

nebo v jiných blízkých obcích, nevhodná skladba aktivit  vyvolávajících další dopravní a 

jiné zatížení obce 

 

Kvalita života 

Silné stránky  – slušná životní úroveň, rostoucí zastoupení střední vrstvy, nízký věkový průměr, relativně 

čisté prostředí, klidová zóna - údolí říčky Bobravy, blízkost města Brna, poměrně dobrá 

dopravní dostupnost 

Slabé stránky  – úroveň soužití mezi starousedlíky a přistěhovalci, nízká identifikace s místním 

společenstvím, nízká úroveň občanské odpovědnosti, malá spoluúčast občanů na rozhodování 

o veřejných záležitostech, ne zcela vyhovující infrastruktura – havarijní stav kanalizace, 

špatný stav chodníků, silnice místy ve velmi špatném stavu, nedostačující úroveň občanské 



vybavenosti, omezená vybavenost pro sport, regeneraci a aktivní trávení volného času, 

současná nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ 

Příležitost  – s růstem obyvatel bude umožněn další rozvoj obce při uchování jejího vesnického rázu a při 

důsledném uplatňování estetických hledisek, zajištění kvalitní občanské vybavenosti zejména 

v oblasti služeb, školství a zdravotnictví, vzhledem ke stoupajícímu počtu obyvatel růst 

kvality školství, vzrůstající zájem občanů o věci veřejné 

Rizika  – živelný rozvoj obce při ztrátě charakteru vesnického sídla, postupující suburbanizace 

(budování stále dalších domů bez návazného budování služeb), postupující ztráta zájmu 

občanů o věci veřejné, omezení všech aktivit ve prospěch rekonstrukce ČOV a kanalizace 

 

Kvalita prostředí 
Silné stránky  – slušné životní prostředí, rozsáhlý potenciál okolní krajiny 

Slabé stránky  – poměrně silná automobilová doprava vedená přes celou obec ulicí Hlavní a s tím související 

hlukové a prachové zatížení včetně snížené bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů, místy 

zanedbaný stav budov, znečištění obce různými skládkami písku a jiných stavebních 

materiálů a její celkově nepěkný vzhled, necitlivá konzumace okolního přírodního prostředí, 

které se při rostoucím zatížení nestačí přirozeně revitalizovat, neustálý a výrazný úbytek 

zeleně, nárůst automobilismu v obci, špatné ovzduší v podzimních a zimních měsících díky 

spalování nekvalitního topiva některými občany  

Příležitost  – dořešit zastávku autobusů na Návsi a s tím spojené snížení rizik spojených s tímto 

provozem, revitalizace obecní zeleně, výsadba zeleně v nové zástavbě, revitalizace okolní 

zeleně a posílení její ekostabilizační funkce, ekologicky šetrné odpadové hospodářství, očista 

obce, odstranění a zamezení dalšího vzniku skládek a zlepšení celkového vzhledu obce a 

životního prostředí, ochrana a obnova tradičních funkcí krajiny 

Rizika  – nárůst automobilového provozu při neřešení současných dopravních problémů, narušení 

tradičních sídelních struktur a s tím související zástavba do volné krajiny, nepochopení 

související problematiky ze strany obyvatelstva a některých vlastníků půdy, nadměrný tlak na  

                       výstavbu 

 

 

Doprava 
Silné stránky  – poměrně rychlé spojení s městem Brnem 

Slabé stránky  – vysoké nároky na přepravu občanů do Brna, kritický stav místních pozemních komunikací,   

nízká frekvence autobusové dopravy večer a o víkendech, velká vzdálenost na vlakovou 

zastávku (cca,1,5km) 

Příležitost  – vytvoření podmínek pro kvalitní cyklodopravu (systém bike and ride) 

Rizika  – nárůst automobilového provozu na poddimenzované silniční síti, zavlečení těžkého provozu 

do obce v souvislosti s pokračující výstavbou 

 

Technická infrastruktura 
Silné stránky  – infrastrukturně dobře vybavená obec  

Slabé stránky  – nevyhovující splašková kanalizace, nízké využití plynovodu v obci, kritický stav většiny 

místních komunikací ve všech částech obce, ve většině obce špatný stav chodníků, rozvody 

nn v obci realizované nevzhlednou kabeláží 

Příležitost  – rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace (jednotná), rekonstrukce místních komunikací, 

řešení rozvodů nn do země 

Rizika  – extrémně vysoká závislost na vnějších faktorech neovlivnitelných obcí Radostice 

 

Řízení a správa  
Silné stránky  – blízkost úřadu k občanům, dobré využití informačních systémů  

