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1. ÚVOD 

 

Rozvojový strategický dokument obce Šimanov je významným střednědobým programovým 

dokumentem, který formuluje cíle rozvoje obce a cesty k jejich dosažení až do roku 2016.  

  

Dokument vytváří širší koncepční rámec vývoje obce, na kterém se podíleli odborníci, zastupitelé i 

občané obce a svým střednědobým zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje obce bez ohledu na 

to, jaké bude politické složení zastupitelstva.  

Protože strategický dokument by měl být i v dalších letech živým dokumentem, předpokládá obec 

Šimanov lepší propojení politické reprezentace a občanů při vzájemných projednáváních rozvoje obce, 

a zapojení veřejnosti do řešení problémů v obci, větší odpovědnost občanů za realizaci aktivit obce a 

také zlepšení mezilidských vztahů. Celý projekt je postaven na předpokladu vytvoření lepších 

podmínek pro kvalitní řízení obce, dosažení územního, ekonomického i sociálního rozvoje a zvýšení 

kvality života občanů obce. 

 

Strategií se v této souvislosti rozumí plán činností zaměřený na dosažení určitého cíle. Velmi 

jednoduše řečeno, plán formuluje představu o tom, „kde se nyní obec nachází a kam se chce v 

budoucnu dostat“. Rozvojový strategický dokument ve své první části definuje profil obce, ve kterém 

je stručně popsán současný stav všech důležitých oblastí života v obci, a dále jsou specifikovány 

základní cíle rozvoje na zvolené období, způsob jejich dosažení a také rozdělení finančních zdrojů 

nezbytných pro realizaci naplánovaných aktivit.  

 

Rozvojový strategický dokument obce (dále RSDO) není izolovaným dokumentem, ale je součástí 

systému strategického řízení regionálního rozvoje. Ten se v České republice hierarchicky rozvíjí z 

úrovně Evropské unie, přes úroveň národní, krajskou až do úrovně obcí. Tento systém pak obcím 

umožňuje mimo jiné i zajistit potřebu vícezdrojového financování rozvojových aktivit obcí. 

Zpracovaný dokument je v souladu s národními strategiemi, zvláště se Strategií udržitelného rozvoje 

ČR na období 2007-2013 a s regionální strategií Kraje Vysočina. 

 

Metodika, tedy způsob vypracování dokumentu, je individuální a je zvolen především s ohledem na 

velikost obce a administrativní význam obce. Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je 

tudíž o prioritách. Výsledným efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných 

stránek a snížení slabých stránek a ohrožení obce. Snahou je zajistit pro obec maximální možné 

využití příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní a krajské dotace a granty.  
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1.1. Charakteristika dílčích částí dokumentu 

Profil obce: 

Profil obce je souhrnným dokumentem charakterizujícím sociálně ekonomickou situaci obce v 

rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž by se měla „odrazit“ strategie 

dalšího rozvoje obce. 

SWOT analýza: 

SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších 

objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a objektivní charakteristika 

současných vnitřních silných a slabých stránek zkoumané obce a možných vnějších budoucích 

příležitostí a ohrožení rozvoje obce. Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, 

budou využity pro upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie obce 

a jako základ pro formulaci strategických cílů a rozvojových priorit, opatření a aktivit. 

Strategie obce: 

Na základě shromážděných informací, profilu a SWOT analýzy obce bude vytvořena strategie 

obce. V rámci této části RSDO bude deklarovaná vize obce, která výstižným způsobem charakterizuje 

žádoucí budoucí stav obce v daném období. Půjde o období 2011 – 2016. Na tuto vizi navazují 

strategické cíle dle navržených problémových okruhů. Problémové okruhy jsou rozpracovány do 

jednotlivých opatření a aktivit. Strategie obce je základní platformou, na kterou budou navazovat 

individuální projekty dílčího významu realizované obcí a jinými subjekty v obci. 

Akční plán: 

Součástí akčního plánu jsou rozpracované záměry obce v kratším časovém horizontu. Akční plán 

bude vypracován pro období 2011 – 2016. Důležitým prvkem přípravy akčního plánu, volby a 

zapracování vhodných záměrů, je úzká návaznost na dostupné grantové programy ČR a EU. 
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2. Profil obce 

2.1. Historie obce 

Původ a založení obce sahá daleko do minulých dob. Celá oblast kraje náležela k pohraničním 

hvozdům, kudy vedly jen úzké stezky. Taková cesta, "stará cesta humpolecká", vedla lesy směrem od 

Jihlavy k Humpolci. V tehdejších nespokojených dobách byly tyto cesty střeženy. Na kopcích byly 

rozestavěny stráže, o čemž svědčí i jméno nejvyšší hory "Strážník", kde v dobách nepřátelských vpádů 

do země, zapalovali daleko viditelné ohně, aby byl lid uvědomen o blížícím se nebezpečí.  

Založení obce souviselo s rozkvětem hornictví ve zdejším kraji. Za tím účelem se ve zdejších lesích 

pálilo dřevěné uhlí pro stříbrné hutě. Několik uhlířů, jejichž předák se jmenoval Šimon koupilo na 

úpatí Strážníku kus starého lesa na pálení uhlí pro stříbrné hutě. Šimanov byl tedy založen uhlíři 

pravděpodobně kolem roku 1260. Dostal jméno po předním uhlíři, který se jmenoval Šimon. Německy 

se Šimanov nazýval "Kellersdorf", což v překladu znamená "uhlířská ves".  

Šimanov byl původně majetkem Želivského kláštera, stejně jako ostatní vesnice v okolí Větrného 

Jeníkova. Po husitských válkách začalo dolování stříbrné rudy. Podle listiny krále Jiřího z Poděbrad z 

8. prosince 1468 se dostal Šimanov spolu s ostatními vesnicemi Jeníkovska v zástavu Buriánu Trčkovi 

z Lípy a Lipnice. V majetku pánů Trčků se Šimanov udržel až do roku 1601. Pak se majitelé panství 

mnohokrát střídali až do roku 1848. Zrušením roboty se obec stala samostatnou, vrchnostenský úřad 

byl zrušen a obec si své záležitosti počala spravovat zvoleným výborem se starostou. 

 

2.2. Obecné a kontaktní údaje 

1. Název 

Obec Šimanov  

2. Důvod a způsob založení 

Obec Šimanov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka ke dni 25.11.1990 

a dle § 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou 

ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.  

 Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v 

územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, 

§ 14 a § 21 zákona o obcích).  

3. Organizační struktura obecního úřadu 

Starosta 
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Místostarosta 

Zastupitelstvo obce (celkem 7 členů ) 

4. Kontaktní spojení 

Starostka – Lenka Procházková  

Obecní úřad Šimanov  

Šimanov 58  

588 42 Větrný Jeníkov  

4.1 Úřední hodiny obecního úřadu 

Pondělí a středa od 18.00 hod. do 19.00 hod.  

4.2 Telefonní čísla  

567 214 323 - úřad  

608 080 864 - starostka  

4.3 Adresa internetové stránky  

http://www.simanov-obec.cz  

4.4 Další elektronické adresy  

obecsimanov@centrum.cz  

5. IČ 

00373940  

6. DIČ 

CZ00373940 (obec není plátce DPH) 

 

2.3. Charakteristika obce 

2.3.1. Základní údaje o obci  

 

Šimanov 

NUTS 5 (obec): CZ0632 587681 

kraj (NUTS 3): Vysočina (CZ063) 

okres (NUTS 4): Jihlava (CZ0632) 

obec s rozšířenou působností: Jihlava 

pověřená obec: Jihlava 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 6,22 km² 

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 60,6 
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Tab. 1: Základní údaje o obci 
Zdroj: ČSÚ 

 

2.3.2. Poloha obce 

Obec Šimanov leží na Českomoravské vrchovině v Kraji Vysočina. Vysočina má centrální polohu 

v rámci ČR. Spadá do oblasti NUTS 2 Jihovýchod za účelem podpory regionálního rozvoje. Od 

sousedních regionů se kraj odlišuje členitostí území, vyšší nadmořskou výškou a řídkým osídlením. 

Rozdrobená sídelní struktura způsobuje v některých případech vylidňování menších obcí a emigraci 

mladých a kvalifikovaných obyvatel. Vysočina má vnitrozemskou polohu a její hranice se nedotýkají 

státní hranice ČR. Jižní část kraje však zasahuje do pásma podél hranice s Rakouskem, a proto byly 

okresy Jihlava a Třebíč zařazeny do programu přeshraniční spolupráce Phare.  

Povrch území kraje je tvořen pahorkatinami Českomoravské vrchoviny. Region je atraktivní svým 

poměrně nízkým znečištěním ovzduší, relativně zdravými lesy, čistými a vodohospodářsky 

Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 65,5 

Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 32,3 

Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 5,2 

Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,5 

Podíl lesů z celkové výměry (%) 33,7 

Orná půda - rozloha (ha) 247 

Vinice, chmelnice - rozloha (ha)  - 

Zahrady - rozloha (ha)  8 

Ovocné sady - rozloha (ha)  1 

Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 122 

Lesní půda - rozloha (ha) 210 

Vodní plochy - rozloha (ha) 3 

Zastavěné plochy - rozloha (ha) 5 

Ostatní plochy - rozloha (ha) 27 

Zemědělská půda - rozloha (ha) 378 

Celková výměra (ha) 623 

Koeficient ekologické stability 1,2 

počet obyvatel: 188 (31. 12. 2010) 

zeměpisná šířka: 49° 27’ 29’’ 

zeměpisná délka: 15° 27’ 16’’ 

průměrná nadmořská výška: 630 m 
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významnými vodními plochami a zdroji vody. Obec Šimanov toto vše splňuje a navíc má velmi 

bohatý zdroj podzemních vod.  

Území obce Šimanov je tvořeno jedním katastrálním územím. Obec leží dle Politiky územního 

rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 

2009 mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy i mimo specifické oblasti. Dle Zásad územního 

rozvoje Kraje Vysočina, jež  byly vydány 16. 9. 2008 a nabyly účinnosti dne 22. 11. 2008, se obec 

Šimanov nachází mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy i specifické oblasti vymezené 

dokumentací kraje. 

Obec Šimanov leží v blízkosti krajského města Jihlava (15 km). Od dalšího významnějšího města 

Humpolec je vzdálena 13 km a od Havlíčkova Brodu 23 km. Sedm kilometrů od obce se nachází 

nájezd na dálnici D1 a další nájezd je v blízkosti Humpolce. Územím prochází silnice II/131 a dále 

komunikace III. třídy. V blízkosti obce nevede železnice. Umístění obce v regionu lze charakterizovat 

jako uspokojivé, a to jak z pohledu dopravy (tzn. blízké napojení obce na dálnici), tak i z pohledu 

relativní blízkosti krajského města a regionálně významných center. Tato skutečnost může pozitivně 

působit na další vývoj obce.  

