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Úvod
Základním rozvojovým dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o

obcích, je program rozvoje obce (PRO). Program rozvoje obce stanovuje hlavní oblasti jejího

rozvoje, formuluje možná řešení a slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce.

Dále  je  podkladem  pro  územní  průmět  rozvojových  aktivit  v  územním  plánu  a  zvyšuje

připravenost obcí k získání vnějších finančních prostředků. Tento dokument je východiskem

pro  rozhodování  orgánů  obce  v  rozvojových  záležitostech.  Nejedná  se  však  o  dokument

neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován.

S cílem  zvyšování  kvality  řízení  obce  přistoupila  obec  Plchovice  k rozhodnutí

vypracovat strategický plán rozvoje. 

Tento dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2020 na období 2021–2025 a

plynule navazuje na plán rozvoje obce v období 2015 - 2020. Hlavním tvůrcem za obec byl

opět starosta Mgr. Petr Víšek a místostarostka Jana Sládková DiS. Zpracování a sběru dat se

věnovali  i  další  členové obecního zastupitelstva  obce Plchovice  (Michaela  Sládková,  Petr

Dostál a Vlasta Kubíčková.

Vzhledem k tomu, že obec Plchovice je malou obcí s méně než 100 obyvateli,  byl

metodický postup zpracování plánu účelově zjednodušen a určité části rozhodovacích bloků

přiměřeně upraveny.
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1 ANALYTICKÁ ČÁST

1.1 Charakteristika obce

1.1.1 Území

Obec Plchovice se nachází v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí. Jako

obec s rozšířenou působností  slouží  cca 15km vzdálené Vysoké Mýto.  Pověřená

obec je 7 km vzdálené město Choceň. Od roku 1850 se obec stává samostatnou a

samosprávnou a její součástí se stává osada Smetana, kde je malá vodní nádrž. V

témže roce byl postaven mezník hranic tří okresů (poloha obce je severozápadním

cípem bývalého okresu Ústí nad Orlicí – dnes Pardubický kraj).

Obec s katastrální výměrou 2,87 km² leží ve výšce asi 271 m n. m. Plchovice

leží na břehu Tiché Orlice. Zeměpisné souřadnice 50°2′42″ s. š., 16°10′53″ v. d..

Obrázek č.1 Územní plán obce. zdroj: http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/8150-

uzemni-plan-plchovice-pravni-stav-po-zmn-1-

1.1.2 Obyvatelstvo

V obci  Plchovice ke  dni  1.1.2020 bylo  evidováno 66 obyvatel.  Vývoj  počtu

obyvatel je trvale negativní a je způsobem vymíráním nejstarší generace, která není
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nahrazování generační obměnou jako v minulosti. Dalším aspektem je to, že nový

majitelé nemovitostí se nehlásí k trvalému pobytu v obci. Důvodem je také neochota

mladé generace zůstávat v obci a jejich tendence stěhovat se do měst zpravidla za

prací nebo komfortnějším bydlením.

1.1.3 Spolková činnost

V současnosti má obec celkem 4 oficiální spolky. Sbor dobrovolných hasičů

(SDH), oddíl stolního tenisu TJ Sršně Plchovice, myslivci a Obecní spolek. Dále je

v obci neoficiální fotbalový klub Černá štika a pro občany obce volně přístupný FaJN

klub,  kde  se  provádějí  různé  výtvarné,  kreativní  a  pracovní  činnosti.  Všechny

uvedené skupiny fungují dlouhodobě a předpokládá se jejich i činnost v plánovaném

období do roku 2025.

1.1.4 Hospodářství

V obci  působí  pouze  velmi  malé  podnikatelské  subjekty  a  všechny  tyto

podnikatelské  subjekty  vyvíjí  činnost  samostatně,  bez  zaměstnanců  a  živnost

provozují  doma. Mezi  obcí  a podnikateli  nebyla v minulých letech udržovaná užší

spolupráce  nad  rámec  běžných  záležitostí.  Většinu  pozemků  v katastru  obce

obhospodařuje spol.  AG Skořenice,  spol.  Pavla Habětína  a obec sama. Od roku

2019 má v obci zřízenou provozovnu firma PRESSTE X TILE pana Františka Sládka.

Pozemkové reformy neproběhly, ani se nepřipravují. 

