
Strategický plán rozvoje 
je základní strategicko-
-taktický dokument, který 
formuluje strategické cíle 
na  dané období, konkre-
tizuje rozvojová opatření 
a  specifikuje jejich aktivi-
ty. Ve  formě konkrétních 
projektů pak přesně určuje 
jejich nositele a  případně 
stanovuje způsob finan-
cování a  implementace. 
Strategický plán rozvoje 
je zpracován jako opora 
představitelům obce při 
rozhodování o  rozvojových 
záměrech v  obci, ale záro-
veň je určena široké veřej-
nosti ke  zvýšení povědomí 
o obci.
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na obDobí 2021-2027
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Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období 2021-2027 (strategie byla provedena 
v období od srpna 2020 do června roku 2021) byl zpracován pro potřeby obce jako je-
den z účinných nástrojů vytváření shody místní komunity o budoucnosti obce. Cílem 
při vytváření tohoto dokumentu bylo identifikovat priority obce a zvolit taková opat-
ření a  aktivity, které povedou k  jeho naplňování. Naplňování jednotlivých opatření 
bude záviset na možnostech jejich zajištění finančními zdroji.

Strategický plán rozvoje obsahuje ve své 
návrhové části celou řadu zajímavých pro-
jektů, jejichž realizace nepochybně při-
spěje k rozvoji obce ve vytýčeném období. 
Nástrojem postupné realizace strategic-
kého plánu rozvoje budou roční akční plá-
ny, sestavované strategickou řídící komisí.

Dokument je současným obrazem obce 
v kontrastu s obrazem v budoucnosti, kam 
by obec díky rozvojovým záměrům mohla 
dospět. 



teMatickÉ oblaSti  StrategickÉ cíle 
Při tvorbě strategie byly vytvořeny následující 3 tematické oblasti.

inFraStrUktUra a rozvoj ÚzeMí

Zahrnuje oblasti:
•	 dopravní infrastruktura
•	 životní prostředí 
•	 rozvojové plochy a budovy
•	 občanská vybavenost
•	 podnikání na venkově

SC 1. Zvýšení bezpečnosti a kvality komunikací 
SC 2. Obnova, rozvoj, rekonstrukce a ochrana obecního majetku 
SC 3. Zlepšení životního prostředí
SC 4. Rozvoj drobného podnikání

LIDÉ A PODMÍNKY PRO AKTIVNÍ ŽIVOT

Zahrnuje oblasti:
•	 vzdělávání
•	 kultura, sport, volný čas  

a občanská společnost
•	 sociální služby
•	 bydlení
•	 veřejná správa

SC 1. Udržitelný rozvoj školství a podpora dalšího  
vzdělávání v obci

SC 2. Rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb 
na území obce

SC 3. Zdokonalování veřejné správy a veřejných služeb
SC 4. Rozšíření nabídky aktivit a modernizace  

volnočasových zařízení

PARTNERSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Zahrnuje oblasti: 
•	 spolky, spolková činnost
•	 cestovní ruch
•	 partnerství a spolupráce
•	 propagace obce

SC 1. Podpora aktivitám obce, spolků, klubů a jiných organizací
SC 2. Rozvoj volnočasových aktivit a spolkového života
SC 3. Využití atraktivit, infrastruktury a služeb cestovního ruchu 

v obci pro jeho další rozvoj
SC 4.  Další rozvoj partnerských vztahů a spolupráce

vize
Vize obce je celostním pohledem na obec. V sevřené formě by měla charakterizovat výchozí situaci 
obce a zároveň naznačovat, jakým směrem se bude obec v příštích letech rozvíjet či kam se chce obec 
v horizontu strategického plánu dostat (tzv. co jsme a čím chceme být). 
Smyslem vize rozvoje je deklarace, čím chce obec Dobrá v horizontu 6-7 let být: 
•	 v rámci nejen Moravskoslezského kraje;
•	 jako obec se svými občany;
•	 jako obec přitahující návštěvníky. 

Z tohoto specifika pak vychází vize: 

Bezpečná a  moderní obec se 
zdravým životním prostře-
dím, kvalitní infrastrukturou, 
podporou vzájemného soužití 
obyvatel a  zázemím pro růz-
norodé aktivity trávení vol-
ného času pro občany a  ná-
vštěvníky obce, při zachování 
vesnického rázu.



