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Tab. 2: Členové Mikroregionu „Posázavský kruh“ 
obec starosta části obce 

Dolní Pohleď Václav Petrásek Dolní Pohleď, Měchonice 
Horka II Jiří Bohuněk Buda, Čejtice, Horka II, Hrádek, Onšovec 
Chabeřice Josef Štícha Chabeřice, Holšice, Čížov, Brandýs 
Kácov Jaroslav Koubek Kácov, Račíněves, Zderadiny, Zderadinky, Zliv 

Pertoltice Pavel Kalina 
Pertoltice, Chlístovice, Machovice, Milánovice, Budkovice, 
Laziště 

Řendějov Petr Jirovský Nový Samechov, Starý Samechov, Řendějov, Jiřice 

Vlastějovice Jiří Lapáček 
Březina, Budčice, Kounice, Milošovice, Pavlovice, Skala, 
Vlastějovice, Volavá Lhota, Kovací Hamr 

Zruč nad 
Sázavou Mgr. Martin Hujer Zruč nad Sázavou, Nesměřice, Želivec, Dubina, Domahoř 

Zdroj: dotazníkové šetření, www.mestaobce.cz 
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Obr.1 Členové Mikroregionu Posázavský Kruh 
 

 
 
Obr.2 Poloha Mikroregionu Posázavský Kruh v ČR 
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ÚVOD 
 

Na poznatky získané z analytické části  navazuje strategická část Strategického plánu 
rozvoje Mikroregionu „Posázavský kruh“. Na základě výsledků z předchozích analýz a na 
základě společných pracovních jednání zástupců mikroregionu se zpracovatelem byla/byly: 

 
• formulována vize a strategické cíle mikroregionu (představa o budoucí 

hospodářské,  sociální a kulturní situaci).  
• definovány prioritních oblastí mikroregionu, 
• navrženy vhodné opatření a rozvojové aktivity mikroregionu. 

 
 

Navržené aktivity jsou podrobněji rozvedené. Každá rozvojová aktivita obsahuje 
popis, dílčí kroky (způsob realizace), termín plnění, způsob financování, osoby či instituce 
odpovědné za realizaci aktivit apod. 

 
Jedním z cílů Strategického plánu rozvoje Mikroregionu „Posázavský kruh“je 

připravit obce a jiné subjekty v rámci mikroregionu na využívání fondů EU. Z tohoto důvodu 
je u každé aktivity uvedena mimo návaznosti na Program rozvoje kraje, také návaznost na 
Společný regionální operační program (SROP) a jednotlivé Operační programy (OP), které 
jsou stěžejní pro přípravu a využívání strukturálních fondů v naší republice. 
 
 Na zpracovaný Strategický plán rozvoje, který je základním článkem pro další rozvoj, 
budou navazovat individuální projekty dílčího významu, které budou zaměřeny jednak na 
řešení věcné problematiky, týkající se mikroregionu jako celku a dále pak na řešení 
problematiky týkající se jednotlivých obcí a podnikatelských subjektů v daném mikroregionu. 
  
 Hlavním podkladem při zpracování strategické části Strategického plánu rozvoje 
Mikroregionu „Posázavský kruh“ byla již dříve zpracovaná analytická část (profil+SWOT 
analýza). Mezi významné podklady dále patřily dotazníky od obcí a Program rozvoje kraje. 
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VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
 
 

V rámci zpracování mikroregionální strategie bylo provedeno dotazníkové šetření, 
kterého se zúčastnily všechny členské obce mikroregionu. Výstupy z tohoto dotazníkového 
šetření byly použity jednak pro zpracování analytické části, a dále pak jsou použity 
v strategické části.  

V rámci strategické části má dotazníkové šetření význam především z pohledu 
definování klíčových oblastí dalšího rozvoje mikroregionu. Jednotlivé obce měly možnost 
bodově ohodnotit1 vybrané tématické oblasti. Bodové hodnocení jednotlivých obcí 
mikroregionu zachycuje Tab. 1. 

Tab. 2: Bodové hodnocení tématických oblastí jednotlivými obcemi mikroregionu. 
problémové okruhy Kácov Chabeřice Řendějov Zruč nad 

Sázavou Horka II Vlastějovice Pertoltice Dolní 
Pohleď 

A.Rozvoj technické 
infrastruktury v obci 5 2  3 5 5 4  

B.Rozvoj 
podnikání,tvorba 
nových pracovních 
míst 

5 2  4 3 5 5  

C.Zkvalitnění 
sportovních,kulturních 
a volnočasových 
zařízení v obci 

5 4  5 5 4 2  

D.Rozvoj sociální a 
zdravotní 
infrastruktury v obci 

5 2  4 2 4 3  

E.Udržení existence 
ZŠ v obci 5 -  5 1 5 -  

F.Rozvoj a zkvalitnění 
bydlení pro obyvatele 5 3  5 3 5 5  

G.Rozvoj dopravní 
obslužnosti obce 5 3  5 3 4 5  

H.Rozvoj cestovního 
ruchu v obci 5 3  5 5 4 3  

I.Péče o krajinu 5 3  5 4 3 5  

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření RRAV 
 

Bodové ohodnocení jednotlivých obcí bylo pak pro území mikroregionu 
zprůměrováno a následně stanoveno pořadí naléhavosti řešení problémových oblastí (viz Obr. 
1). Z výsledků bodového hodnocení se dále vycházelo při definování strategických cílů a při 
sestavení pořadí prioritních oblastí. Významnost tématických oblastí je názorně zachycena  na 
Obr. 3. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hodnocení důležitosti: stupnice 1 – 5; 1 = bezvýznamné, 5 = nejvíce významné. 
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Obr. 3.: Hodnocení problémových oblastí v Mikroregionu Posázavský kruh 
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Druhým výstupem dotazníkového šetření, které byl přímo použit v této strategické části jsou  
Rozvojové záměry obcí mikroregionu. Ty jsou zakomponovány na úplném závěru této 
strategické části a tvoří tak nedílnou součást tohoto dokumentu.  
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VIZE  A STRATEGICKÉ  CÍLE MIKROREGIONU 
„POSÁZAVSKÝ KRUH“ 

  
 
Vize  a strategické cíle vyjadřují představu všech členů mikroregionu  o budoucí 

žádoucí sociálně ekonomické a demografické situaci na území Mikroregionu „Posázavský 
kruh“.   
 
Vize:      
Společně zkvalitňovat prostředí pro ekonomický a sociální rozvoj obcí Mikroregionu 
„Posázavský kruh“. 
 
 
Strategické cíle:    
 
 Vytvořit kvalitní organizační strukturu mikroregionu, příprava subjektů na využívání 

prostředků z fondů EU 
 
 Vytvářet kvalitní podmínky pro rozvoj vonočasových aktivit obyvatel, bydlení, vzdělání 

a sociální oblasti v obcích mikroregionu 
 
 Zvýšení návštěvnosti mikroregionu – zvýšení atraktivity, rozvoj služeb v oblasti CR. 

 
 Podpora a rozvoj prospěšných podnikatelských aktivit, vedoucích k prosperitě 

mikroregionu. 
 
 Rozvoj technické infrastruktury v sídlech mikroregionu při minimalizaci dopadů na ŽP. 

 
 Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost v území mikroregionu 
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PRIORITY A OPATŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 
ROZVOJE MIKROREGIONU „POSÁZAVSKÝ KRUH“ 

 
Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí  (specifikovaných na základě 

profilu, SWOT analýzy mikroregionu a dotazníkového šetření mezi obcemi) a tvoří ukazatele 
pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění 
představ, vyjádřených strategickými cíli.  Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský 
kruh  obsahuje 5 prioritních oblastí. 
 
 

PRIORITA 1: VYTVOŘENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY MIKROREGIONU, 
KVALITNÍ PŘÍPRAVA PROJEKTŮ 

PRIORITA 2: VYTVOŘIT KVALITNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU   V OBCÍCH 

PRIORITA 3: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, VŠEOBECNÁ PODPORA 
PODNIKÁNÍ 

PRIORITA 4: ŘEŠENÍ  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 

PRIORITA 5: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU „POSÁZAVSKÝ KRUH“ 
(Přehled priorit a opatření) 

 
 
 
 

lepšení dopravní obsluhy mikroregionu   aaaaaaaaaaaa

Zlepšení dopravní obsluhy mikroregionu   aaaaaaaaaaaa

Zlepšení dopravní obsluhy mikroregionu   aaaaaaaaaaaa

Zlepšení dopravní obsluhy mikroregionu   aaaaaaaaaaaa

Opatření 1.4
<Funkce>

Opatření 1.2
Příprava projektů, maximální využívání

dotačních programů ČR  a EU

Opatření 1.1
Vytvořit kvalitní organizaci a management

Mikroregion Posázavský kruh

Priorita 1:
SYSTÉM ŘÍZENÍ MIKROREGIONU,

 PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

Opatření 2.4
Kvalitní zdravotní a sociální služby

Opatření 2.3
Zkvalitnit vybavení obcí výpočetní

technikou, internetové stránky

Opatření 2.2
Kvalitní zázemí pro volnočasové vyžití

obyvatel, zázemí obcí

Opatření 2.1
Rozvoj bydlení

Priorita 2:
VYTVOŘENÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ

INFRASTRUKTURY V OBCÍCH

Opatření 3.4
Zlepšení nabídky mikroregionu - propagace

Opatření 3.3
Turistické atraktivity

Opatření 3.2
Zkvalitnění turistické infrastruktury

Opatření 3.1
Zlepšení organizace a řízení

cestovního ruchu v mikroregionu

Priorita 3:
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Opatření 4.4
Zajištění trvalé udržitelnosti rozvoje území

Opatření 4.3
Zásobování a hospodaření s energií

Opatření 4.2
Zdroje pitné vody, rekonstrukce a

dobudování vodovodních sítí

Opatření 4.1
Systém svedení a odkanalizování

odpadních vod

Priorita 4:
ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY,

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Opatření 5.2
Zlepšení dopravní obsluhy mikroregionu

Opatření 5.1
Modernizace místních komunikací v

rámci mikroregionu

Priorita 5:
ŘEŠENÍ  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh
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PRIORITA 1: VYTVOŘENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 
MIKROREGIONU, KVALITNÍ PŘÍPRAVA PROJEKTŮ 

 
 

Základním krokem pro realizaci strategie a naplňování vytýčených cílů je kvalitní 
koordinace všech rozvojových aktivit a maximální využívání nejrůznějších zdrojů 
financování pro realizaci rozvojových projektů obcí a mikroregionu. Důležitou podmínkou je 
také spolupráce a zapojení podnikatelských subjektů, neziskových organizací, školských 
zařízení apod.   
 
Opatření a aktivity: 
  
Opatření 1.1 Vytvořit kvalitní organizaci a management Mikroregionu Posázavský kruh
 
Aktivita 1.1.1 Organizace a realizace studie 

 

Aktivita 1.1.2  Pořádání pravidelných schůzek všech členů mikroregionu – předávání  aktuálních 
informací 

 

Aktivita 1.1.3 Komunikace i spolupráce s občany, zvýšení povědomí o Mikroregionu Posázavský 
kruh 

 
 
Opatření 1.2 Příprava projektů, maximální využívání dotačních programů ČR  a EU 
 
Aktivita 1.2.1 Aktivní zapojení obcí a mikroregionu do grantových programů ČR 

 

Aktivita 1.2.2 Příprava na využívání strukturálních fondů EU 
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Opatření 1.1 Vytvořit kvalitní organizaci a management Mikroregionu „Posázavský 
kruh“ 
 

Kvalitně fungující organizační struktura je základem dalšího rozvoje mikroregionu a 
správného plnění aktivit vytýčených v rámci tohoto strategického plánu. Je důležité vytvořit a 
jmenovat pracovní tým, který bude realizovat dané aktivity a dále přesně specifikovat úlohu 
všech aktérů při realizace strategie. 
 
 
Aktivita 1.1.1 Organizace a realizace studie 
 
Popis: 

Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji mikroregionu je nutné, aby 
organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem. Důležitá je tedy formulace jasného 
popisu práce a rozsahu povinností všech aktérů. 
 
