Strategický plán rozvoje obce Vranovice
n a r. 2019 – 2022
Hlavní motto:
Školství, celoživotní vzdělávání, sport a volnočasové aktivity, ale i péče o seniory je to, za co
se stojí postavit a prosazovat další rozvoj. Ten, kdo do školství a vzdělanosti trvale
neinvestuje, tak vytváří společenský dluh, který je navždy nesplatitelný.
I.
Úvod
Strategický plán rozvoje je jedním z nejdůležitějších dokumentů každé obce. Dlouhodobé
plánování rozvojových aktivit dává předpoklad pro efektivní finanční řízení obce.
Hlavní motto pro minulé dvě volební období znělo:
Venkov není odsouzen k postupnému vymírání, ale naopak se dokáže vyrovnat i se
současnými nástrahami hospodářského a ekonomického vývoje a dokáže držet krok s
daleko většími městy a při tom si udrží nezaměnitelný charakter obce.
Vranovicím se tento cíl daří dlouhodobě naplňovat.
Na školství, vzdělanost a volnočasové aktivity obec vsadila v tomto volebním období
z důvodu, aby naše obec byla nezvratně atraktivní pro všechny věkové kategorie. Proto, aby
Vranovice dlouhodobě dávali předpoklad pro kvalitní život, a byly plnohodnotnou
alternativou bydlení ve městech
II.

Podpora vzdělávání

Prvořadým cílem pro další čtyřleté období je postupné naplňování vize pro podporu
vzdělávání, které bude konkurenceschopné nejen vůči okolním ZŠ, ale i osmiletým
gymnáziím.

II.1. Vzdělávací centrum
Na místě bývalé školní jídelny U Floriánka 53, již byla zahájena závěrečná etapa pro
vybudování Vzdělávacího centra, které zahrnuje:
 výuku prvního stupně ZŠ
 školní družinu
 knihovnu
 Základní uměleckou školu
 školní bazén (určen pro výuku a pro mimoškolní organizované aktivity)
 víceúčelové sportoviště
 zahradní trakt bude využit pro aktivní odpočinek dětí a výuku dětí v přírodě
Cílem vybudování Vzdělávacího centra je vybudování moderní budovy určené pro školní
výuku a vzdělávací programy.

II.2. Základní a předškolní vzdělávání
Vedení obce vytvoří organizační a finanční zázemí, které bude zajišťovat konkurence schopné
základní a předškolní vzdělání.
Ve spolupráci s vedením Základní školy a Mateřské školy Vranovice budou vytvořeny
podmínky pro aktivní a moderní výuku, včetně možností zahraničních stáží a dostatečného
zázemí pro sport a mimoškolské aktivity.
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V zahradě MŠ bude vybudováno zázemí pro výuku dětí v přírodě a pro volnočasové aktivity
dětí.

II.3. Sportovní a mimoškolní aktivity
Obec bude klást důraz na propojení školních, sportovních a mimoškolních aktivit. Jednotlivá
sportoviště se stanou základnou pro organizované sportovní aktivity i pro aktivity Základní a
Mateřské školy. Základem pro tyto aktivity bude:
a)

Nově vybudovaný školní bazén v areálu Vzdělávacího centra
Školní bazén se stane centrem výuky plavání a mimoškolských organizovaných
plaveckých aktivit.
Školní bazén již využívají základní a mateřské školy z okolních obcí.

b) Sportovně společenský areál Sokolské hřiště
Základem pro mimoškolní aktivity se stane Sportovně společenský areál – Sokolské
hřiště.





Pro tento areál je zpracovaná studie, která obsahuje:
sportovní halu
venkovní sportoviště
zázemí pro konání společenských akcí
rekonstrukce Sokolovny na moderní kulturní centrum obce
V současné době je již zpracovaná projektová dokumentace a v řízení je vydání
Územního rozhodnutí a stavebního povolení na: sportovní halu a zázemí pro konání
společenských akcí.
Realizace bude odvislá od finančního zajištění kompletní výstavby. Výstavba se
předpokládá ve dvou etapách a finanční zajištění bude přednostně zajišťováno
z dotačních titulů.