 

2.4. Obyvatelstvo, bydlení a domácnosti, sociální a kulturní infrastruktura 

2.4.1. Demografické údaje 

Zatímco rozlohou se řadí Kraj Vysočina na páté místo mezi kraji, počtem obyvatel (ke konci roku 

2010 celkem 514 569 obyvatel) až na místo jedenácté, což svědčí o velmi nízké hustotě osídlení 75,7 

obyvatel na km2, která nedosahuje ani 60 % průměru České republiky a je třetí nejnižší v rámci krajů. 

Na území kraje se nachází 704 samosprávných obcí. Pro osídlení v kraji je charakteristická značně 

rozdrobená sídelní struktura, vyznačující se velkým počtem malých obcí. Průměrná populační velikost 

obce je na Vysočině 731 obyvatel. Nejmenší obce (do 199 obyvatel) představují téměř polovinu 

celkového počtu obcí, ale žije v nich pouze 8 % obyvatelstva kraje.  

Obec Šimanov patří k menším obcím okresu Jihlava. Na konci roku 2010 žilo v Šimanově 188 

obyvatel. Při katastrální výměře 622,38 ha tak na jeden kilometr čtvereční připadá cca 30 obyvatel. 

Obec je velmi řídce osídlena, a to jak v porovnání s hodnotou kraje Vysočina (75 obyv./km2), tak 

především v komparaci s republikovým průměrem (131 obyv./km2). Největší rozmach, alespoň co do 

počtu obyvatel, zaznamenala obec Šimanov v roce 1869, tehdy v obci žilo 517 obyvatel (blíže viz Tab. 

2). Po první polovině dvacátého století se počet obyvatel obce snížil více než o 100 osob, vinu lze 

přičítat válečným událostem. Ve druhé polovině dvacátého století docházelo k postupnému snižování 

počtu obyvatel. V novém tisíciletí se opět počet obyvatel začal mírně zvedat. Tuto skutečnost lze 

vysvětlit zvýšeným zájmem o bydlení na venkově. Do budoucna lze očekávat pokračující mírný nárůst 

počtu obyvatel, který by mohl být spojen s výstavbou rodinných domů v obci Šimanov. 
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Vývoj počtu obyvatel  

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2008     2010 

517 434 363 304 287 248 206 173 179 174 180       188 

Tab. 2: Retrospektivní vývoj počtu obyvatel  

Zdroj: ČSÚ 

Následující tabulka prezentuje vybrané demografické údaje o obci Šimanov. 

 

Sledovaný jev rok 2010 

Počet obyvatel 188 

Přirozený přírůstek -3 

Saldo migrace 8 

Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 15,4 

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let 29 

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 19,1 

Počet obyvatel ve věku 65 let a více 36 

Počet částí obce 1 

Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%) 21,1 

Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní 15 

Počet uchazečů o zaměstnání  15 

Počet uchazečů - absolventů 3 

Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 1 

Počet dokončených bytů 3 

Počet dokončených bytů v rodinných domech 3 

Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem - 

Počet lázeňských léčeben - 

Živě narození 3 

Zemřelí 6 

Přistěhovalí  11 

Vystěhovalí 3 

Průměrný věk 42,7 

Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let 123 

 
Tab. 3: Vybrané demografické údaje o obci 
Zdroj: ČSÚ 
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Dětská složka populace (tj. 0 až 14 let) se podílí 15,4 % na populaci obce (viz Tab.3). Podíl této 

věkové kategorie v obci je ve srovnání s hodnotou za Kraj Vysočina (14,5 % podíl) a s hodnotou za 

území ČR (14,4 %) vyšší. Kategorie osob v produktivním věku zahrnuje populaci ve věku od 15 do 64 

let. Tato kategorie se podílí na populaci obce 65,4 %. Jde o nižší průměrnou hodnotu v komparaci se 

srovnávanými územními celky (Kraj Vysočina – 69,6 %; ČR – 70,1%). Kategorie osob v důchodovém 

věku se podílí na celkovém počtu obyvatelstva obce 19,1 %. Jde o vyšší hodnotu, a to jak ve srovnání 

s průměry za Kraj Vysočina (15,9 % podíl), tak i za ČR (15,5 % podíl). Podrobné rozložení obyvatel 

obce dle věkových kategorií je součástí tabulky č. 3. 

 

Průměrný věk obyvatel v obci je 42,7 let. Ze 188 obyvatel s trvalým pobytem jsou 4 občané hlášeni 

k pobytu na obecním úřadě. Obec nemá žádné obecní byty ani prostory určené k  bydlení.  

 

Co se týče míry nezaměstnanosti, Šimanov se řadí s 21,1% v roce 2010 mezi obce s velmi vysokou 

mírou nezaměstnanosti. V porovnání s údaji za Kraj Vysočina – 7,4% a ČR – 6,9% je toto číslo velmi 

vysoké.  

 

V obci je 130 domů. Z toho jich je 78 trvale obydleno a 52 využíváno k rekreaci.  V obci převládá 

téměř výhradně zástavba rodinnými domy. Všechny domy v obci jsou v majetku soukromých osob. Z 

celkového počtu domů je pouze 28,9 % domů napojeno na veřejnou kanalizační síť. 97,8 % z 

obydlených domů jsou napojeny na vodovodní síť. V obci Šimanov není možnost využívat zemní 

plyn. Zástavbu obce tvoří z 99 % rodinné domy. V posledních několika letech probíhá v obci také 

významná výstavba nových rodinných domů. 

 

2.4.2. Sociální struktura a služby 

V obci Šimanov má sídlo 25 osob samostatně výdělečně činných a jedno občanské sdružení. Dále 

je zde Sbor dobrovolných hasičů Šimanov, což je nezisková instituce jejímž zřizovatelem je obec 

Šimanov. Činností sboru je oblast protipožární ochrany. Pro řešení mimořádných událostí a jejich 

následků byla v Šimanově ze členů sboru dobrovolných hasičů zřízena zásahová jednotka. Budova 

hasičské zbrojnice je vlhká, podmáčená, vybavení není dostačující. Chybí zejména skladovací prostory 

pro zásahové oděvy a hasičské vybavení. Vzhledem k rozrůstající se základně dobrovolných hasičů je 

i kapacitně malá. Obec vlastní historickou hasičskou stříkačku, přívěsný vozík PS12  a hasičské 

vozidlo A30.  

 

V obci se nenachází žádné školské zařízení ani mateřská školka. Nejbližší mateřská školka a 

základní škola je ve Větrném Jeníkově, který je 4 km vzdálen.  
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Také zdravotní péče v obci chybí, občané tak musí využívat zdravotní středisko ve Větrném 

Jeníkově, kde je obvodní a dětský lékař, zubař a gynekolog. Nejbližší nemocnice a komplexní 

zdravotní péče je v krajském městě Jihlava. V obci se nenachází ani žádné zařízení sociální péče.  

 

Bezpečnost v obci Šimanov je srovnatelná s ostatními obcemi v okolí a odpovídá 

celorepublikovému standardu venkovských oblastí. Pozornost je třeba věnovat zvyšující tendenci 

krádeží „drobného majetku“. Také je třeba neopomenout budoucí očekávané problémy se stále se 

rozšiřujícím provozem na pozemních komunikacích.  

   

 

2.4.3. Oblast kultury a sportu 

Kultura a sport tvoří významnou složku života v obci. Aktivní úlohu v této oblasti vyvíjí nejen 

obec, ale i spolek dobrovolných hasičů a dobrovolníci z řad občanů. Díky tomu je život v Šimanově 

pestřejší. Hlavním objektem společenského dění je budova obecního úřadu, „fotbalové“ hřiště a 

„plácek“ před hasičskou zbrojnicí.  

V obci jsou tři sportoviště. Víceúčelové „fotbalové hřiště“, dětské hřiště pro děti do 12 let a 

v omezené míře tělocvična v budově obecního úřadu. Fotbalové hřiště představuje rovná posečená 

louka, na které probíhají hasičské tréninky a závody a také se zde pořádají kulturní akce. Tělocvična je 

také využívána jako sál při pořádání kulturních akcí. Bohužel v obci neexistuje žádné plnohodnotné 

zařízení, jež by umožňovalo celoroční sportovní vyžití. Tělocvična v budově obecního úřadu není 

vybavena technicky ani věcmi pro využití jako tělocvična. Širší nabídku sportovní infrastruktury (i s 

celoročním provozem) mohou občané využít v nedalekém Větrném Jeníkově. Zde funguje také 

komunitní škola, která nabízí mnoho kurzů a sportovních aktivit. 

 

Kulturní akce, které se v obci každoročně pořádají:  

� Masopustní průvod     

� Pálení čarodějnic a stavění máje 

� Letní tématicky zaměřená akce   

� Václavská pouť   

� Mikuláš  

� Silvestrovská veselice    

� Jednodenní zájezd  

� Přání a dárkové balíčky občanům obce při významných výročích 
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V obci Šimanov se nachází místní knihovna. Knihovna je organizační složkou obce Šimanov, nemá 

vlastní právní subjektivitu. Občané obce mají v rámci služeb místní knihovny možnost využít 

veřejně přístupný internet. Na území obce je také provozován bezdrátový internet, poskytovatelem této 

služby je společnost O2  nebo M-SOFT spol. s r.o.   

 

Na obci se nenachází žádná sakrální stavba. Farnost, ke které Šimanov patří, se nachází v obci 

Branišov, která je 3 km vzdálena. Zde se nachází kostel sv. Václava a hřbitov.  

 

2.5. Infrastruktura 

2.5.1. Doprava 

 Území obce se nedotýkají koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury vymezené v PÚR 

ČR. Územím obce procházejí silnice II/131, III/13111 a III/13113, které jsou územně stabilizovány. 

Provoz na silnicích není veliký. Kraj chce také řešit problémy s trvale narůstající tranzitní kamionovou 

dopravou na nedaleké dálnici D1 a se zajištěním bezpečnosti především v době zhoršených 

povětrnostních podmínek – chybějící doprovodná silnice v úseku Humpolec – Jihlava. V budoucnu by 

se mohl provoz na uvedených silnicích zvýšit. 

Veřejná doprava je vzhledem k absenci železnice tvořena pouze autobusovou dopravou. Obec má 

vzhledem ke své poloze špatné dopravní napojení, pouze prostřednictvím místních autobusových 

linek. Spojení umožňuje pouze dostat se občanům ráno do zaměstnání nebo do škol a vrátit se. O 

víkendu jezdí pouze spoj v neděli do kostela a zpět. Veřejná doprava je zajišťována jednou dopravní 

společností – ICOM transport a. s.    

