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ÚVOD
Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č.
128/2000 Sb. o obcích. Jedná se o koncepční a rozvojový dokument, který často bývá označován za
základní nástroj řízení rozvoje územního samosprávního celku. Dokument vychází ze současného
stavu a situace území a jeho hlavním cílem je vymezení a organizace rozvoje obce v následujícím
časovém horizontu. Dokument vytyčuje směr, kterým by se obec Sobotovice v následujících letech
chtěla ubírat a současně navrhuje způsoby, jak vytýčených cílů dosáhnout.
Program rozvoje obec Sobotovice je zpracován na období 2021 – 2026 a jsou v něm
zakotveny rozvojové priority obce. Podkladem pro vznik dokumentu byla „Metodika tvorby Programu
rozvoje obce“, kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Dokument vychází z
analýzy a popisu současného stavu obce. Tato část se stala základní částí textu a zároveň tvoří první –
analytickou část dokumentu. Při zpracování této části se vycházelo z již existujících dokumentů –
územního plánu obce nebo vydaných knižních publikací o obci. Analytická část popisuje současný stav
a postavení obce. V jednotlivých kapitolách je představena charakteristika území, poloha obce,
historie, občanská vybavenost a kultura, neboť ty jsou pro každou obec jedinečné a typické.
Prezentovány jsou také výsledky základních ukazatelů, vypovídajících o stavu obce z hlediska
demografického vývoje. V neposlední řadě je věnována pozornost také ekologickému stavu,
ekonomické situaci a správě obce.
Dokument dále odhaluje aktuální potřeby a výhledové náměty, kterými se obec postupně
zabývá a řeší nebo je řešit v následujících letech bude. Uváděné potřeby, podněty a návrhy jsou
zahrnuty v návrhové části dokumentu, která se zabývá vytýčením jednotlivých oblastí potenciálního
rozvoje obce. Zde jsou uváděny nejen vize obce ale také konkrétní cíle a aktivity, které budou v rámci
Programu rozvoje obce naplňovány.
Obrázek č. 1: Obec Sobotovice

Zdroj: Obec Sobotovice - fotoarchiv
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část Programu rozvoje obce Sobotovice se zabývá analýzou a popisem současného
stavu obce z hlediska charakteristiky jejího území, polohy, historie, obyvatelstva, hospodářství,
infrastruktury a vybavenosti obce, životního prostředí a v neposlední řadě z hlediska správy obce.

A.1 Charakteristika obce
1. ÚZEMÍ A POLOHA OBCE
Obec Sobotovice se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno – venkov, přibližně 17 km
jižně od Brna a severozápadně od města Židlochovice. Sobotovice představují samostatnou obec se
sídlem obecního úřadu, kdy správní území je shodné s katastrálním území. Obec dále spadá do
územního správního obvodu s rozšířenou působností města Židlochovice, které je současně i obcí s
pověřeným obecním úřadem. Obec leží v povodí řeky Svratky a nachází se v Dyjskosvrateckém úvalu.
Katastrálním územím protéká řeka Syrůvka a Šatava, na jejichž březích se rozkládá významný krajinný
prvek Sobotovická niva – mokřad s několika vzácnými druhy rostlin i živočichů. Sobotovice sousedí s 6
dalšími vesnicemi – Syrovice, Holasice, Vojkovice, Ledce, Medlov a Bratčice. [2, 4, 5, 12]
Obrázek č. 2: Poloha obce Sobotovice

Zdroj: Mapy.cz [2]

Obec Sobotovice leží v nadmořské výšce 207 m n. m. a její katastrální území zaujímá plochu
o velikosti 533 ha. V současné době (k 31.12.2019) je v obci evidováno 617 obyvatel, z nichž přibližně
371 je v produktivním věku. Průměrný věk žijících obyvatel se pohybuje okolo 38,8 let. [1]
Tabulka č. 1: Souhrnné údaje o obci Sobotovice
OBEC SOBOTOVICE
LOKALIZACE:
ZUJ:
NUTS5:
LAU1:
NUTS3:
NUTS2:
1