inFraStrUktUra a rozvoj ÚzeMí

in 1.
Zvýšení bezpečnosti a kvality 
komunikací

in 2.
Obnova, rozvoj, rekonstrukce 
a ochrana obecního majetku

in 3.
Zlepšení životního prostředí

in 4.
Rozvoj drobného podnikání

in 1.1
Výstavba a rekonstrukce 
parkovacích ploch

in 2.1
Rekonstrukce a modernizace 
obecních budov

in 3.1
Snížení znečišťování ovzduší

in 4.1
Podpora a prezentace 
drobného podnikání na území 
obce (regionální potraviny, 
služby, řemeslná výroba)

in 1.2
Rozšíření a modernizace 
a veřejného osvětlení

in 2.2
Rozvoj a modernizace 
technické infrastruktury

in 3.2
Snížení hluku

in 1.3
Výstavba a rekonstrukce 
chodníků vč. doprovodné 
infrastruktury

in 2.3
Zavedení systémových prvků 
proti vandalismu zajišťujících 
pocit bezpečí v obci

in 3.3
Systematická obnova 
a výsadba zeleně v obci

in 1.4
Zvyšování bezpečnosti 
na komunikacích

in 3.4
Regenerace brownfields  

in 1.5
Rekonstrukce a modernizace 
místních a účelových 
komunikací

in 3.5
Protipovodňová opatření 
a udržitelné nakládání s vodou

in 3.6
Odpadové hospodářství

in 3.7
Energetické úspory vedoucí 
ke snižování emisí skleníkových 
plynů

OPATŘENÍ
Výše uvedené strategické cíle budou v praxi naplňovány realizací jednotlivých opatření, která jsou pak v další části dokumentu rozváděna a kon-
kretizována jednotlivými aktivitami. Pro každý strategický cíl bylo navrženo několik opatření. 

LIDÉ A PODMÍNKY PRO AKTIVNÍ ŽIVOT

l 1.
Udržitelný rozvoj školství 
a podpora dalšího vzdělávání 
v obci

l 2.
Rozšíření nabídky sociálních 
a zdravotních služeb na území 
obce

l 3.
Zdokonalování veřejné správy 
a veřejných služeb

l 4.
Rozšíření nabídky aktivit 
a modernizace volnočasových 
zařízení

l 1.1
Modernizace zařízení 
základního školství v obci

l 2.1
Vybudování domova pro 
seniory v obci / penzionu pro 
seniory

l 3.1
Podpora oboustranné 
komunikace mezi obcí 
a obyvateli

l 4.1
Rozšíření počtu veřejně 
přístupných hřišť pro děti, 
mládež a dospělé

l 1.2
Dořešit kapacitu školských 
zařízení v obci

l 2.2
Spolupráce s ostatními 
poskytovateli sociálních služeb 
v regionu

l 3.2
Zkvalitňování správy obecního 
majetku

l 4.2
Modernizace zařízení sloužících 
k využití volného času občanů

l 1.3
Podpora dalšího vzdělávání 
na území obce

l 2.1
Vytvářet podmínky pro udržení 
lékařské péče v obci
penzionu pro seniory

l 3.3
Vytváření kvalitního zázemí pro 
poskytování veřejných služeb



PARTNERSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

pv 1.
Podpora aktivitám obce, 
spolků, klubů
a jiných organizací

pv 2.
Rozvoj volnočasových aktivit 
a spolkového života

pv 3.
Využití atraktivit, 
infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu v obci pro její 
další rozvoj

pv 4.
Další rozvoj partnerských 
vztahů a spolupráce

pv 1.1
Efektivní a systémová grantová 
podpora klubům a spolkům 
v obci

pv 2.1
Vybudování a modernizace zón 
oddechu a relaxace

pv 3.1
Zajištění údržby a doplnění 
naučných stezek 
a cykloturistických tras

pv 4.1
Aktivní spolupráce v rámci 
MAS Pobeskydí, Sdružení obcí 
povodí Morávky, Euroregionu 
Beskydy

pv 1.2
Organizování a propagace 
tradičních i nových kulturních 
a sportovních akcí klubů 
a spolků a jiných organizací

pv 2.2
Podpora aktivit pro seniory 
(zdravé a aktivní stárnutí)

pv 4.2
Přeshraniční spolupráce 
s partnery 

l 1.3
Podpora dalšího vzdělávání 
na území obce

pv 4.3
Vytváření podmínek pro 
zvýšení pocitu sounáležitosti 
obyvatel obce

rozvojovÉ aktivitY / projektY
Po stanovení opatření v rámci strategických cílů byly definovány rozvojové aktivity či projekty. Jed-
notlivé aktivity/projekty nejsou přímo přiřazeny v  rámci jednotlivých opatření, ale je ve  strategii 
vytvořen indikativní seznam možných projektů, se kterým bude obec pracovat v rámci implementace 
strategie, tzn., že z daného seznamu může vybrat aktivitu/projekt do akčního plánu k realizaci. Tyto 
rozvojové aktivity ústí v  konkrétní projekty a  určují, jak se budou jednotlivá opatření naplňovat. 
Ke každému opatření může být přiřazeno více rozvojových aktivit/projektů.

odkaz na elektronickou verzi strategického dokumentu: 
https://www.dobra.cz/soubory/ke-stazeni/strategicky%20plan/2021_2027/
OSNOVA_strategie_Dobra.pdf