Obecní komunikace prochází postupnou obnovou. V rámci finančních možností obce jsou místní 

silnice postupně opravovány. Byla vybudována nová komunikace k „7. rodinným domům“. K obci 

náleží dvě samoty a příjezdy k nim jsou ve špatném stavu.  Stejně tak příjezdy k chatovým oblastem 

jsou nedostačující.  

 

Do roku 2009 měla KSUS pronajatou obecní parcelu, kde skladovala posypový materiál a techniku 

pro údržbu silnic v okolí. Po opuštění parcely KSUS zůstal pozemek prozatím nevyužit a je na něm 

znát několikaleté skladování posypového materiálu.  

 

V obci nejsou vystavěné chodníky. Podél komunikace II. třídy by se měl vybudovat chodník a to 

zejména pro děti, které tudy chodí na autobusovou zastávku.  

 

Katastrálním územím obce prochází turistická trasa v délce 1,29 km. 
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2.5.2. Technická infrastruktura 

Obec Šimanov má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je přiváděna z vlastní studně. Vodovod je 

majetkem obce a ta ho také provozuje. Kvalita vody splňuje požadavky příslušných norem. Na obecní 

veřejný vodovod je napojeno 93 domácností a rekreačních objektů. V obci je také několik studní 

s pitnou vodou. Občané mají více možností, jak své domy zásobit pitnou vodou. Buď zdrojem ze 

studně nebo z veřejného vodovodu. Některé domácnosti tyto možnosti kombinují. Pitnou vodu berou 

z obecního vodovodu a užitkovou ze studně. Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, 

do budoucna nejsou prozatím navrženy žádné změny. 

 

Obec Šimanov má jednotnou kanalizační síť. Je jejím majitelem a provozovatelem zároveň. 

Kanalizační síť je napojena na čističku odpadních vod. Na obecní kanalizaci je napojeno 99 

domácností a rekreačních objektů. Současný technický stav kanalizace je v některých částech 

nevyhovující, do kanalizace se  dostává příliš mnoho balastních vod.  

 

Obec není napojena na plynofikaci. Nejbližší dosažitelná síť je ve Větrném Jeníkově. V obci 

proběhlo veřejné jednání o plynofikaci a bylo rozhodnuto, že se v obci Šimanov nevybuduje.   

 

Stávající pokrytí území obce transformačním výkonem je v současné době vyhovující. V katastru 

obce probíhají nadzemní elektrická vedení. V roce 2004 bylo v části obce vybudováno posílení 

elektrického vedení z důvodu nové výstavby v dolní části obce. Distribuci elektrické energie v obci 

zajišťuje společnost E-ON Česká republika, s. r. o. 

 

V obci funguje veřejné osvětlení. Toto osvětlení by potřebovalo v některých místech ještě doplnit, 

zejména osvětlit autobusovou zastávku. Obec by měla zvážit přechod na úspornější systém osvětlení – 

vyměnit halogenové trubice za tradiční žárovky.  

 

V obci Šimanov byl v roce 2009 nově vybudován bezdrátový rozhlas SARAH s digitálním 

kódováním a vyhodnocováním.  

 

Obec Šimanov nemá prozatím schválen územní plán. Územní plán obce je stěžejním dokumentem, 

jehož význam stále roste. Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a 

funkčního uspořádání území v obci a jejího využití. Smyslem je nalézt takové předpoklady, které by 

umožnily další výstavbu a trvalé udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi 

zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by 

se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích. 

Územní plán je vyhotovován na základě vlastních podkladů a rozborů daného území. 
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 O záměru pořídit UP bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva obce č. 19 ze dne 2. 10. 2009. 

V současné době je jednáno o jeho konečné podobě. Po schválení územního plánu se bude obec 

rozhodovat o prodeji obecních stavebních parcel a zasíťování těchto pozemků. Nejprve by měly být 

vybrány pozemky, které doplní „mezery“ v současné zástavbě a vedou k nim sítě technické 

infrastruktury a příjezdové komunikace. Poté, v případě zájmu, se vybere lokalita, která bude nejvíce 

vhodná k zasíťování a také nejméně nákladná varianta. 

 

Obecní zastupitelstvo na zasedání konaném dne 6. 12. 2010 schválilo v usnesení č. 17 podání 

žádosti o komplexní pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro 

rozvoj venkova. Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků v důsledku velkoplošného 

obdělávání půdy způsobilo, že původní vlastnické parcely dosud evidované v Katastru nemovitostí 

České republiky neodpovídají skutečnému stavu v terénu. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou 

pozemkové úpravy, které jsou nazývány „projekty krajinného inženýrství“. Pozemkové úpravy řeší 

komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, 

scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření 

podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se uspořádávají 

vlastnická práva a související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability 

krajiny. 

Vyjasnění vlastnických vztahů prostřednictvím pozemkových úprav, zapsání vlastnických práv 

včetně geodetických informací o vlastnických pozemcích, je předpokladem pro trh s půdou a investice 

do půdy.  

Nedílnou součástí pozemkových úprav je "plán společných zařízení", kterými jsou opatření 

zajišťující zpřístupnění pozemků (cesty), protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, opatření 

sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod (rybníky) a opatření k ochraně životního prostředí 

a zvýšení ekologické stability krajiny. 

Bez jasných vlastnických vztahů není možný rozvoj obce a obecních investic. Na základě 

schválených návrhů pozemkových úprav se zpřístupňují pozemky vybudováním nových polních nebo 

lesních cest, realizují se vodohospodářská, protipovodňová a protierozní opatření a vysazuje se zeleň, 

což je přínosem pro všechny, kdo v daném území žijí. 

  

Obec Šimanov byla v rámci posouzení územních podmínek pro hospodářský rozvoj a soudržnost 

obyvatel území a v rámci posouzení územních podmínek vyváženosti vyhodnocena v rámci 

aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce rozšířenou působností Jihlava jako 

celkově oslabená.  
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2.6. Životní prostředí 

2.6.1. Odpady 

V kraji Vysočina dlouhodobě ubývá zemědělská půda, nepatrně narostla plocha lesních pozemků. 

Neustále se zvyšuje podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy, a to zejména na okrese 

Žďár nad Sázavou. Klesá spotřeba vody na osobu a den a zároveň se zvyšuje sazba za vodné a stočné. 

Roste podíl obyvatelstva připojeného na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod, což přináší i 

narůstající podíl čištěných odpadních vod. Přestože se výdaje na ochranu životního prostředí 

meziročně snížily, tak pravděpodobně vlivem snížené hospodářské produkce pozvolna klesají emise 

hlavních znečišťujících látek v ovzduší. Vývoj průmyslové i stavební výroby v roce 2009 způsobil, že 

meziročně poklesla produkce podnikového odpadu, na druhé straně však vzrostla produkce 

komunálního odpadu. Pozitivně lze hodnotit narůstající podíl odděleně sbíraných složek komunálního 

odpadu. 

 

Svoz tuhého komunálního odpadu provádí firma Služby města Jihlavy s.r.o. Svoz odpadu se 

provádí 1 x za 14 dní. Obec podporuje občany v třídění odpadů. V obci jsou kontejnery na bílé a 

barevné sklo a na plasty. Také je 2 x za rok pořádán svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  

Obec Šimanov se z ekologického hlediska také potýká s problémem opětovného znečišťování 

vzduchu ze spalování pevného paliva různé kvality a bohužel i odpadků v topných systémech 

rodinných domů. 

Obec se snaží bojovat proti vzniku černých skládek. V katastru obce jsou umístěny cedule se 

zákazem skládky. V obci je dlouhodobá problematika starých ekologických zátěží – skládky odpadu 

různé míry nebezpečnosti z minulé doby. Je zde také dosud neřešená obtížná problematika zacházení a 

využití biologicky recyklovatelného komunálního odpadu.  

 

V obci je vysoké radonové riziko – 24,6. 

 

2.6.2. Obecní lesy a rybníky 

Obecní lesy se rozkládají na celkové výměře 56,25 ha. Obec má vypracovaný lesní hospodářský 

plán na období 2008 – 2017. Je počítáno s maximální celkovou výší těžeb 4857 m3. Minimální rozsah 

výchovy do 40 let je 18,08 ha, z toho prořezávky 9,72 ha. 

Strategie hospodaření je následující: 

- Výchovné zásahy do 40 let (probírky) 8,36 ha- plošný podíl dle roků (5 let) - 1,5 ha; 1,5 ha; 

1,5 ha;1,5 ha; 2,36- očekávaný objem těžby 30 m3 v každém roce, poslední 60 m3, celkem    

180 m3 
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- Prořezávky v roce 2010 - 2,45 ha, v roce 2011- 4,95, v dalším období do konce platnosti LHP 

2,32 ha 

- Výchovné těžby nad 40 let – cílem je zpevnění porostních skupin a umožnění přirozeného 

zmlazení dle jednotlivých hospodářských souborů, těžební objem je v roce 2011 321 m3, 

v dalších jednotlivých letech očekávaný objem těžeb 80 m3, celkem 640 m3. 

- Obnovení těžby - předpokládá se hlavně podrostní způsob těžeb v maximálním využití 

přirozené obnovy, popř. násečný způsob pro vnos melioračních a zpevňujících dřevin.   

Těžba obnovní v roce 2011 - 125m3 

Očekávané těžby 2012 porost 3B 9- 80 m3 

                            2013 porost 3A11 150 m3 

                            2014 porost 1D12 100 m3 

                            2015 porost 2 A9 50 m3 

- Nahodilá těžba – škodlivý abiotičtí a biotičtí činitelé – vítr, sníh, kůrovec - snaha o přípravu 

porostů v rámci výchovných těžeb, stabilizace porostních plášťů. 

Cílem strategie je trvale udržitelné hospodaření se snahou o efektivní využití produkční funkce 

lesa. Zároveň je občanům obce dána možnost výroby palivového dříví. A v neposlední řadě rovněž 

lesy obce Šimanov plní mimoprodukční funkce lesa hlavně vodohospodářskou (zdroj pitné vody pro 

obec) a rovněž rekreační.   

 

Na katastrálním území obce se nachází 6 významnějších rybníků, z toho 3 obecní uprostřed 

vesnice. Obec nechává zpracovat projektovou dokumentaci na odbahnění a rekonstrukci těchto 

rybníků, protože se nachází ve velmi špatném stavu. Jsou silně poznamenány letitými nánosy.   