Představenstvo mikroregionu  

Představenstvo mikroregionu bude komunikovat s významnými rozhodujícími subjekty, vykonávat 
činnost podporující realizaci navržených rozvojových priorit a opatření, koordinovat návaznost jednotlivých 
aktivit i zajišťovat všeobecnou informovanost. Představenstvo mikroregionu bude ve své činnosti podporováno 
různými odbornými pracovními skupinami a její “pravou rukou” se stane koordinátor. 
 
Koordinátor 

Osoba pomáhající starostům obcí, odpovědná za realizaci aktivit navrhovaných ve strategii 
mikroregionu, odborně způsobilá k přípravě a předkládání projektů, vnější komunikaci apod.  Koordinátor bude 
komunikovat se všemi členy mikroregionu, informovat o možnostech získání finančních prostředků z dotačních 
titulů k realizaci akcí vytýčených ve strategickém plánu. Úkolem koordinátora je také zajištění pravidelné 
aktualizace strategického plánu. Prostředky na činnost koordinátora lze získat v rámci Programu obnovy 
venkova (POV) dot. tit. 6.  

 
 
Dílčí kroky  Příprava žádosti do POV 2006 na „Poradenství Mikroregionu Posázavský kruh“ 

Oficiální jmenování koordinátora mikroregionu, specifikace náplně činnosti 
Termín zahájení  Jmenování koordinátora mikroregionu – I. polovina 2005 

Příprava žádosti do POV 2006 – II. polovina 2005 
Zajistí Oficiální jmenování koordinátora a  specifikace náplně činnosti – Představenstvo  

mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu 
Způsob financování Činnost koordinátora – POV, dot. tit. 6 
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Aktivita 1.1.2 Pořádání pravidelných schůzek všech členů mikroregionu – předávání  aktuálních 

informací („oživení“ schůzek) 
 
Popis: 

Tato aktivita je zaměřena na pravidelné setkávání všech členů Mikroregionu Posázavský kruh. Členové 
mikroregionu by se měli společně setkávat nejen z důvodu řešení vnitřních záležitostí mikroregionu, ale i 
z důvodu rozšíření informovanosti v aktuálních otázkách v oblasti regionálního rozvoje. Koordinátor 
mikroregionu by měl ve spolupráci s odborníky na daná témata zpracovávat a připravovat důležité informace 
(vyhlášené a připravované dotační programy apod.), které by na těchto setkání byly předávány všem členům. 
Dojde tedy k oživení jednotlivých setkání. Především např. s čerpáním strukturálních fondů a jiných fondů EU 
nabývají tyto setkání na významu.  
 
Dílčí kroky Pravidelná setkání všech členů mikroregionu 

Koordinátor bude připravovat ve spolupráci s představenstvem mikroregionu program 
těchto setkání. Koordinátor zpracuje a připraví pro všechny členy aktuální informace 
v oblasti regionálního rozvoje, které na těchto setkání předá (představí sám) či ve 
spolupráci s pozvanými odborníky na daná témata. 

Termín zahájení Pravidelně   
Zajistí  Koordinátor ve spolupráci s odborníky na daná témata a ve spolupráci s představenstvem 

mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu, KÚ a jiní odborníci na daná témata  
Způsob financování Nepředstavuje větší finanční nároky 
 
 
 
Aktivita 1.1.3 Komunikace i spolupráce s občany, zvýšení povědomí o mikroregionu 

 
Popis: 

Efektivní komunikace, přenos informací od samosprávy směrem k občanům. Hledat a využívat vhodné 
nové formy, způsoby komunikace veřejného sektoru. Radniční listy, místní, obecní zpravodaje, setkání, ankety, 
webové stránky, průzkumy mezi občany. Tato aktivita si klade za cíl jednak osvětlit význam a úlohu 
mikroregionu všem občanům a dále informovat podnikatelské a jiné subjekty o činnosti a záměrech 
mikroregionu a tím prohloubit vzájemnou spolupráci. 
 
Dílčí kroky Obce budou ve svých stávajících zpravodajích i dalších informačních kanálech 

(webové stránky, informační tabule apod.) publikovat aktuální informace o  činnosti 
Mikroregionu „Posázavský kruh“.  

Termín zahájení  Průběžně 
Zajistí  Zpracování aktuálních informací – koordinátor 

Zveřejnění informací – zástupci obcí 
Zúčastněné subjekty Autoři zpravodajů, provozovatelé internetových stránek 
Způsob financování Nepředstavuje větší finanční nklady 
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Opatření 1.2 Příprava projektů, maximální využívání dotačních programů ČR  a EU 
 
Aktivita 1.2.1 Aktivní zapojení obcí a mikroregionu do grantových programů ČR 
 
Popis: 

V rámci naší republiky mohou obce využívat k realizaci svých záměrů finanční prostředky z různých 
dotačních titulů. Jednoznačně nejvyužívanějším programem pro obce je Program obnovy venkova (POV). 
V rámci tohoto programu jsou podporovány především menších akce malých obcí. POV je směřován také na 
podporu společných tzv. integrovaných projektů mikroregionů (dot. titul 6 a 7). Mikroregion „Posázavský kruh“ 
využil v roce 2004 dotační titul 7 k získání finanční podpory na zpracování Strategického plánu rozvoje 
mikroregionu.  

Významným zdrojem se pro projekty obcí a mikroregionu můžou stát také grantové a dotační tituly 
Středočeského kraje.  

Další možnosti se v menší či větší míře nabízí obcím  prostřednictvím grantových programů státních 
fondů (SFŽP, SFDI, SFRB apod.), či jednotlivých ministerstev (MMR, MPO, Mze, MŽP apod.).     
Dílčí kroky  Aktivní zapojení obcí do POV 

Konkretizace společných projektů mikroregionu, příprava žádostí mikroregionu do 
POV dot.tit. 6 a 7 
Koordinátor mikroregionu zajistí pravidelný informační servis obcím mikroregionu 
v oblasti dotační politiky ČR. 
Obce budou na přípravě individuálních projektů spolupracovat s koordinátorem 
mikroregionu 

Termín zahájení  Příprava žádostí do POV 2006 – II. polovina roku 2005 
Pravidelný informační servis  pro obce - měsíčně 

Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu, odborné firmy, KÚ 

 
 
Aktivita 1.2.2 Příprava na využívání strukturálních fondů EU 

  
Popis: 

Se vstupem naší republiky do EU mohou subjekty využívat prostředků ze strukturálních fondů EU. ČR 
vypracovala pět tzv. operačních programů, které jsou stěžejní pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. 
Operační programy stanovují pravidla pro potencionální žadatele a definují oblasti podpor pro programovací 
období EU 2004 – 2006.  V rámci této strategie a jednotlivých aktivit je zohledněna návaznost právě na tyto 
operační programy. Realizace řady aktivit uvedených v rámci tohoto strategického plánu předpokládá 
kofinancování právě ze zdrojů EU. 
 Dalším zdrojem pro realizaci dále zakomponovaných aktivit je také využití např. prostředků finančních 
mechanizmů EHP-Norska (dále jen „EHP“). Výběr prvních projektů bude probíhat v I. polovině roku 2005. 
Podporovány budou především projekty s veřejným dopadem především v těchto prioritních oblastech:  

- Uchovávání evropského kulturního dědictví 
- Ochrana životního prostředí 
- Rozvoj lidských zdrojů 
- Zdravotnictví a péče o dítě 
- Podpora udržitelného rozvoje 
- Vědecký výzkum a vývoj 

Dílčí kroky  Ve spolupráci s RRAV (popř. s jinou odbornou firmou) podrobné seznámení se 
způsobem rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů a s  možnostmi 
financování rozvojových záměrů v mikroregionu. 
Zajištění  projektové přípravy a následně přípravy projektů v rámci strukturálních 
fondů EU. 

Termín zahájení  Projektová příprava a příprava žádostí– průběžně  
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu, odborné agentury   
Způsob financování Projektová příprava – MMR, část nákladů na projektovou přípravu lze také hradit 

v rámci celkového projektu (SROP) 
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Aktivita 1.2.3 Zapojení mikroregionu do programu LEADER + 

 
Specifickým programem pro rozvoj venkovských mikroregionů je Iniciativa EU Leader+. 

V programovacím období 2004-2006 je součástí OP Zemědělství (podopatření 2.1.4).   
Leader+ je určen venkovským oblastem a jeho cílem je podněcovat a podporovat subjekty na místní 

úrovni k úvahám nad možnostmi jejich území v dlouhodobější perspektivě. Záměrem je podporovat realizaci 
originálních strategií udržitelného rozvoje, jejichž cílem je uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a 
kulturního prostředí. Důležitá je především aktivní spolupráce různých subjektů v regionu (podnikatelé, 
sdružení, obce …). 
 
Dílčí kroky  Projednání zapojení mikroregionu do programu LEADER+ 

Oslovení jiných subjektů (podnikatelé, NNO ..) 
Vytvoření Místní akční skupiny (MAS) 
Dopracování záměrů jiných subjektů do strategie  
Příprava žádosti do programu Leader+ 

Termín zahájení  Pojednání zapojení, oslovení subjektů, vytvoření akční skupiny – I. polovina 2005 
Příprava komplexní  žádosti do programu Leader+ - II. polovina 2005 

Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu, podnikatelé, NNO, odborné agentury   
Způsob financování Příprava nepřestavuje větší finanční náklady 
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PRIORITA 2: VYTVOŘENÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ 
INFRASTRUKTURY V OBCÍCH  

 
 
Opatření a aktivity: 
 
Opatření 2.1 Rozvoj bydlení 
 
Aktivita 2.1.1 Příprava pozemků, infrastruktury, podpora individuální výstavby 
 

Aktivita 2.1.2 Komplexní nabídka bydlení, přehled možností 
 
 
Opatření 2.2 Kvalitní zázemí pro volnočasové vyžití obyvatel, zázemí obcí 
 
Aktivita 2.2.1 Rozšíření využití objektů v majetku obcí – modernizace a rekonstrukce  
 

Aktivita 2.2.2 Udržení  sítě  a podpora zkvalitnění zázemí základních a mateřský škol 
 

Aktivita 2.2.3 Podpora tělovýchovy a sportu, prevence 
 

Aktivita 2.2.4 Podpora tradičních a iniciace nových společenských (kulturních a sportovních) akcí 
v mikroregionu, kulturní kalendář 

 

Aktivita 2.2.5 Partnerství samospráv a neziskových organizací (zájmových spolků) 
 
 

 
 
Opatření 2.3 Zkvalitnit vybavení obcí výpočetní technikou, internetové stránky  
   
Aktivita 2.3.1 Zkvalitnění komunikační infrastruktury, veřejně přístupný internet, zkvalitnění 

vybavení škol, obcí a knihoven výpočetní technikou 
 

Aktivita 2.3.2 Internetové stránky mikroregionu  
 
 
Opatření 2.4 Kvalitní zdravotní a sociální služby 
 
 
Aktivita 2.4.1 Péče o starší a zdravotně postižené spoluobčany, rozšíření sociálních služeb 
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Opatření 2.1 Rozvoj bydlení 
 
 
Aktivita 2.1.1 Příprava pozemků, infrastruktury, podpora individuální výstavby 
 
Popis: 
Vytvoření a vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou individuální výstavbu je 
předpokladem pro další rozvoj bydlení ve městě i obcích. S tímto souvisí i provedení nezbytných změn územně 
plánovací dokumentace. Připravené pozemky, stavební parcely, jejich „zasíťování“. 
 
Dílčí kroky Prověřit ÚPD obcí v mikroregionu se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení 

možných rozporů, tyto řešit. Aktualizace ÚPD. Podle možností investovat do 
připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury, 
vhodný prodej pozemků. 

Termín zahájení Aktualizace ÚPD možno ihned, investice do infrastruktury v závislosti na finančních 
možnostech 

Zajistí  Obce mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Potenciální investoři, stavitelé, zájemci o bydlení 
Způsob financování Obce s využitím dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, SFRB – Státní 

fond rozvoje bydlení 
Návaznost na PRK  
  
  
Aktivita 2.1.2 Komplexní nabídka bydlení, přehled možností 
 
Popis: 
Inventarizace (do podoby katalogu) všech pozemků vhodných a v územních plánech vymezených pro 
individuální výstavbu domů pro bydlení v obcích mikroregionu s podrobným popisem a grafickou dokumentací 
jejich geografické polohy, připojení na sítě, vlastnických vztahů, parametrů klimatu a životního prostředí, a také 
návaznosti na infrastrukturu dopravy, služeb a příležitostí pracovních a využití volného času. Tyto jednotné 
podklady v podobě brožury i internetových stránek budou k dispozici všem zájemcům o bydlení i individuální 
výstavbu v mikroregionu, budou pravidelně aktualizovány a zveřejňovány. 
 