Slabé stránky  – málo efektivní systém veřejné správy, nerozvinutá úroveň spolupráce s okolními obcemi, 

nekvalitní webové stránky obce 

Příležitost  – vybudování spolehlivé, kvalitní a efektivní veřejné správy, zlepšení úrovně webových 

stránek obce ve směru k informovanosti občanů  



Rizika  – nízká úroveň spolupráce obce s občanskou veřejností a podnikateli a z toho vyplývající 

jejich pasivita a neúčast na správě a řízení obce, nedostatek finančních zdrojů 

 

Kultura  

Silné stránky  - jedna církevní památka (kostel), vžité každoroční kulturní akce  

Slabé stránky – vysoká potřeba financí na opravu církevního kostela, u kulturních akcí malá účast občanů 

obce                                                                     

Příležitost   - ve spolupráci s církevní diecézí zajistit kvalitní opravu(údržbu) kostela, kultura  by se měla stát  

                     prostředkem k pocitu místní příslušnosti                                   

Rizika   – závislost na iniciativě aktivních jednotlivců, nutno udržet kontinuitu  

 

 
 

 

 

 

II. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

Příležitost 
Obec má jedinečnou příležitost aktivně ovlivnit svoji budoucnost, pokud přijme a uskuteční dlouhodobý a 

promyšlený program směřující k naplnění své strategické vize. Vizí budoucí obce - je obec úspěšná, 

prosperující a přitažlivá pro své občany i návštěvníky; obec úhledně upravená, čistá, představující 

přirozené centrum atraktivní lokality pro bydlení a trávení volného času; obec urbánního i 

přírodního harmonického prostředí; a obec se spolehlivou technickou infrastrukturou a vstřícnou 

správou. 
 

 

Byly identifikovány následující základní dlouhodobé záměry: 

 

            Dobudování technické infrastruktury. 

 

            Zajištění kvalitní občanské vybavenosti, přiměřené nabídky služeb a dostatečných možností  

            trávení volného času.       

  

Ochrana a rozvoj urbánních hodnot obce a vytvoření společenského centra obce. 

 

Zlepšení podnikatelského prostředí a vytvoření nových pracovních příležitostí. 

Zajištění bezpečnosti v obci. 

 

Budování dlouhodobého partnerství mezi občany, veřejnou a privátní sférou pro efektivní řízení, 

plánování a financování chodu a rozvoje obce. 

 

Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů obce. 

 

 

Pro každou z těchto oblastí jsou stanoveny konkrétní cíle, čeho chce obec dosáhnout. Jsou formulovány 

konkrétní opatření a programy a v rámci těchto opatření a programů poté budou řešeny jednotlivé dílčí úkoly 

a projekty. 

Realizace strategické koncepce rozvoje obce Radostice bude probíhat ve dvou etapách. 

I. etapa v letech 2015 – 2018 a druhá etapa v letech 2019 - 2025. 



 
Projekty a plány které jsou součástí plánu rozvoje 

 

Školství  

 

 Vytvoření koncepce školního areálu ze stávajícího areálu školy a zahrady 

 Zateplení, změna otopného systému a přístavba budovy MŠ a ZŠ   

 Úprava nádvoří a dalších ploch v areálu školy 

 Výstavba dětského hřiště v areálu školy 

 Podpora kvalitní, pestré výuky, kroužků, sportovních akcí a mimoškolních aktivit 

 

Sport 

 Vypracovat studii sportovišťě  za uvažovaným objektem s pečovatelskou službou 

 Podpora Tělocvičné jednoty Sokol Radostice a jejich oddílů 

 Podpora sportovních akcí (běh Nerezová desítka),  který svým rozsahem a počtem 

                  účastníků je jedním z nevětších v kraji 

 Zpřístupnění existujících sportovních zařízení veřejnosti 

 

Obec na první pohled 

 

 Zavedení systému pravidelné očisty ulic a veřejných prostranství 

 Podpora esteticky hodnotné výstavby 

 Dovybavit obec esteticky hodnotným mobiliářem (lavičky, koše, květiny) 

 Podpořit výstavbu dalšího dětského hřišťě  

 Posílení bezpečnosti obce ve spolupráci s okolními obcemi 

 Údržba obce vlastními silami (nákup potřebné techniky) 

 Esteticky řešit stání pro kontejnery na odpad 

 Úprava příjezdové komunikace na místní hřbitov 

 

Nabídka služeb 

 

 Podpora prodejny potravin, drogerie, dalšího běžného zboží v místním obchodu 

 Vybudovat Dům pro seniory (Dům s pečovatelskou službou) 

 

Zeleň  

 