 

2.6.3. Chráněná území 

V území obce se nachází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000, ptačí oblast ani 

maloplošná zvláště chráněná území se na území obce nenachází.  

 

Přibližně 500 m jižně od Šimanova se nachází evropsky významná lokalita Šimanovského 

rašeliniště. Jedná se o částečné údolní i svahové rašeliniště v nadmořské výšce okolo 605 m n. m. a 

rozloze asi 4 ha. Je zde zbytek svahového prameništního rašeliniště a rašelinných luk s výskytem řady 

vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Rašeliniště je důležitá lokalita ohrožených 

rašeliništních druhů mechorostů.  

Posláním přírodní rezervace je zachování a udržení cenných lučních, rašeliništních a mokřadních 

společenstev s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zabezpečení podmínek pro 

trvalou existenci populací ohrožených taxonů a zamezení všech vlivů, negativně zasahujících do 
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ekologické stability a druhové diverzity zvláště chráněného území. Datum vyhlášení rezervace je 27. 

května 1999. Nejvýznamnější rostliny jsou bařička bahenní (Triglochin palustre), tolije bahenní 

(Parnassia palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice blešní (Carex pulicaris), 

ostřice přioblá (Carex diandra). Nejvýznamnější živočichové jsou bekasina otavní (Gallinago 

gallinago), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), čejka chocholatá 

(Vanellus vanellus), cvrčilka zelená (Locustella naevia).  

 

Asi 500 m severozápadně směrem od obce Šimanov pod vrchem Strážník (713 m n. m.) se nachází 

přírodní lokalita Hajnice. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí oznámil návrh na 

vyhlášení této oblasti za zvláště chráněné území a to v kategorii přírodní památka. Navrhovaná 

přírodní památka Hajnice (dále jen „PP“) se rozkládá v kraji Vysočina, v okrese Jihlava, v 

katastrálním území Branišov, Šimanov a Kalhov. Předpokládaná celková výměra navrhované památky 

je přibližně 31,7 ha. Předmětem ochrany navrhované PP bude mozaika lučních společenstev, remízků 

a tůní v harmonicky utvářené kulturní krajině, význačné stanoviště nebo místo výskytu zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů. Dlouhodobým cílem ochrany území bude zachování komplexu 

vlhčích luk, smilkových trávníků, kamenných snosů, křovinatých remízků, tůní, pramenišť a lučních 

lad v okolí rybníka Hajnice se zvláštním zřetelem na přítomnost význačných druhů rostlin a populací 

živočichů, signovaných v současném krajinném kontextu jako zranitelné nebo blízké ohrožení.  

 
 

2.7. Řízení a správa obce 

Obec Šimanov disponuje majetkem v celkové hodnotě cca 26 mil. Kč. Obec hospodaří 

s vyrovnaným rozpočtem nebo s kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji. Přijaté úvěry byly splaceny, 

zbývá pouze poslední, který trvá do roku 2013 a splácí se 80 tisíc ročně. Hospodaření obce je 

každoročně přezkoumáváno pracovníky kontrolní skupiny Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Obec má zkušenosti s čerpáním dotací z veřejných fondů. Nejčastějšími aktivitami investičního 

charakteru byly především stavby místních komunikací.  

Obyvatelé obce by si přáli, aby v budoucnu byl Šimanov zelenou obcí s přitažlivou a čistou 

krajinou, klidným a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy, živou obcí se zájmem 

o akce pro veřejnost a vesnicí se sportovním vyžitím. 

Občané se zajímají o informace z obecního úřadu. Jako zdroj těchto informací slouží nejčastěji 

obecní rozhlas, úřední deska, nástěnky a internetové stránky obce.  

 

Řízení a správa obce je vykonávána v budově bývalé obecní školy. Technický stav budovy je 

velice špatný a zvláště střecha, rozvody energie, topení a vody jsou v havarijním stavu. Budova je 

vlhká, není odizolovaná. Je nezbytná rozsáhlá rekonstrukce objektu. 
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V minulém volebním období se během 4 let ve vedení obce vystřídalo 5 starostů. Obec dočasně 

vedl stanovený správce a byly vyhlášeny zvláštní komunální volby. Tato situace zbrzdila rozvoj obce 

a během této doby se nevyužilo všech dostupných grantů a dotací, které by obec mohla získat. Cílem 

zastupitelstev obce by mělo být zamezení opakování této situace, stabilizace obce a motivace občanů 

k zapojení do veřejného života a správy obce. 
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3. SWOT analýza obce 

SWOT analýza je metodou používanou pro jednoduchou, výstižnou a pokud možno vyčerpávající a 

objektivní charakteristiku silných a slabých stránek zkoumaného objektu (Strong points, Weak points) 

a jeho možných příležitostí a ohrožení (Opportunities, Threats).  

Silné stránky zahrnují veškeré komparativní (srovnávací) a konkurenční výhody obce pro 

nejrůznější typy rozvojových aktivit. Slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují 

tyto aktivity. Akcentováním silných stránek a odstraňováním nebo alespoň omezováním slabých 

stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných 

ohrožení. 

Specifikování silných a slabých stránek je považováno za vnitřní analýzu situace v obci, která má 

za účel stanovit možnosti a potenciál obce. Obec zpravidla má možnost faktory vnitřní analýzy 

ovlivňovat. Naopak příležitosti a ohrožení přicházejí většinou z vnějšího prostředí a obec má 

omezenou nebo žádnou možnost tyto faktory ovlivnit. 

 

V rámci strategického plánování obce Šimanov byly zpracovány 3 SWOT analýzy vycházející z 

analytických poznatků a rozborů. Obsah a zaměření SWOT analýz se tématicky shoduje se třemi 

zvolenými problémovými okruhy specifikovanými dále. 

 

3.1. Obyvatelstvo a lidský potenciál (zaměstnanost, podnikání, kultura, 

sport) 

Silné stránky Slabé stránky 
� vypracovaný plán kulturních akcí 

� každoroční letní prázdninová akce 

� vzrůstající členská základna sboru 

dobrovolných hasičů 

� digitální katalogizace knihovny 

� veřejný přístup na internet 

� dobré věkové poměry populace obce 

� balíčky seniorům k významným životním 

jubileím  

� nevyhovující budova hasičské zbrojnice 

� chybějící skladové prostory pro zásahové 

obleky a příslušenství 

� vysoká nezaměstnanost 

� omezené možnosti sportovních a 

volnočasových aktivit 

� absence většího zaměstnavatele v obci 

� rostoucí počet drobných krádeží 

� chybějící zařízení kavárenského typu 

s příjemným posezením 
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Příležitosti Hrozby 

� zřízení společenského sálu s příslušným 

zázemím 

� vybudování rekreační a odpočinkové zóny na 

pozemku „před hostincem“ 

� rozvoj kulturních a sportovních aktivit 

umožňující využití volného času obyvatel 

obce, zejména dětí a mládeže 

� zkvalitnění technického stavu sportovišť a 

vybavenosti  

 

� stárnutí populace – zhoršování věkových 

poměrů 

� nedostatečná podpora rozvoje malých firem a 

OSVČ 

� zvýšený výskyt sociálně patologických jevů 

� odchod prosperujících podnikatelů 

 

 

3.2. Správa obce a veřejné služby (řízení a správa obce, školství, sociální 

péče,  zdravotnictví) 

Silné stránky Slabé stránky 

� blízkost střediskové obce se zdravotním, 

školským zázemím 

� fungující obecní internetové stránky 

� každoroční vyrovnaný rozpočet 

� nezadluženost obce 

� nízká existence sociálně problémových lidí 

� neschválený územní plán 

� špatný stav budovy obecního úřadu, zejména 

střechy 

� nízké příjmy obce 

� omezené finanční zdroje na realizaci všech 

potřebných projektů 

 

Příležitosti Hrozby 

� oprava stávající budovy OÚ ve víceúčelové 

zařízení 

� oprava nemovitosti „mlékárny“ – využití 

jako sklad zahradní techniky a nářadí 

� schválení územního plánu obce 

� spolupráce s občany na stabilizaci obce 

� spolupráce obce s významnými regionálními 

i celostátními institucemi 

� růst daňových výnosů v souvislosti 

s rostoucím počtem obyvatel obce 

� existence finančních podpor ze strukturálních 

fondů EU a Kraje Vysočina 

� nedostatečná práce s mládeží a důchodci 

� zvyšování cen na trhu práce a materiálu 

� změna politiky státu vůči obcím 

� snižující ochota obyvatel podílet se na dalším 

rozvoji obce 

� nedostatek vlastních zdrojů na dofinancování 

projektů 

� nepříznivý vývoj daňového systému pro obce 

� nadměrný růst zadluženosti obce 
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� dostupnost středních a vysoké školy 

v regionu 

� efektivnější komunikace veřejné a soukromé 

sféry s využitím informačních technologií 

 

3.3. Životní prostředí a infrastruktura (dopravní a technická) 

Silné stránky Slabé stránky 

� zpracovaný lesní hospodářský plán až do 

roku 2017 

� pravidelná péče o lesní porost  

� blízkost dálnice D1 

� uspokojivá poloha obce, blízkost větších 

měst 

� mírně rostoucí počet obyvatel 

� dostatek stavebních parcel k rozvoji obce 

� zásoba kvalitní pitné vody 

� čisté ovzduší 

� fungující systém svozu odpadů 

� oblast s dobře zachovaným životním 

prostředím 

� dostačující výměra obecních lesů 

� Šimanovské rašeliniště 

� podprůměrné množství emisí 

� posílené vedení elektrické energie 

� veřejný vodovod a kanalizace v majetku a 

správě obce 

� absence podniku ohrožující životní prostředí 

 

� zanesené rybníky v intravilánu obce 

� v případě požáru chybí v obci vodní nádrž   

� špatný stav některých místních komunikací 

� nezasíťované stavební pozemky 

� neupravený pozemek p.č. 544/1 (bývalá 

skládka KSUS) 

� několik neupravených obecních prostranství 

� tok z „Kubásky“ je svedený do kanalizace 

� ekologická zátěž z minulosti 

� černé skládky komunálního odpadu 

� dopravní obslužnost obce 

� nedostatek turistických tras 

� některé části kanalizačního řádu jsou 

v horším stavu 

� malá kapacita ČOV vzhledem k mírně 

stoupajícímu počtu obyvatel 

� nemožnost provádět zimní údržbu vozovek 

vlastními silami 

� problém při řešení bioodpadu 

� spalování pevného paliva různé kvality a 

odpadků v rodinných domech 

� zvýšená hladina radonu 

� špatné osvětlení veřejné autobusové zastávky 

� chybějící mobiliář 

Příležitosti Hrozby 

� zalesnění zemědělských parcel v těsné 

blízkosti lesa  

� podání žádosti o komplexní pozemkové 

� zasíťování stavebních pozemků 

� kalamitní počasí 

� ovlivnění vodního režimu a lesního fondu 
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úpravy 

