
P l á n   r o z v o j e   o b c e   V r a n o v i c e   

n a  r. 2011 – 2014 

I.  Pořádek a bezpečnost v obci

I.1.  Pořádek v obci
K celkovému zlepšení pořádku v obci je nutné zajistit úklid i na pozemcích a před 
budovami, které nejsou v majetku obce. Jedná se zejména o pozemky státem vlastněných 
společností (ČD a.s., SŽDC a.s.). 
Jedná se zejména o:
-  pozemky před budovou ČD
-  pozemky vedoucí podél železnice
– vodoteč vedoucí podél železnice.

I.2.  Bezpečnost v obci
Do oblasti  pořádku v obci je nutné rovněž zahrnout „bezpečnost“ v obci, kterou může 
ovlivnit vedení obce. Nepatří do této oblasti trestně právní bezpečnost ta spadá do 
kompetence policie ČR. 
-  volně pobíhající psi
-  vandalismus
Opatření:
– přijetí obecní vyhlášky upravující pohyb psů a znovuzavedení poplatku za psa
– zřízení přestupkové komise při OÚ

           
II.  Podpora rozvoje služeb

Cílem podpory rozvoje služeb není, ani nebude přímá podpora, či poskytování služeb, které 
jsou a i do budoucna budou věcí soukromého sektoru.
Cílem obce je zajištění služeb, které jsou spojeny s úklidem obce, likvidací odpadů, se 
sociální politikou, školstvím a dopravou.
 
II.1.    Péče o seniory

Výstavba Domu pro seniory je  kompletně připravena, včetně vydaného stavebního 
povolení. V současné době se zajišťuje finanční krytí celé výstavby.
Pro zajištění financování bude nutné oslovit i soukromý sektor.

II.2.    Rozšíření kapacity MŠ
Vzhledem k rozvoji naší obce a tím spojené zvýšené poptávce po předškolním 
vzdělávání (MŠ) je nutné zajistit kapacitu školky o čtvrtou třídu. 
Rozšíření MŠ o jednu třídu je realizovatelné ve Školním klubu. Investiční náklady 
do 100.000,-Kč
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II.3.    Přestupní terminál
Díky rozšíření Integrovaného dopravního systému  JmK a díky trvalému rozvoji naší 
obce vznikl ve Vranovicích dopravní uzel v bezprostřední blízkosti zastávky ČD. 
Dochází zde ke zvýšenému počtu dojíždějících i ze sousedních obcí, kteří zde 
přestupují z autobusů na vlaková spojení. 
V současné době je již projekčně připravena výstavba přestupního terminálu, který 
mimo jiné obsahuje i vybudování nových parkovacích míst, bezpečné stání autobusů, 
bezpečný příchod a odchod cestujících a v neposlední řadě i nové informační tabule. 

III.  Plán investic a oprav

Plán investic a oprav na jednotlivé roky bude zaměřen zejména na:
– Oprava chodníků
– Oprava místních komunikací
– Rozšíření parkovacích míst 

IV.   Aktivní odpočinek

IV.1.    Sportovně společenský areál – Sokolské hřiště
Cílem bude uzavřít s TJ Sokol Vranovice Smlouvu o sdružení a obchodní spolupráci 
a vybudovat sportovně společenský areál, který bude sestaven z:
-  sportovní haly
-  sportoviště
-  zázemí pro konání společenský akcí
-  rekonstrukce Sokolovny na moderní kulturní centrum obce
Jedná se o projekt, který přesahuje jedno volební období.

IV.2     Dětská hřiště pro matky s dětmi
Pozornost bude věnována realizaci výstavby dětských hřišť, které jsou 
zakomponované do projektu Regenerace veřejných ploch:
– lokalita u cukrárny bude vybudován koutek pro matky s dětmi
– zelená plocha u stadionu bude sloužit pro aktivity dětí předškolního, ale i 

školního  věku.

IV.3.    Park pro aktivní odpočinek
Pro oddech matek s dětmi, ale i pro odpočinek, či procházku, v klidném a ničím 
neobtěžujícím prostředí bude vybudován „Park oddechu“. Park bude umístěn do 
lokality, známé pod názvem Hlinek, a jeho součástí bude vybudování:
-  parková zeleň, která bude respektovat již zasázené stromy a předpokládá výsadbu
   dalších vhodných kultur
-  parkový mobiliář (lavičky, odp. koše, stojany na kola, info. tabule)
– zpevněné stezky pro pěší
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V.  Péče o krajinu a zeleň v obci

V.1.     Péče o krajinu
Dokončení Komplexní pozemkové úpravy, čímž budou řešeny následující oblasti 
péče o krajinu:
- opatření sloužící ke zpřístupnění všech pozemků (obecní cesty) 
-  opatření protierozní a vodohospodářské
-  opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability
    (biokoridory, větrolamy atd.).

V.2.  Nová výsadba zeleně
Prioritou bude zajištění nové výsadby zeleně.
Výsadba bude probíhat koncepčně, výhradně na základě zpracovaných projektů, tak 
aby se neopakovala  nekoordinovaná a nekoncepční výsadba stromů na místech, 
která jsou  nevhodná.
V této oblasti bude prioritou odstranění jednoho  z posledních „vředu nepořádku“ v 
obci. Jedná se o celé území podél železniční tratě (od mostu na Přibice až po ul 
Ivaňská). 
Cílem bude vyčištění celého území od nepořádku a náletových dřevin a provedení 
následného nového osázení vhodných dřevin. Realizaci musí předcházet uzavření 
dohody o převodu pozemků s majiteli pozemků (České dráhy, SŽDC) do majetku 
obce a následné projekční zpracování. 

V.3.    Odborná údržba zeleně
V současném době je zajištěna  údržba zelených ploch v obci. Neexistuje však 
pravidelná a odborná údržba ostatních kultur (stromy, okrasné keře atd.).
Bude provedeno výběrové řízení na firmu, která bude zajišťovat pravidelnou a 
odbornou údržbu veškerých stromů a keřů na obecních pozemcích.

VI.  Společenský život v obci

VI.1.   Zachování a podpora tradic
                        Rekonstrukce tradičního kroje, který  vychází z dostupných historických zdrojů a
                         tradic.

I nadále  pokračovat v opravách zanedbaných památek (Floriánek může být 
příkladem).

VI.1.   Společenské a zájmové organizace 
Pokračovat v otevřené, průhledné a stabilní finanční všech zájmových a 
společenských organizací.
Prostřednictvím Centra volného času koordinovat činnost  těchto organizací.  
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VI.  Závěr

Předložený  Plán rozvoje na r. 2011 – 2014  zajišťuje vyvážený a všestranný rozvoj naší obce. 

Schválený Plán rozvoje vytyčí hlavní cíle na celé čtyřleté období a stane se „jízdním řádem“ pro 
sestavování plánů investic a oprav pro  jednotlivé roky. 

Ve Vranovicích dne 11.11.2010

Rada obce schválila dne : 15.11.2010

ZO schválilo dne:

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
                    Starosta obce


