Strategický plán městyse
DEBLÍN

Zadavatel: Městys Deblín, Deblín 43, 664 75
Zpracovatel: Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov
Datum zpracování: srpen – prosinec 2015

Obsah
UVOD …................................................................................................................................................................3
1 ANALYTICKÁ ČÁST ….............................................................................................................................................5
1.1 ÚZEMÍ …........................................................................................................................................................5
1.1.1 Základní informace o subjektu …..............................................................................................................5
1.1.2. Poloha …..................................................................................................................................................5
1.2. OBYVATELSTVO …..........................................................................................................................................6
1.2.1. Demografický vývoj …..............................................................................................................................6
1.3. EKONOMICKÝ VÝVOJ …..................................................................................................................................8
1.4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A BYDLENÍ ….................................................................................................9
1.5. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY ….........................................................................................................10
1.6. CESTOVNÍ RUCH, KULUTRA A SPORT …...................................................................................................... 11
1.7. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA …............................................................................................. 12
1.8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ …..................................................................................................13
1.9. REALIZOVANÉ PROJEKTY …..........................................................................................................................14
1.10. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ …..........................................................................................................................15
1.11. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA MĚSTYSE DEBLÍN …..................................................................................... 20
2 NÁVRHOVÁ ČÁST …..........................................................................................................................................22
2.1. NÁVRH STRATEGICKÉ VIZE …......................................................................................................................22
2.2. PROBLÉMOVÉ OBLASTI …...........................................................................................................................23
2.2.1 Místní obyvatelé a kvalita života …........................................................................................................23
2.2.2 Obecní infrastruktura a doprava …........................................................................................................23
2.2.3 Péče o krajinu a životní prostředí ….......................................................................................................24
2.2.4 Zázemí a vzhled městyse …...................................................................................................................24
2.3. FORMULACE CÍLŮ …..................................................................................................................................24
2.4. NÁVRH STRATEGIE (priority a opatření) ….................................................................................................25
3 AKČNÍ PLÁN MĚSTYSE DEBLÍN NA ROKY 2016 – 2017 …..................................................................................31

2

Úvod
Strategický plán městyse Deblín byl zpracován Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko ve
spolupráci s vedením městyse Deblín. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, neboť se
zaměřuje na co nejefektivnější využívání vlastních zdrojů a optimální reakci na změny ve
vnitřním a i vnějším prostředí. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů,
podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o
budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Strategie
představuje ucelenou sadu praktických kroků a nástrojů k řízení změn a současně i samotný
proces řízení těchto změn. Za nejdůležitější je jasné stanovení žádoucího směru změn,
postupu jejich zavádění a průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.
Kvalitně sestavený strategický plán umožní územnímu celku jasně stanovit směr
dlouhodobého plánu rozvoje, rozložit lidské i finanční zdroje na řešení klíčových problémů,
pomáhá minimalizovat budoucí negativní hrozby a maximálně zužitkovat potenciální
příležitosti.
Strategický plán:
-

zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje městyse a formuluje možná řešení –
umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání
finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu městyse;

-

je podkladem pro rozhodování orgánů městyse v rozvojových záležitostech;

-

slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji městyse

-

slouží k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje;

-

podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v městyse tak, aby
byl využit potenciál lidí i organizací působících v městyse;

-

zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze
soukromého sektoru);

-

je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním
plánu;

-

je nástrojem k upevnění pozice Deblína v regionu a k posílení její
konkurenceschopnosti,

-

je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních
obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Úkolem strategického plánu jako základního rozvojového dokumentu městyse je:
- definovat společné zájmy městyse, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů;
- definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů;
- koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem
k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru;
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- koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních
podmínek pro bydlení a podnikání;
- definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky v městysi;
- posilovat vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u
místních obyvatel a podnikatelů.
Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje městyse Deblín. Základním východiskem pro
zvolenou strategii je dlouhodobá rozvojová vize naplňována realizací strategických cílů a
opatření, ke kterým jsou přiřazeny konkrétní projekty a veškeré aktivity vedoucí k jejich
naplnění. Tento dokument by měl být společně s Územním plánem městyse Deblín
a rozpočtem městyse Deblín základním materiálem pro budoucí rozvoj městyse. Strategický
plán rozvoje městyse Deblín bude vycházet z analytické části, která poskytne přehled o
aktuálním stavu městyse z hlediska:
 demografie
 ekonomiky
 dopravní a technické infrastruktury
 občanského vybavení a služeb
 cestovního ruchu, kultury, sportu
 životního prostředí a územního rozvoje

Toto členění vychází z rozdělení prioritních oblastí většiny rozvojových dokumentů vyššího
řádu (Program rozvoje Jihomoravského kraje, Integrovaný regionální operační program NUTS
II Jihovýchod, Národní rozvojový plán).
Na základě informací obsažených v analytické části bude sestavena tzv. SWOT analýza obce
zaměřená na vymezení hlavních oblastí, ve kterých má obec možnost co nejlépe využít svůj
potenciál.
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1 ANALYTICKÁ ČÁST
1.1. Území
Následující kapitola se věnuje vymezení hlavních charakteristik městyse, které představují
důležité podklady pro vymezení silných a slabých stránek a definování příležitostí a hrozeb
pro další rozvoj městyse.
1.1.1 Základní informace o subjektu
Název subjektu:

Městys Deblín

Sídlo subjektu:

Deblín 43
664 75 Deblín

Počet obyvatel:

1 049 (ke dni 1.1.2015)

Správní obvod:

ORP Tišnov

Rozloha:

2 238 ha

Obrázek 1:

Poloha městyse Deblín (www.mapy.cz)