b) Sportovní areál (na místě tréninkového fotbalového hřiště)
Na místě současného tréninkového fotbalového hřiště vznikne víceúčelový sportovní
areál, který bude sloužit, nejen SK (fotbalistům), ale rovněž Základní a Mateřské
škole, Sokolu i dalším sportovní veřejnosti.
V současné době je připravena studie pro sportovní areál. Současně probíhá intenzivní
jednání o koupi části pozemku pa.č. 1919/3.
Cílem je v letošním roce zajistit kompletní připravenost projektu a realizaci uskutečnit
v r. 2020. Financování bude přednostně zajišťováno z dotačních titulů.
c)






Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání, podpora individuálního vzdělávání a studia bude součástí
nově budované moderní knihovny a prostor pro ZUŠ v rámci dokončení druhé
etapy Vzdělávacího centra.
vzdělávací programy pro práci na PC pro seniory,
kursy zaměřené na finanční gramotnost a jiné,
možnost individuálního studia a vzdělávání
dětské oddělení svým vybavením umožní do budoucna vznik divadelních a
čtenářských kroužků.
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Cílem je vytvořit novodobý koncept vzdělávání postavený na moderním prostředí
i technologiích pro všechny generace občanů Vranovic přímo v místě, kde žijí.
III.

Plán investic a oprav

III.1. Doprava
V dopravě se bude pozornost věnovat zejména následujícím oblastem:

-

a) Údržba a oprava komunikací
kompletní rekonstrukce komunikace na ul. Přibická
Rekonstrukce komunikace U Floriánka – po dokončení Vzdělávacího centra dokončit
rekonstrukci komunikace a parkovou úpravu.
Pravidelně provádět lokální opravy komunikací
b) Údržba a oprava chodníků

pravidelná a systémová obnova chodníků (přednostně ul. Příční, Nová,
Obchodní, U Hlinku)

pravidelný úklid komunikací a chodníků

pravidelná údržba VO

-

c) Bezpečnost dopravy
Prioritou v bezpečnosti dopravy je zajistit ve spolupráci S Policií ČR a vlastníkem
komunikace II/381(JmK) bezpečný provoz na ul. Lipová
Pravidelná kontrola a obnova dopravního značení v souladu s Pasportem místních
komunikací

III.2. Údržba a oprava obecního mobiliáře
a) Dětská hřiště
Zajišťovat pravidelnou údržbu, opravu a doplňování hracích prvků do současných
veřejných dětských hřišť a parků.
b) Mobiliář
Pravidelně zabezpečit obnovu a doplňování obecního mobiliáře (odpadkové koše,
lavičky, obecní navigační systém, atd.)

III.3. Infrastrukrura
I nadále se budou vytvářet podmínky pro rodinnou výstavbu v obci.
Obec nebude spolupracovat s žádnými developery, ale sama bude investovat do
rozšíření infrastruktury potřebnou pro výstavbu rodinných domů venkovského typu.
Přednostně půjde o lokalitu:
- Prodloužení ul. Dlouhá (na místě bývalých hospodářských budov)
- Prodloužení ul. Sokolská a Květná. Na prodloužení těchto ulic je zpracována
zastavovací studie. Realizace bude odvislá od možnosti a ochotě majitelů předmětných
pozemků.
Při obnově a rozšiřování infrastruktury se bude přísně dbát na udržení venkovského
charakteru obce.
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IV.

Sociální program

I nadále bude v sociální oblasti věnována pozornost následujícím oblastem:
a) sociální program pro seniory a rodiny s dětmi
b) poradenství v oblasti sociální pomoci a podpory
c) postižené rodiny, jedinci, projekt - „Podaná ruka“
V domě pro seniory dojde za spoluúčasti obce k otevření nové služby: Denní
stacionář.
Prověřovány budou další možné sociální služby: seniortaxi, případně další služby
spojené s Domem pro seniory.

V. Pořádek a bezpečnost v obci
V.1. Bezpečnost v obci
Ve spolupráci s ČD a SŽDC realizovat výstavbu oboustranného oplocení podél celé
železniční tratě v intravilánu obce. Jedná se zejména o úsek: přechod na ul. Přibická –
směrem na Brno – až po poslední zástavbu rodinných domů.
Do oblasti pořádku v obci je nutné rovněž zahrnout „bezpečnost“ v obci, kterou
může ovlivnit vedení obce.
Do této oblasti nepatří trestně právní bezpečnost, ta spadá do kompetence policie ČR.