Dílčí kroky Inventarizace možností pro bydlení v obcích mikroregionu, formou dotazníkového 

šetření. Následně sumarizace údajů, zveřejnění, aktualizace a distribuce. 
Termín zahájení  Inventarizace – II. pololetí 2005 
Zajistí  Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s obcemi mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu 
Způsob financování Nepředstavuje větší finanční náklady 
Návaznost na PRK  
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Opatření 2.3 Kvalitní zázemí pro volnočasové vyžití obyvatel, zázemí obcí 
 
 
Aktivita 2.3.1 Rozšíření využití objektů v majetku obcí – modernizace a rekonstrukce  
 
Popis: 

Aktivita řeší chystané a plánované projekty obcí, které se týkají výstavby, rekonstrukce, obnovy, oprav 
obecních úřadů, kulturních domů, škol, sportovních areálů, knihoven, hasičských zbrojnic a dalších obdobných 
zařízení.   

Tato aktivita se zabývá  dalším využitím stávajících budov v majetku obcí. Pokud má obec záměr 
rekonstruovat objekt ve své obci je vhodné poradit se nejdříve s koordinátorem mikroregionu (popř. dále 
s odbornou agenturou  na podpůrné dotační programy) ohledně možného dalšího využití budovy.   
 
Termín zahájení Průběžně  
Zajistí Dotčené obce ve spolupráci s koordinátorem 
Zúčastněné subjekty Odborné agenturou  na podpůrné dotační programy 
Způsob financování POV, MŠMT – investiční dotace, EU, EHP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro CR 
 
 
Aktivita 2.3.2 Udržení  sítě  a podpora zkvalitnění zázemí základních a mateřský škol 
 
Popis: 

Tato aktivita úzce souvisí s trvale udržitelným životem v daných obcích, kdy tyto základní složky 
občanské vybavenosti území spolurozhodují při rozhodování mladých lidí (resp. rodin), o tom kde budou trvale 
žít. Proto se mikroregion snaží udržet základní síť škol, ty mohou zároveň i sloužit pro další vzdělávání místního 
obyvatelstva. 

Pro rozvoj školních aktivit je zde možné uvažovat například o programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) – podpora činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství. 
Jeden z podprogramů podporuje činnost profesně orientovaných občanských sdružení pedagogických 
pracovníků v regionálním školství v mimo jiné těchto tématických skupinách - jazykové vzdělávání, prezentace 
umělecké tvorby, vydávání časopisů a bulletinů, pořádání odborných seminářů. Druhý podprogram je určen na 
podporu projektů občanských sdružení, zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na 
základních i vyšších školách. 

 Důležitým bodem je také zkvalitnění technického a materiálního vybavení školských zařízení na území 
mikroregionu.  

Dílčí kroky Schůzka starostů obcí a zástupců škol, seznámení se ze situací, vznik pracovní 
skupiny. Pracovní skupina připraví studii, navrhne nové vhodné školní aktivity, vč. 
technického a materiálního vybavení školských zařízení 
Koordinátor  - hledání vhodných finančních zdrojů. 

Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem a zástupci školských zařízení 
Zúčastněné subjekty obce mikroregionu, školská zařízení, KÚ 
Způsob financování Kraj, programy MŠMT, EHP 
Návaznost na PRK  
 
 
Aktivita 2.3.3 Podpora tělovýchovy a sportu, prevence 
 
Popis: 

Aktivita z části navazuje na aktivitu 3.2.4 Rozšíření a zkvalitnění, popř. výstavba vesnických sportovišť, 
využitelných pro turisty. Tato aktivita řeší výstavbu nových, respektive rozšíření a modernizaci stávajících 
sportovních areálů, hřišť, kurtů, dětských koutků apod., rekonstruované a zpřístupněné sportoviště a hřiště 
místních škol. Otevřené a udržované areály, jejich správa, návštěvní hodiny, fungující sociální zázemí, půjčovny 
sportovních potřeb, apod. 
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Dílčí kroky Podle finančních možností individuálně budou obce investovat do rozvoje areálů, 

realizovat projekty modernizace a rozšiřování sportovišť. 
Postupně zapojovat školy i sportovní kluby do programu otevírání hřišť pro veřejnost, 
zajistit zodpovědné osoby za provoz na hřištích,  zpracovat pravidla provozu školních 
hřišť v době mimo školního vyučování. 

Termín zahájení  Průběžně v závislosti na finančních prostředcích 
Zajistí Obce - individuálně, koordinátor iniciuje případný společný projekt 
Zúčastněné subjekty Zástupci místních škol, zástupci sportovních klubů, neziskových organizací 
Způsob financování Akce menšího charakteru – POV, ostatní - dotační tituly MŠMT ČR, SROP 
Návaznost na PRK   
Návaznost na SROP Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro CR 
 
 
Aktivita 2.3.4 Podpora tradičních a iniciace nových společenských (kulturních a sportovních) akcí 

v mikroregionu, kulturní kalendář 
 
Popis: 

Společenské kulturní a sportovní akce jsou nejen nedílnou součástí života místních obyvatel, ale také 
velmi výrazně zvyšují atraktivitu a návštěvnost daného území.  Aktivita se zabývá podporou Mikroregionu 
Posázavský kruh při pořádání  a propagaci vybraných významných akcí. Pro realizaci konkrétních akcí lze 
využít prostředky v rámci grantů Středočeského kraje, popř. MK. 
 
Dílčí kroky: Shromáždění informací o všech akcích, konaných v mikroregionu – spolupráce s 

neziskovými organizacemi. 
Prezentace akcí pomocí internetu – zaslání seznamu všem zainteresovaným institucím 
(informační centra, KÚ apod.). 
Sestavení kalendáře akcí, návrh jeho grafické podoby, výroba a jeho pravidelná distribuce 
v mikroregionu (akce na každý měsíc).  
Umístění kalendáře akcí na internetové stránky, pravidelná aktualizace.  
Koordinátor - technická asistence při zpracování žádostí do grantových programů 
Technická pomoc organizátorům společenských akcí (digitální fotoaparát, kancelářské 
zázemí, pomoc při propagaci akcí…). 
Vyhlašování soutěží o nej… společenskou akci. 

Termín zahájení:  Návrh grafické podoby kalendáře, shromáždění informací, prezentace pomocí internetu – 
II. pololetí 2005 
Dále průběžně 

Zajistí: Koordinátor ve spolupráci s obcemi mikroregionu 
Zúčastněné subjekty: Občanská sdružení a zájmové organizace v mikroregionu 
Způsob financování: Kraj, MK, SROP  
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.1:Rozvoj služeb pro CR 
 
 
Aktivita 2.3.5 Partnerství samospráv a neziskových organizací (zájmových spolků) 
 
Popis: 

Zájmové sdružení, spolky, neziskové organizace mají pro život nezastupitelnou roli. V současné době 
existují možnosti získání finančních prostředků na činnost spolků, pořádání sportovních a kulturních akcí, na 
práci s mládeží apod.  Vzhledem k tomu, že těmto činnostem se na obcích většinou věnují lidé dobrovolně po 
práci nemají dostatek času, zkušeností a informací pro přípravu žádostí. Neziskové organizace by měly být 
pravidelně informováni o možnostech získání finančních zdrojů. Prvním krokem bude v rámci mikroregionu 
zmapování neziskových organizací a jejich náplně činnosti a následné finančních zdrojů pro realizaci aktivit a 
hledání možných společných aktivit.     
 
Dílčí kroky Koordinátor mikroregionu zmapuje ve spolupráci s jednotlivými obcemi neziskové 

organizace a jejich náplň činnosti v rámci mikroregionu 
Schůzka starostů obcí, koordinátora se zástupci spolků, neziskových organizací.  
Koordinátor mikroregionu bude pravidelně prostřednictvím jednotlivých obcí 
předávat neziskovým organizacím aktuální informace o možnostech financování 
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z grantových programů. 
Termín zahájení  II. pololetí 2005 
Zajistí  Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s obcemi mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Zástupci zájmových spolků, sdružení, neziskových organizací apod. 
Způsob financování Nepředstavuje větší finanční náklady 
Návaznost na PRK  
 
 
 
Opatření 2.3 Zkvalitnit vybavení obcí výpočetní technikou, internetové stránky  
  
  
Aktivita 2.3.1 Zkvalitnění komunikační infrastruktury, veřejně přístupný internet, zkvalitnění 

vybavení škol, obcí a knihoven výpočetní technikou 
 
Popis: 

Záměrem mikroregionu je (do)vybavení obcí, škol a knihoven odpovídající výpočetní a informační 
technikou. Obce mikroregionu by měly v maximální míře využít možnosti současných grantových programů 
(např. POV dot. tit. 7).    
 Dalším krokem je zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj 
základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí místního 
dosahu. 
  
Dílčí kroky Zmapování současného stavu informační techniky v obcích mikroregionu. Zpracování 

studie na vybavení technikou, následně realizace v závislosti na finančních 
možnostech. 
Navrhnout vhodné prostory na vybudování veřejně přístupné internetové stanice 
v obcích. 
Analýza stavu, nabídky služeb knihoven, návrhy pro rozšíření. V maximální míře 
využívat dotace ze SROP,  POV, Ministerstva kultury a jiných zdrojů. 

Termín zahájení   Zmapování současného stavu a potřeb zkvalitnění komunikační infr. a vybavení obcí 
výpočetní technikou – I. pololetí 2005 
Příprava žádosti do vhodného grantového programu - dot. tit. 7 – II. pololetí 2005 

Zajistí Koordinátor mikroregionu ve spolupráci se zástupci obcí 
Zúčastněné subjekty Zástupci školskch zařázení 
Způsob financování POV, Ministerstvo kultury 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 2.3 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v obcích a regionech 
 
 
Aktivita 2.3.2 Internetové stránky mikroregionu  
 
Popis: 

Aktivita řeší především doplnění obsahu a vytvoření systému pravidelné aktualizace webových stránek 
Mikroregionu „Posázavský kruh“. Kvalitní informace pro občany, podnikatele, potenciální návštěvníky, přehled 
sportovních a kulturních akcí, nabídka bydlení a další. Fungující systém předávání informací, propojení odkazů 
na další stránky obcí. 
Dílčí kroky Doplnění obsahu současných internetových stránek.  

Vytvoření systému předávání informací v rámci mikroregionu, pověřené osoby – 
aktualizace stránek.  

Termín zahájení  II. pololetí 2005 
Zajistí Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s obcemi  
Zúčastněné subjekty Administrátor internetových stránek 
Způsob financování Obce mikroregionu, případně sponzoři, reklama na stránkách, POV 
Návaznost na PRK  
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Opatření 2.4 Kvalitní zdravotní a sociální služby 
 
 
Aktivita 2.4.1 Péče o starší a zdravotně postižené spoluobčany, rozšíření sociálních služeb 
 
Popis: 

Základním krokem pro rozvoj sociálních služeb v mikroregionu je vypracování komunitního plánu 
sociálních služeb. Komunitní plán sociálních služeb odpovídá místním podmínkám a potřebám, stanovuje 
krátkodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb. Přispívá k zajištění všech typů sociálních služeb pro 
potřebné občany a ke zkvalitnění výkonu sociální práce. Výstupem dokumentu jsou konkrétní aktivity řešící 
rozvoj sociálních služeb, časový plán, zapojení subjektů.  Financování výstupů komunitního plánu bude řešeno 
z prostředků EU.  
 
