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Úvod

Program rozvoje obce Dyjákovice na období 2018 - 2023 je základním plánovacím dokumentem, který
napomáhá efektivně využívat finanční prostředky z vlastního rozpočtu a připravit se na získávání státních
i evropských dotací v souladu se stanovenými preferencemi obce.Dokument je rozdělen na dvě hlavní
části -analytickou a návrhovou.

V první části (analytická část) dokumentu je podrobně popsána minulost a současnost obce Dyjákovice a
je rozdělena do sedmi základních kapitol . První kapitola je věnována území obce , druhá obyvatelstvu
obce, následuje hospodaření obce, infrastruktura, vybavenost obce, životní prostředí a poslední část se
týká správy obce. Výstupy z analitycké části jsou využity jako podklad pro návrhovou část Strategického
plánu rozvoje obce Dyjákovice pro období 2018-2023.

Druhá část ( návrhová část) specifikuje dlouhodobé cíle obce. Dlouhodobé cíle obce jsou zde rozvedeny
na nižší úrovně, s konkrétními akcemi, pomoci kterých se budou naplňovat.

V Programu rozvoje obce Dyjákovice jsou zakotveny rozvojové priority obce na období 2018 - 2023.
Účelem tvorby dokumentu bylo vytvořit vizi o budoucnosti obce a stanovit dílčí aktivity, které povedou k
naplnění vytvořené vize.

Pro vlastní tvorbu dokumentu byly použity podklady získané ze statistických dat, informace z již
existujících strategických a propagačních materiálů mikroregionu Hrušovansko, jehož členem obec
Dyjákovice je, z veřejného projednávání s občany obce.

Dokument byl vytvořen ve spolupráci se starostou obce Dyjákovice. Program rozvoje obce se začal tvořit
v dubnu 2016 .
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce
1. Území

Poloha

Obec Dyjákovice se nachází na jihu Jihomoravského kraje na hranici s Rakouskem. Spadá do správního
obvodu ORP Znojmo a je členem mikroregionu Hrušovansko , MAS Hrušovansko, DSO Jaroslavice , Hrádek
, Dyjákovice a svazku Dyje. Území obce charakterizuje mírně zvlněná krajina posetá poli a vinohrady. V
blízkosti obce protéká řeka Dyje. Katastrální území obce je 1 930 ha. Největší město mikroregionu
Hrušovansko Hrušovany nad Jevišovkou je vzdáleno 15 km, město Znojmo 20 km, krajské město Brno 50
km.

 

Historie

Obec je poprvé zmiňována roku 1 278 po bitně na Moravském poli. V historii patřila k největším a
nejbohatším obcím regionu. Svědčí o tom i řada dochovaných pamětihodností. K významným památkám
patří kostel sv. Michala z 18. století s pozdně barokní farou, dále novogotická kaple Panny Marie z roku 1
886, kamenná boží muka z doby kolem roku 1 600 a řada soch a sousoší.  Dyjákovice mají za sebou
bohatou, ale i pohnutou historii, nevyhnuly se jim ani válečné události. Připomínkou té poslední je více
než 30 vo

2. Obyvatelstvo

Obec Dyjákovice se s přibližně 861 obyvateli řadí mezi středně velké obce mikroregionu Hrušovansko.
Počet obyvatel v posledních letech je mírně vzrůstající v řádu desítek.

 

Vývoj počtu obyvatel obce Dyjákovice v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ

Obec má nejvíce obyvatel v produktivním věku. V porovnání s průměrem Jihomorvského kraje (118) i ČR
(113) je index stáří obce nižší (93).



PROGRAM ROZVOJE OBCE DYJÁKOVICE 3 / 14

Věková struktura obyvatel obce Dyjákovice v roce 2014

Pramen: ČSÚ

Vzdělanostní struktura ukazuje, že nejvíce obyvatel má středoškolské vždělání bez maturity. Velké
procento je také obyvatel se základním vzděláním nebo bez vzdělání, což upozorňuje na to, že je zde
velký prostor pro zlepšení dostupnosti vzdělání, a tím i zlepšení pozice na pracovním trhu.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Dyjákovice v roce 2011

Pramen: ČSÚ

Spolková činnost

V obci Dyjákovice funguje řada spolků, které se podílejí na kulturním, sportovním i zájmovém dění:
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Sbor dobrovolných hasičů, který každoročně pořádá Hasičský fašank. Mimo společensko-kulturní činosti
se hasiči věnují svému základnímu poslání - příprava techniky i mužstva pro případné zásahy.