583880
CZ0643583880
CZ0643 Brno – venkov
CZ064 Jihomoravský kraj
CZ06 Jihovýchod
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Počet obecních částí:
Katastrální plocha (ha):
Nadmořská výška (m n.m.):
Počet obyvatel (k 1.1.2020)
Zeměpisné souřadnice:

1
533
207
617
16°33´26´´ E, 49°3´36´´ N

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Obec:
Adresa:

Sobotovice
Obecní úřad Sobotovice
č.p.: 176, 664 67 Syrovice
004 88 321, není plátce DPH
podatelna@sobotovice.cz
(+420) 547 236 440
(+420) 724 185 245
Zdeněk Nečas, starosta obce
www.sobotovice.cz

IČ, DIČ:
Email:
Telefon:
Statutární zástupce:
Webové stránky:

Zdroj: Regionální Informační Servis, Obec Sobotovice [5, 1]

Obec Sobotovice je jedním ze členů dobrovolného svazků obcí Regionu Židlochovicko. Jeho
hlavním zájmem je podpora, ochrana a sladění zájmů i činností jednotlivých samosprávných celků,
nacházejících se v této oblasti, aby společnými silami vytvářely podmínky pro systematický a komplexní
rozvoj regionu. [6] Sobotovice jsou také členem Místní akční skupiny Podbrněnsko. Tato akční
skupina 35 obcí, nalézajících se ve spádových oblastech Židlochovice, Pohořelice, Ivančice a Šlapanice
usiluje o spolupráci občanů, neziskových organizací, soukromých podnikatelů a veřejné správy, aby
společnými silami podpořili rozvoj venkova, zemědělství, či získávání finanční podpory pro tuto oblast.
[7] Sobotovice byly také jednou ze zakládajících obcí dobrovolného svazku obcí Šatavsko, který spolu
s obcemi Bratčice a Ledce vytvořili za účelem vzájemné spolupráce, ochrany a prosazování svých
společných zájmů. Dnes je součástí svazku také obec Syrovice. [8]
Na obrázku č. 3 jsou prezentovány základní komunální symboly obce – obecní znak a vlajka.
Oba reprezentační symboly jsou tvořeny zlatými prvky – vinným hroznem, zkříženými vinařskými noži
otočenými hroty nahoru a tlapatým křížem nad čepelemi nožů. Prvky těchto symbolů jsou zasazeny do
zeleného podkladu. [9] Oba tyto symboly poukazují na vinařskou tradici obce, která byla pro tuto
oblast charakteristická spíše v období 13. - 14. století. [3]
Obrázek č. 3: Komunální symboly obce

Zdroj: Registr komunálních symbolů [9]
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Historie obce sahá až do období pravěku, neboť již v této době bylo osídleno nynější území
obce. Nejstarší doklady a nalezené předměty, vypovídající o historii obce, pochází z období mladší doby
kamenné. Nejvíce nálezů z této oblasti je však z doby bronzové. Další nálezy pochází z doby železné
i ze střední doby hradištní. [3]
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1258. Jedná se o listinu, ve které král Přemysl
Otakar II. potvrzuje výměnu Sobotovic za Sebranice, kterými se Sobotovice staly součástí panství
rajhradského kláštera. [4]
Z období středověku pochází také název obce, který je rodového původu. Odvozen je od
osobního jména Sobut a představuje ves nebo území lidí Sobutových. Ve starších pramenech jsou
uváděny také tvary Sobutowitz, Sobautowitz nebo Soboutovice. [3]
V minulosti v obci fungovaly dva vodní mlýny, starší zvaný Podhrázský bývá zmiňován už ve 14.
století, druhý, nazývaný Srncův, původně připomínán a spojován s mlynářem Fabiánem Tichým, který
před 1. světovou válkou odkoupil Ondřej Srnec. Během války mlel mlýn pro celé Sobotovice a část
Bratčic. Mlýn byl zastaven v roce 1951. [3]
Sobotovice byly poškozeny třicetiletou válkou a zasaženy přesuny rusko-rakouských a
francouzských vojsk v období napoleonských válek. V průběhu 19. století byly Sobotovice zničeny
několika rozsáhlými požáry a opakovaně postiženy epidemií cholery, neštovic a spalniček. I přes tyto
děsivé pohromy se vesnice rozvíjela. V roce 1875 byla v Sobotovicích zřízena jednotřídní škola, která
byla o pár let později rozšířena na dvoutřídní. Z roku 1884 pochází také budova obecního úřadu. Od
roku 1897 je v obci objevují první spolky. Pravděpodobně prvním doloženým spolkem byl čtenářsko –
pěvecký spolek nazývaný „Havlíček“, z roku 1897. V 19. století jsou v obci také budovány další,
významné budovy – hasičská zbrojnice (1913) či sokolovna (1926). Obec byla zasažena také děním
2. světové války, kdy byla obec 18. dubna 1945 dobyta Rudou armádou. [3, 4]
Občané Sobotovic i vedení obce se o historii vesnice hodně zajímají. V roce 2008, byla obcí
Sobotovice, k příležitosti 750. výročí založení obce vydána menší publikace, nazývaná „Historie obce
Sobotovice“. Zde jsou zachyceny důležité historické mezníky od nalezení prvních a nestarších dokladů,
vypovídajících o osídlení území obce. V obci je od roku 1920 vedena také kronika, která chronologicky
zachycuje události v obci. [10]