1.1.2 Poloha
Městys Deblín se nachází v Jihomoravském kraji na Křižanské vrchovině, která je součástí
Českomoravské vrchoviny. Obec leží přibližně 6 km jihozápadně od města Tišnov.
Historie Deblína sahá do 10. století. První písemná zmínka o existenci panského rodu pánů
z Deblína však pochází až z roku 1173. V tomtéž roce byl také postaven hrad s hradní
románsko-gotickou bazilikou. V říjnu roku 2006 byl Deblínu zpět udělen titul Městys.
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Občanům městyse jsou k dispozici všechny základní služby, jako např. pošta, zdravotní
středisko s ordinacemi všeobecného a zubního lékaře, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví i
obecní knihovna. V městysi se nachází také opravené budovy školy a školky, kam chodí děti
nejen z Deblína, ale také z okolních obcí. Sportovní využití nabízí TJ Sokol Deblín v areálu
fotbalového hřiště a na tenisových kurtech za sokolovnou a v tělocvičně školy.
Ve 2. polovině minulého století bylo v obci založeno JZD, postavena školka a nová škola,
obchodní středisko a restaurace, zdravotní středisko, byl obnoven rybník, vybudován
centrální obecní vodovod a provedena plynofikace. V roce 2010 byla v městysi vybudována
splašková kanalizace. Velkou výhodou je integrovaný dopravní autobusový systém, díky
kterému mohou lidé cestovat v hodinových intervalech pohodlně do všech historicky
vytvořených směrů, tj. do Tišnova a Brna, do Veverské Bítýšky, k hradu Veveří a na brněnskou
přehradu nebo do Velké Bíteše a na dálnici D1.
V městysi se nachází dvě restaurační zařízení, a to Pohostinství TJ Sokol Deblín, které udržuje
tradici v sokolovně. Dále Restaurace Na Gruntě, která nese svůj název dle starého statku, kde
byla restaurace vystavěna. Tato restaurace je vyhlášená po celém okolí.
Městys Deblín je členem Dobrovolného svazku obcí Deblín, do kterého také patří obce
Březina, Heroltice, Nelepeč-Žernůvka, Úsuší a Vohančice. Tento mikroregion byl založen roku
1997 a hlavním důvodem jeho založení byla podpora rozvoje turistického ruchu, plynofikace
obcí, ochrana životního prostředí, ČOV, apod.
Spádovými centry pro Deblín, jakožto součást regionu Tišnovsko, jsou města Tišnov, Kuřim,
Velká Bíteš a také Brno. Právě do Brna nejčastěji vyjíždějí obyvatelé regionu za prací, do
středních škol či za určitými službami.

1.2 Obyvatelstvo
Součástí této kapitoly jsou informace o aktuálním počtu obyvatel a jeho vývoji za posledních
14 let, dále kapitola obsahuje informace o pohybu obyvatel, je zde zmapována sociální
situace v obci a obecní spolková činnost.
1.2.1 Demografický vývoj
Tato podkapitola se věnuje demografickému vývoji a základním populačním charakteristikám
městyse Deblín. Je sledován aktuální stav obyvatelstva, vývojové tendence, věková a
vzdělanostní struktura.
Použitá data pocházejí z Veřejné databáze ČSÚ, výsledků SLDB 2011 a Databáze
demografických údajů za obce ČR.

Vývoj počtu obyvatel a lidnatost
Ukazatel
Vývoj počtu obyvatel

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Výměra
celkem [ha]

967

987

997

1 001

1 024

1 032

1 030

2 238

Lidnatost v r.
2013 [počet.
ob./km2]
46

Zdroj: www.czso.cz; stav k 1. 1. příslušného roku

6

Obrázek 2:

Pohyb obyvatel v Deblíně v letech 1991-2014

Počet obyvatel v městysi v posledních letech mírně narůstá. Počet zemřelých a počet
narozených je v posledních letech téměř vyrovnaný, pouze v roce 2008 byl výrazný rozdíl
mezi narozenými a zemřelými, a to přesně o polovinu narozených obyvatel více. Stav
přistěhovalých v městysi je výrazně vyšší než odstěhovaných, což je v posledních letech
typické v okrajových obcích s blízkostí spádového města/centra, v tomto případě města
Tišnov. Hustota obyvatelstva dosáhla 46 obyvatel na km2 a ve srovnání s hustotou
obyvatelstva České republiky 133 obyv./km2 je velmi podprůměrná.
Věková struktura obyvatel
Obec

Deblín

Obyvatelstv
o celkem

0-14

1 049

15-64

159

65 a více

702

Produktiv
ní 15-64
[%]

Průměrn
ý věk

Index
ekonomick
é závislosti

66,92%

41,3

33,08

188

Zdroj: www.vdb.czso.cz; stav k 31. 12. 2014

Ke konci roku 2014 se v městysi Deblín nacházelo 67% obyvatel v produktivním věku, což je
srovnatelné s okolními obcemi. Index ekonomické závislosti vyjadřuje podíl osob mladších 15
let a starších 65 v poměru k osobám v produktivním věku a v roce 2014 dosáhl hodnoty
33,08%.
Vzdělanostní struktura obyvatelstva obyvatel starších 15 let

Městys

Deblín

Obyvat
elstvo
ve
věku
15 a
více let
837

Základ
ní vč.
neuko
nčenéh
o

Bez
vzdělá
ní

2

161

Střední
vč.
vyučen
í
(bez
maturi
ty)
322

Úplné
střední
(s mat
uritou)

238

Nástav
bové
studiu
m

11

Vyšší
odborn
é
vzdělá
ní
6

Vysoko
školské

72

Podíl
středoš
koláků
až
vysoko
školák
ů [%]
39
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Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

Dle údajů z posledního sčítání lidu z roku 2011 žilo v městysi 19 % obyvatel se základním
vzděláním. Převažujícím v městysi je střední stupeň vzdělání zakončený výučním listem či
maturitou, a to podílem 67 %. Vyššího odborného, či vysokoškolského vzdělání dosáhlo pouze
zhruba 9 % obyvatel, což je zhruba o 5 % méně, než je celorepublikový průměr.
Mobilita obyvatel
V tom
Vyjíždějící do zaměstnání
Městys

Vyjíždějící
celkem

V
rámci
obce

Celkem

Deblín

258

171

Vyjíždějící do škol

Do jiné
obce
okresu

Do
jiného
okresu
kraje

Do
jiného
kraje

Do
zahraničí

Celkem

V
rámci
obce

Mimo
obec

101

50

6

0

87

17

70

14

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

Na základě posledních dostupných údajů z roku 2011 vyjíždělo z městyse Deblín téměř 25%
obyvatel. Téměř 66% z těchto obyvatel byly osoby, které dojížděly do zaměstnání a to
především do jiné obce okresu či do jiného okresu kraje.

1.3 Ekonomický vývoj
Míra nezaměstnanosti (%)
Obec

2007

2008

2009

2010

2011

Deblín

5,8

4,7

8,6

12,0

8,8

2012

2013

2014

nedostupné nedostupné

6,4

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem; k 31. 12. příslušného roku

Nezaměstnanost v městysi Deblín má obvyklý vývoj ve srovnání s dalšími obcemi ČR. Prudký
nárůst nezaměstnanosti v letech 2009 a 2010 byl spojen s celosvětovou ekonomickou krizí.
Míra nezaměstnanosti v městysi však postupně klesá a například v roce 2014 dosahovala
úrovně 6,4 %, což bylo o téměř 1 % méně, než byl na konci roku 2014 celorepublikový
průměr.
Struktura podnikání dle sektorů