 Příprava generelu zeleně v obci, následná výsadba stromořadí ve stávajícím zastavěném území i 

mimo něj (intravilán, extravilán) 

 Vytvoření uceleného systému revitalizace a odborné údržby veřejné zeleně 

 Získávání dalších ploch zeleně jednáním s jednotlivými vlastníky a v rámci pozemkových úprav 

 Úprava zelených prostranství na návsi  

 Výsadba biokoridorů na jižním a severním okraji obce  

 

Údržba a rozvoj vodovodní a stokové sítě, hospodaření s dešťovými vodami 

             

 Zodpovědné udržování systému vodovodní sítě 

 Dořešení všech majetkoprávních otázek na tomto úseku 

 Realizovat rekonstrukci a intenzifikaci ČOV 

 Realizovat rekonstrukci stokové sítě dle již zpracovávané PD 

 Dobudování splaškové sítě dle pokračující výstavby RD dle schváleného územního plánu 

 U nově budovaných RD prosazovat odvod dešťových vod vsakem  

 



Kvalitní místní komunikace 

 

 Rekonstrukce komunikací 

 Vyasfaltování komunikací 

 Obnova autobusových zastávek 

 

Příznivé a bezpečné podmínky pro pěší a cyklisty 

 

 Maximální zklidnění dopravy 

 Realizace přechodů a retardérů pro pěší tam, kde chybí 

 Výstavba a rekonstrukce chodníků, především podél komunikací s frekventovaným pěším 

provozem 

 Dokončení výstavby pouličního osvětlení v celé obci 

 Vytvoření koncepce a postupná výstavba cyklostezek 

 
Majetkové vypořádání 

 Majetkové vypořádání většiny sporných pozemků 

 Vypořádat majetkově pomníčky, křížky na území obce 

 

Kulturní památky 

 Podpora rekonstrukce kostela  

 
Kultura 

 Podpora společenského života v obci 

 Podpora kulturní identity obce, udržet tradiční akce 

 Spolupráce se spolky, sdruženími, občanskými aktivitami 

 Vymezit prostor pro činnost spolků a sdružení 

 

Zajištění finančních zdrojů 

 Systematicky pracovat na získávání dotací z kraje, ministerstvech a EU  

 Systematická příprava projektů financovatelných ze zdrojů EU  

 Důsledné vymáhání místních poplatků, věcných břemen, evidence plateb za pronájem majetku a 

vymáhání pohledávek 

 Rozvinout aktivitu ve věci získání sponzorských darů 

 

Dobře řízená obec 

 

 Optimalizace struktury úřadu, zjednodušení a zpružnění administrativních procesů, kvalitní 

personální obsazení 

 Otevřená a pravidelná komunikace s občany prostřednictvím „Radostníčku“, internetu a setkání 

se zastupiteli 

 Zavedení uceleného systému kontrolních mechanismů 

 Dbát o udržitelný rozvoj obce 

 Minimalizovat spotřebu energie ve veřejných budovách, u stávajících snížit tepelné ztráty 

 Podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie 

 Zajistit vybudování překážek (mezí apod.) zabraňujícím erozi půdy a tak zabránit přívalové vodě 

 Zvýšit podíl zeleně (nové plochy zeleně, biokoridory) 

 Podpora udržitelné dopravy (vlaková doprava, pěší doprava, cyklodoprava) 

 Udržet prostupnost krajiny pomocí udržování cest pro pěší a cyklistiku 

 

 

                                                                     

 



                                                              ZÁVĚR 
 

            Předložený strategický plán představuje první komplexní strategický dokument rozvoje obce 

Radostice. Podaří-li se naplnit záměry tohoto projektu, stane se silným nástrojem dlouhodobého řízení obce. 

 

            Kromě dosažení vytyčených cílů je od strategického plánu očekáván přínos v podobě prohlubování 

spolupráce mezi veřejnou správou a obyvateli obce. Zastupitelstvo obce je přesvědčeno, že je plán sestaven 

tak, aby podchytil klíčové vlivy současného a budoucího vývoje obce. Určená vize a realizace stanovených 

rozvojových aktivit by měla přispět k požadovanému sociálnímu a ekonomickému rozvoji obce. 

 

             Strategický plán rozvoje se tak stane běžnou součástí systému řízení obce nejen v prvním období let 

2015 – 2018, ale využití tohoto nástroje se předpokládá i v dalším období až do roku 2025. Plán bude 

průběžně aktualizován a doplňován, čímž se naplní jeho smysl a podstata. 

 

  

 

 

Strategický plán obce Radostice byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva  

dne 4. února 2015.  

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kadlčík 