2. OBYVATELSTVO
Data zachycená v tabulce č. 2 vypovídají o struktuře obyvatel v obci Sobotovice k 31. 12. 2019.
V obci bylo k tomuto datu, dle Českého statistického úřadu, celkem evidováno 617 žijících obyvatel, z
nichž 306 je můžu a 311 žen.
Tabulka č. 2: Struktura obyvatel ke dni 31. 12. 2019

Celkem
Muži
Ženy

CELKEM

0 – 14 let

15 – 64 let

65 a více let

617
306
311

127
69
58

408
202
206

82
35
47

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze [15]

1

6

Program rozvoje obce Sobotovice
na období 2021 – 2026

Jak je znázorněno v grafu č. 1, který vychází z dat z předchozí tabulky, nejpočetnější skupinu
obyvatel tvoří lidé v produktivním věku, tj. mezi 15 a 64 lety života. Tito obyvatelé tvoří 66% obyvatel
obce. Druhá nejpočetnější skupina obyvatel je zastoupena dětmi a mládeží do 15 let, která tvoří více
než 20% obyvatel. Zbytek obyvatel, tj. 14% obyvatelstva, je zastoupeno seniory staršími 65 let.
Zmiňované věkové kategorie obyvatel jsou téměř ve stejném poměru zastoupeny muži a ženami.
Graf č. 1: Věková struktura obyvatel obce Sobotovice v roce 2019

20,58%

13,29%

66,13%

0 – 14 let

15 – 64 let

65 a více let

Zdroj: Vlastní zpracování

Vývoj počtu obyvatel obce Sobotovice za posledních jedenáct let zachycují data Českého
statistického úřadu uváděná v tabulce č. 3 a v grafu č. 2. Zde můžeme v letech 2009 – 2019 pozorovat
kontinuální nárůst tohoto ukazatele. Počet obyvatel se za pozorované období zvýšil o více než 140
osob. Shrneme – li data uvedená v tabulce č. 3 můžeme konstatovat, že demografická situace
v Sobotovicích je v posledních letech velmi příznivá.
Tabulka č. 3: Počet obyvatel v letech 2005 – 2020
Rok
Stav

2009
475

2010
476

2011
505

2012
519

2013
522

2014
539

2015
548

2016
569

2017
577

2018
590

2019
617

Zdroj: Český statistický úřad, databáze demografických údajů [16]