Městys

Deblín

Celke
m

Země
dělstv
í,
lesnic
tví,
rybářs
tví

Primé
rní

Prům
ysl

215

15

7%

34

Stave
bnictv
í

30

Sekun
dérní

Velkoob
chod a
maloob
chod;
opravy
a údržba
mot.
vozidel

Dop
rav
aa
skla
dov
ání

Ubyto
vání,
stravo
vání a
pohos
tinství

Infor
mační
a
komu
nikač
ní
činno
sti

Tercié
rní

30%

49

10

6

4

32%

8

Peněž
nictví
a
pojišť
ovnict
ví

Činno
sti v
oblast
i
nemo
vitostí

Profes
ní,
vědec
ké a
techni
cké
činno
sti

Admi
nistra
tivní a
podp
ůrné
činno
sti

Veřej
ná
správ
aa
obran
a,
povin
né
sociál
ní
zabez
pečen
í

13

2

19

3

3

Vzděl
ávání

1

Zdravot
ní a
sociální
péče

Kult
urní
,
záb
avní
a
rekr
eač
ní
čin
nos
ti

Ostat
ní
činno
sti

Kvart
érní

Nezař
azeno

3

7

10

28%
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Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=441&stranka=1; rok 2013

Struktura podnikání úzce souvisí s nezaměstnaností. V roce 2013 působilo na území městyse
Deblín celkem 215 registrovaných subjektů. Terciérní sféra má v městysi největší zastoupení,
a to 32% ze všech registrovaných subjektů. K nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Deblíně a
jeho okolí je Zemědělské družstvo Deblín (odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov), které má
29 zaměstnanců, dále Základní škola Deblín s 24 zaměstnanci. Největší počet ekonomických
subjektů v městysi je bez zaměstnanců (83), dále 1-5 zaměstnanců vykazuje 9 firem, 6-9
zaměstnanců vykazuje 1 firma a 10-19 zaměstnanců vykazuje 5 firem. V městysi se
nenachází žádná firma, která má mezi 20 a 24 zaměstnanci, avšak 25-49 zaměstnanců
vykazuje 1 firma.

1.4 Technická infrastruktura a bydlení
Úroveň vybavenosti území patří k základnímu pilíři dalšího rozvoje a závisí na něm kvalita
obytného a podnikatelského života. Městys je vybavena veškerou základní infrastrukturou.
Obec

Vodov
od

Splaškov
á
kanalizac
e

Deblín

1

1

Plynofik
ace

1

Veřejné
osvětlení

Veřejná
prostran
ství
(náměstí
/náves)

1

1

Požární
nádrž

Vodní
plocha
(přehrad
a/rybník
)

Pokrytí
internete
m

Jiná

1

1

1

0

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

Celé území je odkanalizováno a kanalizace ústí do ČOV Deblín.
V celém Deblíně je zajištěn elektrický proud, veřejné osvětlení, dodávka plynu a pokrytí
internetem. Územím prochází nadřazená elektrická síť nadzemního vedení 400/110 kV.
Městys je zásobován systémem nadzemních vedení VN 22 kV, které distribuuje elektrickou
energii na jednotlivé trafostanice.
Plynofikace městyse je realizovaná středotlakým a nízkotlakým plynovodem. Jednotliví
odběratelé jsou pak napojeni přes regulátory plynu.
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Deblín nezajišťuje centrální vytápění a každý objekt si vytápění zajišťuje sám.
Základní infrastruktura

Obec

Obec
ní
úřad

Pošta

Bank
a

Deblín

1

1

0

Polic
ejní
stani
ce

Požár
ní
stani
ce

Prod
ejna
potra
vin

Čerp
ací
stani
ce

Vlako
vé
nádr
aží/z
astáv
ka

Auto
buso
vé
nádr
aží/z
astáv
ka

0

1

2

0

0

3

Ubyt
ování
(hote
l/pen
zion/
kemp
)

Strav
ování
(rest
aurac
e/
hosti
nec/
pivni
ce)

Kavár
na/c
ukrár
na

Jiný

1

2

0

-

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011, aktualizováno dle stavu v roce 2015

V městysi jsou občanům poskytovány všechny základní služby, občané mají k dispozici poštu,
obecní knihovnu, zdravotní středisko s ordinacemi praktického i zubního lékaře, kosmetiku,
pedikúru i kadeřnictví. Dále je občanům k dispozici také Základní škola a Mateřská škola
Deblín. Pro sportovce tělocvična v areálu Základní školy a dále také hřiště či tenisové kurty.
V městysi se také nacházejí 2 restaurační zařízení, a to Pohostinství TJ Sokol Deblín a
Restaurace Na Gruntě. Dále je zde vybudován integrovaný autobusový systém, díky němuž
mohou občané cestovat do bližších větších měst, a to Tišnova, Kuřimi, Brna, Velké Bíteše,
apod.
Technické vybavení domů
Obec

Trvale obydlené
domy

Deblín

Z toho s vybavením
Přípojka na kanalizační síť

287

Vodovod

144

Plyn

264

207

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 bylo v Deblíně evidováno celkem 287 trvale obydlených
domů, z nichž největší část je napojena na vodovod. Dále jsou domy také napojeny na plyn a
kanalizační síť.
Typy domů
Z úhrnu obydlených domů
Obec

Deblín

Domy
úhrnem

342

Domy
obydlené

287

Domy podle vlastnictví
Rodinné
domy
339

Bytové
domy

Ostatní
budovy
0

Fyzická
osoba
2

268

Obce,
státu

Bytové
družstvo
1

-

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

V městysi se nachází celkem 342 domů, z toho je 287 obydlených. Rodinných domů se v zde
nachází 339, bytový dům je 1. Nejčastějšími vlastníky v městysi jsou fyzické osoby.
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1.5 Občanská vybavenost a služby
Tato podkapitola se věnuje problematice školství, zdravotnictví a sociálních služeb a ostatních
služeb pro občany v městysi Deblín.
Jedním z hlavních předpokladů spokojenosti obyvatel je zajištění dostatečných kapacit
v mateřské a základní škole. Důležité je také mapovat porodnost a početnost jednotlivých
ročníků dětí. Je také zapotřebí sledovat spádovost dětí z okolních obcí a optimalizovat
vzdělávací síť.
V městysi Deblín se nachází dvě Mateřské a jedna Základní škola. Mateřské školy májí
kapacitu 56 dětí a v posledních letech se rozrostla o další třídy. Mateřská škola pracuje dle
projektu „Zdravé mateřské školy“ a zaměřuje se na úctu ke zdraví a praktické dovednosti
chránící zdraví.
Základní škola v městysi disponuje 9 třídami a součástí školy je také tělocvična, knihovna,
jídelna a školní družina. Škola je také spádovou školou pro okolní obce.
Na území městyse je zřízena lékařská ordinace, kde ordinuje praktická lékařka. Dále je v tu
zřízena zubní ordinace, kde ordinují dvě zubní lékařky. Obě ordinace jsou součástí tzv. Domu
služeb, který byl zřízen v roce 2009 a nachází se ve středu městyse. Součástí Domu služeb je
také kadeřnictví, kosmetika a zubní laboratoř.
Z oblasti sociálních služeb poskytuje městys Deblín občanům tzv. Chráněné bydlení. Zde je
nabízeno ubytování rodinného typu v samostatných bytech kopírujících běžné bydlení.
V bytech mohou klienti Chráněného bydlení žít důstojně, provádět běžné domácí úkony
s pomocí kvalifikovaného pracovního týmu. K dispozici je klientům také zahrada, kde mohou
vykonávat zahradnické práce a drobné úkony v péči o dům. Klientům je také jednou měsíčně
poskytována duchovní služba. Zdravotní či ošetřovatelské služby jsou zajištěny smluvním
vztahem s praktickým lékařem z Deblína.
Občané Deblína mohou využívat služeb Diecézní charity Brno (Oblastní charita Tišnov) a
Centra sociálních služeb Tišnov, zejména pečovatelskou službu, odlehčovací službu a odborné
sociální poradenství.