� dostatek stavebních parcel pro rozvoj obce 

� úprava vzhledu obce 

� vytváření odpočinkových ploch pro občany a 

návštěvníky 

� posílit turistickou propagandu obce 

� výstavba chodníků 

� obnova místních komunikací 

� odbahnění soustavy rybníků 

� vyhlášení lokality Hajnice přírodní památkou 

� třídění odpadů na standardní úrovni – možné 

zlepšení 

� plynofikace obce 

� odvoz bioodpadu do blízké bioplynové 

stanice ve Větrném Jeníkově 

� zesílení pozic ochrany přírody a krajiny 

v důsledku implementace práva ES 

� vybudování cyklotrasy 

� využívání obnovitelných, příp. alternativních 

zdrojů energie 

v důsledku předpokládaných globálních 

klimatických změn 

� nerespektování principů trvalé udržitelnosti 

rozvoje 

� výstavba větrných a fotovoltaických 

elektráren 

� nezájem státní správy a samosprávy na 

realizaci územního systému ekologické 

stability 

� šíření invazních plodin (netýkavka, 

bolševník) 

� nedostatečné tempo realizace KPÚ 

� nedostatečná segregace cyklistické dopravy 

od automobilové 

� potencionální hrozba možného zhoršování 

kvality vody 

� zdražování služeb za odpady 

� omezování veřejné autobusové dopravy 
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4. Vize obce a globální cíl 

Strategická vize rozvoje obce Šimanov je základní strategickou orientací deklarující čeho chce 

obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu dosáhnout. Strategická vize rozvoje je 

charakteristická komplexním pohledem na obec. Globální cíl pak stručně vymezuje základní cestu a 

výsledek rozvojového procesu. 

 

4.1. Strategická vize rozvoje 

Strategická vize rozvoje obce Šimanov je politickým konsensem a všeobecnou dohodou o zaměření 

jejího dalšího rozvoje. Opírá se o sociálně-ekonomickou analýzu všech podstatných složek života obce 

a SWOT analýzu, která shrnula silné a slabé stránky rozvoje obce a její rozvojové příležitosti a možná 

ohrožení. Také vychází ze znalostí a zkušeností vedení obce a opírá se o představy a přání obyvatel. 

Stanovená vize deklaruje střednědobé cíle a rozvojové záměry obce a je v souladu s vizí regionálních 

strategických dokumentů. 

 

Obec Šimanov, ve spolupráci se strategickým týmem, přestavuje tuto vizi rozvoje obce: 

 

 

 

 

� V horizontu Rozvojového strategického dokumentu obce chce být obec Šimanov 
prosperující obcí s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje obce, s hezkým prostředím, 
poskytující venkovské bydlení, s přitažlivou krajinou nabízející možnosti pro aktivní 
odpočinek v přírodě, klidným a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské 
vztahy a pestrý společenský život.  

� Chce být aktivní obcí vytvářející dobře fungující celek, dobře se prezentující  navenek, 
s vysokou úrovní bezpečnosti pro obyvatelstvo, obcí s čistotou, pořádkem a estetickým 
vzhledem všech svých částí. 

� Obec chce upevňovat trend území, založený na smyslu pro pořádek a pracovitosti 
spokojených občanů. Rovněž se Šimanov chce stát kvalitním podnikatelským prostředím 
nabízejícím dobré možnosti pro start a rozvoj malého podnikání, prostředím s pevnými 
vazbami založenými na efektivní komunikaci přispívající k prosperitě obce. Dále chce 
vyvíjet aktivitu k systematickému zapojení obce do regionálního cestovního ruchu. 

� Ke zlepšování spokojenosti občanů i k prosperitě obce bude pomáhat s rozvojem 
volnočasových aktivit. Dlouhodobou spoluprací a partnerstvím mezi veřejnou sférou, 
podnikatelskými subjekty a veřejností budou vytvořeny předpoklady kvalitního trávení 
volného času pro všechny skupiny obyvatel i návštěvníky obce a zajištěny příležitosti 
dostačujícího sportovního a kulturního vyžití. 



Rozvojový strategický dokument obce Šimanov 

25 

 

4.2. Globální cíl 

Pro naplnění strategické vize rozvoje si obec Šimanov stanovuje tento globální cíl: 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné výstižné logo pro obec: 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Problémové okruhy 

Rozvoj obce se opírá o tyto základní strategické oblasti: celkovou úroveň, fungování a obraz obce, 

ekonomiku, obyvatelstvo a lidský potenciál obce, infrastrukturu a životní prostředí. V rámci 

strategického plánování rozvoje obce v Šimanově byly stanoveny tři problémové okruhy, které tvoří 

základní pilíře dlouhodobého rozvoje obce: 

 

čís. Označení Název 

1. O Obyvatelstvo a lidský potenciál 

2. S Správa obce a veřejné služby 

3. I Životní prostředí a infrastruktura 

 

 

4.4. Obyvatelstvo a lidský potenciál 

První okruh nazvaný Obyvatelstvo a lidský potenciál zahrnuje oblasti aktivit spadajících do 

pracovního nebo volného času obyvatel obce, tzn. podnikatelská činnost občanů na území obce a 

              Obec Šimanov 

                   místo příjemné pro život  

              na venkově 

Vytvořit ze Šimanova příjemné a bezpečné místo k životu s kvalitním 
životním prostředím a estetickým vzhledem všech svých částí ve 
spolupráci s občany, s přitažlivou a čistou krajinou. Místo podporující 
rozvoj podnikatelských činností, se zájmem o upevňování přátelských 
vztahů mezi obyvateli, o rozšiřování nabídky volnočasových aktivit                    
a o udržování tradičních kulturních a společenských akcí na území obce. 
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ostatní ekonomická činnost ovlivňující život v obci, zaměstnanost a zaměstnatelnost občanů, otázka 

rozvoje osobnostního potenciálu občanů, podmínky volnočasových aktivit obyvatel, sportovního, 

společenského a kulturního vyžití v obci. 

Obec v rámci podpory malého podnikání bude iniciovat projekty, které nepřímou formou povedou 

ke zvýšení konkurenceschopnosti a úspěšnosti místních podnikatelů a zvýšení kvality podnikatelského 

prostředí v Šimanově. Zájmem obce je také rozvíjet vzájemnou spolupráci a vytvářet nové partnerské 

vztahy mezi podnikateli a veřejnou sférou. 

Přímou i nepřímou formou budou podporovány aktivity, které pomohou udržet a dále rozvíjet 

tradice pestrého společenského a kulturního dění v obci a které rozšíří nabídku příležitostí aktivního 

trávení volného času obyvatel. V zájmu obce je rovněž rozvíjet a modernizovat zařízení sportovního 

vyžití. V současné době se buduje nové dětské hřiště pro děti do 12 let. Také je potřeba opravit 

stávající budovu obecního úřadu, zejména střechu a upravit její prostory tak, aby zde bylo možné 

pořádat kulturní a sportovní akce. V obci byly pořádány turnaje ve stolním tenisu. Dnes je vybavení 

tělocvičny ve špatném stavu, je potřeba ho obnovit a v případě zájmu obnovit i pořádání turnajů.  

 

4.5. Správa obce a veřejné služby 

Druhý okruh Správa obce a veřejné služby vymezuje činnosti veřejné a neziskové sféry a služby 

občanům, tzn. řízení a správu obce a Obecního úřadu Šimanov (výkon samosprávy a státní správy), 

oblast vzdělávání a v neposlední řadě zajišťování zdravotních a sociálních služeb v obci. 

V tomto směru chce obec i nadále rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi občany a veřejnou sférou, 

zvýšit úroveň a kvalitu práce Obecního úřadu a posilovat image obce.  

Hlavním cílem však je dokončení a schválení územního plánu obce. Na to naváže vytvoření 

„cenové mapy pozemků“. Cenové mapy slouží k oceňování stavebních či jiných pozemků na území 

obce převážně pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro všechny ostatní 

případy, kdy je vyžadováno ocenění podle zvláštního předpisu. Slouží k vyjádření vztahů na trhu s 

nemovitostmi, kde ilustruje dosahovanou úroveň tržních cen jednotlivých druhů nemovitostí v daném 

místě a čase. Respektováním územně plánovacích dokumentací a závěrů územního řízení, přispívá 

nepřímo k podpoře urbanistické a investiční politiky obce či města. Svou informační hodnotou a 

všeobecnou dostupností pomáhá zamezit výskytu spekulativních cen na trhu nemovitostí. 

 

Obecní úřad se bude snažit využívat co nejvíce možností finančních podpor ze strukturálních fondů 

a fondů Kraje Vysočina. Finance obce jsou omezené a finančně náročné projekty lze zvládnout pouze 

s finanční podporou. Je potřeba plně využít dostupných možností.  
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Pod správu obce spadá také sbor dobrovolných hasičů. Pro řádný chod sboru je nutné opravit 

hasičskou zbrojnici a zajistit prostory pro zásahové obleky, příslušenství, vozidlo a historickou 

stříkačku. 

Obecní úřad také chce spolupracovat s příslušnými orgány na zvýšení bezpečnosti obce a to jak 

v okruhu dopravy tak drobné kriminality.  

 

4.6. Životní prostředí a infrastruktura 

Třetí problémový okruh Životní prostředí a infrastruktura řeší otázky dopravní infrastruktury a 

dopravní obslužnosti, technické infrastruktury v obci a také otázky související se zlepšováním 

životního prostředí v Šimanově. 

Úloha obce v této oblasti bude spočívat v opravě místních komunikací, iniciování nebo 

podporování aktivit směřujících k zajištění bezpečné a plynulé dopravy v obci, ke zlepšení obslužnosti 

obce a podmínek autobusové veřejné přepravy osob. 

Obec má dostatek stavebních parcel, ale chybí příslušné zasíťování. Schválený územní plán bude 

řešit možnou výstavbu v obci. Při prodeji stavebních pozemků je nutné nejdříve vybrat ty stavební 

parcely, které doplní volný prostor mezi stávajícími domy, ucelit vzhled obce. Poté vybrat lokalitu, 

kde bude vhodná nová výstavba a zasíťovat ji. Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům 

obce je důležité vybrat správnou lokalitu, optimální variantu vybudování infrastruktury pro více parcel 

najednou.   

