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Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních dokumentů územního celku
městyse Dalešice, vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším
časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází
ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického,
kulturního a ekologického charakteru na území městyse. Jeho hlavním smyslem je
organizace rozvoje území a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby městys
prosperoval jako celek.
Základní myšlenka rozvoje městyse spočívá ve vytvoření kvalitního prostřední pro
občany žijící a pracující na jeho území.

Dlouhodobý rozvoj městyse Dalešice je tvořený těmito hlavními okruhy:
I.

Doprava a technická infrastruktura

II.

Občanská vybavenost a kvalita života

III.

Životní prostředí

IV.

Územní rozvoj

I. Doprava a technická infrastruktura
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní spojení městyse Dalešice na okolní
města a obce. Udržovat, obnovovat a budovat nové místní komunikace, odstavné a
parkovací stání, cyklotrasy a cyklostezky, chodník podél silnice II/351, silnice II/399 a
silnice ve směru na obec Slavětice. Dbát na bezpečný pohyb všech účastníků
silničního provozu po obci.
Dalším cílem je intenzifikace stávající ČOV, odkanalizování obce, údržba a
modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu. Zajištění včasné informovanosti občanů,
zajištění bezpečnosti v obci.
Zachování příslušnosti obce v systému IDOS VDV

(trvale)

Výstavba, oprava a rekonstrukce místních
a účelových komunikací

(průběžně)

-

Rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek podél
silnice II/399

(2020 – 2021)

-

Prodloužení zpevnění místní komunikace k přístavišti

(2020 – 2023)

-

Obnova polních cest

(2020 – 2023)

Doprava v klidu
-

Vybudování dalších odstavných a parkovacích stání
na území obce dle prostorových možností
v jednotlivých lokalitách

Obnova dopravního značení

(2020 – 2023)

(dle potřeby)

Výstavba cyklostezek
- výstavba cyklostezky Dalešice - Slavětice

(2020 – 2023)

Kanalizace a ČOV
- intenzifikace stávající ČOV

(2020 – 2022)

- vybudování kanalizace do areálu bývalého JZD
Vesmír Dalešice

(2020 – 2022)

Údržba a modernizace veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu
-

údržba a modernizace veřejného osvětlení

(průběžně)

-

rozšíření VO do míst nových zástaveb

(2020 – 2023)

-

modernizace a údržba veřejného rozhlasu

(2020 - 2023)

Kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti v obci
-

instalace kamerového systému

(2021 – 2023)

II. Občanská vybavenost a kvalita života
Cílem je zajistit odpovídající nabídku veřejných služeb a infrastruktury v oblastech
veřejného vybavení, vzdělávání, sportovních, kulturních a společenských aktivit,
využití volného času.
Modernizace prostor ZŠ a MŠ Dalešice
- vybudování venkovní odpočinkové zóny ZŠ a MŠ Dalešice

(2020 – 2023)

- rekonstrukce oplocení areálu ZŠ a MŠ Dalešice

(2020 – 2023)

Hasičská zbrojnice
- rekonstrukce hasičské zbrojnice

(2020 – 2023)

- pořízení nového víceúčelového hasičského vozidla

(2021 – 2023)

Sportovní areál Dalešice
- revitalizace a úpravy zázemí i venkovních prostor celého
sportovního areálu Dalešice

(2020 – 2023)

Obnova brownfieldu na Komunitní centrum v Dalešicích
- Rekonstrukce, popř. stavební úpravy stávajícího objektu čp. 19/39 pro zřízení
komunitního centra pro účely úřadu městyse, obecní knihovny a prostor pro
spolkovou a zájmovou činnost
(2020 – 2022)

Drobné sakrální stavby a hřbitov
-

oprava drobných sakrálních staveb (boží muka, kříže, kapličky) a hřbitova na
katastru
obce
(průběžně, dle potřeby)

Dětská hřiště
- pravidelné revize, údržba, obnova a doplnění herních prvků na dětských
hřištích
(trvale)
Kulturní, společenské a sportovní aktivity
-

podpora a rozvoj všech tradičních kulturních a společenských aktivit během
celého roku
(trvale)
- podpora činnosti místních spolků a organizací

(trvale)

Informovanost občanů
-

pravidelné aktualizace webových stránek městyse

-

místní zpravodaj

(průběžně)
(průběžně, dle potřeby)

Podpora dětí a mládeže
-

pravidelné zapojování dětí a mládeže do komunitního života městyse při
pořádání různých kulturních, společenských, sportovních akcích
(průběžně)

Spolupráce s okolními obcemi
-

spolupráce s okolními obcemi v rámci mikroregionů: Energoregion 2020,
Horácko, Hrotovicko a MAS Rokytná
(průběžně)

III. Životní prostředí
Cílem je zajistit a udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí
Čistota veřejných prostranství
-

provádění úklidu veřejných prostranství, jejich údržba včetně cyklostezek a
cyklotras
(průběžně)

-

provádění údržby zeleně podél vodních toků a vodních ploch ze strany
místních spolků a organizací za podpory městyse
(průběžně)

Údržba a výsadba veřejné zeleně
-

pravidelná údržba a obnova veřejné zeleně na celém katastru městyse
(průběžně)

Nakládání s odpady
-

zpevnění a zvětšení stávajících sběrných míst na tříděný odpad, vytváření
podmínek pro třídění odpadů
(2020-2023)

IV. Územní rozvoj
Cílem je zajistit a naplňovat územní plán pro koncepční rozvoj městyse.
Vydání územního plánu Dalešice
-

vytvoření, projednání a vydání nového územního plánu pro katastrální území
Dalešice
(2020 - 2021)

Nová stavební místa pro výstavbu rodinných domů
-

získání pozemků pro vytvoření stavebních míst pro
výstavbu nových rodinných domů v městysi , včetně
realizace potřebné dopravní a technické infrastruktury
(2020 - 2022)

Startovací byty pro mladé
-

výstavba bytového domu se startovacími byty pro mladé

Zdroje financování
-

rozpočet městyse

-

dotační tituly

-

granty

(2021 - 2023)

Závěr
Strategický rozvojový dokument bude vyhodnocován a aktualizován podle potřeb
městyse. Za projednání, vyhodnocení a aktualizaci Strategického rozvojového
dokumentu zodpovídá starosta městyse.

Schvalovací doložka
Strategický rozvojový dokument městyse Dalešice byl schválen usnesením č. 6/2020
na jednání zastupitelstva městyse dne 26.10.2020.

V Dalešicích dne 30.10.2020

Jiří Loukota
starosta městyse