1.6 Cestovní ruch, kultura a sport
Městys Deblín se nachází v kopcovitém terénu, nicméně v sevření polí a lesů působí prostředí
velmi malebně. Okolí je rájem houbařů, milovníků přírody a fotografů, jejichž cílem bývá
často tzv. „první buk“. Jeho stáří je odhadováno nejméně na 400 let a nachází se podél lesní
silničky do Dolních Louček.
Historickou památkou městyse byl Deblínský hrad, který byl připomínán do konce 16. století,
jelikož však nebyl obýván a chátral, byl postupně rozebrán na stavbu domů. Jednou
z nejvýznamnějších dochovaných památek městyse je kostel sv. Mikuláše, který byl původně
postaven jako románsko-gotická bazilika a v 18. století byl barokizován a později dále
upravován.
Další významnou památkou je zrekonstruovaný památník, který byl věnován padlým a dále
také kámen z nedvědického mramoru, který měl být použit při stavbě kostela a dle legendy
byl využíván jako pranýř a hraniční kámen brněnského panství.
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Jednou ze zajímavostí Deblína a také kulturní památkou je krásná myslivna empírového stylu,
která byla vystavěna v roce 1855 a nyní slouží jako sídlo správce polesí Lesů města Brna.
Další zajímavostí je jeden z rodáků – akademický malíř František Křehlík, jehož obrazy jsou
umístěny v opravené budově Deblínské radnice.
Ke sportu lze využívat dvě hřiště, které se na území nacházejí. Městys má fotbalové mužstvo
TJ Sokol Deblín a dále jsou zde k dispozici například tenisové kurty či školní tělocvična.
V Deblíně je velmi bohatý kulturní život. Z významných kulturních a společenských akcí lze
zmínit každoroční pořádání hodů, koncertů hudebních skupin a pořádání večerů pro seniory.
Na území působí také několik aktivních spolků, např. Sbor dobrovolných hasičů Deblín, TJ
Sokol Deblín, Myslivecké sdružení Deblín a KPŠ při ZŠ a MŠ Deblín.
Dále se také na území městyse nachází ekofarma Deblín.

1.7 Doprava a dopravní infrastruktura
V městysi Deblín se nachází komunikace II. třídy číslo 379, která městys rozděluje na dvě
nestejně velké části a směřuje přes město Tišnov a Velkou Bíteš až k úseku napojení na dálnici
D1. Tato silnice má pro Deblínsko i celý region Tišnovska velký strategický význam.
Veřejná doprava je zajištěna autobusovou dopravou, která je zapojena do Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Brno – metropole Jihomoravského
kraje, je od Deblína vzdáleno 30 km a při využití veřejné dopravy trvá cesta do Brna okolo 60
minut, z důvodu přestupu na železniční dopravu v nedalekém městě Tišnov.
V okolí Deblína vede několik turistických tras a cyklotras:
• Deblín – Údolí Libochůvky – cyklotrasa spojující síť tras mikroregionu Porta a
Dobrovolného svazku obcí Deblín, trasa vede podél údolí potoka Libochůvky, před
Deblínský rybník až do Dolních Louček.
•

Deblín – trasa Tišnov – Šárka – trasa, která taktéž spojuje trasy mikroregionu Porta
s trasami Dobrovolného svazku obcí Deblín, kopíruje tok řeky Svratky a dále pokračuje
polními a lesními cestami, čímž se vyhýbá obytné části města Tišnov.

•

Deblín – Vohančice – Březina – cyklotrasa vedoucí z Deblína směrem na východ a
propojuje městys s regionem Tišnovsko.

•

Deblín – Úsuší – Nelepeč – Žernůvka – náročná terénní cyklotrasa, trasa vede severní
částí mikroregionu DSO Deblín, malými obcemi, kolem řeky Loučky a potoka Závistky.

•

Deblín – Pravková, rozc. – cyklotrasa spojující mikroregion DSO Deblín a mikroregion
Bílý potok.

•

Deblínská naučná stezka – trasa vhodná pro rodiny s dětmi, nachází se v lesním
komplexu nedaleko Deblínské myslivny, na trase je umístěno několik naučných
stanovišť pro děti (např. jehličnaté stromy, listnaté stromy, ptáci v lese, apod.)
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Obrázek 3:

Cykloturistická mapa Deblína (www.mapy.cz)

1.8 Životní prostředí a územní rozvoj
Městys Deblín se nachází na Českomoravské vrchovině, v celku Křižanské vrchoviny. Díky
svému uspořádání je řazen mezi zemědělské obce. Na území městyse se nachází mnoho
lesních porostů, dále bloky polí, luk a mezí. Dle klimatické regionalizace se obec Deblín
nachází v mírně teplém pásmu.
Na území Deblína pramení potok nazývaný Závistka a patří do povodí řeky Moravy.
V městysi nelze objektivně hodnotit kvalitu ovzduší, jelikož se v tu nenachází žádná měřící
stanice, monitorující situaci ovzduší. V městysi ani v jejím okolí se však nenachází žádný velký
zdroj znečišťování ovzduší. Mezi menší zdroje znečištění ovzduší lze zařadit malé zemědělské
či průmyslové provozy, motorová vozidla či topeniště rodinných domů.
Mezi hlavní zdroje hluku jsou považována motorová vozidla.
Hlavní činnost v oblasti odpadového hospodářství vykonává pro Deblín Technické služby
Velká Bíteš, s.r.o, která zajišťuje svoz směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla
bílého i směsného, nápojových kartonů. SKO je odvážen do spalovny SAKO Brno. Dále mají
občané možnost třídit textil, elektroodpad, kovy a bioodpad.
Sběrný dvůr není v Deblíně zřízen.
Biologický odpad mohou občané ukládat do kontejnerů, které jsou umístěny po obci a poté
vyváženy do kompostárny, která se nachází Náměšti nad Oslavou a do budoucna v Deblíně.
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Deblín má zpracovaný územní plán od roku 2002. V současné době se pracuje na zpracování
nového územního plánu, který zohlední aktuální potřeby území a změny po přijetí zákona č.
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