V budově Obecního úřadu funguje obecní klubovna. Obec zajistila pro své

občany  2x  týdně  dojíždějící  pojízdnou  prodejnu  s  potravinami.  Obec  Plchovice

nepatří mezi turistické cíle, i  když má několik zajímavých a historických památek.

Mezi  památky  obce  patří:  Zvonička  na  Smetaně,  kamenný  kříž  u  hlavní  silnice,

pseudogotická  kaplička  a  zavlažovací  kanál,  který  byl  vyhlášen  jako  kulturní

památka. Památky jsou průběžně udržovány a nacházejí se prozatím v uspokojivém

technickém  stavu.  Obec  se  také  pravidelně  stává  zastávkou  vodáckých  výprav

zejména v letním období.

1.1.5 Vybavenost

V obci  se  nachází  31  budov  s číslem  popisným  a  2  budovy  s číslem

evidenčním, které slouží jako rekreační chaty. V obci si nenacházejí nájemní byty,

krom jednoho nájemního bytu samotné obce, ani sociální bydlení. 
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Vzhledem k velikosti  obce není  možné zřídit  mateřskou ani  základní  školu.

Děti  musejí  do školských zařízení  dojíždět.  Nejbližší  mateřská školka a škola  se

nachází ve Skořenicích a v Chocni nebo Borohrádku. Obec Plchovice má od roku

2018  uzavřenou  dohodu  s  městech  Choceň  o  společném  školském  obvodu.  K

tomuto je i vydána obecně závazná vyhláška. V obci nejsou ani žádná zdravotnická

zařízení a sociální služby. Tyto služby a zařízení jsou v Chocni. Nejbližší nemocnice

jsou v Ústí  nad Orlicí  (23km),  Litomyšli  (25km),  Rychnov nad Kněžnou (22km) a

Svitavy (45km) tj. Nemocnice Pardubického kraje.

V budově obecního úřadu se nachází výčep a sál pro cca 50 až 80 osob, který

se využívá také jako sál pro oddíl stolního tenisu. Tento sál vyhovuje pro většinu

pořádaných kulturních akcí. Dále se na obecním úřadě nachází menší středisková

knihovna,  která  spolupracuje  s knihovnou  v Chocni.  Dále  je  ve  vesnici  možno

využívat  dětské  hřiště  jak  v Plchovicích  tak  i  na  Smetaně.  V Plchovicích  je

vybudované fotbalové hřiště  s potřebným zázemím a vybavením.  Na Smetaně je

udržované a používané antukové hřiště na nohejbal, volejbal popř. tenis. 

Vzhledem k tomu, že vesnice sídlí u řeky, bylo vedení obce nuceno požádat o

dotace  na  protipovodňovou  ochranu,  které  bylo  vyhověno,  a  v roce  2013  byla

dokončena  stavba  protipovodňové  zdi,  která  má  chránit  obec  před  možnými

povodněmi, se kterými má obec hodně zkušeností z minulých let. Pro tyto účely byl

zpracován protipovodňový plán, podle kterého zejména občané obce a členové SDH

Plchovice postupují při zabezpečení obce před povodní.

Otázka  plynofikace  je  vzhledem  k poloze  obce  prakticky  nerealizovatelná,

složitost terénu a vzdálenost možného napojení jsou hlavními příčinami. Ani zájem

ze strany občanů nebyl velký. Naproti tomu dodávka kvalitní vody do domácností se

ukázala jako zásadní. Ačkoliv obec leží u řeky, v posledních letech se často objevují

období sucha a prameny spodní vody slábnou a neposkytují  dostatek pitné vody.

Obec  vyvinula  veliké  úsilí  k realizaci  stavby  vodovodního  řadu,  obracela  se  na

všechny možné strany s prosbou o dotace na tuto stavbu. Nakonec se vše zdařilo a

vodovod více jak deset let slouží ke spokojenosti občanů. 

Veřejné osvětlení prošlo celkovou rekonstrukcí po opakovaných výpadcích a

častých poruchách při bouřkách, kdy dosluhovalo po výstavbě v roce 1942. Došlo i

6



na  rozšíření  o  lampy  ke  kontejnerům  uličkou  k č.p.10  do lipové  aleje  a  také  u

autobusové zastávky. Postupně dochází k obměně lamp za modernější a úspornější

led-diodová svítidla. Záměrem je provést do roku 2025 kompletní výměna na tuto

technologii  .  Více jak 5 let  funguje v obce úspěšně SMS systému  -  informování

občanů o událostech v obci, při současném zachování podávání informací i v listinné

formě  do  jednotlivých  poštovních  schránek.  Zprávy  je  možnost  zasílat  dle

jednotlivých skupin nebo tématik (např. informace z obce, krizové zprávy, skupiny

knihovna, skupina SDH atd.)