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel v obci Sobotovice v letech 2009 - 2019
700
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Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka č. 4 prezentuje demografické údaje o obci, které vypovídají o počtech nově narozených
dětí, zemřelých osob a o počtech nově přistěhovaných a odstěhovaných obyvatel. Veličiny
přirozeného, migračního a celkového přírůstku vysvětlují, jak tyto jednotlivé aktivity obyvatelstva
ovlivňují stav počtu obyvatel v pozorovaných letech 2009 – 2019. Z tabulky níže vidíme, že změny v
počtu obyvatel jsou v obci Sobotovice nejvíce ovlivňovány pohybem obyvatelstva, které se do obce
nebo z obce stěhuje. Těmito aktivitami je výrazně ovlivněn stav počtu obyvatel po celé sledované
období, vyjma roku 2013, kdy byl počet obyvatel ovlivněn přirozenými změnami – narození, úmrtí.
Zaměříme – li se na hodnoty celkového přírůstku obyvatel v tabulce č. 4 a na počty obyvatel v tabulce
č. 3, vidíme, že uváděné hodnoty spolu plně korespondují.
Tabulka č. 4: Demografické údaje obce Sobotovice
ROK

Narození

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5
6
4
8
6
3
6
9
5
7
8

Přirozený
Migrační
přírůstek
přírůstek
6
10
17
-1
-7
8
12
9
-2
3
5
20
11
-1
9
7
19
6
1
13
3
14
14
3
5
28
9
-2
19
6
12
3
9
9
32
11
21
10
37
24
-5
13
6
21
9
1
12
4
35
12
4
23
Zdroj: Český statistický úřad, databáze demografických údajů [16]
Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Celkový
Přírůstek
-8
1
8
14
3
17
9
21
8
13
27

V této části dokumentu lze využít také starší data Českého statistického úřadu, která byla získána
v rámci posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Na základě těchto údajů můžeme posoudit
strukturu obyvatel obce také z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělanostní nebo národnosti obyvatel.
Struktura obyvatel v obci Sobotovice dle prezentované vzdělanostní struktury je evidována ve věku
od 15 let. Nejpočetnější skupinu obyvatel tvořili v roce 2011 obyvatelé s ukončeným středoškolským
vzděláním bez maturity. Dále následovalo obyvatelstvo s ukončeným základním vzdělání a obyvatelé
s úplným středoškolským vzděláním s maturitou. Obyvatelé s akademickým titulem představovali
v daném období pouze 7,49% obyvatel obce starších 15 let.
Tabulka č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Sobotovice
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní vč.
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
Z toho dle
stupně
úplné střední (s
vzdělání
maturitou)
nástavbové
studium
vyšší odborné
studium
1

celkem
427
3

%
x
0,70%

muži
205
-

ženy
222
3

96

22,48%

27

69

183

42,86%

117

66

88

20,61%

35

53

6

1,41%

2

4

4

0,94%

-

4
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vysokoškolské

32

7,49%

16

16

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze [15]

Posouzení obyvatel obce dle národnosti poukazuje na skutečnost, že nejvíce se občané obce
hlásí k národnosti české a moravské. Ti, co v rámci Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 uvedli tento
údaj se mimo výše uvedené hlásí také k národnosti slovenské. Téměř 1/3 obyvatel v rámci sčítání
svou národnost neuvedla.
Tabulka č. 6: Struktura obyvatel obce Sobotovice dle národnosti
celkem
491
198
138
1
134

Obyvatelstvo celkem

z toho
národnost

česká
moravská
slezská
slovenská
německá
polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

muži
243
99
64
1
69

ženy
248
99
74
65

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze [15]

3. HOSPODÁŘSTVÍ
EKONOMICKÁ SITUACE
Ekonomická situace obce Sobotovice je příznivá. Na konci roku 2019 bylo dle dat Českého
statistického úřadu v obci registrováno 142 ekonomických subjektů, z nichž u 87 byla zjištěna a
prokázána aktivní podnikatelská činnost. Bližší vypovídající data jsou uvedena v tabulce níže a
poukazující na skutečnost, že nejvíce je v obci registrovaných podniků působících v oblasti
velkoobchodu a maloobchodu, v průmyslu, stavebnictví a zemědělství. Významně jsou zastoupeny
také profesní, vědecké a technické činnosti.
Tabulka č. 7: Podnikatelské subjekty působící v obci Sobotovice dle převažující činnosti k 31.12.2019

142
15
18
16

PODNIKY SE ZJIŠTĚNOU
AKTIVITOU
87
8
14
13

31

14

8
7
1
1
4
16

6
4
1
1
3
11

REGISTROVANÉ PODNIKY
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod. Opravy a
údržba motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnost v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
1
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N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana, povinné
sociální zabezpečení
P Vzdělání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X Nezařazeno