1.9 Realizované projekty
Vedení městyse si je vědomo nutnosti dalšího rozvoje zejména v oblasti školství, bydlení,
sportu, kultury a podpory cestovního ruchu. V předchozích letech byl městys úspěšný při
podávání žádostí o dotaci u těchto nejvýznamnějších projektů:

Realizované projekty podpořené dotací:
Název projektu

Zdroj

Rok
dokončení

Přidělená dotace (Kč)

MF

2006

5000000

Ohradní hráz přítoku toku Závistka

MMR+obec

2006

360000

Chodník pro pěší I. etapa

JMK + obec

2006

93000

Chodník pro pěší II. etapa

JMK + obec

2007

158000

Vybudování veřejného prostoru par.č. 362/2

JMK + obec

2007

400000

Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny ZŠ

JMK + obec

2009

152000

Vybudování nového plynového vytápění č.p. 43

JMK + obec

2010

160000

Rekonstrukce sociálního zařízení PO ZŠ

JMK + obec

2011

300000

Výměna oken na budově Deblín č.p. 43

JMK

2012

275000

Rekonstrukce budovy č.p.310 na regionální MŠ

JMK+obec

2012

500000

Stavební úpravy části ZŠ – zateplení tělocvičny

SFŽP+obec

2013

1297800

Oprava střechy budovy Deblín OÚ

JMK + obec

2015

350000

Obecní dům Deblín čp,320 -rekonstrukce

Zdroj: Městys Deblín
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1.10 Dotazníkové šetření
Zastupitelstvo městyse Deblín se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje městyse
oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním z vodítek při vypracování
tohoto dokumentu.
Předmětem tohoto dotazníku bylo zmapovat názory a priority občanů Deblína k budoucímu
rozvoji městyse. Všechny domácnosti Deblína obdrželi anketní dotazník. Bylo doručeno 320
dotazníků. Dotazníky bylo možné odevzdat do 15. září 2015. K tomuto datu bylo odevzdáno
28 kusů.
Tohoto průzkumu se zúčastnilo 8,75 % občanů, kterým byly dotazníky doručené.
Navrhované akce, ke kterým se měli možnost občané vyjádřit, vyplynuly z rozboru
současného stavu městyse. Pomoci tohoto dotazníku se mohli jednotliví občané vyjádřit,
které z navrhovaných akcí jsou pro ně měně, či více důležité.
Ve formuláři bylo blíže specifikováno 12 oblastí a činnosti, ke kterým bylo možné přiřadit
počet bodů podle toho, jak jsou pro jednotlivé účastníky tohoto průzkumu důležité. Do
volných polí bylo možné dopsat další náměty pro rozvoj městyse, které občané v dotazníku
nenašli a jsou pro ně prioritní. V dalších polích se mohli občané vyjádřit jak k stávajícím
kulturním, společenským nebo jiným akcím, tak napsat které akce, nebo služby jim v Deblíně
chybí. Poslední pole dotazníku bylo vyhrazené pro ostatní připomínky a názory občanů.

Vyhodnocení podle věku, pohlaví a délky života v městysi:
16
16
14
12
10

9

8
6
4

2

2

2
0
10 l e t a mé ně

11 - 20 l e t

20 - 30 l e t

30 l e t a více

0
muž

0 že na
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Vyhodnocení podle pracovního zařazení:
v domácnosti

2

starobní důchodce

9

nezaměstnaný
0
podnikatel, OSVČ

2

zaměstnanec

17

student
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Dojíždíte za prací nebo do školy?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ano-autem

ne

ano-autobusem

ano-jinak

Vyhodnocení dle spokojenosti se životem v městysi:

nevím0
1

nespokojen/a
spíše nespokojen/s0
spíše spokojen/0
velmi spokojen/a0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

16

Vyhodnocení dle problémů řazeno od nejvyššího hodnocení:
1. Chybějící chodníky v různých částech městyse, silnice
2. Nebezpečné přechody pro chodce na zastávkách, před OÚ a související chodník
3. Chybějící jednosměrné značení a omezení rychlosti aut
4. Tranzitní doprava
5. Chybějící dětské hřiště
6. Chybějící / nedostatečné služby (dětský lékař, lékárna, pošta – provozní doba)
7. Neupravené veřejné prostranství, nedostatek zeleně
8. Mezilidské vztahy (občané, spolky)
9. Nedostatek kontejnerů na BRKO
10. Kanalizační přípojky dešťových vod
11. Chybějící multifunkční hřiště (i pro mládež)
12. Špatná údržba silnic (hlavně v zimě)
13. Informovanost – webové stránky městyse
14. Nevyhovující ovzduší v zimním období
Vyhodnocení největších předností městyse:
1. životní prostředí, krajina a poloha Deblína
2. dopravní obslužnost
3. občanská vybavenost – zejména ZŠ, MŠ, lékař, pošta,
4. obecní vodovod
5. dodržování tradic, kulturní aktivity
6. nízká kriminalita

Vyhodnocení spokojenosti se současným stavem infrastruktury a služeb v městysi:
Jak jste spokojen/a se stavem infroasturktury a služeb v obci? oznámkujte jako ve škole: 1-výborně, 2velmi dobře, 3- dobře, 4 - dostatečně, 5 - nedostatečně
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život v obci
správa obce
sportovní a kulturní aktivity
školství
podnikání a podpora služeb v obci
dostupnost služeb
cestovní a turistický ruch
rekonstrukace a výstavba budov

5
4
3
2
1

odpadové hospodářství
životní prostředí a krajina
dopravní obslužnost
místní komunikace,chodníky a silnice

Vyhodnocení oblasti a činnosti, které by měly být nejvíce v městysi podporovány:
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Činnost spolků a NNO
Památková péče
Kulturní a sportovní akce
Turistika a cestovní ruch

Vyhodnocení dle nejaktuálnějšího problému, který by se měl v městysi řešit:
•

chodníky a oprava místních komunikací

•

revitalizace středu městyse

•

řešení dopravních problémových úseků včetně přechodů pro chodce

•

úprava veřejného prostranství – ozelenění, lavičky,
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•

ochrana životního prostředí – zkácení lípy pod kostelem

•

aktivity pro malé děti a mládež v městysi

•

péče a pomoc seniorům – obědy

•

oprava místního rozhlasu

•

oplocení MŠ

Zajímavé náměty pro rozvoj městyse:
•

rekonstrukce hřbitova a související infrastruktury

•

multifunkční venkovní hřiště (košíková, volejbal, malá kopaná)

•

podpora místních restaurací (vaření v odpoledních hodinách)

•

vybudování ordinace dětského lékaře

•

vybudování kavárny, cukrárny v městysi

•

vybudování bazénu u ZŠ

•

podpora turistického a cestovního ruchu (zviditelnění městyse, cyklodoprava)

•

meziobecní setkávání – zlepšování mezilidských a meziobecních vztahů

Závěr:
Z odpovědí vyplynulo, že jasnou prioritu mají opravy místních komunikací, přechodů pro
chodce a řešení dalších problémových úseků v rámci dopravy. Z dalších chybějících služeb
převládal nejvíce požadavek na chybějící dětské a multifunkční hřiště a úprava, resp.
revitalizace středu městyse.