1.1.6 Kulturní vyžití

V současnosti  obec Plchovice pořádá několik kulturních a sportovních akcí.

SDH  pořádá  Soutěž  v netradičním  požárním  útoku  o  pohár  bratra  Prokopa.

Fotbalový klub Černá štika pořádá každoroční jarní a podzimní zápas „ženatí  vs.

svobodní“ a pravidelně organizují fotbalové turnaje. Vodní nádrž na Smetaně slouží

na  koupání  i  chov  ryb  a  proto  obec  pořádá  rybářské  závody,  hlavně  pro  místní

občany. Antukové hřiště je přes léto nejvíce využíváno fotbalisty,  kteří  chodí hrát

nohejbal.  Oddíl  stolních  tenistů  pořádá  každoročně  turnaj  ve  stolním  tenise  pro

registrované hráče ale  i  pro neregistrované. Všechna zařízení,  která obec vlastní

mají provozní a půjčovní řád.

1.1.7 Životní prostředí

Do území obce zasahuje Přírodní park Orlice, který byl vyhlášen 1996. Obec

doposud nezaznamenala překážky ve svém rozvoji, které by mohli být způsobené

existencí a limity chráněných území na území obce. Obec Plchovice vlastní výjimku

v otázce vypouštění odpadních vod do vod povrchových za účelem likvidace vod z

kanalizace pro veřejnou potřebu obce Plchovice, se lhůtou platnosti do 31.12.2020.

Další  prodloužení  tohoto  stavu  není  dle  legislativy  možný.  Vybudování  nové

kanalizace  a  ČOV  není  vzhledem  k  finančním  možnostem  obce  není  možné.

Překážkou je poměr vysoké pořizovací náklady ku malému počtu obyvatel. Z tohoto

důvodu není možné čerpat k vybudování ČOV většinu dotačních titulů. 

Svoz domovního odpadu je smluvně zajištěn firmou Ekola České Libchavy.

Svozové  dny  jsou  určeny  podle  svozového plánu  jednou  za  14  dní.  V obci  také

probíhá recyklace vybraného odpadu tak, jak to ukládá zákon O odpadech a obecně
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závazná vyhláška obce Plchovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

se stavebním odpadem na území obce Plchovice s účinností ode dne 1.4.2015.

Obec  také  zajišťuje  svoz  nebezpečného  odpadu,  kovových  odpadů,  bio-

odpadů a oděvů. V případě ostatních odpadů má obec uzavřenou smlouvu s městem

Choceň  o  užívání  sběrného  dvora  v Chocni.  Poplatek  za  odpad  je  v roce  2020

vybírán ve výši 250 Kč za osobu na kalendářní rok. Vybraná částka však zdaleka

nepokrývá  náklady  obce  v této  oblasti,  pouze  cca.  10  procent  z vynaložených

prostředků. Část nákladů je získána zpět od spol. ECOKOM za třídění odpadů (plast,

karton, papír, sklo, kovy).

1.1.8 Správa obce

Obec díky své malé velkosti tvoří pouze základní typ obce – obec I. stupně.

Díky tomu obec dále administrativně spadá pod Choceň (obec. II. stupně) a Vysoké

Mýto (obec III. stupně).

Všichni  volení  zástupci  (současně  se  volí  pouze  5  zastupitelů)  obce  jsou

neuvolněni.  Obec  zaměstnává  jediného  zaměstnance  na  čtvrtinový  úvazek

(účetní),dále zaměstnává zejména občany obce na DPP (knihovnice, úklid, údržba

zeleně a další pomocné práce)