Sportovní klub Ajax zaměřený výhradně na fotbal má zhruba 70členů, z toho 20 mládeže do 18 let.
Mužstvo mužů hraje III.třídu okresního přeboru, žádi a přípravka hrají okresní soutěž. Sportovní klub
prvidelně pořádá Memoriál ProchyCup, dále turnaj ve stolním tenise.

Myslivecké sdružení .-každoročně pořádá myslivecký ples.

Klub důchodců má asi 15 členů , a aktivně se zapojuje při akcích pořádaných obcí.

MJ-S 15-bunkry - občanské sdružení pečující o bývalý pěchotní srub Závora.

 

 

3. Hospodářství

Počet ekonomicky aktivních obyvatel obce činil v roce 2014 361, což představuje 44 %. V obci je přibližně
5% míra nezaměstnanosti, což odpovídá průměru oblasti Znojemska. Většina zaměstnaných obyvatel
obci za prací dojíždí do Znojma,  i do příhraničního rakouského regionu. Největším zaměstnavatelem
v obci je firma Rohde vyrábějící vypalovací pece, v okolí hevlínská cihelna.

Nejvíce zaměstnaných osob pracuje v sektoru služeb, průmyslu a stavebnictví. Tyto údaje potvrzují
celospolečenský trend, kdy se většina obyvatelstva přesouvá do sektoru služeb a průmyslu na úkor
zemědělství.

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Dyjákovice v roce 2013

Pramen: ČSÚ
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4. Infrastruktura

Technická infrastruktura

Obec je vybavena základní technickou infrastrukturou. Je elektrifikovaná a plynofikovaná. V obci je
veřejný vodovod a obec je napojena na ČOV v obci Jaroslavice. Pokrytí internetovým a telefonním
signálem je vyhovující. V obci jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.

Dopravní insfrastruktura

Obcí prochází krajská silnice II. třídy vedoucí ze Znojma do Hevlína, která v roce 2015 prošla rekonstrukcí.
Dále jsou v obci místní komunikace, které jsou po výstavbě kanalizace a vody v katastrofálním stavu a
pro provoz dosti nevhodné. Oprava těchto cest je hlavním prioritou obce. Železniční trať obcí neprochází,
nejbližší železniční zastávka je v obci Božice.

Dopravní obslužnost

Dopravní obslužnost obce ja zajištěna IDS Jmk. Nejbližší větší města s dopravními uzly jsou Hrušovany n.
J. (15 km), Znojmo (20 km) a Brno (50 km).

Cyklostezky

Obcí Dyjákovice prochází cyklostezka Greenway Praha - Vídeň, Moravská vinařšká stezka a regionální
cyklostezka Po rovince. Cyklostezky vedou převážně podél hranic s Rakouskem a jsou lemovány tzv.
řopíky a bunkry (pozůstatky vojenského opevnění).

5. Vybavenost obce

Bydlení

V obci je 382 domů, z toho 295 jsou rodinné domy. Z celkového počtu 382 domů je 295 obydlených. V
obci se nachází 9 bytových domů. V majetku obce je 21 obecních bytů. Pro výstavbu rodinných domů
obec připravuje přibližně 54 nových stavebních parcel.

 

Zdravotnictví 

V Dyjákovicích se nachází samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé. Ordinace specialistů
využívají občané obce převázně v Hrušovanech n. J. a ve Znojmě. Zdravotnická záchranná služba má
stanovště v Hrušovanech n. J. a nejbližší nemocnice je ve Znojmě.