Dílčí kroky Příprava a vypracování žádosti na přípravu plánu  

Zpracování plánu 
Realizace výstupů 

Termín zahájení  Příprava a vypracování žádosti na přípravu plánu – I. pololetí 2005 
Zpracování plánu II. poletí 2005 – II. pololetí 2006 
Realizace výstupů 2007  a dále 

Zajistí  Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Neziskové organizace zabývající se sociálními službami v regionu 
Způsob financování  Zpracování plánu – MPSV 

Realizace výstupů – OP RLZ, SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření: 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech 
Návaznost na OP OP RLZ - Opatření: 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených 

sociální exkluzí 
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PRIORITA 3: ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 
 
Opatření a aktivity: 
 
Opatření 3.1 Zlepšení organizace a řízení cestovního ruchu v mikroregionu 
 
Aktivita 3.1.1 Spolupráce s podnikatelskými subjekty,  společná realizace aktivit 
 
 
Opatření 3.2 Zkvalitnění turistické infrastruktury 
 
Aktivita 3.2.1 Zpracování studie rozvoje cykloturistiky v Mikroregionu Posázavský kruh 
 

Aktivita 3.2.2 Budování (značení) nových cyklotras a zkvalitnění zázemí stávajících cyklotras a 
turistických stezek. Vytvoření naučných a tématických stezek 

 

Aktivita 3.2.3 Zpřístupňování rybníků, zlepšování kvality vody za účelem koupání a vodních sportů, 
popř. výstavba přírodních koupališť 

 

Aktivita 3.2.4 Rozšíření a zkvalitnění, popř. výstavba vesnických sportovišť, využitelných pro turisty 
 

Aktivita 3.2.5 Rozvoj kongresové turistiky 
 

Aktivita 3.2.6 Podpora rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v obcích v oblasti cestovního  ruchu. 
Podpora rozvoje agroturistiky 

 

Aktivita 3.2.7 Zkvalitnění informačního zázemí Mikroregionu Posázavský kruh 
 
 
Opatření 3.3 Turistické atraktivity 
 
Aktivita 3.3.1 Využití přírodních zajímavostí, chráněných území a krajinného rázu pro rozvoj CR 
 

Aktivita 3.3.2 Péče o kulturní památky,  jejich oživení a turistické využití - údržba a opravy nemovitých 
památek, záchrana ohrožených, obnovení tradic s památkami spojených 

 

Aktivita 3.3.3 Zkvalitnění infrastruktury turistických lokalit 
 
 
Opatření 3.4 Zlepšení nabídky mikroregionu – propagace 
 
Aktivita 3.4.1 Zavedení jednotného stylu společných propagačních materiálů 
 

Aktivita 3.4.2 Tvorba produktů (kompletních „balíčků“ služeb - doprava, ubytování, stravování, 
pobytový program) pro různé cílové skupiny  

 

Aktivita 3.4.3 Propagaci mikroregionu na internetu jako turistického cíle 
 

Aktivita 3.4.4 Iniciace zavedení funkčního systému distribuce informačních a propagačních materiálů  
 
 
 
 

Opatření 3.5 Komplexní podpora podnikání, podpora zaměstnanosti 
 
Aktivita 3.5.1 Vytvoření spolupráce s podnikatelskými subjekty, příprava na využívání 

strukturálních programů EU, příprava společných projektů 
 

Aktivita 3.5.2 Příprava pozemků a objektů pro rozvoj podnikání 
 

Aktivita 3.5.3 Podpora vzniku a  udržení služeb, podpora živnostníků 
 

Aktivita 3.5.4 Zpracovat katalog služeb v Mikroregionu Posázavský kruh 
 
 

Aktivita 3.5.5 Vytvoření systému celoživotní vzdělávaní v mikroregionu 
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Opatření 3.1 Zlepšení organizace a řízení cestovního ruchu v mikroregionu 
  
Aktivita 3.1.1 Spolupráce s podnikatelskými subjekty,  společná realizace aktivit 
 
Popis: 

Jedním z prvních kroků mikroregionu pro realizaci aktivit  v rámci priority řešící rozvoj cestovního 
ruchu je vytvoření kvalitní spolupráci s podnikatelskými subjekty v oblasti CR  v mikroregionu. Tato strategie 
obsahuje řadu aktivit, kde spolupráce s podnikateli je základním prvkem správné realizace.  Koordinátor 
mikroregionu bude pravidelně informovat podnikatele o aktuálních informacích o dění v mikroregionu, o  
aktuálních možnostech  financování podnikatelských aktivit, o možnostech řešení společných projektů  apod. Pro 
řešení aktivit v rámci této priority je popř. vhodné vytvořit  i pracovní skupinu ze zástupců samospráv a 
podnikatelů.  

Jedním z vhodných kroků je také zpracování Marketingové studie rozvoje cestovního ruchu 
v Mikroregionu Posázavský kruh. Cílem zpracovávané studie bude především zmapovat současnou situaci, 
poskytnout realistický pohled na turistické možnosti v mikroregionu a připravit podrobnou koncepci pro další 
rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Posázavský kruh. Výstupem studie budou konkrétní projektové záměry, 
které vzejdou z široké diskuse zástupců všech zainteresovaných subjektů v oblasti CR (samospráva, podnikatelé, 
sdružení apod.). 

  
Dílčí kroky Oslovení podnikatelských subjektů. Na společném setkání představení Strategického plánu 

rozvoje a vytvoření rámce spolupráce. Vytvoření pracovní skupiny.  
Prodiskutování možnosti zpracování Marketingové studie CR v mikroregionu 
Pořádání přednášek o možnostech zahájení podnikání v agroturistice,  ubytovacích a 
jiných službách.  
Pomoc podnikatelům s hledáním finančních zdrojů na investice. Poradenství při 
sestavování podnikatelských záměrů a jejich realizaci. Hledání forem a zdrojů podpory 
přestavbám stávajících objektů před novostavbami. Společná propagace a marketing. 

Termín zahájení Oslovení podnikatelských subjektů, příprava společného jednání – I. pololetí 2005 
Zajistí  Koordinátor ve spolupráci s představenstvem a ve spolupráci se zpracovatelem strategie 

(RRAV)  
Zúčastněné subjekty Obce, KÚ, podnikatelé  
Způsob financování Nepředstavuje větší finanční nároky 
Návaznost na PRK  
 
 
 
Opatření 3.2 Zkvalitnění turistické infrastruktury 
 
Aktivita 3.2.1 Zpracování studie rozvoje cykloturistiky v Mikroregionu Posázavský kruh 

Popis: 
Cílem této aktivity je zmapovat mikroregion s pohledu dalšího rozvoje cykloturistiky. Zhodnocení stavu 

cyklotras a jejich doplnění mobiliářem, informačním systémem apod. Vytipování nových cyklotras,  naučných a 
tématických cyklostezek. Definování problematických míst. Výstupem studie by měl být souhrn konkrétních 
aktivit pro rozvoj cykloturistiky v Mikroregionu Posázavský kruh.  Aktivita navazuje a doplňuje vypracovaný 
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje. 
 
Dílčí kroky Zpracování zadávacích podmínek, zpracování studie 

Realizace výstupů studie 
Termín zahájení Zpracování studie – II. pololetí 2005 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Odborná firma, Podnikatelé, KČT, kraj 
Způsob financování POV, Nadace Partnerství  
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro CR 
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Aktivita 3.2.2 Budování (značení) nových cyklotras a zkvalitnění zázemí stávajících cyklotras a 

turistických stezek. Vytvoření naučných a tématických stezek 
 
Popis: 

Tato aktivita úzce navazuje na předchozí aktivitu. Vhodným zdrojem pro realizaci navržených aktivit 
v oblasti rozvoje cykloturistiky je POV dot. tit.7, popř. SROP. 
 
Dílčí kroky Zpracování žádosti do POV dot. tit.7. 

Navázaní spolupráce s podnikatelskými subjekty, možnosti zapojení a spolufinancování. 
Realizace opatření (zpracovaná studie) pro rozvoj cykloturistiky v mikroregionu  

Termín zahájení  Zpracování žádosti do POV - II.pololetí 2005 
Realizace opatření – I. a II. pololetí 2006 

Zajistí  Koordinátor ve spolupráci s obcemi  
Zúčastněné subjekty Projektant 
Způsob financování POV, SROP, EU 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 
 
 
Aktivita 3.2.3 Zpřístupňování rybníků, zlepšování kvality vody za účelem koupání a vodních sportů, 

popř. výstavba přírodních koupališť 
 
Popis: 

Přírodní koupaliště jsou lákadlem jak pro místní obyvatelstvo, tak pro návštěvníky mikroregionu. Jejich 
současný stav (znečištění, zabahnění, nepřístupnost) však toto využití v mnoha případech omezuje nebo úplně 
vylučuje. Chybí technická a hygienická opatření. Tato aktivita dále řeší vytvoření doprovodných prvků pro 
zvýšení atraktivity  navržených oblastí (skluzavky, skokánky a houpačky pro děti a mládež, jednoduché hřiště na 
odbíjenou, „malý“ fotbal  atd.). Dále se aktivita zabývá také výstavbou nových přírodních koupališť.  
 
Dílčí kroky Provedení průzkumu, které rybníky by byly (obecně) vhodné k výše popsanému využití, 

zjištění jejich stavu, jednání s vlastníky, případně nájemci o zamýšlených krocích. Užší 
výběr těch, které jsou opravdu využitelné. Zhodnocení stavu, rozhodnutí, zda stačí 
omezení intenzity hospodaření, nebo je nutný technický zásah. Zhodnocení, zda stačí 
pouze rybníky nebo je (někde) žádoucí postavit koupaliště. Formulování potřeb do 
projektu (projektů), podání žádostí o příspěvek. Projektová dokumentace, stavební řízení, 
výběr dodavatele, v případě zajištěného financování realizace. 

Termín zahájení II. pololetí 2005 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s jednotlivými obcemi 
Zúčastněné subjekty Majitelé a nájemci rybníků, obce 
Způsob financování POV, SFŽP, MZE, SROP, OP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 
Návaznost na OP  Zemědělství - Opatření 1.4 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 

Infrastruktura -  Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území 
 
  
Aktivita 3.2.4 Rozšíření a zkvalitnění, popř. výstavba vesnických sportovišť, využitelných pro turisty 
 
Popis: 

Sportoviště jsou příkladem, jak lze dobře skloubit potřeby místních obyvatel s rozvojem cestovního 
ruchu. Místní obyvatelé potřebují možnost sportovního vyžití, ale vzhledem k velikosti obcí budou sportovní 
zařízení jen mizivě vytížena. Kombinací místních obyvatel a turistů lze dosáhnout lepšího vytížení a získat 
finanční přínos. Výstavba a provozování sportoviště (minigolf, squash) může být také podnikatelskou 
příležitostí. Dostatečné využití a tedy ekonomická návratnost těchto zařízení však bude vždy spojena s cestovním 
ruchem. Aktivita navazuje na aktivitu 2.2.3 Podpora tělovýchovy a sportu, prevence. 
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Dílčí kroky Příprava a realizace záměrů obcí a podnikatelských subjektů, odborná pomoc při hledání 

zdrojů na realizaci projektů. 
Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s obcemi mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Obce, sportovní kluby, podnikatelé 
Způsob financování POV, Nadace Partnerství, MMR – Programy podpory CR, SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 
 
 
 
Aktivita 3.2.5 Podpora rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v obcích v oblasti cestovního  ruchu. 

Podpora rozvoje agroturistiky. 
 
Popis: 

Aktivita se zabývá podporou podnikatelských aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Mikroregion 
vyjadřuje zájem dále podporovat podnikatelské projekty zabývající se rozšířením infrastruktury a služeb 
v oblasti cestovního ruchu  (např. rozšíření ubytování v obcích, podpora agroturistiky a venkovské turistiky aj.).  
 
Dílčí kroky Podpora podnikatelských projektů v oblasti  rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a služeb 

v oblasti cestovního ruchu. 
Odborná pomoc při hledání fin. zdrojů na realizaci projektů. 

Termín zahájení Průběžně 
Zajistí  Individuální akce podnikatelských subjektů 
Zúčastněné subjekty Mikroregion, koordinátor 
Způsob financování SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 
Návaznost na OP  Rozvoj venkova – Opatření 1.4 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 
 
 
 
Aktivita 3.2.6 Rozvoj kongresové turistiky 
 
Popis: 

Poloha Mikroregionu Posázavský kruh je vhodná také pro rozvoj kongresové turistiky.  Aktivita řeší 
především zkvalitnění a vybavení, popřípadě vytvoření nových prostor vhodných pro konání seminářů a 
konferencí  v rámci ubytovacích zařízení v mikroregionu.    

 
Dílčí kroky Podpora podnikatelských projektů v oblasti  rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a služeb 

v oblasti cestovního ruchu. 
Odborná pomoc při hledání fin. zdrojů na realizaci projektů. 

