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Úvod
Strategické rozvojové dokumenty jsou ve vyspělých zemích novým typem programových
dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje
strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být
komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. Musí také
navázat na Strategii rozvoje regionu a Strategický dokument rozvoje Jihomoravského kraje.
Strategický rozvojový dokument (dále jen „SRD“) je dlouhodobým dokumentem naznačujícím
záměry obce na období minimálně pěti let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období
zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. SRD vzniká v partnerském dialogu mezi
veřejnou a privátní sférou, mezi občany, podnikateli, majiteli pozemků, politiky, odborníky
a správou obce a státu. V podstatě představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec
v nejbližších letech dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument
neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický
rozvojový dokument usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí,
a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních
a kulturních hodnot.
SRD nemůže být pouze politickou proklamací. Naopak, musí se stát důležitým nástrojem řízení
obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce
a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze SDR jako
jistým způsobem nadřazeného dokumentu (SRD je v podstatě základem zákonem požadovaného
zadávacího dokumentu). SRD umožní obci zejména:
 naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
 rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
 koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
 lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
 kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
 stanovit priority investičního programu
 posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj obce u obyvatel
a podnikatelů.
SRD musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové
příležitosti a identifikovat existující rizika. Strategický rozvojový dokument obce Račice-Pístovice
vznikal v součinnosti zastupitelů obce.
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Obec Račice-Pístovice
(původně Ratzici) jsou obec Jihomoravského kraje ležící v severozápadní části okresu Vyškov. Počet
obyvatel k 28.11.2018 byl 1 226, z toho v Račicích 721 a v Pístovicích 505. Obě vesnice, Račice
a Pístovice, jsou v jednu obec spojeny od roku 1960. Nachází se 9 km severozápadně od města Vyškov
v údolí říčky Rakovec na úpatí Drahanské vrchoviny.
Po sloučení byla v obci zahájena výstavba čistírny odpadních vod a také byla provedena plynofikace
obou částí vsí. Stojí zde mateřská škola, obecní úřad i pošta. Obcím dominuje Račický zámek stojící na
kopci nad vesnicí Račice. Obec je též rekreačním a odpočinkovým místem okolo Pístovické riviéry.
Dnešní obec je součástí mikroregionu Drahanská vrchovina. V obci je pár podnikatelských subjektů
zaměřených převážně na obchod, rekreaci a zemědělství.

1. Historie obce
Historie obce Račice-Pístovice se začíná psát v roce 1227, kdy nalézáme v testamentu Kojaty z Hněvína
Mostu první písemnou zmínku o Račicích. V roce 1960 došlo ke sloučení Račic s Pístovicemi v jednu
obec, nesoucí název Račice-Pístovice. V roce 1996 byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod.
V roce 1999 začala plynofikace obou částí obcí, která byla v následujícím roce dokončena.

2. Struktura
V obci k počátku roku 2016 žilo celkem 1193 obyvatel. Z nich bylo 594 mužů a 599 žen. Průměrný věk
obyvatel obce dosahoval 40,8 let. Dle Sčítání lidu, domů a bytů provedeném v roce 2011, kdy v obci
žilo 1107 lidí. Nejvíce z nich bylo (18,2 %) obyvatel ve věku od 30 do 39 let. Děti do 14 let věku tvořily
15 % obyvatel a senioři nad 70 let úhrnem 6,4 %. Z celkem 941 občanů obce starších 15 let mělo
vzdělání 40,4 % střední vč. vyučení (bez maturity). Počet vysokoškoláků dosahoval 9 % a bez vzdělání
bylo naopak 0,2 % obyvatel. Z cenzu dále vyplývá, že ve městě žilo 538 ekonomicky aktivních občanů.
Celkem 91,1 % z nich se řadilo mezi zaměstnané, z nichž 71 % patřilo mezi zaměstnance, 2,4 %
k zaměstnavatelům a zbytek pracoval na vlastní účet. Oproti tomu celých 48,2 % občanů nebylo
ekonomicky aktivní (to jsou například nepracující důchodci či žáci, studenti nebo učni) a zbytek svou
ekonomickou aktivitu uvést nechtěl. Úhrnem 541 obyvatel obce (což je 48,9 %), se hlásilo k české
národnosti. Dále 191 obyvatel bylo Moravanů a 11 Slováků. Celých 481 obyvatel obce však svou
národnost neuvedlo. Z celkového počtu obyvatel se jich k víře hlásí 327, z toho k římskokatolické církvi
293 věřících. Druhá v pořadí, Církev československá husitská, zde má 4 věřící, všechna ostatní vyznání
méně než čtyři.
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Zastupitelstvo a starosta
Obec náleží k Jihomoravskému kraji a je jedním z bývalých městysů v okrese Vyškov. V místních volbách
je voleno 15 členů obecního zastupitelstva, ti poté ze svých řad vybírají starostu, jednoho místostarostu
a další členy obecní rady, která má dohromady 5 členů.
Sídlo úřadu a kontakty:
Adresa: Račice 72
680 05 Račice-Pístovice
Telefon: 517 443 786
e-mail: podatelna@racice-pistovice.cz
webové stránky: www.racice-pistovice.cz
ISDS: uwibbux
IČ: 00292249

DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 2820731/0100 u KB, a.s. Praha l – pobočka Vyškov

Znak a vlajka
Jsou popisovány vyhláškou takto:
V heraldicky pravém modrém poli je umístěn zlatý vpravo kráčející jelen vyrůstající z dělící čáry nesoucí
parohy o čtyřech výsadách, který byl odjakživa součásti obecní pečeti. V levém zeleném poli je
umístěno šikmé stříbrné břevno a pod ním stříbrná radlice špičkou dolů postavená, ostřím vlevo
otočená, která symbolizuje zemědělský charakter obce. Ve stejných barvách je nesen i obecní prapor,
jenž tvoří čtyři vodorovné pruhy v barvách modré, žluté, bílé a zelené.
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3. Hospodářství
V minulém století mělo račické panství rozlohu 2725 ha. Obyvatelé se živili převážně polním
hospodářstvím, prací v lese, v kamenolomech, na pile, ve mlýně a na velkostatku. Z řemeslných oborů
zde bývalo nejvíce rozšířeno soukenictví. Ještě za první republiky zde fungovala ruční tkalcovna, mlýn
a jeden kamenolom. Po válce v Račicích působilo lidové družstvo uměleckých řemesel, truhlářská
provozovna a pekárna. Dnes v obci působí pila, obchod, pálenice, několik rekreačních zařízení
a hostinců. Dále se tu nachází, mateřská škola, obecní úřad a pošta-Partner.
Zemědělské družstvo s pastvinářskou farmou bylo založeno v roce 1950 a obhospodařovalo přibližně
250 ha půdy. Po sloučení obcí bylo k družstvu připojeno i JZD Pístovice se 40 ha půdy.[10] V roce 1922
byla v obci zahájena autobusová doprava a to na trati Vyškov - Krásensko. V šedesátých letech zde již
jezdilo 12 spojů ve směrech na Brno, Vyškov a Blansko.[10] Po vzniku IDS JMK je veřejná doprava
zajišťována autobusy ČSAD Vyškov do Vyškova, do Brna (přes Bukovinku a Ochoz u Brna) a do
Adamova.

4. Osobnosti
S obcí Račice je svým narozením spojena řada slavných a významných osobností, následující tabulka
zachycuje některé z nich:
Jméno
Alois Hudec

nar. zem. povolání
1908 1997

absolutní mistr světa v nářaďovém tělocviku z Paříže roku 1931 a
olympijský vítěz v rozporu na kruzích z Berlína roku 1936

Alois Kotzmann 1868 1938 průkopník hasičského hnutí v Rakousko-Uhersku
ThDr. František
český papežský komoří, biskupský rada, předseda Ústřední jednoty
1868 1929
Bulla
Raiffeisenek, člen správní rady Moravské banky
Ing. Karel Šrogl 1860 1938

dlouholetý správce račického panství a lesnický odborník habsburské
monarchie

Josef Matěj Šrogl 1861 1924 učitel a významný hudební skladatel, jenž zemřel v Jakartě
Vladimír Šťastný 1919 1997 hudební skladatel známý především v Japonsku.

5. Spolky a kluby
Spolky, které v obcích působí, naplňují kalendář nepřeberným množstvím akcí. Tradičně je aktivní Svaz
dobrovolných hasičů, Sokol Račice, Myslivecký spolek Račice-Pistovice. Spolek Srdíčko se stará o rybník
v Račicích. Velmi oblíbené jsou Martinské a Babské hody v Pístovicích. Milou tradicí se stalo rozsvěcení
vánočních stromů v obou obcích.