 

Školství

Pro zajištění předškolního a základního vzdělání obec provozuje mateřskou školu (40 dětí) a základní
školu pro 1. i 2. stupeň (173 žáků) ve dvou budovách. Budova 1. stupně ZŠ proběhla v roce 2019
rozsáhlou rekonstrukcí, budovu 2. stupně ZŠ proběhla v roce 2018, a budova Mateřské školy na
kompletní rekonstrukci včetně zateplení ještě čeká . Zde byla zatím provedena výměna oken a
rekonstrukce školní jídelny včetně kuchyně. Součástí základní školy je školní jídelna a družina.



PROGRAM ROZVOJE OBCE DYJÁKOVICE 6 / 14

Vyjímečností dyjákovické základní školy je intenzivní spolupráce s příhraniční rakouskou školou
Volkschule Wulzeshofen. Pravidelně se pořádají společné školní akce a v rámci projektu Společným
učením k překonání jazykové bariéry proběhla i společná výuka žáků v obou příhraničních školách. Do
středních škol a učilišť dojíždějí žáci do Znojma, Brna, Moravského Krumlova i do rakouského města Laa
a/T. Nejbližší vysoké školy se nachází ve Znojmě a Brně.

 

Sociální péče

V obci se nachází 7 bytů jednotek chráněného bezbariérového bydlení určeného pro osoby starší 70 let.
Ostatní péče o seniory  a zdravotně postižené je zajišťována především rodinnými příslušníky, případně
terénní formou. Další pobytové zařízení pro seniory je dostupné nejblíže v Šanově a v Božicích. V obci
není jasně definovaná typicky sociálně vyloučená lokalita. Jedná se spíše o jedince či rodiny v krizové
životní situaci.

 

Služby

V obci má své sídlo pošta. Drobní živnostníci zde provozují dvě prodejny se smíšeným zbožím, 2
kadeřnictví, autoservis,stavebniny ,pneuservis, krejčovství a tři penziony. V obci nejvíce chybí stravovací
zařízení, které je nejblíže v sousední obci Hevlín. Fungují zde 2 pohostinství, které ale nevaří. Obec
provozuje kulturní dům, který slouží k pořádání kulturních i sportovních akcí,  a je možné si ho
pronajmout i pro soukromé účely (např. svatby, oslavy).

 

Kultura a cestovní ruch

Obec Dyjákovice žije bohatým kulturním životem. V obci působí spolky jako hasiči, sdružení maminek
Radost dětem, rybářský spolek i klub důchodců. Obec provozuje knihovnu. Mezi významné kulturní akce
patří Michalské krojované hody, Babské hody, oslava Dne dětí, Dýňová stezka. V obci se řadu let konala
věhlasná benefiční akce (pro znojemskou nemocnici) Topinkyáda, která se ale od roku ...přesunula do ....
Od roku 2015 tuto akci nahradila nová s názvem Pivní olympiáda. Pravidelně se v kulturním domě konají
divadelní a hudební představení pro děti i dospělé.

Cestovní ruch v obci je převážně zaměřen na cykloturstiku, protože obcí procházejí cyklostezky
mikroregionální (Po rovince), národní (Moravská vinařská) i mezinárodní (Greenways Praha-
Wien). Významným turistickým prvkem v obci je zrekonstruovaný pěchotní srub Závora, který je možné
prohlédnout si i uvnitř. Velice oblíbenou aktivitou místních obyvatel i turistů je rybaření v řece Dyji, která
kolem obce protéká.

 

Sport

Jediné sportoviště, které se v obci nachází je fotbalové hřiště, kde se uskutečňuje většina sportovních i
kulturních akcí. V obci působí SK Ajax, který vede fotbalový oddíl. Menší děti mohou využít dětské hřiště
na návsi. Starší děti mohou sportovat v rámci školních sportovních kroužků v tělocvičně základní školy.V
plánu je vybudování Víceúčelového hřiště vedle budovy základní školy .
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6. Životní prostředí

Vodní režim a kvalita pitné vody

V obci je podzemní zdroj vody. Kavlita i kvantita pitné vody je v obci vyhuvující.Kolem obce protéká řeka
Dyje, která po vydatných deštích ohrožuje obec povodní. Obec má zpracovaný povodňový plán a při
krizových situacích spolupracuje s Povodím Moravy, které spravuje i řeku Dyji. Celkově je na území
mikroregionu Hrušovansko nedostatek vody v krajině a toto území patří k nejsušším místům v ČR. V obci
je vybudován kvalitní závlahový systém, který zajišťuje dostatek vláhy místnímu zemědělství.