V obci se nachází několik neupravených ploch. Je potřeba tyto plochy zrekultivovat, srovnat a 

znovu oset trávou nebo zelení. Také vhodně umístěný mobiliář v podobě laviček a košů pomůže 

k celkovému zlepšení prostředí v obci.   

Nejen z hygienických a legislativních důvodů, ale také v zájmu zlepšení životního prostředí v obci 

je nutné zvýšit kapacitu stávající čistírny odpadních vod nad 200 obyvatel. V některých částech obce 

se musí opravit stávající kanalizace nebo vybudovat novou splaškovou kanalizaci, která by nahradila 

stávající jednotnou kanalizační síť. Dále je třeba vytvořit fungující systém permanentního zajišťování 

technických služeb s patřičným technickým a institucionálním zázemím. 

Podporovány budou také projekty směřující k zajištění čistoty a pořádku v obci, ke zlepšení kvality 

povrchových vod a posílení estetické funkce vodních ploch a toků a k rozvoji veřejných zelených 

ploch na území Šimanova. Realizace projektu soustavy rybníků by zlepšila odtokové poměry v části 

obce, vylepšila estetické prostředí v obci a zároveň by rybníky sloužily jako požární nádrže.    

 Obec bude usilovat o zamezení využívání neekologických forem likvidace odpadů a o vytváření 

podmínek ekologické stability v obci. 

V území obce se nachází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 Šimanovské rašeliniště 

a je zde projednáván návrh na vyhlášení přírodní lokality Hajnice na zvláště chráněné území – přírodní 
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památka. Obec by měla v součinnosti s příslušnými organizacemi usilovat o propagaci těchto území. 

Zároveň je důležité využít možností, které jsou nabízeny, a udržovat tyto důležité lokality, zpřístupnit 

je pro turisty, ve spolupráci se správci území vybudovat naučnou stezku.   
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5. Návrhová část rozvojového strategického dokumentu obce 

Proces tvorby strategického dokumentu je završen fází, v níž se navrhují priority rozvoje, opatření 

a jednotlivé rozvojové aktivity. Strategický tým vymezil ke každému problémovému okruhu několik 

přednostních oblastí, tzv. priorit, ke kterým byl definován specifický cíl. Dalšími kroky pak byly 

určeny cesty, jakými budou cíle dosaženy. 

 

5.1. Priority 

Priority ukazují přednostní směr pro řešení, která by měla vést k naplnění globálního cíle rozvoje, a 

to v členění podle jednotlivých problémových okruhů. V procesu strategického plánování obce bylo 

stanoveno těchto 11 priorit: 

 

 

 

Globální cíl 

Obyvatelstvo a lidský 

potenciál 

Správa obce a veřejné 

služby 

Životní prostředí a 

infrastruktura 

Priority S 

 

� Schválení ÚP 

� Oprava hasičské 

zbrojnice 

� Kvalita činnosti OÚ a 

posílení image 

 

 

 

Priority O 

 

� Oprava střechy OÚ 

� Rekonstrukce budovy 

OÚ 

� Podpora kulturních a 

volnočasových aktivit 

� Rozvoj možností 

sportovního vyžití 

 

 

Priority I 

 

� Oprava místních 

komunikací 

� Oprava a rozvoj 

technické 

infrastruktury 

� Realizace projektu 

soustavy rybníků 

� Úprava veřejných 

prostranství a 

mobiliář 

Priority 
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1. problémový okruh: Obyvatelstvo a lidský potenciál 

• Priorita O1: Oprava střechy obecního úřadu 

• Priorita O2: Rekonstrukce budovy obecního úřadu 

• Priorita O3: Podpora kulturních a volnočasových aktivit 

• Priorita O4: Rozvoj možností sportovního vyžití 

 

2. problémový okruh: Správa obce a veřejné služby 

• Priorita S1: Schválení územního plánu obce 

• Priorita S2: Oprava hasičské zbrojnice 

• Priorita S3: Posílení činnosti obecního úřadu a vytváření podmínek pro vyšší kvalitu 

výkonu veřejné správy a posílení image obce 

 

3. problémový okruh: Životní prostředí a infrastruktura 

• Priorita I1: Oprava místních komunikací 

• Priorita I2: Oprava a rozvoj technické infrastruktury 

• Priorita I3: Realizace projektu soustavy rybníků 

• Priorita I4: Úprava veřejných prostranství a mobiliář 

 

5.2. Specifické cíle a opatření 

Ke každé prioritě vymezeného problémového okruhu byl definován specifický cíl, jehož dosažení 

by mělo být zajištěno pomocí stanovených opatření. Jednotlivá opatření určují způsob naplnění 

příslušné priority. Pro tři problémové okruhy byly definovány následující specifické cíle a opatření. 

 

Obyvatelstvo a lidský potenciál 

O1: Oprava střechy 
obecního úřadu 

O2: Rekonstrukce 
budovy obecního úřadu 

O3: Podpora kulturních a 
volnočasových aktivit 

O4: Rozvoj možností 
sportovního vyžití 

Vypracování projektové 
dokumentace a realizace 

Zlepšení kulturních a 
sportovních podmínek 
v obci, vypracování 
projektu a realizace 

Udržet a dále rozvíjet 
tradice pestrého 
společenského a 

kulturního dění v obci a 
rozšířit nabídku 

volnočasových aktivit 

Zlepšovat nabídku 
sportovního vyžití v obci a 
podporovat rozvoj nových 

aktivit a služeb  
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1. problémový okruh: Obyvatelstvo a lidský potenciál 

• Priorita O1: Oprava střechy obecního úřadu 

⇒ Vypracování projektové dokumentace 

⇒ Výběrové řízení na firmu na opravu střechy 

⇒ Realizace projektu 

 

• Priorita O2: Rekonstrukce budovy obecního úřadu 

⇒ Zlepšení kulturních a sportovních podmínek v obci 

⇒ Vypracování projektové dokumentace 

⇒ Rozvrhnutí priorit a vypracování časového harmonogramu oprav 

⇒ Výběrové řízení na opravy budovy 

⇒ Realizace projektu dle harmonogramu a finančních možností obce 

 

• Priorita O3: Podpora kulturních a volnočasových aktivit 

⇒ Udržet a dále rozvíjet tradici pestrého společenského a kulturního dění v obci a rozšířit 

nabídku volnočasových aktivit 

⇒ Rozvoj kulturní infrastruktury 

⇒ Podpora spolkové činnosti a významných společenských akcí 

⇒ Rozvoj příležitostí aktivního trávení volného času obyvatel 

 

• Priorita O4: Rozvoj možností sportovního vyžití 

⇒ Zlepšovat nabídku sportovního vyžití v obci  

⇒ Podporovat rozvoj nových aktivit  

⇒ Rozvoj sportovní infrastruktury 
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2. problémový okruh: Správa obce a veřejné služby 

• Priorita S1: Schválení územního plánu obce 

⇒ Spolupráce s příslušnými orgány na brzkém schválení územního plánu 

⇒ Spojovací místo mezi úřady a občany 

⇒ Vytvoření „cenové mapy“ pro prodej a správu pozemků 

 

• Priorita S2: Oprava hasičské zbrojnice 

⇒ Vypracování projektové dokumentace 

⇒ Realizace projektu 

 

• Priorita S3: Posílení činnosti obecního úřadu a vytváření podmínek pro vyšší kvalitu výkonu 

veřejné správy a posílení image obce 

⇒ Zvýšení kvality a úrovně práce OÚ 

⇒ Rozvíjení spolupráce a komunikace s veřejností 

⇒ Propagace a posilování image obce 

 

 

 

 

 

Správa obce a veřejné služby 

S1: Schválení územního 
plánu obce 

S2: Oprava hasičské 
zbrojnice 

S3: Posílení činnosti 
obecního úřadu a image 

Spolupráce s příslušnými 
orgány 

Vypracování projektové 
dokumentace, realizace 

projektu 

Zvýšit úroveň a kvalitu 
práce OÚ, rozvíjet 

spolupráci a komunikaci 
s veřejností, posilování 

image obce 
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3. problémový okruh: Životní prostředí a infrastruktura 

• Priorita I1: Oprava místních komunikací 

⇒ Zlepšit stav místních komunikací 

⇒ Výstavba a rekonstrukce komunikací a parkovacích ploch 

⇒ Posilování bezpečnosti v obci 

 

• Priorita I2: Oprava a rozvoj technické infrastruktury 

⇒ Rekonstrukce kanalizační sítě 

⇒ Navýšení kapacity čistírny odpadních vod nad limit 200 obyvatel 

⇒ Zajištění technických služeb v obci 

 

• Priorita I3: Realizace projektu soustavy rybníků 

⇒ Zlepšení kvality povrchových vod a prostředí v obci 

⇒ Vytvoření požárních nádrží 

⇒ Vypracování projektové dokumentace 

⇒ Získání stavebního povolení 

⇒ Realizace projektu 

 

• Priorita I4: Úprava veřejných prostranství a mobiliář 

Životní prostředí a infrastruktura 

I1: Oprava místních 
komunikací 

I2: Oprava a rozvoj 
technické infrastruktury 

I3: Realizace projektu 
soustavy rybníků 

I4: Úprava veřejných 
prostranství a mobiliář 

Zlepšit stav místních 
komunikací a možností 

parkování 

Stabilizovat kanalizační 
a vodovodní systém 

Zlepšení kvality 
povrchových vod a 
vytvoření požární 

nádrže. Vypracování 
projektové 

dokumentace, získání 
stavebního povolení a 

realizace projektu  

Rekultivace vybraných 
neudržovaných ploch, 

umístění mobiliáře  
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⇒ Rekultivace vybraných neudržovaných ploch 

⇒ Osetí a osázení zelení 

⇒ Umístění mobiliáře – lavičky, odpadkové koše 

 

5.3. Charakteristika aktivit strategického dokumentu 

 

Jednotlivá opatření byla dále konkretizována do rozvojových aktivit, které určují, jak budou 

jednotlivá opatření naplňována a jakých výstupů bude při jejich realizaci dosaženo, v jakém termínu a 

s jakou odhadovanou finanční náročností, kdo je garantem dané rozvojové aktivity a s kým bude při 

realizaci aktivity navázána spolupráce, jaký přínos lze splněním aktivity očekávat a jakým cílovým 

skupinám je určen. 

U jednotlivých aktivit byl proveden odhad finančních nákladů potřebných k jejich realizaci. 

Způsob získání číselných hodnot je závislý na povaze konkrétní rozvojové aktivity a na dostupnosti 

potřebných údajů. Ve většině případů jde o celkové odhadované náklady bez dělení na jednotlivé 

zdroje financování. U některých rozvojových aktivit se předpokládá využití spolufinancování ze 

zdrojů Evropské unie nebo zdrojů národních fondů. V případě několika rozvojových aktivit byla 

částka odhadnuta jen orientačně a u několika aktivit nebylo možné finanční nároky odhadnout vůbec. 