Obec  pro  jiné  obce  nevykonává  žádné  činnosti.  V posledních  letech  byl

rozpočet obce zpravidla  přebytkový nebo vyrovnaný s výjimkou roku 2018, kdy byl

mírně schodkový z důvodu větších investic do majetku obce (oprava části  místní

komunikace,  nákup  nemovitosti).  Vedle  toho  je  obec  velmi  aktivní  při  získávání

dalších finančních zdrojů, jako jsou dotace. Za poslední roky se vedení obce povedlo

získat dotace v řádu několika milionů, které byli použity na opravdu komunikace a

chodníků, částečnou opravu a modernizaci budovy Obecního úřadu, vybavení SDH,

udržování a obnovování kulturních památek obce a nejvíce prostředků bylo použito

na protipovodňovou zeď. V roce 2019 byla započata rekonstrukce prodejny a její

přestavba na multifunkční budovu se skladem technika SDH a zahradní a techniky

obce, která zatím nebyla dokončena a její další etapy jsou plánovány do dalších let.
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Veřejná doprava je zajištěna pravidelnými autobusovými linkami směrem buď

do Chocně, nebo na Borohrádek. Nejbližší  vlaková zastávka jsou Plchůvky, nebo

Újezd u  Chocně (v současné době mimo provoz),  které  jsou vzdáleny cca 2km.

Choceň jakožto vlaková stanice je železniční uzel, ze kterého se dá dopravit do více

směrů a vede přes něj hlavní spoj Brno-Praha.

1.2 Východiska pro navrhovanou část
Silné stránky Slabé stránky

Klidné místo k bydlení (minimální provoz) Obci  chybí  čistička  odpadních  vod  a

kanalizace je zastaralá

Zavedený kulturní život a akce v obci Téměř  žádná  nabídka  pracovních

příležitostí přímo v obci

Vybudovaná hřiště pro děti Absence  školských  a  zdravotnických

zařízení a služeb

Zázemí pro sportovní a kulturní akce Potřeba modernizace vybavení OÚ

Dobrá dosažitelnost řady větších měst Omezené  finanční  zdroje  rozpočtu  na

všechny rozvojové aktivity

Dostupnost základních potravin v obci Špatný stav místních komunikací

Důvěra  občanů  ve  vedení  obce,  které

s nimi komunikuje, má o ně zájem

Nedostatečná  dopravní  obslužnost  obce

autobusovými spoji

Knihovna v obci Není plynofikace 

Napojení na zdroj pitné vody - vodovod Obec leží na samé hranici kraje 

Fungující  systém  odvážení  a  likvidace

odpadků

V obci není kamenná prodejna potravin

Kvalitní,  zemědělsky  obhospodařovaná

půda na katastru obce

V obci není zřízena pošta

Příroda, řeka Riziko povodní

Vybudování protipovodňového opatření
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST

2.1 Strategická vize

Strategická vize rozvoje je charakteristická komplexním pohledem na obec a

formuluje  představu,  čeho by chtěla  obec v horizontu strategického plánu rozvoje

dosáhnout. Globální cíl pak stručně vymezuje základní cestu a výsledek rozvojového

procesu. 

2.1.1. Strategická vize rozvoje do roku 2025

 V horizontu strategického plánu rozvoje si obec Plchovice přeje být zelenou

obcí s přitažlivou krajinou nabízející možnost pro aktivní odpočinek v přírodě, klidným

a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a pestrý společenský

život. Chce se stát kvalitním podnikatelským prostředím, nabízejícím dobré možnosti

pro  start  i  rozvoj  malého  a  středního  podnikání.  Dlouhodobou  spoluprací  a

partnerstvím mezi  veřejnou sférou,  neziskovou sférou,  podnikatelskými subjekty a

veřejností budou vytvořeny předpoklady trávení volného času pro všechny skupiny

obyvatel i návštěvníky obce a zajištěny příležitosti kulturního a sportovního vyžití.

2.2 Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen třemi hlavními okruhy

- Obyvatelstvo, občanská vybavenost, kvalita života

- Doprava a technická infrastruktura

- Územní rozvoj a životní prostředí

2.2.1  Obyvatelstvo, občanská vybavenost, kvalita života

Cílem je  zajistit  kvalitativně  a  kvantitativně  odpovídající  nabídku  veřejných

služeb a podporu společenských a kulturních aktivit

Priority:

Podpora zájmových organizací a sdružení v obci – nákup vybavení, techniky a

podpora provozních nákladů

Termín:   2021-2025                       Odhad nákladů: 250 tis.
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Zdroje: vlastní, POV, JSDHO         Odpovědnost: zastupitelé, starosta

Komentář: SDH, stolní tenis, fotbal, divadelní spolek, fajn-klub

Kanalizace a ČOV

Termín:        2021-2025             Odhad nákladů: 20 - 40 mil. (dle variant řešení)

Zdroje: vlastní, POV, EU, národní dotace           Odpovědnost: zastupitelé

Komentář: celková rekonstrukce, příp. vybudovaní nové kanalizace a řešení čištění

odpadních vod (ČOV, zemní filtry, balená čistírna apod.)