V.2. Monitorování frekventovaných míst
-

K zajišťování pořádku a bezpečnosti v obci patří i monitorování veřejných
prostranství:
Umístění fotopastí a kamerových systémů na vybraných místech
Přestupková komise
Úzká spolupráce s Policií ČR

V.3. Rozšíření přechodu na ul. Přibická
Realizovat rozšíření přechodu na ul. Přibická z důvodu zpřístupnit přechod i pro cyklisty.

VI. Péče o krajinu a zeleň v obci
VI.1.

Péče o krajinu

V této oblasti dojde k nejvýznamnějším investicím za posledních několik desetiletí.
Realizovat se budou projekty dle již schválené Komplexní pozemkové úpravy.
Celkové náklady budou ve výši přesahující 40 mil Kč a budou hrazeny výhradně
z dotačních titulů.
Realizované projekty zajišťují zejména následující oblasti:
- opatření protierozní a vodohospodářské
- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability
(biokoridory, větrolamy atd.).
- zpřístupnění všech pozemků z veřejných cest
- 5 V současné době je zpracovaný projekt na založení biokoridorů a biocentra, včetně

interaktivních prvků v předpokládaném rozpočtu ve výši cca 27 mil. Kč.
Před dokončením je projekt na revitalizaci říčky Šatavy.
Financování je zajišťováno z dotačních titulů SFŽP – Prioritní OSA 4.

VI.2.

Pěší zóna Šatava

Na revitalizaci říčky Šatava bude navazovat projekt druhé etapy Naučné stezky.
Podél říčky Šatava tak vznikne klidová zóna určená pro procházky, pro aktivní
odpočinek.
Břeh říčky bude kompletně rekultivován a trvalé udržován.
Pěší zóna bude doplněná o parkový mobiliář.
Realizací těchto projektů dojde k propojení lokalit: bývalé koupaliště, park za
Vzdělávacím centrem a parku za DPS

VI.3.

-

Odborná údržba zeleně

Vedení obce z důvodu změny klimatických podmínek, extrémního sucha v posledních
letech a zajištění zadržování vody v krajině přistoupilo k vypracování komplexního
systému údržby zeleně.
Komplexní systém údržby zeleně zajišťuje odbornou péči o zeleň v intravilánu obce a
je založen na:
Investici do komunální techniky
Pravidelné zálivce stromů
Odborné údržbě zatravněných ploch
Výsadbě nových stromů a keřů
Na vybraných lokalitách založení lučních ploch
VII.

Společenský život v obci

Společenský život v obci se bude soustředit do následujících oblastí:

Prvořadým cílem bude propojení základního vzdělávání, sportu a
společenského života v obci

Zachování a podpora tradic

Podpora společenských a zájmových organizací

Podpora farnosti a její veřejné aktivity

Podpora Turistického informačního centra
Pro podporu společenských a zájmových organizací bude vypracován dlouhodobý
plán podpory.
Cílem je zajistit zájmovým organizacím a spolkům dlouhodobou jistotu podpory obce,
za předpokladu splnění předem vzájemně odsouhlasených podmínek.
Centrum volného času ve spolupráci s TIC vytvoří podmínky pro společnou propagaci
veškerých podnikatelských aktivit v naší obci. Cílem bude vybudovat infrastrukturu,
která dá předpoklad pro vyšší návštěvnost naší obce turisty.
Dojde k výrazné podpoře služeb pro turisty.

-
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VIII.

Závěr

Strategický plán rozvoje Obce Vranovice na roky 2019 – 2022 navazuje na Plán rozvoje na
roky 2014 – 2018.
Strategický plán rozvoje dává odpovědi na otázku kam směřovat vývoj naší obce v dalších
letech.
Je to jednoznačně: vzdělání a vzdělanost podporovaná volnočasovými a sportovními
aktivitami pro všechny generace.
Z důvodu postupné změny klimatických podmínek to je péče o krajinu a opatření k ochraně a
tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability.
A konečně o zajištění plně funkční infrastruktury obce při zachování jejich tradic a
společenských zvyků

Vypracoval: Ing. Jan Helikar, starosta obce
Ve Vranovicích: únor 2019
Schváleno v Radě obce dne 18.2.2019
Schváleno na jednání ZO dne