Tyto údaje budou upřesněny v budoucnu, tedy po konkrétní specifikaci realizačních výstupů závislých 

na budoucích potřebách, po zpracování příslušné projektové dokumentace apod. 

 



Problémový okruh: Obyvatelstvo a lidský potenciál 
       

Aktivity/Projekty Realizační výstupy Cílové skupiny 
Garanti a 
spolupráce 

Termín 

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(Kč bez DPH) 

Očekávaný přínos 

Opatření: O1: Oprava střechy obecního úřadu 

Vypracování projektové dokumentace projekt 2011 15 000 

Získání patřičných povolení k realizaci dokumentace 2012 1 000 

Realizace projektu nová střecha 

občané, obec 
obec, 

projektant, 
vybraná firma 

2012 
600 000 
(dotace) 

viz. budova OÚ 

Opatření: O2: Rekonstrukce budovy obecního úřadu 
Vypracování projektové dokumentace projekt 2011 94 000 

Rozvrhnutí priorit a vypracování časového 
harmonogramu oprav 

2012 

Získání patřičných povolení k realizaci 2012 

bez fin.nároků 

Postupná realizace projektu 

zrekonstruovaná 
budova OÚ 

občané, obec 
Obec, 

projektant, 
stavební firma 

harmonog. 
2 500 000 
(dotace) 

Bezbariérové zpřístupnění, kulturní a 
sportovní zázemí,vytápění budovy, 

nová sociální zařízení, 
elektroinstalace, odvlhčení zdiva, 

oprava omítek, výměna oken 

Opatření: O3: Podpora kulturních a volnočasových aktivit 

Rekonstrukce a modernizace kulturních 
prostor 

zrekonstruované a 
modernizované 

prostředí 

 
 
 
 

Obec, 
projektant, 

stavební firma 
2013-2016 

viz. 
rekonstrukce 

OÚ 

Zlepšení podmínek pro společenský a 
kulturní život v obci 
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Podpora spolkové činnosti 

obec bude 
podporovat místní 

spolky, kluby, 
zájmové organizace 

Obec průběžně 
dle činnosti a 
schválených 
požadavků  

Podpora kulturních a společenských akcí 

Uspořádání 
kulturních a 

společenských akcí 
dle plánu kulturní 

komise 

průběžně 
80 000 
(dotace) 

Udržení tradic, zvýšení kvality spol. 
života, rozvoj lidských zdrojů, 

rozvíjení kreativity u dětí 

Uspořádání dne rodáků setkání občanů 

občané, 
návštěvníci 

Obec, kulturní 
komise 

po 
rekonstrukci 

15 000,-  rozvoj lidských zdrojů, obnovení 
kontaktů 

Modernizace knihovny zlepšení vybavení Obec 2013-2016 25 000 
Osobnostní rozvoj občanů, zlepšení 

podmínek pro půjčování knih 

Podporování rozvoje využívání informačních 
technologií v obci 

spolupráce s 
poskytovateli ICT 

služeb 

občané 
obec, 

poskytovatelé 
služeb 

průběžně bez fin.nároků 
zlepšení podmínek pro 

vysokorychlostní připojení k internetu 
obyvatel obce 

Opatření: O4: Rozvoj možností sportovního vyžití 

Vytvoření prostor pro zájmovou činnost 
prostory tělocvičny 

viz. 
rekonstrukce 

OÚ 

Vybudování nebo inovace víceúčelového 
hřiště 

funkční hřiště 

2013-2016 

dle projektu 

Vylepšit vybavení stávající "tělocvičny" 
koupě nového 
sportovního a 

zábavního zařízení 

občané, 
návštěvníci 

obec 

2012 20 000 

zlepšení sportovního a volnočasového 
vyžití obyvatel, zvýšení atraktivity 

obce 
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Problémový okruh: Správa obce a veřejné služby 
         

Aktivity/Projekty Realizační výstupy Cílové skupiny 
Garanti a 
spolupráce 

Termín 

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(Kč) 

Očekávaný přínos 

Opatření: S1: Schválení územního plánu obce 
Aktivní spolupráce s příslušnými orgány 

Zajištění asistence při projednávání ÚP 
územní plán 

obec, 
zpracovatel 

projektu 
průběžně 

 
administrativní 

náklady 

zachování a rozvoj přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot, 

zachování rázu vesnice, komplexní 
řešení stanovení způsobu využití 

území 

Vytvoření cenové mapy pozemků cenová mapa 

občané, obec 

obec, 
zhotovitel 

2012-2013 10 000 
vytvoření podkladu a konceptu pro 

trh s pozemky 

Opatření: S2: Oprava hasičské zbrojnice 
Vypracování projektové dokumentace projekt 5 000 
Získání patřičných povolení k realizaci dokumentace 1 000 

Realizace projektu 
zrekonstruovaná 

budova 

obec, členové 
SDH, občané 

 
obec, 

projektant, 
vybraná firma 

2012-2014 

400 000 
(dotace) 

zkvalitnění práce SDH, zlepšení 
zabezpečení majetku 

Opatření: S3: Posílení činnosti OÚ a posílení image obce 

Vybudování zpevněných ploch v okolí OÚ zpevněné plochy 
občané, 

návštěvníci 
obec, firma 2012-2013 dotace 

zlepšení okolí obecního úřadu, 
komfortnější parkování 

Umístění znaků na příjezdové komunikace do 
obce 

tři vítací poutače se 
znakem obce 

občané, 
návštěvníci 

obec 2012 
30 000 
(dotace) 

propagace obce 

Vzdělávání představitelů obce a zaměstnanců 
absolvované kurzy, 

semináře 

představitelé 
obce, 

zastupitelstvo, 
zaměstnanci OÚ 

obec, 
vzdělávací 
instituce 

průběžně 
max. 6 000  

za rok 

zkvalitnění práce OÚ, zvyšování 
odborné kvalifikace, získání 

zkušeností 
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Zdokonalování systému informování 
veřejnosti o činnosti OÚ 

vydávání obecních 
letáků nebo 

zpravodaje, využití 
úřední desky, 

nástěnek a www 
stránek 

obyvatelé obce obec průběžně 5 000 ročně 
zjednodušení komunikace, udržování 
a zvyšování úrovně informovanosti 

občanů 

Kontrola hospodaření obce (pravidelné 
audity) 

provedené audity 
zástupci obce, 

občané 
obec, auditor každoročně 

bez. finan. 
nákladů 

zefektivnění systému hospodaření 
obce, průhlednost a správnost 
účetních postupů, vyšší důvěra 

občanů  

Propagace obce 

propagační 
materiály, 

upomínkové 
předměty, 

upomínková DVD 
z kulturních akcí v 

obci 

obyvatelé obce, 
regionu, ČR, 

investoři 
obec průběžně 2 000 ročně 

propagace obce, zvýšení 
informovanosti a povědomí o obci 

         

Problémový okruh: Správa obce a veřejné služby 
         

Aktivity/Projekty Realizační výstupy Cílové skupiny 
Garanti a 
spolupráce 

Termín 

Odhad 
finanční 

náročnosti 
(Kč) 

Očekávaný přínos 

         

Opatření: I1:Oprava místních komunikací 

Opravy stávajících komunikací 
opravené 

komunikace 
každoročně dotace 

zlepšení stavu komunikací, zvýšení 
bezpečnosti dopravy 

Výstavba chodníků 
chodníky podél 
„hlavních“ silnic  

2015-2016 dotace 
zvýšení bezpečnosti dopravy, 

zejména chodců 

Výstavba zpevněných ploch 
zpevněná plocha 

pro občasné 
parkování 

občané a 
návštěvníci obce 

obec a zvolené 
firmy 

2012-2013 dotace 
využívání  doposud neupravené 

plochy, zvýšení parkovacích ploch 
obce, zlepšení průjezdu části obce  
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Opatření: I2: Oprava a rozvoj technické infrastruktury 

Rozšíření místního rozhlasu 
opravený a funkční 

rozhlas 
obyvatelé obce 2012-2013 

80 000 
(dotace) 

zkvalitnění systému komunikace a 
zvýšení informovanosti občanů 

Rozšíření místního veřejného osvětlení a 
výměna svítidel 

nová svítidla 
občané, 

návštěvníci 
2012-2013 

130 000 
(dotace) 

úspora energie, zlepšení podmínek 
viditelnosti v obci 

Rekonstrukce a opravy částí stávající 
kanalizační sítě 

opravená 
kanalizační síť 

2014-2016 dotace 

Oprava okolí budovy vodojemu 
opravené okolí 

vodojemu 
2012 20 000 

Navýšení kapacity stávající ČOV 
ČOV s vyšší 

kapacitou 

obyvatelé a 
ekonomické 

subjekty v obci 

obec, vybraná 
firma 

2014-2016 dotace 

zlepšení životního prostředí v obci, 
zlepšení funkčnosti zařízení  

Opatření: I3: Realizace projektu soustavy rybníků 
Vypracování projektové dokumentace projekt 185 000 

Získání stavebního povolení dokumentace 

obec, 
projektant 

obec 
2012 pouze 

administrativní 
náklady 

Realizace projektu funkční rybníky 

obec, občané 

obec, vybraná 
firma 

2013-2016 
5 000 000 
(dotace) 

zlepšení odtokových poměrů v části 
obce, vybudování požárních nádrží, 

zlepšení životního a estetického 
prostředí v obci 

Opatření: I4: Úprava veřejných prostranství a mobiliář 

Vybudování a obnova odpočinkových zón        
v obci 

odpočinkové a 
klidové zóny 

obyvatelé, 
návštěvníci 

obec, zvolená 
firma 

2012-2013 dotace 
zlepšení životních podmínek v obci, 

zlepšení životního a estetického 
prostředí v obci 

Komplexní pozemkové úpravy dokumentace KPÚ obyvatelé obec, Mze ČR 2012-2016 
bez finan. 

nároků 
(hrazeno MZe) 

zlepšení podmínek pro efektivní 
systém plánování a realizace 

pozemkových úprav v katastru obce 

Rekultivace vybraných neudržovaných ploch upravená obec dotace 

Stabilizace a rozvoj systému zeleně nová zeleň v obci dotace 

Umístění mobiliáře 
lavičky, odpadkové 

koše, nástěnky, 
stojany na kola 

obec, vybraná 
firmy 2012-2013 

dotace 

Likvidace případných černých skládek čistá upravená obec 

obyvatelé, 
návštěvníci 

obec průběžně 10 000 

zlepšení životních podmínek v obci, 
zlepšení životního a estetického 

prostředí v obci 
zkulturnění zarostlých částí obce, 

zvýšení stability krajiny 
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Poznámky: 

� U rozvojových aktivit, u kterých je v rámci odhadu finanční náročnosti projektu uvedeno „dotace“, bude dle vyhlášených dotačních programů Kraje 

Vysočina, jednotlivých ministerstev ČR, programů Evropské unie nebo programů jiných poskytovatelů dotací zkoumáno, zda projekty odpovídají 

podmínkám jednotlivých výzev a zda obcí mohou být naplněna kritéria pro udělení dotace. Bude-li existovat reálný předpoklad úspěchu ve výběrovém 

řízení, bude podána žádost o dotaci, která by v případě schválení mohla obci přinést úsporu uznatelných výdajů na danou investici. 