 

Kvalita ovzduší

Podle průzkumu z roku 2012 je zhoršená kvalita ovzduší v jihovýchodní části okresu Znojmo, tedy i v obci
Dyjákovice.

Struktura využití půdy

Pramen: ČSÚ

Celková plocha území obce je 930 ha, 74% tvoří orná půda. Poměrně významnou plochu zabírají také
lesy. V obci převažuje pěstování pšenice, kukuřice a zeleniny. V obci se vyskytují také vinice.

Na území obce se nenachází žádná chráněná lokalita ani přírodní rezervace.
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Nakládání s odpady

Nakládání s odpady zabezpečuje v obci soukromá firma A.S.A. Miroslav. Sběrný dvůr pro občany
Dyjákovic  a kompostárna se nachází v sousední obci Velký Karlov. V obci se nacházejí kontejnery na
tříděný odpad a pravidelně se přistavují kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.

 

 

7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence úřadu

Obecní úřad nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro území obce. Pro
výkon agendy přestupků má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Hrušovany nad Jevišovkou.
Stavební úřad pro obec Dyjákovice se nachází v Jaroslavicích. Zastupitesltvo obce má 11 členů. Starosta
je uvolněný a obec zaměstnává celkem 8 zaměstnanců: 2 účetní, 1 uklízečka, 2 údržbáři, 3 VPP.

Obec je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy, a má 2 organizační složky: místní knihovnu a
jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Obecní úřad sděluje občanům informace prostřednictvím obecního rozhlasu, webových stránek obce,
úřední desky i obecním zpravodajem, který vychází čtvrtletně.

 

Hospodaření obce

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Dyjákovice v letech 2009 - 2013 (v tis. Kč)

 2009 2010 2011 2012 2013
Daňové příjmy 7 551 7 624 8 063 8 015 10 531
Nedaňové příjmy 661 1 097 946 1 370 1 448
Kapitálové příjmy 52 35 166 45 41
Neinvestiční přijaté dotace 1 362 1 924 1 055 1 340 943
Investiční přijaté dotace 4 550 0 150 0 30 131
Příjmy 14 178 10 681 10 380 10 770 43 095
Běžné výdaje 8 330 8 158 7 358 7 873 8 221
Kapitálové výdaje 6 548 2 230 617 1 268 31 734
Výdaje celkem 14 878 10 388 7 975 9 141 39 956
Saldo příjmů a výdajů -701 293 2 405 1 628 3 139
Podíl kapitálových výdajů 44,01% 21,47% 7,74% 13,88% 79,42%
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 58,76% 76,38% 70,88% 73,10% 19,08%

Pramen: ČSÚ
Přehled realizovaných významných projektů
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rok název projektu celkové
náklady  dotace  poskytovatel dotace

 2006  Sanace stropu v kulturním domě a
jeho rekonstrukce 3 592 800 Kč 3 200 000 Kč  MF ČR, Jmk (100 000 Kč)

 2008  Rekonstrukce kotelny MŠ -
plynofikace 265 400 Kč 250 000 Kč  Jihomoravský kraj

 2010  Dyjákovice - jednotky chráněného
bydlení - 7 PB 7 256 300 Kč 4 550 000 Kč  MMR ČR

2012  Plynofikace kotelny - zdravotní
středisko 415 400 Kč 0 Kč  

 2014  Kanalizace - II. etapa 44 976 300 Kč 34 401 200
Kč  MZE ČR,Jmk(4300200Kč)

2015  Dyjákovice - průtah silnice-II-408 14 014 700 Kč 0 Kč  
2015  Komunikace - opravy silnic 3 012 100 Kč 0 Kč  

2015  ZŠ Dyjákovice - zateplení,
energetické úspory 5 767 300 Kč 2 795 500 Kč  OPŽP

 

Bezpečnost

Úroveň kriminality na území obce je poměrně nízká. Doba dojezdnosti Policie ČR i Záchranné služby do
obce nepřekračuje 15 minut. K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen místní rozhlas, který je
součástí varovného informačního systému obyvatel. V obci platí zákaz podomního prodeje a je vydána
Obecně závazná vyhláška obce o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a o
čistotě, ochaně životního prostředí, ochraně přírody a krajiny.