19

1.11 Souhrnná SWOT analýza městyse Deblín
SWOT analýza (z anglického Strong points – silné stránky, Weak points – slabé stránky,
Opportunities – příležitosti, Threats – ohrožení) je standardní metoda používaná k prezentaci
analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá,
avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých
stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. Smysl SWOT analýzy
spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování nebo alespoň omezování slabých
stránek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí, a naopak se
omezuje dopad identifikovaných ohrožení.
Silné a slabé stránky jsou výsledkem vnitřní analýzy:
➢ silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody městyse pro
jakékoliv typy rozvojových aktivit;
➢ slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity.
Příležitosti a ohrožení jsou výsledkem analýzy vnějšího prostředí:
➢ je důležité porozumět příležitostem a ohrožením vnějšího prostředí. Mnoho vnějších
vlivů nebude moci obec ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na místní
ekonomiku jsou důležité při tvorbě strategického plánu rozvoje;
➢ důležitým aspektem vnější analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou pro
obec důležité a jakou vyžadují reakci.
Posouzením vnitřní situace městyse byly identifikovány silné a slabé stránky a na jejich
základě pak byly stanoveny možnosti a potenciál městyse. Prostřednictvím vnější analýzy, tj.
stanovením příležitostí a ohrožení pro městys pak byly posouzeny okolnosti a tendence, které
jsou pro městys důležité a vyžadují reakci.

SWOT analýza:
Silné stránky:
1. fungující ZŠ a MŠ

Slabé stránky:
1. zlý stav chodníků a místních komunikací v
městysi

2. dobrá vybavenost základní technickou
infrastrukturou

2. nedostatečná kvalita a kapacita
ubytovacích a stravovacích

3. dobrá dostupnost spádových měst
(dojíždění za službami, vzděláním či prací)

3. omezené interní finanční zdroje městyse
pro realizaci větších projektů

4. poměrně klidné prostředí, nízká
kriminalita

4. chybějící přechody pro chodce
v různých částech Deblína

5. rozvojové plochy pro další výstavbu

5. chybějící dětské hřiště pro malé děti
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6. krásné prostředí, příroda, krajina

6. omezená nabídka volnočasových aktivit
pro mládež – chybějící multifunkční hřiště

7. dostupnost zdravotní péče

7. zhoršená kvalita ovzduší následkem
nárůstu dopravy, prašnost, hluk

8. separovaný sběr odpadů

8. nedostatečné parkovací plochy u
objektů občanské vybavenosti
9. chybějící dětský lékař
10. vysoké zatížení dopravou

Příležitosti:

Hrozby:
1. nedostatek fin. prostředků
investice, vč. EU dotací

1. zvelebování centra rozšiřováním
další zeleně -revitalizace středu
2. možnost získání zdrojů financí
z dotačních fondů pro rozvoj Deblína

2. technický stav obecních objektů

3. přírodní a kulturní potenciál pro
rozvoj cestovního ruchu -zviditelnění
Deblína

3. nedostatečná informovanost
atraktivitách cestovního ruchu
nerozvinutý marketing

na

o
–

4.
vybudování oddechové zóny,
parku

4. nižší aktivita obyvatel ve vztahu
k rozvoji městyse

5. udržení
kvalitního
životního
prostředí v městysi, citlivá péče o
krajinu

5. rostoucí automobilismus-nutnost
budování,
rekonstrukce,
údržby
komunikací

6. modifikace a efektivnější využití
webu
městyse
k informovanosti
občanů

6. úbytek dětí – ohrožení MŠ, ZŠ

7. turisticky zajímavá lokalita vhodná
pro aktivity krátkodobého cestovního
ruchu, podpora cykloturistiky

7. zatížení ovzduší zplodinami z topení
neekologickými palivy v rod. domech

8. větší zapojení obyvatel
veřejného života, spolupráce
sousedními obcemi

do
se

8. bezpečnost v obci překračováním
povolené rychlosti, problémové osoby

9. podpora rozvoje společenských a
kulturních aktivit pro obyvatele a
návštěvníky
Zdroj: Vlastní šetření
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část představuje klíčový výstup strategického plánu z hlediska charakteru a
zaměření budoucích intervencí městyse. Příznačné pro návrhovou část je její hierarchické
uspořádání od relativně obecně definovaných problémových oblastí/priorit až po konkrétní
dílčí problémy/aktivity. Výstupy návrhové části zahrnují postupně realizované kroky:
•

návrh rozvojové vize,

•

identifikaci problémových okruhů,

•

formulace cílů,

•

návrh strategie (priorit a opatření).

Předchozí analytická část a zpracovaná SWOT analýza představuje podklady pro vypracování
návrhové části, která je klíčovým výstupem strategického plánu z hlediska zaměření se na
budoucí aktivity městyse. Každá strategie by měla mít definovanou vizi, které má být v
budoucnu dosaženo. Stěžejním bodem návrhové části je definování hlavních problémových
okruhů. Pro každý problémový okruh jsou formulovány cíle a navrženy strategie v podobě
opatření, která by měla přispět k odstranění rozporu mezi žádoucím stavem a stavem
současným. Návrhová část strategického plánu má následující strukturu.

Analytická
část
Analýzy

Obrázek 4:

Implementační
část

Návrhová část
Návrh
rozvojové
vize

Problémové
oblasti

Formulace
cílů

Návrh
strategie

Monitoring a
hodnocení

Struktura strategického plánu

2.1 Návrh strategické vize
Strategická vize popisuje stav obce, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo a v tomto
smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části. Vize je sice obecnou formulací
žádoucího budoucího stavu, ale neměla by být chápána jako nepotřebná formalita. Diskusí a
správnou formulací vize je možné uvědomit si, k čemu by měl rozvoj městyse Deblín
směřovat a tedy i které aktivity mají být v dalším rozvoji realizovány v první řadě. Dobře
navržená vize nemá být navržena formálně (měla by být „šita na míru“) a má být přiměřeně
ambiciózní (tedy ani „vzdušné zámky“, ani „údržba“).
Vize je zpracována jako shrnující věta a následně specifikována výstižným popisem několika
pilířů, na nichž má naplnění vize spočívat. Vize je chápána jako obecná formulace žádoucího
budoucího stavu a měla by být oporou pro budoucí rozvoj s důrazem na aktivity, které jsou
pro městys prioritou.
Znění strategické vize pro Deblín je následující:

DEBLÍN - bezpečný a prosperující městys pro kvalitní život obyvatel,
podporující rozvoj podnikání a zaměstnanosti,
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přátelský k životnímu prostředí
a atraktivní pro všechny návštěvníky.
2.2 Problémové oblasti
Vymezení problémových oblastí je klíčové pro tvorbu strategického plánu, neboť vyzdvihuje
témata, která jsou pro městys problematická, a je nutné jim věnovat dostatek pozornosti. Do
problémových oblastí jsou zahrnuty pouze ty problémy, jejichž řešení přísluší do kompetence
místní samosprávy.
1. Místní obyvatelé a kvalita života
2. Obecní infrastruktura a doprava
3. Péče o krajinu a životní prostředí
4. Zázemí a vzhled městyse

2.2.1 Místní obyvatelé a kvalita života
•

podporovat zajišťování a zkvalitňování dostupné zdravotní péče;

•

podporovat doplnění chybějících složek zdravotních a lékárnických služeb (dětský
lékař, lékárna);

•

rozšířit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zajišťování sociálních služeb;

•

zajištění kvalitní a dostatečné nabídky služeb pro občany – vytvářet podpůrné
prostředí pro poskytování služeb a zvyšování jejich úrovně;

•

v rozvojových lokalitách vybudovat síť hřišť (dětské a multifunkční hřiště);

•

spoluvytvářet a podporovat ucelený systém sportovních a volnočasových aktivit
orientovaných na děti a mládež;

•

podporovat místní aktivity směřující k uchování a rozvíjení tradic;

•

zlepšování komunikace, posilování identity a soudržnosti komunity

•

zajištění finančních zdrojů na realizaci projektových záměrů

2.2.2 Obecní infrastruktura a doprava
•

zajistit fungující kanalizační síť v celém Deblíně;

•

zabezpečit kvalitní a bezpečnou dopravu pro řidiče, cyklisty a chodce;

•

dobudovat a rekonstruovat síť místních komunikací, zlepšování celkového
technického stavu a úrovně místních komunikací;

•

obecní budovy vybavovat pouze čistými zdroji tepla a zamezit tepleným ztrátám s
cílem co nejnižší energetické náročnosti;
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•

zlepšit dostupnost a bezpečnost zastávek pro veřejnou autobusovou dopravu;

•

nebezpečné úseky na silniční síti (nebezpečný pohyb dětí a chodců);

•

pravidelné revize a kontrola výstupů technické infrastruktury, strategické plánování
dostačující kapacity pro novou výstavbu. Modernizace potřebných technické
infrastruktury a inženýrských sítí.

2.2.3 Péče o krajinu a životní přostředí
•

městys se potýká s problémy se stavem ovzduší zejména během topné sezóny, kdy se
vlivem přitápění v rodinných domech tuhými palivy, různými nekvalitními palivy a
někdy i spalováním domovního odpadu stav ovzduší značně zhoršuje. Negativní vliv
na kvalitu ovzduší v Deblíně dlouhodobě roste i v důsledku stále intenzívnější dopravy
(tranzitní průjezd kamionů);

•

v městysi by bylo vhodné dále rozšiřovat veřejnou zeleň, provádět prostorové úpravy
a obnovovat stávající zelné plochy s významnou krajinotvornou, estetickou a přírodní
hodnotou;

•

městys zajišťuje od obyvatel sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu,
sběr druhotných surovin (plast, sklo, papír), sběr železa a ostatních kovů;

•

na katastru městyse je rybník - silně poznamenaný letitými nánosy. Revitalizovat
rybníky v území a zapojit je efektivně do obecního vodního hospodářství.

2.2.4 Zázemí a vzhled městyse
▪

cíleně kultivovat vzhled městyse;

▪

nutná oprava márnice;

▪

citlivé vybavení a revitalizace obecních prostranství a přilehlé zeleně;

▪

prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita obyvatel
komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro individuální i společné
aktivity;

•

využívání dotací, grantů a jiných finančních zdrojů pro financování investic městyse
Deblín – program rozvoje venkova, tématické operační programy, operační programy
přeshraniční spolupráce, využívání dotací ze státních fondů i krajem vyhlášených
programů;

•

chybějící služby cestovního ruchu, zejména ubytování.

2.3

Formulace cílů

Na základě znalosti hlavních problémových oblastí je možné formulovat hlavní rozvojové
priority a k nim stanovit rozvojové cíle, které by měly být přiměřeně ambiciózní a
dosažitelné. Vhodně formulované cíle umožňují najít odpovídající řešení v podobě definice
opatření. Pro každou problémovou oblast jsou navrženy konkrétní cíle. Cíle by proto neměly
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být zaměňovány za nástroje, např. cílem není vybudování čistírny odpadních vod (jedná se o
nástroj, resp. projekt), ale zlepšení kvality vody.
Pro potřeby strategického plánu jsou navrženy cíle ve dvoustupňové hierarchii:
•

globální cíle (odpovídající úrovni problémových oblastí, resp. priorit),

•

specifické cíle (odpovídající úrovni hlavních problémů, resp. opatření).

Priority a specifické cíle :
Globální cíle (priority
problémových oblastí):

1. Místní obyvatelé a kvalita života

Specifické cíle (opatření):
1.1. Zlepšování technického stavu škol a školských zařízení,
zajištění jejich dostatečné kapacity a kvality vybavení
1.2. Rozšířit nabídky aktivit pro děti a mládež a modernizace
volnočasových zařízení
2.1. Zlepšit stav dopravní infrastruktury zejména s ohledem
na bezpečnou pěší a cyklo-dopravu a její provázanost se
systémem veřejné dopravy

2. Obecní infrastruktura a doprava

3. Péče o krajinu a životní prostřed

2.2. Posilovat a obnovovat technickou infrastrukturu
(vodovodní síť, VO, kanalizace)
3.1. Revitalizace a zlepšování celkového stavu obecních
budov
3.2. Realizace projektů na zlepšování ochrany krajiny
a údržby zeleně v katastru městyse

4. Zázemí a vzhled obce

4.1. Revitalizovat a dobudovat významná veřejná
prostranství městyse a budovy občanského vybavení
4.2. Rozšířit nabídky aktivit a modernizace volnočasových
zařízení

2.4 Návrh strategie (priorit a opatření)
Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich
formulace bude dle míry obecnosti, resp. konkrétnosti provedena opět ve dvou úrovních:
 rozvojové priority (reagující na problémové oblasti, resp. naplňující globální cíle),
 rozvojová opatření (reagující na hlavní problémy, resp. naplňující specifické cíle).
Priority jsou zpravidla definovány jako tematické okruhy, které jsou pro další rozvoj městyse
zvláště důležité. Ke každé z definovaných priorit bude formulováno několik opatření, která
představují soubory konkrétních aktivit. Opatření mohou být v případě strategického plánu
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městyse Deblín formulována jako skupiny projektů a aktivit. Popis všech opatření bude
zpracován v jednotné struktuře, která bude obsahovat následující body:
 název opatření,
 cíl opatření (tj. specifický cíl),
 aktivity naplňující opatření,
 ukazatele pro monitoring plnění opatření (indikátory),


stanovení garanta opatření (v městysi Deblín se spravidla jedná o starostu).
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Priorita 1

MÍSTNÍ OBYVATELÉ A KVALITA ŽIVOTA

Opatření 1.1.