6. Mikroregion Drahanská vrchovina
Svazek obcí mikroregionu Drahanská vrchovina byl zaregistrován již v roce 2000 a od roku 2003 jej tvoří
celkem 12 obcí: Drnovice, Habrovany, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany,
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Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov a Studnice.[12] Předmětem činnosti tohoto svazku obcí je
vzájemná pomoc při řešení samosprávných, kulturních, environmentálních i hospodářských problémů
a získávání finančních prostředků na podporu cestovního ruchu a projektů v regionu.[13] Sídlem svazku
obcí byl ustanoven Obecní úřad v Lulči. Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada, kterou tvoří
statutární zástupci obcí svazku. Svazek obcí Drahanská vrchovina vstoupil dne 22. června 2006
do Národní sítě zdravých měst.

7. Vize obce v samostatné působnosti
-

Rozvoj a hospodaření obce
Územní plán a infrastruktura
Zachování rázu a charakteru obce
Občanská vybavenost
Sociální služby
Spokojení občané - všechny věkové a sociální skupiny
Bezpečná obec
Otevřenost obce
Životní prostředí a ekologie
Lukrativní a hezká obec
Kultura, sport a volnočasové aktivity
Tradice

V souladu s vizí obce vybralo zastupitelstvo obce 5 projektů, které považuje za prioritní. Ve SWOT
analýze zhodnotilo silné a slabé stránky projektů, stejně jako příležitosti a možné hrozby. Projektové
karty pak upřesňují, jak budou tyto projekty financovány, realizovány a kdo bude za jejich realizaci
zodpovědný.
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8. SWOT analýza
Dětské hřiště
Silné stránky

Slabé stránky

- obec schválila, že uvolní ze svého rozpočtu
800 000tisíc na vybudování obou hřišť
- dětská hřiště v obci jsou rodiči s dětmi hojně
využívána
- hodně dětí - za poslední 3 roky narozeno 50
nových občánků a místní školka má k lednu
2019 46 dětí
- dobrý prostor pro vybudování hřišť,
v Pístovicích propojení s lesem
- pozemky jsou v majetku obce,
- ochota všech zainteresovaných na obnovu,
modernizaci dětských hřišť

- obě dětská hřiště jsou ve špatném
technickém stavu, prvky jsou zastaralé a většina
již nesplňuje bezpečnostní normy
- časová tíseň, ze které plyne, že je velmi
obtížné zapojit do výběru a celkové koncepce
hřiště širokou veřejnost
- prostor na hřiště není dostatečně velký,
aby bylo možné vyjít vstříc i požadavkům na
umístění prvků pro náctileté
- různorodé náhledy na materiálové složení
prvků, nejednotnost v názorech na umístění
hřišť samých, různorodost pohledů na složení
prvků
- zaměření pouze na menší děti, ne pro
náctileté

Příležitosti

Hrozby

- vyhlášený dotační titul na volnočasové aktivity
z MMR
- kvalitní zpracování projektu
- možnost zapojení soukromých subjektů
- pozitivní vliv na děti – pohybové aktivity,
čerstvý vzduch
- hřiště jako dobré místo pro setkávání a vznik
nových přátelství jak pro děti tak rodiče a
prarodiče
- vylepšení veřejného prostranství
- při umístění v oblasti Pístovického rybníka –
větší využitelnost v časovém období, místo se
stane lukrativnějším
- při vhodném osvětlení i ve večerních hodinách

- termín podání žádosti o dotaci končí 28. 2.
2019
- zajištění proti odcizení, úklid aj.
- nebezpečí vandalismu, jaký materiál,
aby docházelo k co nejmenšímu opotřebení
a opravám
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Fasáda MŠ
Silné stránky

Slabé stránky

- dokončení prací na vizuálním vzhledu budovy
MŠ
- finanční krytí, zůstatek na účtu obce
z předešlého roku 2018
- ochota obce investovat do rekonstrukce
budovy školy
- spolupráce s vedením školy, sdílení záměru
postupně rekonstruovat budovu školy a vytvářet
bezpečné, estetické a příjemné prostředí pro
děti a jejich rodiče
- zájem rodičů dětí a širší veřejnosti o školu,
dlouholetá školní tradice v obci
- dobrá dlouhodobá perspektiva fungování
a potřeby mateřské školy v obci – dostatečný
počet dětí, mladých rodin
- budova je z velké části opravena (tím je
zvednuta i cena nemovitosti)
- celkový ráz historické budovy