Blahopřání k životnímu výročí občanů

Termín:  2021-2025                     Odhad nákladů: 10000 Kč

Zdroje: vlastní                              Odpovědnost: pověřený zastupitel, starosta

Hřiště, buňka, dětské hřiště – údržba a správa (zavedení vodovodní přípojky a

odpadu, nákup chemického WC)

Termín: 2021-2025                   Odhad nákladů: 80000 Kč

Zdroje:  vlastní, POV                Odpovědnost: starosta, zastupitelé

Informovanost obyvatel

Termín:   2015-2020                 Odhad nákladů: 200 Kč/měsíc

Zdroje:  vlastní                          Odpovědnost: starosta

Komentář: stávající SMS systém, systém včasného varování

Podpora prodejny a další veřejné služby 

Termín: 2021-2025                     Odhad nákladů: 100000 Kč (20 tis/rok)

Zdroje:  vlastní, POV                    Odpovědnost: zastupitelé, starosta
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Komentář: podpora provozovatele pojízdné prodejny – příspěvky na vozidlo

Likvidace  TDO –  třídění  odpadu (financování  svozu a  sběrný  dvůr  Choceň,

nebezpečné odpady, nákup nových sběrných nádob a kontejnerů nebo jejich

součástí) 

Termín:   2021-2025                 Odhad nákladů: 1200000 Kč

Zdroje: vlastní, poplatky, ECOKOM      Odpovědnost: zastupitelé

Údržba nemovitostí (budov) v majetku obce a budovy obecního úřadu čp. 28,

29,  30,  obecního  bytu  čp.  31,  klubovny,  kaple  atd.  (modernizace  a  nákup

vybavení, nábytku, nových elektrospotřebičů, stavební úpravy, rekonstrukce a

opravy,  modernizace  zdrojů  vytápění  a  dalších  instalací  –  voda,  elektro,

odpadní vody atd.) 

Termín: 2021-2025                    Odhad nákladů: 2 500 000 Kč

Zdroje: vlastní, POV, národní dotace, EU                    Odpovědnost: zastupitelé

2.2.2 Doprava a technická infrastruktura

Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce na okolní města a

obce a vybudovat kvalitní místní komunikace a sítě rozhlasu a osvětlení

Priority:

Údržba místních komunikací a chodníků včetně odvodnění 

Termín:  2021-2025                 Odhad nákladů: 1 000 000 Kč

Zdroje: vlastní, POV, národní, EU      Odpovědnost: zastupitelé

Komentář: opravy, sezonní údržba

Bezpečnost a dopravní značení v obci – vybudování zpomalovacích retardérů a

a  příslušného  dopravního  značení,  nové  značení,  obnova  a  oprava
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vodorovného znační

Termín: 2021-2025                Odhad nákladů: 100000 Kč

Zdroje: vlastní, POV                 Odpovědnost: zastupitelé

Veřejného  osvětlení  –  provoz,  údržba  a  modernizace,  pořízení  a  rozšíření

systému veřejného osvětlení (standardní, solární) 

Termín: 2021-2025                Odhad nákladů: 250 000 Kč

Zdroje: vlastní,POV, národní        Odpovědnost: starosta, zastupitelé

Údržba  mostu  přes  Tichou  Orlici  –  opravy,  nátěry,  oprava  komunikace,

konstrukce mostu, znalecké posudky – statika atd.