Udržitelný rozvoj školství

Popis cíle

Zlepšování technického stavu škol a školských zařízení, zajištění jejich
dostatečné kapacity a kvality vybavení

Hlavní aktivity

•

Rozšíření vybavení a zvyšování kvality mateřské školy v Deblíně

•

Podpora školních aktivit a zlepšování školního prostředí

•

Dokončení rekonstrukce školní kuchyně

Indikátor

počet nových aktivit v MŠ, mimoškolních aktivit; počet nové
zařízených/vybavených MŠ

Garant

starosta městyse Deblín

Opatření 1.2.

Kultura, sport a volný čas

Popis cíle

Rozšířit nabídky aktivit pro děti a mládež a modernizace volnočasových
zařízení

Hlavní aktivity

•

Výstavba dětského hřiště

•

Výstavba multifunkčního hřiště

•

Podpora aktivit občanských sdružení a spolků

Indikátor

Garant

plocha nového hřiště v m2; počet herních prvků; počet spolků / občanů
zapojených do občanských aktivit
starosta městyse Deblín
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Priorita 2

OBECNÍ INFRASTRUKTURA A DOPRAVA

Opatření 2.1.

Zvýšení bezpečnosti v dopravě a komfort pro pěší v
Deblíně

Popis cíle

Zlepšit stav dopravní infrastruktury zejména s ohledem na bezpečnou
pěší a cyklo-dopravu a její provázanost se systémem veřejné dopravy

Hlavní
aktivity

•

Dobudovat a rekonstruovat chodníky a přechody pro chodce

• Realizace zlepšení dostupnosti a bezpečnosti autobusových
zastávek v centru Deblína
• Oprava místních komunikací
• Výstavba parkoviště
Indikátor

délka rekonstruovaných/nově vybudovaných místních komunikací
(km);
délka
vybudovaných
chodníků
(km);
plocha
rekonstruovaných/nově vybudovaných parkovacích ploch (m2)

Garant

starosta městyse Deblín

Opatření 2.2.

Posilovat technickou infrastrukturu

Popis cíle
Hlavní
aktivity

Posilovat a obnovovat technickou infrastrukturu (vodovodní síť,VO,
kanalizace)
• Dobudování kanalizace ( č.p. 290 až č.p. 352)
• Prodloužení vodovodního řádu – Hájenka
• Oprava veřejného osvětlení

Indikátor

Garant

délka vybudované kanalizace (m / km); délka veřejného osvětlení
(km); délka veřejného vodovodu (km)
starosta městyse Deblín
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Priorita 3

PÉČE O KRAJINU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Opatření 3.1.

Snížení spotřeby energie v obecních budovách

Popis cíle

1

Hlavní
aktivity

•

Oprava střechy a fasády budovy MŠ Deblín čp. 270

•

Zateplení budovy školy Deblín č. 277

Revitalizace a zlepšování celkového stavu obecních budov

(m2), plochy veřejných prostranství a

Indikátor

plocha revitalizovaného území
veřejné zeleně (m2)

Garant

starosta městyse Deblín

Opatření 3.2.

Ochrana a údržba krajiny a přírody
Realizace projektů na zlepšování ochrany krajiny a údržby zeleně v
katastru městyse

Popis cíle
Hlavní aktivity

Indikátor
Garant

•

Odbahnění rybníka u Myslivny

•

Zlepšení systému odpadového hospodářství - zvýšení separace a využití
odpadů

•

Odstraňování eroze půdy na zemědělských a lesních pozemcích
plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně (m2); počet t/rok odpadu;

starosta městyse Deblín
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Priorita 4
Opatření 4.1.
Popis cíle

ZÁZEMÍ A VZHLED OBCE
Veřejná prostranství a budovy občanského vybavení
Revitalizovat a dobudovat významná veřejná prostranství městyse a budovy
občanského vybavení

Hlavní
aktivity

•

Pořízení mobiliáře: směrovací a informační tabule v Deblíně

•

Výstavba hasičské zbrojnice

•

Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního domu č.p. 320

•

Oprava márnice

•

Úprava středu Deblína (návsi)

•

Oprava fasády budovy úřadu městyse

•

Vybudování bytů – budova Deblín č.p. 277 půdní vestavba

(m2) uvedené v projektové dokumentaci; počet informačních tabulí;
(m2) rekonstruovaných prostor

Indikátor

Garant

starosta městyse Deblín

Opatření 4.2.

Zlepšování podmínek a rozvíjení volnočasového zázemí

Popis cíle

Rozšířit nabídky aktivit a modernizace volnočasových zařízení

Hlavní aktivity

•

Výstavba klubovny pro seniory v Deblíně

•

Rozšíření zázemí kulturního zařízení - vybavení

•

Optimální využívání majetku městyse a finančních zdrojů

Indikátor

Garant

(m2) uvedené v projektové dokumentaci; počet seniorů využívající
klubovnu; počet projektů a projektových dokumentací pro realizaci akcí
starosta městyse Deblín
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3 AKČNÍ PLÁN DEBLÍNA NA ROKY 2016- 2017
Akční plán představuje souhrnný přehled projektových záměrů, které
•

byly dodány představiteli městyse Deblín na základě předchozích jednání
Zastupitelstva městyse Deblín,

•

jsou v souladu se strategickým plánem,

•

jsou plánovány v letech 2016 až 2017.

Záměry mají převážně investiční povahu či podobu spolupráce či jiné organizační aktivity.
Krátkodobá povaha akčního plánu vyžaduje postupnou aktualizaci (cca jedenkrát ročně), u
strategického plánu jako střednědobého koncepčního dokumentu se změny neočekávají.

Akční plán Deblína na roky 2016 - 2017
Zdroj

Stav projektu

Rok
dokonče
ní

Dokončení rekonstrukce školní kuchyně

VL

Projektová příprava

2016

1400000

Oprava místních komunikací

VL

Příprava projektu

2016

800000

Vybudování chodníků podél hlavní silnice I.
etapa

VL

Příprava projektu

2016

1000000

JMK

Příprava studie

2016

500000

EU+VL

Příprava projektu

2017

2000000

Oprava veřejného osvětlení

VL

Příprava projektu

2017

300000

Oprava márnice

VL

Příprava studie

2017

400000

MMR+VL

Příprava studie

2017

150000

Název projektu

Rekonstrukce budovy č.p. 43 včetně zateplení
Vybudování chodníků podél hlavní silnice II.
etapa

Pořízení mobiliáře (informační a směrovací
tabule)

Předpokládané
náklady (Kč)

Pozn.: VP - vlastní prostředky, D - dotace, SP - stavební povolení
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