Termín zahájení průběžně 
Zajistí Individuální akce podnikatelských subjektů 
Zúčastněné subjekty Odborné firmy, obce mikroregionu 
Způsob financování SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 6.2 Tvorba produktů cestovního ruchu 

Opatření 6.3 Rozvoj malých podniků v cestovním ruchu 
Opatření 6.4 Rozvoj cestovního ruchu v obcích 
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Aktivita 3.2.7 Zkvalitnění informačního zázemí Mikroregionu Posázavský kruh 
 
Popis: 

Tato aktivita je zaměřena především na zkvalitnění zázemí a nabídky současného TIC ve  Zruči nad 
Sázavou. Poskytování kvalitních informací návštěvníkům mikroregionu je základní podmínkou rozvoje 
cestovního ruchu. Každý návštěvním musí obdržet podrobné informace především v těchto oblastech:  

 ubytovací a stravovací služby - informace o nabídce v celém regionu, 
 dopravní obslužnost - podrobné informace o dopravní situaci v celém regionu (jízdní řády), 
 turistické atraktivity a cíle - podrobné informace o turistických atraktivitách a cílech v celém regionu, 
 turistické trasy - podrobné informace o trasách v celém regionu,  
 půjčovny sportovních potřeb, doplňkové služby – informace, o nabídce v celém regionu 
 kulturní události - podrobné informace o kulturních událostech v celém regionu   apod. 

TIC zároveň musí plnit i hlavní roli v oblasti propagace celého Mikroregionu Posázavský kruh.  
 
 
Dílčí kroky Zahájení jednání mezi mikroregionem a podnikateli o potřebě zkvalitnění TIC, jasné 

stanovení náplně a rozsahu jeho činnosti, popř. zkvalitnění zázemí, prostor a 
vybavenosti TIC.   

Termín zahájení I. pololetí 2005 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu  
Zúčastněné subjekty Podnikatelé, obce, KÚ, zástupce TIC  
Způsob financování SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro CR 

Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 
 
 
 
Opatření 3.3 Turistické atraktivity 
  
 
Aktivita 3.3.1 Využití přírodních zajímavostí, chráněných území a krajinného rázu pro rozvoj CR 
 
Popis: 

Příroda je fenoménem, který stimuluje návštěvnost území. Nabídkou informací o hodnotách přírody a 
krajinného rázu lze výrazně podpořit cestovní ruch. K realizaci této aktivity lze v současnosti využít např. 
finanční zdroje z grantů Nadace Partnerství, POV apod. Tato aktivita navazuje na opatření 4.4 Zajištění trvalé 
udržitelnosti území. 
 
Dílčí kroky Budování naučných stezek. Podpora a propagace aktivit vedoucích k obnově a údržbě 

krajiny (krajinného rázu), např. budování naučných stezek apod.. 
Hledání vhodných finančních zdrojů 

Termín zahájení I. pololetí 2006 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty ČSOP, KČT, obce, podnikatelé 
Způsob financování MŽP, granty Nadace Partnerství, POV, SROP, kraj  
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 
 
 
Aktivita 3.3.2 Péče o kulturní památky,  jejich oživení a turistické využití – údržba a opravy nemovitých 

památek, obnovení tradic s památkami spojených 
 
Popis: 

Péče o kulturní památky je jedním ze znaků kulturnosti obyvatel území. Stav památek je výrazným 
signálem i pro návštěvníky – turisty. Je proto nanejvýš důležité, aby byla tomuto problému věnována patřičná 
pozornost. Bohužel, finanční náročnost oprav památek je hlavním důvodem současného, ne vždy uspokojivého 
stavu.   
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Dílčí kroky Inventarizace památek v mikroregionu, jejich potřeb oprav a údržby. Zjištění vlastnických 

vztahů, jednání s vlastníky. Vyčíslení celkových potřeb a deficitu financí pro potřeby oprav 
a údržby památek. Tvorba projektů za účelem získání financí na opravy. Realizace oprav. 
Hledání využití památek (a to nejen turistického). Obnova tradic, spojených s jednotlivými 
památkami. Hledán finančních zdrojů. 

Termín zahájení Inventarizace památek v mikroregionu, jejich potřeb oprav a údržby – I.pololetí 2006 
Hledání finančních zdrojů, realizace oprav – průběžně 

Zajistí Koordinátor mikroregionu ve spolupráci s obcemi 
Zúčastněné subjekty majitelé, Ústav památkové péče, odborné firmy 
Způsob financování MK, POV, SROP, EHP, Kraj 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 
 
 
Aktivita 3.3.3 Zkvalitnění infrastruktury turistických lokalit 
 
Popis: 

Tato aktivita je zaměřena na zkvalitnění  přístupových komunikací a cest k turistickým objektům a 
kulturním památkám a vybudování související infrastruktury (např. parkoviště, odpočívadla, navigační a 
informační systém).  
 
Dílčí kroky Vytipování vhodných aktivit mikroregionu v oblasti zkvalitnění související infrastruktury 

CR, Hledání finančních zdrojů  
Termín zahájení Vytipování vhodných aktivit mikroregionu v oblasti zkvalitnění přístupových komunikací a 

související infrastruktury – II. polovina 2005 
Zajistí Jednotlivé obce ve spolupráci s koordinátorem 
Zúčastněné subjekty Obce 
Způsob financování POV, SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 

Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 
 
 
Opatření 3.4 Zlepšení nabídky mikroregionu – propagace 
 
Aktivita 3.4.1 Zavedení jednotného stylu společných propagačních materiálů 
 
Popis: 

Mikroregion Posázavský kruh je nutné propagovat a „prodávat“ pod jednou značkou. Není vhodné, aby 
propagační materiály, vydávané za účelem propagace tohoto území, byly příliš různorodé. Naopak je žádoucí, 
aby potenciální návštěvník (nakupující) snadno rozpoznal společný motiv, který bude propojovat různé edice a 
typy propagačních materiálů. V první řadě k tomuto účelu slouží  logo, ale ne jen ono samotné. Nabízí se formou 
soutěže oslovit umělecké a grafické školy v mikroregionu a okolí.    
 
Dílčí kroky Zhodnocení dosud vydaných propagačních materiálů. 

Vytvoření zadávacích podmínek pro umělecké s grafické školy v regionu 
Návrh a odsouhlasení jednotících grafických prvků, vč. loga.    

Termín zahájení I. polovina roku 2004 
Zajistí  Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Tvůrce loga, podnikatelé, občanská sdružení a spolky, zástupce TIC, zástupce uměleckých 

a grafických škol 
Způsob financování Vlastní zdroje mikroregionu 
Návaznost na PRK  
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Aktivita 3.4.2 Tvorba produktů (kompletních „balíčků“ služeb – doprava, ubytování, stravování, 

pobytový program) pro různé cílové skupiny  
 
Popis: 

V rámci zvyšující se náročnosti poptávky po službách jasně vyplývá segmentace zákaznických skupin. 
Je zřejmá poptávka nejenom po růstu kvality jednotlivých služeb, ale i po nabídce kompletních produktů „šitých 
na míru“ jednotlivým skupinám zákazníků. Příprava těchto produktů je předpokladem úspěchu v narůstající 
globální konkurenci v cestovním ruchu. Produkty musejí obsahovat podrobné informace o konkrétních službách 
(itineráře tras v určitém časovém horizontu a podle druhu dopravy, nabídka stravovacích a ubytovacích služeb, 
možnosti sportovního a kulturního vyžití) a návrh formy existence produktu a jeho následného marketingového 
zabezpečení (využitelnost pro cestovní kanceláře, kontakty na zprostředkovatelská a rezervační místa). Vhodná 
témata produktů (programových balíčků) může být např. „Týden v Mikroregionu Posázavský kruh“,  „Za 
kulturou a sportem do Mikroregionu Posázavský kruh“ apod.  
 
Dílčí kroky Navázání kontaktu s potenciálními tvůrci produktů. Sběr informací o možnostech 

financování tvorby produktů. Formulace projektů – žádostí o příspěvek na realizaci 
vlastní realizace – tvorba a uvedení produktů na trh, prodej. 

Termín zahájení Hledání možných vhodných témat: I. pololetí 2005 
Zpracování žádostí – průběžně dle vyhlášených grantových programů 
Realizace – I. pololetí 2006 

Zajistí  Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Podnikatelé, spolky, KÚ, TIC,  zpracovatel  
Způsob financování komerční zdroje, MMR – Programy podpory CR, SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro CR 
 
 
Aktivita 3.4.3 Propagaci mikroregionu na internetu jako turistického cíle 
 
Popis: 

Význam internetu pro rozvoj cestovního ruchu je podstatný. Kvalitní internetové stránky mohou 
částečně převzít roli tištěných propagačních materiálů a zejména jejich celosvětová dostupnost je ve srovnání 
s jinými způsoby prezentace velmi významná.  
 
Dílčí kroky Doplnění turistického obsahu internetových stránek včetně jazykových mutací. Zápis 

stránek na hlavní vyhledávače v ČR, snaha o zápisy v zahraničí. Rozběhnutí anket, 
hlasování a diskusí (nejen) s turistickým obsahem na stránkách. 

Termín zahájení  Průběžně 
Zajistí  Doplnění  internetových stránek – koordinátor ve spolupráci se správcem stránek 
Zúčastněné subjekty Zástupce TIC, obce, podnikatelé, spolky, tvůrci stránek, správce stránek 
Způsob financování POV 
Návaznost na PRK  
 
 
Aktivita 3.4.4 Iniciace zavedení funkčního systému distribuce informačních a propagačních materiálů  
 
Popis: 

V mikroregionu vznikají nejrůznější propagační materiály s různou kvalitou. Tyto materiály vyrábí obce 
i podnikatelský sektor. Účinnost těchto materiálů je potřebné zvýšit jejich přesnou distribucí na vytipovaná 
konkrétní místa a v aktuální dobu tak, aby se s nimi mohli seznámit potenciální návštěvníci mikroregionu.  
Zároveň je vhodné ve spolupráci s krajem propagovat mikroregion na veletrzích cestovního ruchu  v ČR. 
Dílčí kroky: Sestavení seznamu míst (v mikroregionu, okrese, kraji, ČR), kde je možné nabízet 

zpracované propagační materiály. Stanovení, které materiály se kde a kdy budou nabízet, 
stanovení způsobu kontroly stavu, objednávání a dopravy materiálů. Stanovení 
odpovědnosti za tuto činnost.  

Termín zahájení  I. pololetí 2004 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem a pracovníky TIC ve Zruči nad Sázavou  
Zúčastněné subjekty ubytovatelé i ostatní podnikatelé v CR, KÚ a další subjekty vytipované v průběhu 

realizace této aktivity 
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Způsob financování Nepředstavuje větší finanční náklady 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro CR 
 
 
 
Opatření 3.5 Komplexní podpora podnikání, podpora zaměstnanosti 
 
 
Aktivita 3.5.1 Vytvoření spolupráce s podnikatelskými subjekty, příprava na využívání 

strukturálních programů EU, příprava společných projektů 
 
Popis: 

Komplexní podpora podnikání zajištěním informačního a konzultačního servisu. Zajištění dostatečné 
informovanosti podnikatelů o možnostech financování podnikatelských záměrů z programů ČR i EU. 
Představení možností, způsobu čerpání a administrace strukturálních fondů.  Tato aktivita úzce navazuje na 
aktivitu 3.1.1 Spolupráce s podnikatelskými subjekty, společná realizace aktivit. Především je důležité zaměřit se 
na tyto operační programy: 

 
- SROP: Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech  (správní území města Zruč nad 

Sázavou je jedním z vymezených regionů určených  pro příjem pomoci z tohoto opatření), 
- OP Průmysl a podnikání:  globálním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a 

podnikatelských služeb, 
- OP Zemědělství: globálním cílem programu jezvýšení konkurenceschopnosti zemědělství. 

 
Dílčí kroky Nastolení spolupráce s podnikateli.  

Zajištění dostatečné informovanosti podnikatelů o možnostech financování 
podnikatelských záměrů z programů ČR i EU. 
Předávání aktuálních informací podnikatelům. 
Technická asistence při zpracování žádostí. 