Termín: 2021-2025                    Odhad nákladů: 50 000 Kč

Zdroje: vlastní, POV                   Odpovědnost: starosta, zastupitelé

Údržba autobusových čekáren Plchovice a Smetana (opravy, nátěry, pořízení

nových)

Termín:  2021-2025                   Odhad nákladů: 60000 Kč

Zdroje:  vlastní, POV                           Odpovědnost: starosta

2.2.3 Územní rozvoj a životní prostředí

Údržba  zeleně  obce  a  údržba  veřejných  ploch,  nákup  a  údržba  zahradní  a

komunální techniky (sekací traktor a přídavné zařízení, přípojný vozík)

Změny územního plánu, pořízení územně plánovací dokumentace

Termín: 2021 - 2025                 Odhad nákladů:  700 000 Kč

Zdroje:  vlastní, POV, EÚ         Odpovědnost: zastupitelé, starosta

Komentář:  sekání,  údržba  a  ošetření  další  zeleně  (stromy,  keře),  nová  výsadba,

bezpečnostní prořez, nákup nové techniky, údržba a opravy stávající techniky
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Nákupy nemovitostí a pozemků

Termín:    2021-2025                  Odhad nákladů:  100 000 – 2 000 000 Kč

Zdroje: vlastní, POV, národní                   Odpovědnost: zastupitelstvo obce

Komentář: nákup potřebných pozemků pro rozšíření místních komunikací nebo pro

budoucí výstavbu nebo jiné účely v rámci plnění funkcí obce.

Zdroje financování:

 Vlastní rozpočet obce

 Prodej a pronájem pozemků a nemovitostí ve vlastnictví obce

 Dotace a granty (POV, JSDHO, EÚ, národní dotace, EKOKOM a další)

2.3. Realizace strategického plánu rozvoje

Po  schválení  strategického  plánu  zastupitelstvem  obce  bude  zahájena

příprava  projektů  a  opatření.  Prvním  krokem bude,  vyjma  stanovení  organizační

struktury realizace plánu, zajistit finanční plán, který se soustředí na možnost využití

dotací, zejména z EÚ a zajištění dalších prostředků pro realizaci jednotlivých cílů a

projektů strategického rozvoje. Důležitým limitem je schopnost obce zajistit dostatek

prostředků  na  finanční  spoluúčast  obce  na  projektech  zajištěných  z velké  části

dotacemi.

2.3.1 Organizační zajištění

Realizaci  strategického plánu rozvoje zajišťuje  zastupitelstvo obce,  které je

pravidelně  informováno  o  průběhu  realizace  na  zasedáních  zastupitelstva.  Podle

časového plánu cílů zajistí zastupitelstvo obce rozpracování projektové dokumentace

projektů. 
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2.3.2 Financování realizace strategického plánu rozvoje

Realizace  strategického  plánu  rozvoje  se  neobejde  bez  zajištění  dostatku

financí.  Obec bude v řadě případů usilovat  o využití  prostředků z EU a POV, ale

pokusí  se  zajistit  také  daleko  širší,  tzn.  vícezdrojové  financování  vytčených  cílů.

Prvním úkolem je zajistit finanční plán, tedy návaznost strategického plánu rozvoje

na rozpočet a rozpočtový výhled. 

2.3.3 Aktualizace plánu

Jestliže  nastanou  výrazné  změny  ve  výchozích  podmínkách  nebo  v jiných

důležitých předpokladech pro splnění plánu, které by vedly k nereálnosti podstatné

části strategického plánu, bude nutné přistoupit k provedení úprav samotného plánu

strategického rozvoje. 

2.3.4 Propagace záměrů strategického plánu

Veřejnost  je  informována  o  tvorbě  strategického  plánu  na  vývěsce  a

prostřednictvím  webových  stránek,  kde  rovněž  budou  prezentovány  výsledky

realizace za jednotlivá období. Zveřejněny budou rovněž aktuální akční plány. 

Závěr

Předložený  strategický  plán  představuje  komplexní  strategický  dokument

rozvoje obce Plchovice a podaří-li se naplnit záměry tohoto projektu, stane se silným

nástrojem  dlouhodobého  řízení  obce.  Kromě  dosažení  vytčených  cílů  je  od

strategického  plánu  očekáván  přínos  v podobě  prohlubování  spolupráce  mezi

veřejnou správou a obyvateli obce. Strategický plán se tak stane běžnou součástí

systému řízení obce nejen v prvním plánovacím období 2021 – 2025, ale využití se

předpokládá i do budoucna. Plán bude průběžně aktualizován a doplňován, čímž se

naplní jeho smysl a podstata.

Zpracovali:

Mgr. Petr Víšek, starosta ……………………..

Jana Sládková Dis. místostarosta ……………………..
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Projednáno  a  schváleno  na  veřejném  zasedání  zastupitelstva  obce  Plchovice

usnesením č. 8/2020 dne 14. 12. 2020.  Evidováno pod č.j. OUPLCH/0431/2020.
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