 

Vnější vztahy a vazby

Obec Dyjákovice je členem těchto organizací:

ZSO Hrušovansko, MAS Hrušovansko, SMO, Spolek pro obnovu venkova, SO Dyje Hrádek, Vak Znojemsko,
DSO Jaroslavice-Hrádek-Dyjákovice, Svaz hasičů Moravy a Slezska

 

Obec má partnerskou rakouskou obec Wulzeshofen.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza

Silné stránky

výhodná poloha obce na hranicích s Rakouskem●

dobrá dopravní dostupnost do Znojma●

bohatá spolková činnost●

příznivý index stáří●

neexistence sociálně vyloučené lokality●

44% ekonomicky aktivních obyvatel●

aktivita drobných živnostníků●

vybavení základní infrastrukturou - vodovod, kanalizace, ČOV, elektrifikace, plynofikace●

dobrá dopravní obslužnost (IDS Jmk)●

trasy cyklostezek (mikroregionální, krajská, mezinárodní) územím obce●

Mateřská a základní škola (1. i 2. stupeň) v obci●

dostupnost základních služeb (pošta, praktický i dětský lékař, drobné živnosti)●

zázemí pro pořádání kulturních akcí (knihovna, kulturní dům)●

dostatečná ubytovací kapacita v penzionech●

jednotky chráněného bezbariérového bydlení pro seniory●

podzemní zdroj vody●

dobře fungující nakládání s odpady●

aktivní činnost zájmových spolků●

nízká kriminalita●

dobrá informovanost občanů (webové stránky, místní rozhlas, zpravodaj)●

členství v mikroregionu Hrušovansko●

partnerství s rakouskou obcí Wulzeshofen●

možnost čerpání dotací z OP přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici●

Slabé stránky

periferní poloha obce v rámci Jihomoravského kraje●

nutnost dojíždění za vzděláním●

nižší vzdělanost obyvatel●

vyšší míra nezaměstnanosti●

špatný stav místních komunikací●

nejbližší železniční zastávka v Božicích (10 km)●

absence stravovacího zařízení●

nedostatek vody v krajině●

Příležitosti

rozvoj agroturismu●

oprava místních komunikací a cyklostezek●

podpora malého podnikání v oblasti stravování●

vybudování cyklostezky navazující na rakouské cyklostezky●

opatření přispívající k lepšímu zadržování vody v krajině●

čerpání dotací z OP přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici●

modernizace školní budovy pro 2. stupeň ZŠ●

vytvoření vzdělávácího centra pro mládež i dospělé●
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vytvoření stavebních parcel●

Hrozby

nedostatek vody v krajině●

odchod mladých občanů z obce●

odliv obyvatelstva z obce z důvodu dojížďky do zaměstnání a škol●

nedostatek financí a dotačních programů na obnovu místních komunikací●

zánik tradičního zemědělství●

zvýšená poptávka po zdravotních a sociálních službách●
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Strategická vize

Obec Dyjákovice je atraktivní příhraniční obec, která vytváří dobré podmínky pro kvalitní život občanů
tím, že disponuje dostatečnou občanskou vybaveností včetně nabídky volnočasových a kulturních aktivit i
sociálních služeb. Podporuje podnikatelskou sféru, spolky i turistiku, zároveň chrání a rozvíjí potenciál
obce, krajinu i životní prostředí. Zajišťuje svým občanům klidný, bezpečný a plnohodnotný život.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl: „Modernizace objektu Mateřské školy”
Jedná se o realizaci zateplení obvodového pláště s opravou havarijního stavu stropního pláště. Dále
rekonstrukce sociálního zařízení v 1.np této budovy.