Termín zahájení  Informační servis pro podnikatele – průběžně s aktuálními informacemi 
Zajistí   Koordinátor ve spolupráci s radou mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Místní podnikatelé, RRAV, KÚ, odborné agentury 
Způsob financování Nepředstavuje větší finanční náklady 
Návaznost na PRK  
 
 
Aktivita 3.5.2 Příprava pozemků a objektů pro rozvoj podnikání 
 
Popis: 

Pro Mikroregion Posázavský kruh je pro případný další rozvoj podnikatelských aktivit důležité mít 
připraveny vhodné, dostupné a zainvestované pozemky (pro větší investory) i objekty, haly, budovy (zejména 
pro místní firmy). Cílem je připravovat a trvale udržovat pozemky a objekty pro případné investice pod 
kontrolou obcí. Úzká spolupráce s agenturou CzechInvest. Postupovat v rekonverzi nefunkčních průmyslových a 
zemědělských areálů. Celá aktivita nabývá na významu především v návaznosti vhodnou dopravní polohu 
mikroregionu. 

 
Dílčí kroky Starostové obcí vytvoří přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikují 

vlastníky a základní problémy. Obce provedou a budou společně koordinovat nové kolo 
jednání o zahrnutí vhodných objektů a ploch do ÚPD, zahájí jednání s vlastníky o 
možnosti, formě a míře jejich zapojení do projektu, případně i o výkupu a zahrnutí do 
majetku obce.  

Termín zahájení Dlouhodobý úkol 
Zajistí Zástupci dotčených obcí mikroregionu za asistence koordinátora 
Zúčastněné subjekty Vlastníci pozemků, areálů, podnikatelé, investoři, KÚ, agentura CzechInvest 
Způsob financování dotační tituly MPO, OPPP, Část vynaložených prostředků se může vrátit při prodeji nebo 

pronájmu pozemků / objektů jednotlivým zájemcům 
Návaznost na PRK  
Návaznost na OP  Průmysl a podnikání: Program REALITY 

RRA Vysočina    28   



Strategický plán rozvoje Mikroregionu „Posázavský kruh“ Strategická část 
 
 
 
Aktivita 3.5.3 Podpora vzniku a  udržení služeb, podpora živnostníků 
 
Popis: 

Zejména v menších obcích mikroregionu existuje problém s udržením, resp. zajištěním alespoň 
základního rozsahu služeb. Současně se jedná i o zásah do čistě tržních vztahů. Na jedné straně je zřejmé, že 
podnikatel, drobný řemeslník, obchodník se na obci z důvodu nízké poptávky a nízké kupní síly nemůže sám 
uživit a měl by tedy svůj „podnik“ uzavřít, na druhé straně je ze strany vedení místní radnice zájem o udržení 
těchto služeb. 

Aktivita je zaměřena na podporu ze strany obce vedoucí k udržení vhodných služeb – dotovaný nájem, 
vytváření podnikatelských prostor (tzv. podnikatelský inkubátor) apod. 
 
Dílčí kroky Jednotlivé obce si vytvoří na základě připomínek místních občanů svůj přehled 

minimálních služeb, které by v obci měly být dostupné. Obce zajistí prostory, sestavení 
nabídky vhodných prostor, které za výhodných podmínek nabídnou místních 
podnikatelům. 

Termín zahájení  Přehled minimálních potřebných služeb, anketa mezi občany – II. polovina 2004 
dále průběžně 

Zajistí   Individuálně jednotlivé obce mikroregionu ve spolupráci s koordinátorem 
Zúčastněné subjekty Vedení obce, místní podnikatelé 
Způsob financování OPPP, POV 
Návaznost na PRK  
Návaznost na OP  Průmysl a podnikání: Program REALITY 
 
 
Aktivita 3.5.4 Zpracovat katalog služeb v Mikroregionu Posázavský kruh 
 
Popis: 

Zvýšení  informovanosti o nabízených službách v Mikroregionu Posázavský kruh. Aktivita řeší ve 
spolupráci se všemi dotčenými subjekty v mikroregionu vytvoření podrobného komplexního katalogu služeb. 
Obdobné katalogy služeb vznikají i v řadě jiných obcích/mikroregionech. Tato iniciativa je občany i podnikateli 
přijímána kladně, neboť občanovi usnadní hledání potřebných služeb a podnikateli zvýší klientelu z řad místních 
občanů.  Katalog by samozřejmě měl být přístupný také na internetu. 
 
Dílčí kroky Plošně informovat všechny podnikatelské subjekty o připravovaném katalogu a přizvat je 

ke spolupráci. 
Sběr dat 
Zpracovat grafický návrh. 
Tisk, zveřejnění katalogu na internetu 
Distribuce katalogu občanům 

Termín zahájení  Informace o připravovaném katalogu, sběr dat – II. polovina 2005 
Tisk, zveřejnění na internetu, distribuce – I. polovina 2006 

Zajistí   Koordinátor ve spolupráci s představenstvem 
Zúčastněné subjekty Obce, místní podnikatelé 
Způsob financování Z vlastních zdrojů, z prodeje katalogů, ze zdrojů podnikatelů formou širší reklamy 

v katalogu 
Návaznost na PRK  
 
 
Aktivita 3.5.5 Vytvoření systému celoživotní vzdělávaní v mikroregionu 
 
 Jedním z kroků jak zkvalitnit uplatnění obyvatel mikroregionu na trhu práce je nabídka možností na 
posílení všeobecných i specifických znalostí. Aktivita je zaměřena na nejrůznější pravidelné vzdělávací kurzy 
pro širokou veřejnost (vč. tzv. problémových skupin z pohledu trhu práce – ženy na mateřské dovolené, matky 
s malými dětmi, absolventi škol apod.) v oblasti IT, jazyků, právních a ekonomických předpisů apod.  Vhodným 
zázemím můžou být např. školská zařízení v mikroregionu.  
 Velmi vhodným zdrojem financování se může stát např. OP RLZ. 
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Dílčí kroky Průzkum mezi obyvateli týkající se zájmu o celoživotní vzdělávání v regionu 

Vyčlenění vhodných prostor, příprava komplexní žádosti do OP RLZ 
Termín zahájení   Průzkum mezi obyvateli týkající se zájmu o celoživotní vzdělávání v regionu –I. pololetí 

2005 
Vyčlenění vhodných prostor, příprava komplexní žádosti do OP RLZ – II. pololetí 2005 

Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem 
Zúčastněné subjekty Obce, občané, Úřad práce 
Způsob financování OP RLZ 
Návaznost na PRK  
Návaznost na OP RLZ - Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a 

zájemců o zaměstnání 
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PRIORITA 4: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 
ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
 
Opatření a aktivity: 

 
Opatření 4.1 Systém svedení a odkanalizování odpadních vod 
 
Aktivita 4.1.1 Zpracování  generelů  odvodnění obcí mikroregionu, stanovit priority a technická řešení 
 

Aktivita 4.1.2 Oprava a rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí, vybudování nových stokových sítí a 
svedení odpadních vod na ČOV. 

 

Aktivita 4.1.3 Vybudování nových čistíren odpadních vod  pro likvidaci znečištění ve sváděných 
splaškových vodách, intenzifikace a rozšíření stávajících čistíren. 

 
 

Opatření 4.2 Zdroje pitné vody, rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí 
 
Aktivita 4.2.1 Zpracovat generel zdrojů pitné vody, bilance zásob. Stanovit priority a technická řešení. 
 

Aktivita 4.2.2 Vybudování nových místních zdrojů pitné vody 
 

Aktivita 4.2.3 Vybudování a rekonstrukce vnitroobecních rozvodných a přívodních vodovodních řádů 
k sídlům,  včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky vody ke všem 
spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu. 

 
 

Opatření 4.3 Zásobování a hospodaření s energií 
 
Aktivita 4.3.1 Zpracování energetické koncepce výrobních a rozvodných zařízení tepelné energie 

v mikroregionu, dobudování a posílení rozvodných sítí elektrické energie, kabelizace 
stávajících rozvodů 

 

Aktivita 4.3.2 Plynofikace obcí 
 

Aktivita 4.3.3 Zateplování veřejných budov, modernizace topenářských soustav a zavádění systémů 
měření a regulace provozu. 

 

Aktivita 4.3.4 Rekonstrukce a modernizace veřejných osvětlení 
 

Aktivita 4.3.5 Podpora obnovitelných a alternativních zdrojů energie. 
 
 

Opatření 4.4 Zajištění trvalé udržitelnosti rozvoje území 
  
Aktivita 4.4.1 Revitalizace říčních systémů, odbahnění a obnova rybníků a vodních nádrží, studie 

protipovodňových opatření na tocích v mikroregionu  
 

Aktivita 4.4.2 Ozelenění obcí, doplnění interakčních prvků, obnova zanedbaných parků 
 

Aktivita 4.4.3 Zkvalitnění systému třídění odpadů 
 

Aktivita 4.4.4 Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace 
 

Aktivita 4.4.5 Podpora komplexních pozemkových úprav 
 

Aktivita 4.4.6 Zalesňování a zatravňování pozemků 
 

Aktivita 4.4.7 Iniciovat převod státních pozemků do majetku obcí 
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Opatření 4.1 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství 
 

Opatření je zaměřeno na řešení problematiky odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu 
s požadavky na dodržení technických standardů a právních nařízení EU, dle potřeb dalšího rozvoje obcí 
v mikroregionu.  
 
 
Aktivita 4.1.2 Oprava a rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí, vybudování nových stokových sítí a 

svedení odpadních vod na ČOV. 
 
Popis: 

V návaznosti na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací přistoupit k realizaci oprav, rekonstrukcí 
stávajících a vybudování chybějících stokových sítí.  

 
Dílčí kroky Příprava projektové dokumentace 

Vybudování kanalizací v obcích s napojením na ČOV 
Rekonstrukce stávajících stokových sítí. 
Dobudovat kanalizace.  

Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Obce mikroregionu 
Zúčastněné subjekty AOPK, SFŽP, místně příslušná Zemědělská agentura, KÚ, MěÚ Kutná Hora 
Způsob financování Z vlastních zdrojů vodohospodářských společností, z rozpočtu měst a obcí s možností 

poskytnutí finanční podpory ze SFŽP, Mze, MŽP, z fondu na pomoc pro zafinancování 
rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám (MUFIS),  OP Infrastruktura, 
EHP 

Návaznost na PRK  
Návaznost na OP Infrastruktura: Opatření 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství 

 
 
Aktivita 4.1.3 Vybudování nových čistíren odpadních vod  pro likvidaci znečištění ve sváděných 

splaškových vodách, intenzifikace a rozšíření stávajících čistíren. 
 
Popis: 

Nedostatečné čištění odpadních vod a současný stav kanalizační sítě je hlavní problém ochrany  
vodních zdrojů. Technický stav kanalizační sítě v jednotlivých obcích vyžaduje značné investice do 
rekonstrukcí, přesahující místní možnosti.  
 
Dílčí kroky Příprava projektové dokumentace 

Dobudovat čistírny odpadních vod, intenzifikace ČOV. 
Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Obce mikroregionu 
Zúčastněné subjekty AOPK, SFŽP, místně příslušná Zemědělská agentura, KÚ, MěÚ Kutná Hora 
Způsob financování Z vlastních zdrojů vodohospodářských společností, z rozpočtu měst a obcí s možností 

poskytnutí finanční podpory ze SFŽP, Mze, MŽP, z fondu na pomoc pro zafinancování 
rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám (MUFIS), OP Infrastruktura, EHP

Návaznost na PRK  
Návaznost na OP Infrastruktura: Opatření 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství 
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Opatření 4.2 Zdroje pitné vody, rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí 
 

  
Aktivita 4.2.3 Vybudování a rekonstrukce vnitroobecních rozvodných a přívodních vodovodních řádů 

k sídlům,  včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky vody ke všem 
spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu, vybudování nových místních zdrojů pitné 
vody 

 
Popis: 

V návaznosti na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje připravit financování, 
projektové dokumentace a přistoupit k vlastní realizaci. Cílem je propojení vnitroobecních rozvodných a 
zásobovacích vodovodních řadů do větších vodohospodářských soustav a dovybavit je automatickými řídícími 
systémy.  
 
