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Smělé plány. Obce chtějí mít
rybník i domov pro důchodce
opíavy, výstavba, pod-
poía spolků. Nejdůle-
žitěiší cile plánuie ve-
deni některých obci a
měst na léta dopředu.
Pomáhá jim to třeba
při žádostech o dotace.

RolMAN DoLE]sKÝ
ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI

Jižni Morava - Plánování
jako retlo vzpominka na
socialismus? Kdepak, Mnohé
obce ná jižní Moravě si
i dnes připravují strate8ické
plány na léta dopiedu, co je
pío obec nejdůležitěiši, čas-
to ly€házi přímo z ankety,
kterou vyplňují obyvatelé
daného mista,

Tak je tomu i v Hu§tope
čích na Břetlavsku, kd€ no,
!Ý střategický plán připra-
vuií přo schváleni na dub-
nové zasedání zastupitel-
stva. ,,Anketa byla v papíŤo-
vé podobě, dostala se do

Go ie v plánu některýGh měď a obcí
. ltuBtopeČ. ná BředáY.tu - §trategický plán čeká ná
schváleni v náVrhu se mě§to zaměřuje napřiklad na domov
pr"o důchodce
. z§l3tice m Hodonlnsl(r - na Trkmance připravují nový
rybník Kerý by sloužil n€jen plo udrženívodyV krajině, ál€
V menší míře i plo rekléaci
. Podnolí n. zno|ďnsku - na základě strategického plánu
pňprcvuje obec nový územníplán, mě| by být hotový na

disko V budově kina, To je
možná to, co mi tady trochu
chybi. Nějaký moderní sá1
pro divadla či přednášký"
uved] napřiklad Petr okrajek.

v Želeticich na Hodonin-
sku si naplánovalo vedení
nový rybník, který by vznikl
nedaleko za obcí, Kdysi tam
bivaly pnltočné ťybniky nd
Trkmance, ty však zmizely.

'Jedním 
z hlavních důvodů

je udrženi Vody v krajině.
Asi to nebude \Tloženě
misto na koupání, rytlnik by
ale mohli \,yužit rybáři"' po
psal želetický starosta Pavel
p]aneta. obec na dokumen

taci Spolupíacuje s pozem,
kol.ým úřadem. S pracemi
by se v ideálním případě
moh]o začit v přištim roc€,

Podle Svého plánu j€de
i Podmoli na Znojemsku,
obec s asi dvěma sty oby
vatelj, ,,V §ouladu se strate,
gickým plánem zpracovává-
me i nový územni plán, Ten
by měl být hotový do konce
letošního června," přibližil
podmolský starosta Flánti-
šek Škřabana,

obce ze zákona nejsou
povinné plány připravovat.
Ministerstvo pio místni
rozvoj ale obecní plánováni
podporuje, Provozuje i
webovou aplikaci obecPRq
V níž ]ze plány sestavil

"Významným 
přínosem je

spolupráce samosprávy,
mistních podnikatelů, ne-
ziskových organizaci, oby-
Vatel a tak dále, Rozvojové
dokumenty také představuji
piipravenost k podáni do-
tačnich žádosti," podotkla
m]uvči ministerstva veroni
ka Vároši,
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každé domácnosti, ale také
do filem a provozoven, Lidé
hlavně chtěli zlepšeni v ob-
la§ti sociáiního bydlení pro
důchodce," sdělila husto-
Pečská starostka Hana Po,
tměšilová, Město v plánu
dále řeší napňklad dopraw,
rozvoj spoltu a kultury vi
nařství a §ociálni oblast,

Názoíy Hu§topečských se
pochopitelně různj. 

"Veměstě máme všechno, co
č]ověk k životu potřebuje,
]en budu řád, když se podaří
dokončit ty záměry které
jsou v plánu, At už je to no
\/ý stadion či kultumi stře