Cíl: „Rozvoj obecní infrastruktury”

Opatření: „oprava většiny místních komunikací” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „oprava většiny místních komunikací” 2017 - 2022 Josef
Gajdošík 1 Vlastní +

externí

Opatření: „Realizace inženýrských sítí včetně komunikace k nové
lokalitě na výstavbu rodinných domů " U Hřiště"” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „lokalita u Hřiště” 2017 - 2021 Josef
Gajdošík 4 Vlastní +

externí

Opatření: „Rozšíření stávající dešťové kanalizace.” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rozšíření dešťové kanalizace” 2019 - 2022 Josef
Gajdošík 3.5 Vlastní +

externí

Opatření: „Výstavba nových a oprava stávajících chodníků.” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Chodník od Růžku k Rohde.” 2017 - 2019 Josef
Gajdošík 1 Vlastní +

externí

 „Chodníky kolem stávajících a nových komunikací.” 2017 - 2022 Josef
Gajdošík 2 Vlastní +

externí

Cíl: „Rozvoj cykloturustiky”

Opatření: „vytvoření cyklostezky mezi Dyjákovicemi a rakouskou
obcí Wulzeshofen” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Cyklostezka Dyjákovice - Wulzeshofen” 2017 - 2017 Josef
Gajdošík 2 Vlastní +

externí
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žádost o dotaci z Interreg Rakousko-Česká republika partner projektu - město Laa a/T

Cíl: „Výstavba víceůčelového sportovního zařízení.”

Opatření: „Realizace víceůčelového hřiště.” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Víceůčelové hřiště” 2018 - 2019 Josef
Gajdošík 4.5 Vlastní +

externí
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B.3 Podpora realizace programu

Podpora realizace programu

Pro úspěšnou implementaci zpracovaného programu rozvoje obce je nutné stanovit osoby, které budou
dohlížet na realizaci navrhžených opatření, průběžně kontrolovat plnění stanovených cílů a zajiťovat
aktualizaci programu rozvoje obce. Důležité je také zapojení a spolupráce všech aktérů rozvoje obce
(soukromý sektor, neziskoý sektor, veřejnost, atd.).

 

Monitorování průběhu realizace programu rozvoje obce

Plnění cílů, opatření a aktivit bude sledovat zastupitelstvo obce v čele se starostou obce, který bude
iniciovat realizaci opatření a aktivit, vyhledávat možné zdroje financování, projednávat a navrhovat
změny. Pokud obec stanoví odpovědnou osobu za konkrétní projekt, bude tato osoba odpovědná za jeho
realizaci. Sledování průběžného naplňování programu bude provádět zastupitelstvo obce každoročně v
době tvorby rozpočtu na další rok. V posledním roce bude navíc vypracováno komplexní zhodnocení
programu rozvoje obce, které bude základním zdrojem informací pro návazný strategický rozvojový
dokument.

 

Financování realizace programu rozvoje obce

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je obecní rozpočet. U řady aktivit se předpookládá
také možnost spolufinacování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU), případně ze soukromoého
sektoru. Předpokládané zdroje financování jsou popsány u jednotlivých aktivit. V průběhu naplňování PRO
bude docházek ke zpřesňování informací o možnostech finančních zdrojů podle aktuálních informací o
dotačních zdrojích. D tvorby návrhu rozpočtu obce na další rok budou vždy zapracovány i předpokládané
náklady na realizaci aktivit z PRO pro daný rok.

Program rozvoje obce je základním podkladem pro tvorbu finančního plánu, finančního výhledu, i
rozpočtu obce.

 

Aktualizace programu rozvoje obce

Program rozvoje obce bude průběžně aktualizován v návaznosti na průběh realizace jeho dílčích částí.
Podnětem k aktualizaci může být závažná změna vnějších podmínek nebo potřeba stanovení nových cílů.
Podnětem k aktualizaci by neměla být změna politické reprezentace obce.

 

 