Dílčí kroky Podporovat opatření k zajištění dostupnosti kvalitní pitné vody. Měnit zdravotně závadné 

potrubí a optimalizovat je. Zvýšit akumulační objemy veřejných vodojemů a zjednodušit 
jejich provoz instalací snímacích a řídících systémů. Propojovat vnitroobecní rozvodné a 
zásobovací vodovodní řády do větších vodohospodářských soustav a dovybavit je 
automatickými řídícími systémy. 

Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Obce mikroregionu ve spolupráci s provozovateli vodovodů 
Zúčastněné subjekty Místně příslušná zemědělská agentura,  AOPK, KÚ, MěÚ Kutná Hora 
Způsob financování z rozpočtu obcí, Mze, POV, OP Infrastruktura 
Návaznost na PRK  

 
 
 

Opatření 4.3 Zásobování a hospodaření s energií 
 

Zásadní podmínkou pro technický i ekonomický vývoj regionu je zajištění kvalitního i kvantitativního 
rozvoje provozu distribučních sítí. Hlavním cílem je zajistit dostatečnou kapacitu  a rovnoměrné rozvedení po  
regionu. 

Dalším cílem by měla být energeticky vědomá modernizace budov, kterou se rozumí souhrn opatření 
vedoucích k efektivnímu využívání energie. Zahrnuje např.: zvýšení tepelně izolační funkce stavebních 
konstrukcí, nasazení regulace a měření, modernizaci topného zdroje za účelem dosažení vyšší účinnosti, využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů (biomasy, solární energie, bioplynu, větrné energie apod.). 
 
Aktivita 4.3.1 Zpracování energetické koncepce výrobních a rozvodných zařízení tepelné energie 

v mikroregionu, dobudování a posílení rozvodných sítí elektrické energie, kabelizace 
stávajících rozvodů 

 
Popis: 

Pro správnou volbu řešení a vynaložení finančních prostředků je nutno zpracovat energetickou koncepci 
zásobování energií v obcích mikroregionu. Tato studie by měla vycházet nebo zahrnovat energetické generely 
jednotlivých obcí. Cílem studie by mělo být také vytipování míst v rozvodných sítích v havarijním technickém 
stavu a sítí s nedostatečnou kapacitou. Iniciovat opatření k nápravě.   
 
Dílčí kroky Zadání a vypracování studie. 
Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Obce mikroregionu 
Zúčastněné subjekty KÚ, MěÚ Kutná Hora 
Způsob financování MPO, dotčené obce, SFŽP, Nadace Partnerství 
Návaznost na PRK  
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Aktivita 4.3.2 Plynofikace obcí 
 
Popis: 

Zpracovaná analýza Mikroregionu Posázavský kruh poukazuje na nízkou úroveň v oblasti zásobování 
plynem. Aktivita řeší přípravu projektových dokumentací následná realizace plynofikace v obcích a v jejich 
místních částí. 
 
Dílčí kroky Příprava projektové dokumentace. 

Dobudovat zásobovací plynovodní rozvody. 
Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Místní samosprávy; dodavatel zemního plynu 
Zúčastněné subjekty KÚ, MěÚ Kutná Hora 
Způsob financování U vlastních zdrojů správců a majitelů   plynárenských vedení a zařízení; z rozpočtu obcí 

s možností  podpory ze státního rozpočtu formou částečné dotace a nízkoúročeného 
střednědobého úvěru ze SFŽP,  

Návaznost na PRK  
Návaznost na OP Infrastruktura: Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší 
 
 
Aktivita 4.3.3 Zateplování veřejných budov, modernizace topenářských soustav a zavádění systémů 

měření a regulace provozu. 
 
Popis: 

Zajistit zpracování energetických auditů pro určené objekty v majetku státní správy a příslušných 
samospráv na území mikroregionu s následným přijetím úsporných energetických opatření 
 
Dílčí kroky Zadat zpracování auditů. 

Realizace - individuální záležitost obcí 
Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Obce mikroregionu 
Zúčastněné subjekty MěÚ Kutná Hora 
Způsob financování MPO, dotčené obce, SFŽP, Nadace Partnerství, EHP 
Návaznost na PRK  
 
 
 
Aktivita 4.3.4 Rekonstrukce a modernizace veřejných osvětlení 
 
Popis: 

Značných úspor energie i zlepšení estetického vzhledu obcí dosáhneme modernizací veřejného 
osvětlení. Realizaci by měla předcházet studie zhodnocení současného stavu, návrh změn a postupných etap 
výměny osvětlení. 

 
Dílčí kroky Zadat zpracování studie 

Realizace individuální záležitosti obcí 
Termín zahájení Průběžně  
Zajistí Obce mikroregionu 
Zúčastněné subjekty koordinátor 
Způsob financování vlastní zdroje místní samosprávy, POV 
Návaznost na PRK  
  
 
Aktivita 4.3.5 Podpora obnovitelných a alternativních zdrojů energie. 
 
Popis:   

Jedním z rozhodujících cílů trvale udržitelného rozvoje je ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů 
jejich úsporným využíváním a přednostní orientace na zdroje obnovitelné. Jedná se o  pěstování biomasy, využití 
solární energie, energetické využití větru, vody (tepelná čerpadla) apod. Významné, dosud málo využívané jsou 
obnovitelné energetické i surovinové zdroje ze zemědělské a lesnické výroby. 
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Dílčí kroky  Zadat studii možností a využití, vč. zajištění možností podpory,  zajistit nebo podpořit 

realizaci, osvěta. 
Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Obce mikroregionu ve spolupráci s koordinátorem 
Zúčastněné subjekty MěÚ Kutná Hora 
Způsob financování Vlastní zdroje místní samosprávy, SFŽP, MPO, OP Infrastruktura, EHP  
Návaznost na PRK  
Návaznost na OP Infrastruktura: Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší 
 

Opatření 4.4 Zajištění trvalé udržitelnosti rozvoje území 
  

Krajinný ráz vystihuje historicky dosažený soulad přírodních a kulturních hodnot území. Zvlášť velkým 
problémem v krajině je obnovení jejich přirozených vlastností a vztahů. Jde zejména o obnovení přirozeného 
vodního režimu v povodích a zvýšení retenčních schopností krajiny, revitalizaci vodních toků, zamezení ztrát 
látek a živin z půd, ochranu půdy před vodní a větrnou erozí, obnovu a ochranu stanovišť přirozených 
rostlinných a živočišných společenstev a ochranu typických znaků krajinného rázu. 
 
 Aktivita 4.4.1 Revitalizace říčních systémů, odbahnění a obnova rybníků a vodních nádrží, studie 

protipovodňových opatření na tocích v mikroregionu  
 
Popis: 
 Aktivita je zaměřena na podporu revitalizace říčních systémů, k přírodě šetrných koncepcí 
protipovodňových opatření. Kontrola manipulačních řádů rybníků, jejich dodržování. Navržení rybníků 
potřebných k odbahnění, revitalizace nevhodných úprav toků, doplnění břehových porostů. Zajistit projektové 
dokumentace a návrhy financování. Přistoupit k realizacím. K financování záměrů v rámci této aktivity můžou 
být  využity dotace např. v rámci Mze, SFŽP, MŽP (AOPK) apod. 
 
Dílčí kroky Navržení rybníků potřebných k odbahnění, revitalizace nevhodných úprav toků, doplnění 

břehových porostů. Zajistit projektové dokumentace a návrhy financování. 
Zadání a zpracování studie. Odsouhlasení a následná realizace.  
Zajistit projektové dokumentace k akcím. V maximální míře využít dotačních  titulů ČR, 
především Mze – Zásady v oblasti ochrany vod.   

Termín zahájení  Průběžně – individuální akce 
Zajistí  Obce mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Koordinátor, majitelé a nájemci rybníků 
Způsob financování Majitelé rybníků, dotace MŽP - AOPK, Mze, SFŽP, OP Infrastruktura, EHP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na OP Rozvoj venkova:  Opatření 1.4 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 

Infrastruktura: Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území 
 
 
Aktivita 4.4.2 Ozelenění obcí, doplnění interakčních prvků, obnova zanedbaných parků 

 
Obnova veřejné zeleně, výsadba alejí, případně skupin stromů podél polních cest, realizace menších 

remízků u křižovatek polních cest, péče o stávající výsadbu. 
 

Dílčí kroky Provést inventarizaci zeleně ve správním území obcí 
Stanovit postup dosadby zeleně podél polních cest. Zpracovat studii výsadby zeleně 
v obcích. 
Odborná údržba, osvěta a zapojení veřejnosti 
Zpracování studií 

Termín zahájení Průběžně – individuální akce 
Zajistí Obce ve spolupráci s majiteli pozemků 
Zúčastněné subjekty Koordinátor 
Způsob financování Rozpočty obcí, AOPK, MZe, POV, Nadace Partnerství, EHP 
Návaznost na PRK    
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Aktivita 4.4.3 Zkvalitnění systému třídění odpadů 
 
 Aktivita ze zabývá podporou projektů, které povedou ke zvýšení objemu vytříděných složek 
komunálního odpadu nebo povedou ke zkvalitnění systému třídění odpadů.   
 
Dílčí kroky Vytipování vhodných záměrů pro zdokonalení systému sběru a třídění komunálního 

odpadu v obcích mikroregionu, hledání vhodných finančních zdrojů, realizace záměrů 
Termín zahájení Vytipování vhodných záměrů  - II.polovina 2005  

Realizace -  v závislosti na finančních prostředcích 
Zajistí  Koordinátor ve spolupráci s představenstvem 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu, MěU Kutná Hora 
Způsob financování SFŽP, OP Infrastruktura, EHP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na OP Infrastruktura: Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží 
 
 
Aktivita 4.4.4 Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace 
 
Popis: 

V rámci regionu stanovit skládky které je potřeba sanovat a černé skládky, které je potřeba odstranit. 
Zajistit studie a projektové dokumentace včetně financování. 
 
Dílčí kroky Zajistit studie a projektové dokumentace včetně společného financování. 
Termín zahájení    Studie - II.polovina 2005 

Realizace průběžně v závislosti na finančních prostředcích 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s obcemi mikroregionu 
Zúčastněné subjekty MěU Kutná Hora 
Způsob financování Mikroregion, MŽP, SFŽP, EHP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na OP Infrastruktura: Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží 
 
 
 
 
 

RRA Vysočina    36   



Strategický plán rozvoje Mikroregionu „Posázavský kruh“ Strategická část 
 
 
 

PRIORITA 5: ŘEŠENÍ  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 
 

 
Dopravní propojení sídel je jedním z  významných hledisek dalšího možného rozvoje 

sídel v mikroregionu a má přímý vliv i na průmyslovou či bytovou výstavbu.  Zlepšení 
dopravní infrastruktury je nezbytné i s ohledem na dodržení zákonů o životním prostředí a má 
značný vliv na úroveň a podmínky bydlení v obcích.  
 
 
Opatření a aktivity: 
 
Opatření 5.1 Modernizace místních komunikací v rámci mikroregionu 
 
Aktivita 5.1.1 Podpora přípravy aktuálních seznamů prioritních akcí na místních komunikacích 

 

Aktivita 5.1.2 Oprava místních komunikací 
 

Aktivita 5.1.3 Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků) 
 

Aktivita 5.1.4 Výstavba či zkvalitnění komunikací k nově zastavovaným územím (obytné stavby, 
občanská vybavenost, podnikatelské areály) 

 

Aktivita 5.1.5 Budování  cyklotras a cyklostezek 
 

Aktivita 5.1.6 Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v centrech sídel mikroregionu 
 

Aktivita 5.1.7 Pasportizace a rekonstrukce dopravního značení místních komunikací v zastavěných 
územích obcí 

 

Aktivita 5.1.8 Vytipování problematických úseků na komunikacích II. a III. třídy, iniciovat úpravy 
 
 
Opatření 5.2 Zlepšení dopravní obslužnosti v mikroregionu 
 
Aktivita 5.2.1 Zlepšování provázanosti a zkvalitňování nabídky veřejné dopravy 

 

Aktivita 5.2.2 Podpora  budování a rekonstrukce autobusových a železničních nádraží, stanic a 
zastávek 

 

Aktivita 5.2.3 Podpora informačních systémů o veřejné hromadné dopravě, zkvalitnění 
informačního  systému pro občany 
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Opatření 5.1 Modernizace místních komunikací v rámci mikroregionu 
 
Aktivita 5.1.1 Podpora přípravy aktuálních seznamů prioritních akcí na místních komunikacích 

 
Popis 
 Aktuální seznamy stavů místních komunikací mohou ukázat potřebnost financí na konkrétní cíl, 
usnadňuje se tak rozhodování a správnost výběru. V těchto seznamech by měly být uváděny konkrétní data o 
stavu silnic, o možnostech oprav a úprav, finanční propočty opatření, …. Podle těchto seznamů vytipovat 
problematická místa a snažit se o úpravu, resp. nápravu.  
 