- nejednotnost zastupitelů při výběru priorit
- chybějící rozpočet nákladů
- havarijní stav fasády budovy
- nebezpečí úrazu z padající
omítky
- neestetický a zanedbaný vzhled budovy
- zachování původních vzorů, detailů fasády,
zachování barev (urbanistická stránka)

Příležitosti

Hrozby

- vyhlášený dotační titul (nelze bohužel
z důvodu časové tísně stihnout)
- obec má dostatek financí, aby celou akci
uhradila z rozpočtu obce

- nekvalitní stavební projekt nerespektující
historický ráz budovy
- nedostatek financí na opravu fasády celého
objektu včetně bývalého učitelského bytu
přiléhajícího k budově školy
- nejednotnost ve vnímání priorit investic obce
mezi zastupiteli, občany obce
- kvalita provedených prací
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Veřejné osvětlení
Silné stránky

Slabé stránky

- zastupitelé obce i občané považují
modernizaci veřejného osvětlení za důležité,
v této oblasti panuje široká shoda

- zastaralá a nedostatečná síť veřejného
osvětlení
- po vypracování návrhu možné zvýšení nákladů
na obnovu celé soustavy VO z důvodu
optimalizace svítivosti
- staré, vysoké sloupy – jejich úprava
- více světelných míst v obci

Příležitosti

Hrozby

- zvýšení bezpečnosti a úspora elektrické energie
- zvýšení světelného komfortu v obci
- vybudování dostatečně husté sítě osvětlení
v dobrém technickém stavu
- snížení nákladů
- možnost čerpání dotací
- vypracovat kvalitní návrh veřejného osvětlení
včetně výběru svítidel do jednotlivých částí
obce, volby barvy světla či typu sloupů
a stanovit komplexní urbanistický vzhled
veřejného osvětlení.
- dále je potřeba kvalitně připravit podklady pro
budoucího dodavatele.
- za uspoření el. energie (finance) – zbudovat
např. nové osvětlení sakrálních staveb (stávající
osvětlení už není funkční)
- možnosti doplnění osvětlení na nových
místech obce
- návratnost investice do několika let
- snížení energetické náročnosti
- zkušenosti okolních obcí (Drnovice) – snížení
spotřeby el. energie na osvětlení o více jak
polovinu
- možnost nahlašování poruchy s pomocí
mapového portálu obce

- nedodržení kvality svítidel
- nekvalitní příprava projektu dle norem
a potřeb obyvatel
- nedodání měřícího protokolu osvětlenosti pro
ověření zlepšení po modernizaci.
- vandalismus
- ne každému vyhovuje LED osvětlení (jeho
barva světla)
- nevhodné umístění
- finančně nákladné
- nezískáme dotaci
- nepanuje shoda na osvětlení kolem rybníka
- omezené finanční zdroje obce
- velikost obce (dvě obce)
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Chodníky
Silné stránky

Slabé stránky

- jedna z hlavních priorit občanů
- shoda v zastupitelstvu
- alespoň některé chodníky (Okrouhlá II..) v obci
jsou i v tuto chvíli v dobrém technickém stavu

- budování větších částí chodníků v obou obcích
probíhalo v 70 -80 létech minulého století
(poškozené dlaždice, popraskaný asfalt,
propadané část chodníku…)
- špatně vybudované žlaby v chodnících,
překážky, kanály
- v některých částech obce chodníky úplně
chybí:
1. Dle rozpočtu obce by bylo vhodné uvažovat
o rozšíření chodníku na Výhonku ke školce
popř. na konec obce, dále od Sokolovny na
konec obce, popř. k račickému hřbitovu.
2. Pístovice – chodník od zastávky k hasičské
zbrojnici
3. Pístovice – chodník od konce vesnice směrem
na Račice k domu na křižovatce.
4. jestli se dá počítat chodník mezi
autobusovou zastávkou v Pístovicích
a obchodem (v současnosti tam lidé už i parkují
auta)
5. V Račicích zatáčka u fary (obchod p.
Čtvrtníčkové)

Příležitosti

Hrozby

-získání dotace z MMR
- kvalitně připravit projekt vč. zapracování
připomínek občanů bydlících v dotčené lokalitě
- bezpečnost při pohybu občanů v obci, podání
dotace z rozpočtu JMK,
- zlepšení vzhledu obce zvýšení bezpečnosti
pohybu dětí i dospělých v intravilánu obce
- dokončení dopravní infrastruktury pro vyšší
bezpečnost občanů
- využít výstavbu chodníků k uložení optických
kabelů