� Časové určení jednotlivých aktivit, jejich finanční náročnost a jiné položky budou postupně upřesňovány, a to zejména po zpracování příslušné projektové 

dokumentace k projektu, dále podle finančních možností obce a v neposlední řadě v závislosti na aktuálních dotačních příležitostech.  

� U některých finančně náročných investičních akcí obec počítá se spolufinancováním projektů z rozpočtu kraje nebo z národních a evropských fondů. V 

případě, že žádost o poskytnutí dotace bude zamítnuta, bude nutné z důvodu omezené výše vlastních finančních prostředků obce přistoupit k úpravě 

jednotlivých rozvojových aktivit, a to z hlediska rozsahu dané investiční akce nebo jejího časového určení nebo její realizace vůbec. 

� Projekty, jejichž realizace nebude v plánovacím období let 2011 – 2016 možná z důvodu omezených finančních prostředků obce, budou přesunuty do 

následujícího plánovacího období. 



 

6. Realizační část rozvojového strategického dokumentu obce 

 

6.1. Implementace strategického dokumentu 

Po zpracování Rozvojového strategického dokumentu obce následuje implementace strategie. Jde o 

další fázi strategického řízení rozvoje, která zahrnuje tři skupiny činností: 

1. realizaci stanovených rozvojových aktivit, 

2. monitoring průběhu a výsledků realizace plánu, 

3. zpětnou vazbu, resp. aktualizaci plánu. 

Garantem úspěšného průběhu implementační fáze strategického dokumentu je Zastupitelstvo obce 

Šimanov, které nese odpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit, vyhodnocování průběhu realizace 

plánu a přijímání příslušných opatření k udržení aktuálnosti strategického dokumentu. 

 

Za účelem zajištění fungujícího a pružného systému informování zastupitelstva obce a veřejnosti v 

procesu strategického řízení rozvoje obce budou starosta a místostarosta obce ustaveni osobami, které 

budou odpovědné za zpracování a předkládání průběžných Zpráv o postupu při implementaci 

strategického dokumentu (dále také jen „průběžné zprávy“). Tyto zprávy budou zpracovány 

minimálně 1x ročně a bude s nimi seznámeno zastupitelstvo a veřejnost.  

Starosta obce může pověřit člena zastupitelstva jako osobu zodpovědnou za zpracování a 

předkládání průběžných zpráv a akčního plánu.  

 

6.1.1. Realizace stanovených rozvojových aktivit 

Samotná realizace strategického dokumentu bude probíhat formou akčního plánu vypracovávaného 

každoročně na začátku nového roku, nejdéle však do konce měsíce února. Akční plán bude zahrnovat 

pouze ty položky strategického plánu, které spadají do daného časového období a mohou být zajištěny 

z dostupných zdrojů financování. Klouzavým způsobem budou akční plány v průběhu jednotlivých 

období aktualizovány, budou přidávány nové a dosud nerealizované aktivity a naopak již uskutečněné 

položky budou z akčního plánu vyřazovány. Činnost starosty a místostarosty obce při realizaci plánu 

bude spočívat zejména ve výběru a podrobné specifikaci rozvojových aktivit a jejich zpracování do 

akčních plánů. 

 

6.1.2. Monitoring pr ůběhu a výsledk ů realizace strategického dokumentu 

Starosta a místostarosta obce minimálně jednou ročně provede zhodnocení, jak jsou jednotlivá 

opatření strategického dokumentu realizována, která opatření jsou neadekvátní dané situaci, která 
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opatření lze již z dokumentu vyřadit, která je třeba přehodnotit či nově doplnit apod. Výsledky 

hodnocení budou zahrnuty do průběžné zprávy a zveřejněny obyvatelům obce. 

 

Úkolem starosty a místostarosty obce v této fázi je především sledovat realizaci plánovaných 

rozvojových aktivit, zhodnotit úspěšnost realizace aktivit a tyto poznatky zahrnout do průběžné 

zprávy. 

 

6.1.3. Aktualizace dokumentu  

Rozvojový strategický dokument obce by měl být „živým“ dokumentem v průběhu celého období, 

pro které je sestavován. Aby byl využitelný pro potřeby plánování rozvoje a realizaci rozvojových 

aktivit v každém okamžiku svého „života“, je třeba průběžně udržovat jeho aktuálnost a v závislosti na 

měnících se podmínkách přizpůsobovat obsah dokumentu stávajícím možnostem a naplánovaným 

cílům obce. K zajištění aktuálnosti dokumentu přispívají akční plány. 

Jestliže nastanou výrazné změny ve výchozích podmínkách nebo v jiných důležitých 

předpokladech pro splnění plánu, které by vedly k nepoužitelnosti nebo nereálnosti podstatné části 

strategického plánu, bude nutné přistoupit k provedení úprav samotného strategického dokumentu 

rozvoje. 

Úlohou starosty a místostarosty (nebo pověřených členů zastupitelstva) je navrhovat potřebné 

změny a úpravy v jednotlivých částech textu tak, aby byla zajištěna aktuálnost a využitelnost 

strategického dokumentu. 

 

6.2. Propagace záměrů rozvojového strategického dokumentu 

Jedním z důvodů rozhodnutí zpracovat Rozvojový strategický dokument obce bylo přání obce více 

zapojit obyvatele Šimanova  do dění v obci a posílit zájem občanů o obecní záležitosti.  

 

Zapojení veřejnosti: 

- Obyvatelé obce byli informováni o zpracování Rozvojového strategického dokumentu obce a 

byl jim vysvětlen účel a význam tohoto dokumentu. 

- Obyvatelé obce byli zapojeni do plánování rozvoje formou anonymních anket na webových 

stránkách a byli vyzíváni k předávání podnětů, nápadů a připomínek. 

- Na zastupitelstvu obce byla veřejnost seznámena s Výhledem obce Šimanov na roky 2011 – 

2014, ze kterého rozvojový strategický dokument vychází. 

- Rozvojový strategický dokument je k dispozici ke stažení na internetových stránkách obce. 

- Na internetu budou prezentovány výsledky realizace strategického plánu za jednotlivá období. 
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- Obyvatelé obce a ekonomické subjekty zde působící budou moci vznášet nové návrhy a 

připomínky ke strategii i v průběhu plánovacího období. 

- Zveřejněny budou rovněž aktuální akční plány. 
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7. Závěr 

Předložený Rozvojový strategický dokument obce představuje první komplexní strategický 

dokument rozvoje obce Šimanov a podaří-li se naplnit záměry iniciátorů tohoto projektu, stane se 

velmi silným nástrojem dlouhodobého řízení obce. 

Kromě dosažení vytyčených cílů je od strategického dokumentu očekáván přínos v podobě 

prohlubování spolupráce mezi veřejnou správou a obyvateli obce a navazování užších kontaktů s 

místními ekonomickými subjekty. Vedení obce i členové strategického týmu zapojení do procesu 

tvorby dokumentu jsou přesvědčeni, že v průběhu sestavování plánu byly zachyceny klíčové vlivy 

současného a budoucího vývoje obce, že určená vize je výsledkem shody místní komunity o 

budoucnosti obce a že realizace stanovených rozvojových aktivit zajistí naplnění této vize a přispěje 

k požadovanému sociálnímu a ekonomickému rozvoji obce, zvýšení kvality života a prosperitě obce. 

Rozvojový strategický dokument se tak stane běžnou součástí systému řízení obce nejen v prvním 

plánovacím období let 2011-2016, ale využití tohoto nástroje se předpokládá i do budoucna. 

Dokument bude průběžně aktualizován a doplňován, čímž se naplní jeho smysl a podstata. Je to 

dokument, který by měl pomoci udržet současný trend rozvoje a prostřednictvím akčních plánů dále 

rozvíjet aktivity ovlivňující všechny oblasti života v obci. 
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8. Seznam účastníků 

 

Strategický tým 

Oproti doporučeným metodickým postupům bylo po dohodě vedení obce přistoupeno ke 

zjednodušení způsobu týmové spolupráce při tvorbě strategického dokumentu. Pro účely malé obce, 

jako je Šimanov, se jeví dostačující sestavit místo řídícího týmu a několika pracovních skupin pouze 

jeden strategický tým o 5 členech s možností příležitostného rozšíření týmu na pracovních schůzkách 

o osoby s odbornými znalostmi a zkušenostmi z oboru, který se bude shodovat s náplní 

projednávaného tématu jednotlivých pracovních setkání. 

Do strategického týmu byli starostou obce jmenováni čtyři členi zastupitelstva, konkrétně 

místostarostka obce a předsedové 3 komisí (kulturní, kontrolní a finanční). Pátým členem se stala 

starostka obce. Některé z uvedených osob se zároveň mimo svou účast ve veřejné správě věnují také 

činnosti podnikatelské. Při zpracovávání dokumentu byl také osloven účetní obce Ing. Tomáš Dvořák 

a starosta sboru dobrovolných hasičů pan Jaromír Spudil. 

 

Členové strategického týmu: 

� Lenka Procházková – starostka obce 

� Daniela Hrůzová, MSc – místostarostka obce 

� Ing. Jan Sovák – předseda kontrolního výboru a lesní hospodář obce 

� Tomáš Brambůrek – předseda finančního výboru  

� Jiří Jeřábek – předseda kulturního výboru 

 

Zhotovitel rozvojového strategického dokumentu obce: 

Zhotovitelem strategického plánu a všech jeho částí, včetně zpracování sociálně ekonomické 

analýzy obce, je Daniela Hrůzová, MSc. 

 

 

V Šimanově dne 22.10.2011 

Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov dne 24. 10. 2011 usnesením č. 73. 

 

 

……………………………………………   ……………………………………..  

           Lenka Procházková      Daniela Hrůzová, MSc 

              starostka obce            místostarostka obce 