Aktivita 5.1.2 Oprava místních komunikací 

 
Popis 
 Oprava místních obslužných komunikací IV. třídy v zastavěných sídlech regionu, zvláště těch, které 
slouží k napojení obytných souborů na základní státní síť. Zkvalitnění technického a estetického stavu 
komunikací, vytváření zklidněných ulic v obytných částech sídel (obytná zóna).   
  
Aktivita 5.1.3 Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků). 

 

Aktivita 5.1.4 Výstavba či zkvalitnění komunikací k nově zastavovaným územím (obytné stavby, 
občanská vybavenost, podnikatelské areály) 

 
Dílčí kroky Majetková, územní a projektová příprava dopravních staveb 

Hledání finančních možností  v rámci grantových programů ČR a EU 
Termín zahájení Průběžně 
Zajistí Obce mikroregionu ve spolupráci s koordinátorem 
Zúčastněné subjekty KÚ 
Způsob financování Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), POV, z fondu na pomoc pro zafinancování 

rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám (MUFIS), SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 

 
 
Aktivita 5.1.5 Budování  cyklotras a cyklostezek 

 
Popis 

Tato aktivita je zaměřena především na úpravu povrchů cyklotras a cyklostezek, budování cyklostezek, 
popřípadě budováním cyklostezek podél frekventovaných komunikací.  Tato aktivita navazuje na připravovanou 
Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy a na zpracovaný Generel cyklistických tras a cyklostezek na území 
Středočeského kraje 
 
Dílčí kroky: Příprava potřebné projektové dokumentace, majetková, územní a projektová příprava 

Hledání vhodných finančních zdrojů 
Termín zahájení: Průběžně 
Zajistí: Obce mikroregionu ve spolupráci s koordinátorem 
Zúčastněné subjekty: MěU Kutná Hora, KÚ 
Způsob financování: SFDI, POV, z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury 

místním samosprávám (MUFIS), SROP 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 

Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 
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Aktivita 5.1.6 Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v centrech sídel mikroregionu 

 
 
Dílčí kroky Individuelní akce místních samospráv a ostatních zúčastněných subjektů 
Termín zahájení Průběžně – individuální akce obcí 
Zajistí Obce mikroregionu ve spolupráci s koordinátorem 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu  
Způsob financování POV 
Návaznost na PRK  
 
 
Aktivita 5.1.7 Pasportizace a rekonstrukce dopravního značení místních komunikací 

v zastavěných územích obcí 
 
Popis: 

Iniciace úprav nevyhovujícího dopravního značení, vytipování problematických míst. Zabezpečení a 
zlepšení provozu na místních komunikací a zvýšení bezpečnosti občanů 
 
Dílčí kroky Zpracovat pasport dopravního značení v obcích mikroregionu 

Realizace potřebných kroků ke zlepšení dopravního značení v mikroregionu 
Termín zahájení Průběžně – individuální akce obcí 
Zajistí Obce mikroregionu  
Zúčastněné subjekty MěÚ Kutná Hora, KÚ, DI policie ČR 
Způsob financování POV 
Návaznost na PRK  

 
 
Aktivita 5.1.8 Vytipování problematických úseků na komunikacích II. a III. třídy, iniciovat 

úpravy 
 
Popis 

Aktuální seznamy stavů silnic druhých a třetích tříd mohou ukázat potřebnost financí na konkrétní cíl, 
usnadňuje se tak rozhodování a správnost výběru. V těchto seznamech by měly být uváděny konkrétní data o 
stavu silnic, o možnostech oprav a úprav, finanční propočty opatření, …. Podle těchto seznamů vytipovat 
problematická místa a snažit se o úpravu, resp. nápravu.  
 
Dílčí kroky Vytipovat problematická místa v úsecích silnic II. a III. tříd 

Iniciovat potřebné kroky, aktivní spolupráce s krajem 
Zajištění územní a projektové přípravy a majetkového vypořádání 
Realizace jednotlivých akcí dle schváleného Programu rozvoje kraje 

Termín zahájení průběžně 
Zajistí Koordinátor ve spolupráci s představenstvem mikroregionu 
Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu, KÚ 
Způsob financování KÚ, SFDI 

Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 
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Opatření 5.2 Zlepšení dopravní obsluhy mikroregionu 
 

 
Veřejná hromadná doprava by měla zabezpečovat základní dopravní obslužnost mikroregionu a nabízet 

alternativu k dopravě individuální. Dosavadní vývoj však ukazuje na preferenci spíše dopravy individuální před 
dopravou veřejnou. Zčásti je to důsledek rozmělnění dříve jasněji definovaných přepravních proudů, zčásti ale 
také důsledek málo atraktivní nabídky veřejné hromadné dopravy. Situace je navíc komplikována rostoucími 
náklady na provozování veřejné hromadné dopravy a snižujícími se počty cestujících – uživatelů veřejné 
dopravy. Negativně též působí zastaralost vozového parku a v mnoha případech nepříliš optimální organizace 
zajišťování dopravní obslužnosti (neprovázanost jízdních řádů, nevýhodné časové polohy atd.). 

 
Aktivita 5.2.1 Zlepšování provázanosti a zkvalitňování nabídky veřejné dopravy 
 

Aktivita 5.2.2 Podpora  budování a rekonstrukce autobusových a železničních nádraží, stanic a zastávek
 

Aktivita 5.2.3 Podpora informačních systémů o veřejné hromadné dopravě, zkvalitnění informačního  
systému pro občany 

 
Popis: 

Ve vztahu k veřejné hromadné dopravě postupně vykrystalizovaly dva hlavní problémy. Prvním je 
přetížení městských center individuální automobilovou dopravou a druhým nedostatečná obsluha venkovských 
regionů veřejnou dopravou. Ve všech případech je žádoucí přispět ke zkvalitnění nabídky veřejné hromadné 
dopravy tak, aby oslovila a přitáhla více cestujících. Jedním z kroků mikroregionu může být také zpracování 
informačního materiálu – brožury, každoročně aktualizované pro občany mikroregionu, popisující nejdůležitější 
a nejfrektovanější spoje v rámci mikroregionu. Tento informační materiál pro občany je rozšířený v řadě  měst a 
obcí ČR. Vhodným krokem pro další rozvoj a specifikaci aktivit je vypracování Studie rozvoje dopravní 
obslužnosti v území mikroregionu. 
 
Dílčí kroky Posouzení úpravy a zavedení nových autobusových linek, koordinace autobusové a 

vlakové dopravy – vypracování studie dopravní obslužnosti v území  
Zvážení možnosti zavedení mikroregionálního autobusového spoje 
Inicializace úpravy jízdních řádů autobusové dopravy a železnice, koordinace vlakové 
a autobusové osobní dopravy 
Modernizace autobusových a žel. zastávek v obcích mikroregonu 
Zpracovat  informační materiál - brožura každoročně vydávaná pro občany 
mikroregionu,  popisující spoje hromadné dopravy v rámci mikroregionu   

Termín zahájení Studie dopravní obslužnosti v území  
Březen  2004 – zpracovaná brožura popisující nejdůležitější a nejfrektovanější spoje 
Realizace investičních akcí v závislosti na finančních prostředcích  

Zajistí Studie dopravní obslužnosti – koordinátor ve spolupráci s představenstvem 
mikroregionu 
Příprava informačního materiálu – koordinátor ve spolupráci s představenstvem 
mikroregionu 

Zúčastněné subjekty Obce mikroregionu, KÚ, provozovatelé hromadné dopravy 
Způsob financování SROP, MDS, POV 
Návaznost na PRK  
Návaznost na SROP Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech  
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ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY OBCÍ MIKROREGIONU 
POSÁZAVSKÝ KRUH 

 
DOLNÍ POHLEĎ 
 

Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Rekonstrukce veř. osvětlení Stavební projekt Stavební řízení 
probíhá 500 2006 

Rekonstrukce hřiště – Dolní Pohleď Bez projektu Staveb. řízení 
nezahájeno 80 2008 

Vybudování dětského koutku Bez projektu Staveb. řízení 
nezahájeno 40 2009 

Hloubková kanalizace odpadních vod Bez projektu Staveb. řízení 
nezahájeno   

 
 
HORKA II 
 

Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Dokončení rekonstrukce zámku Horka II Stavební projekt Vydáno stavební 
povolení 3500 2005-07 

Čistírna odpadních vod Bez projektu Staveb. řízení 
nezahájeno 45 000  

Dokončení rekonstrukce hřiště Horka II Bez projektu  300 2005-06 
Rekonstrukce hřiště Onšovec Bez projektu  500 2006-07 
Rekonstrukce kulturního domu Čejtice Bez projektu  2 000 2007-08 
Rekonstrukce veřejného osvětlení    2008-09 

 
 
CHABEŘICE
 

Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Oprava budovy bývalé školy v Holšicích Studie řešení vydáno stavební 
povolení 500 2004-09 

Oprava místních komunikací Bez projektu vydáno stavební 
povolení 600 2004-09 

 
KÁCOV 
 

Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Dům s pečovatelskou službou Stavební projekt  12000 2005 

 
PERTOLTICE 
 

Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Chodníky v obcích Bez projektu ohláška 700 2008 
Kanalizace v Pertolticích Stavební projekt stavební řízení 

probíhá 500 2008 

Rybník v Lazištích Bez projektu ohláška 500 2007 
Rekonstrukce veřejného osvětlení Bez projektu ohláška 70 2008 
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ŘENDĚJOV 
 

Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Dokončení osvětlení v Novém Samechově a 
Jiřicích Stavební projekt Staveb. řízení 

nezahájeno 300 2005-2006

Rekonstrukce a oprava místních komunikací Bez projektu Staveb. řízení 
nezahájeno 2 000 2006-2009

Rekonstrukce veřejného rozhlasu   600 2006-2007

 
 
VLASTĚJOVICE
 

Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Oprava kapličky Stavební projekt vydáno stavební 
povolení 500 2004-05 

Zvýšení zaplavované místní komunikace Stavební projekt Staveb. řízení 
nezahájeno 700 2005 

II. Etapa dešťové kanalizace Studie řešení Staveb. řízení 
nezahájeno 2 500 2005-06 

Rekonstrukce veřejného osvětlení         
Rekonstrukce a oprava místních komunikací         
Telefonizace obce mobilní sítí         
Zajištění a zainvestování stavebních parcel pro 
trvalé bydlení 

        

Podpora podmínek pro rozvoj podnikatelských 
aktivit 

        

Rozšíření a rekonstrukce veřejného rozhlasu         
Odbahnění rybníků         
Vybudování přírodního koupaliště         
Uvedení do souladu vlastnických a 
uživatelských vztahů na pozemcích 

        

Čistírna odpadních vod         
Výstavba místní cyklistické trasy         
Výsadba a údržba veřejné zeleně         
Přemostění řeky Sázavy pro zpřístupnění části 
,,Na Paličskou" 

        

Domov důchodců -  dům s pečovatelskou 
službou 

        

Vybudování obecních bytů         
Výstavba víceúčelového sportoviště         

 
 
 
ZRUČ NAD SÁZAVOU 
 

Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Náměstí 3x Studie řešení 
      

Na Pohoří - bazén Studie řešení       

Zámek+kulturní scéna        

Park, rekonstrukce ISŠ (zdravotní středisko - 
poliklinika) 

Studie řešení   
    

Sportovní areál za ZŠ a Na Pohoří    
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Popis záměru/lokalizace Projektová 
příprava 

Připravenost 
k realizaci 

Předpokládané 
náklady (tis. Kč) 

Termín 
realizace

Kanalizace   Studie řešení   
    

Oprava místní komunikace vekenda + 
chodníků 

   
    

Veřejný rozhlas, veřejné WC    
    

Kamerový systém, průtah Studie řešení   
    

Lidovka, vybudování další průmyslové zóny    
    

Zručský dvůr, informační systém, dětský 
koutek 

Studie řešení   
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