- tam, kde nejsou pozemky ve vlastnictví obce,
hrozí, že majitelé části pozemků buď nebudou
chtít prodat, nebo budou požadovat
nepřiměřené ceny
- roztříštěnost majitelů pozemků pod
budoucími chodníky,
- vynechání úseků, kde nezíská obec souhlas
majitele pozemku získání územního souhlasu a
stavebního povolení
- velká finanční a časová náročnost
- v některých místech nelze vybudovat
rozměrově chodník dle platné normy
- nekontrolovaný a živelný rozvoj obce
(Pístovice)
- v Pístovicích - pod skalou (technická
náročnost – přeložka 2 sloupů finančně
nákladná)
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Parkovací místa
Silné stránky

Slabé stránky

- občané, kteří mají prostor, parkují ve svých
vjezdech, garážích a nezatěžují tak veřejný
prostor a komunikace
- sousledně s budováním chodníků, v mnohých
místech na sebe navazují
- v obci je několik obecních pozemků, kde je
reálné vybudovat parkoviště (respektive už nyní
tyto pozemky občané využívají k parkování aut)

- předmětných pozemků ve vlastnictví obce
zřejmě nebude dostatek
- časová, technická a finanční náročnost
- málo obecních pozemků pro vybudování
dostatečného počtu parkovacích míst
- bude nutno vypracovat projektovou
dokumentaci
- úzké ulice, kde není možnost vytvoření
parkovacích míst
- parkování v některých částech obce na
chodnících a tím zhoršení bezpečnosti pro
chodce
- chybějící parkování u rybníka

Příležitosti

Hrozby

- možnost získání dotací
- kvalitně připravit projekt
- vytvoření systému parkování v některých
ulicích
- zvýšení bezpečnosti v obci
- zlepšení vzhledu obce
- zvýšit komfort pro abonenty a možné
návštěvníky obce
- zabránit stání vozidel na veřejné zeleni a
následně snížit náklady na její dodatečnou
nápravu
- možné optimalizování nevyužívaných
chodníků na parkovací zálivy
- možnost vytvoření jednosměrných komunikací
- odstranit auta z ulic

- tam, kde nejsou pozemky ve vlastnictví obce,
hrozí, že majitelé části pozemků buď nebudou
chtít prodat, nebo budou požadovat
nepřiměřené ceny
- opět pozemky pod odstavnými plochami,
parkovišť
- získání územního souhlasu a stavebního
povolení
- nevyužití parkovacích stání, protože není
vozidlo v dohledu majitele
- nedostatek veřejného prostoru na parkování
vedle komunikací
- složení nebo uskladnění materiálu (dřeva,
písku) na parkovacích plochách
- zvyšující se počet automobilů
- neochota některých občanů vytvořit si
parkovací místo na svém pozemku
- stále větší množství rodin má v domácnosti 2
a více aut
- zelené plochy ustoupí parkovacím místům
a obec bude víc městem než obcí
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9. Databáze projektů
Projektová karta č. 1
Název projektu:

Dětská hřiště

Žadatel/nositel projektu

Obec Račice-Pístovice

Odpovědná osoba

Lubomír Pospíšil, starosta obce

Zařazení projektu v SRD

Popis projektu (cíl, aktivity,
výstupy projektu)

Vybudování 2 nových dětských hřišť. V Račicích
U fary, v Pístovicích u rybníka

Projektová dokumentace
Doklady dle stavebního
zákona
Připravenost
projektu

Celkové náklady
Předpokládané roky
realizace
Možnost získat podporu z
dotací
Způsob financování

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem
a pozemkům týkajících se
projektu

Zpracování v průběhu roku 2019

Obecní pozemky

800 000,- Kč
2019
MMR, žádost nutné podat do 28. 2. 2019
Pokud vyjdou dotace, pak 30% z rozpočtu obce, zbylá částka
z dotací. Pokud dotace nevyjdou, pak bude uhrazeno 800 000,- Kč
z rozpočtu obce.
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Projektová karta č. 2
Název projektu:

Fasáda na budově MŠ

Žadatel/nositel projektu

Obec Račice-Pístovice

Odpovědná osoba

Lubomír Pospíšil, starosta obce

Zařazení projektu v SRD

Popis projektu (cíl, aktivity,
výstupy projektu)

Oprava fasády MŠ

Projektová dokumentace
Doklady dle stavebního
zákona
Připravenost
projektu

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem
a pozemkům týkajících se
projektu

Zpracování v průběhu roku 2019
Dílo nevyžaduje

Obecní budova

Celkové náklady

1 500 000,-Kč

Předpokládané roky
realizace

2019

Možnost získat podporu z
dotací

Na opravu fasády obecních budov není v roce 2019 vypsán žádný
dotační titul.

Způsob financování

Z rozpočtu obce
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Projektová karta č. 3
Název projektu:

Veřejné osvětlení

Žadatel/nositel projektu

Obec Račice-Pístovice

Odpovědná osoba

Lubomír Pospíšil, starosta obce

Zařazení projektu
v SRD

Popis projektu (cíl, aktivity,
výstupy projektu)

Připravenost
projektu

Celkové náklady
Předpokládané roky
realizace
Možnost získat podporu z
dotací
Způsob financování

Modernizace současného veřejného osvětlení. Vybudování nového
osvětlení v místech, kde chybí.

Projektová
dokumentace
Doklady dle stavebního
zákona

Zahájení zpracování v průběhu
roku 2019
Budou součástí projektové
dokumentace

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem
a pozemkům týkajících se
projektu

Veřejné osvětlení se nachází,
jak na pozemcích obce,
tak pozemcích soukromých
subjektů

2 000 000,-Kč
2019 – 2020
MMR, podání žádosti nejpozději do konce roku 2019.
Pokud vyjdou dotace, pak 50% z rozpočtu obce, zbylá částka
z dotací. Pokud dotace nevyjdou, vyčkáme na vypsání dotací
v dalším období a opětovně zažádáme
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Projektová karta č. 4
Název projektu:

Chodníky

Žadatel/nositel projektu

Obec Račice-Pístovice

Odpovědná osoba

Lubomír Pospíšil, starosta obce

Zařazení projektu
v SRD

Popis projektu (cíl, aktivity,
výstupy projektu)

Rekonstrukce stávajících chodníků a vybudování zcela nových úseků.

Doklady dle stavebního
zákona

Zahájení zpracování projektové
dokumentace v průběhu roku 2019
Budou součástí projektové
dokumentace

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem
a pozemkům týkajících se
projektu

Chodníky se nachází, nebo budou
budovány, jak na pozemcích obce,
tak pozemcích soukromých
subjektů a pozemcích JMK

Projektová dokumentace

Připravenost
projektu

Celkové náklady
Předpokládané roky
realizace
Možnost získat podporu z
dotací
Způsob financování

6 500 000,- Kč
2019 – 2022
Budeme hledat vhodný dotační titul
Kombinace čerpání dotací a financování z rozpočtu obce
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Projektová karta č. 5
Název projektu:

Parkovací místa

Žadatel/nositel projektu

Obec Račice-Pístovice

Odpovědná osoba

Lubomír Pospíšil, starosta obce

Zařazení projektu
v SRD

Popis projektu (cíl, aktivity,
výstupy projektu)

Vybudování nových parkovacích míst a parkovacích zálivů

Projektová dokumentace

Připravenost
projektu

Celkové náklady
Předpokládané roky
realizace
Možnost získat podporu z
dotací
Způsob financování

Doklady dle stavebního
zákona
Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem
a pozemkům týkajících se
projektu

Zahájení zpracování projektové
dokumentace v průběhu roku
2019.
Budou součástí projektové
dokumentace
Parkovací místa budou budována
výhradně na pozemcích obce

1 000 000,- Kč
2019 – 2023
MMR
Kombinace čerpání dotací a financování z rozpočtu obce
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Závěr
Strategický rozvojový dokument obce Račice-Pístovice na období let 2019–2023 byl vytvořen za účelem
identifikace priorit socioekonomického rozvoje obce. Obsahuje řadu zajímavých záměrů, jejichž
realizace by měla přispět k rozvoji obce nejen ve vytýčeném období. Plán je otevřeným koncepčním
dokumentem, který bude průběžně aktualizován podle toho, jak se budou měnit vnější a vnitřní
podmínky života v obci. Zpracování strategického dokumentu rozvoje je důležitým krokem k zahájení
aktivnější spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou vedoucí ku prospěchu celé obce i okolního
regionu.

Strategický rozvojový dokument obce Račice-Pístovice na období 2019–2023 byl schválen na
veřejném zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 22. 1. 2019 usnesením číslo …………..

V Račicích dne 22. 1. 2019

………………………………..

…………………………………….

Lubomír Pospíšil

Hana Sotolářová

starosta obce

místostarostka obce