6

5

2

1

1
2
11
-

2
2
-

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze [15]

Subjekty, které jsou v obci registrovány a vykonávají podnikatelskou činnost představují ve
větší míře drobné podnikatele, kteří se s počtem svých zaměstnanců a ročním obratem řadí mezi
mikro a malé podniky nebo mezi podniky bez zaměstnanců. Dle právní formy podnikání byly, ke konci
roku 2019, v obci evidovány primárně fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, fyzické osoby
podnikající dle jiného než živnostenského zákona a zemědělští podnikatelé. Právnické osoby jsou v obci
Sobotovice zastoupeny v podobě obchodních společností.
Tabulka č. 8: Podnikatelské subjekty v obci Sobotovice dle právní formy podnikání k 31.12.2019

Celkem
Fyzické osoby
- fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona
- fyzické osoby podnikající dle
jiného než živnostenského
zákona
- zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
- obchodní společnosti
- akciové společnosti
- družstva

REGISTROVANÉ
PODNIKY
142
117

PODNIKY SE ZJIŠTĚNOU
AKTIVITOU
87
69

105

60

1

1

10
25
16
-

7
18
14
-

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze [15]

Poslední data vypovídající o ekonomické aktivitě obyvatel nejsou příliš aktuální, jsou
poskytována Českým statistickým úřadem a pochází opět z posledního Sčítání lidu, domů a bytů,
které proběhlo v roce 2011. V této době žil v obci téměř stejný počet ekonomicky aktivních a
neaktivních obyvatel. Pouze u 19 osob nebyla během sčítání ekonomická aktivita zjištěna.
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce bylo v tomto období nejvíce zastoupeno zaměstnanci a
zaměstnanými osobami, které pracovali na vlastní účet. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo bylo
primárně zastoupeno nepracujícími důchodci.
Tabulka č. 9: Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
v tom
z toho podle
postavení
1

zaměstnanci
zaměstnavatelé

celkem
235
219
170
11

muži
131
122
90
8

ženy
104
97
80
3
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v zaměstnání
ze
zaměstnaných

pracující na
vlastní účet
pracující
důchodci
ženy na
mateřské
dovolené

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho
žáci, studenti, učti
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

28

22

6

4

2

2

6

-

6

16
237
119
73
19

9
102
43
35
10

7
135
76
38
9

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze [15]

4. INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Obec Sobotovice disponuje základní sítí technické infrastruktury. Je zde vybudována
kanalizace, vodovod, čistička odpadních vod a zaveden plyn a elektřina. V obci Sobotovice byla v
letech 2007 - 2010 vybudovaná gravitační splašková kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny
do jižní části obce. Zde je umístěna centrální čerpací stanice odpadních vod. Z této stanice putují
odpadní vody do kanalizační sítě obce Ledce a dále jsou odváděny navazující stokovou sítí k čištění ve
skupinové čističce odpadních vod nacházející se v této obci. K čištění na ČOV Ledce jsou přiváděny
splaškové odpadní vody z obcí Ledce, Sobotovice, Bratčice a Syrovice, provozovatelem kanalizace je
Šatavsko, svazek obcí. Obec Sobotovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který nechala obec
vybudovat vlastním nákladem a nyní jej provozuje taktéž Šatavsko. Obec je zásobována pitnou vodou
z místní vodovodní sítě skupinového vodovodu Sobotovice – Ledce – Bratčice. Vodní zdroj a řídící
vodojem tohoto vodovodu se nachází v severním okraji obce. [5, 11, 17].
V obci je zajištěno také nakládání s odpady. Sběr, přeprava, třídění a odstraňování
komunálních odpadů zajišťuje pro obec externí společnost. Místní poplatky za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou řešeny
v rámci OZV obce Sobotovice č. 2/2019. V Sobotovicích mimo jiné nalezneme sběrná místa určená
k třídění a odkládání plastů, papírů, oděvů a použitého rostlinného oleje. [1]
Obec Sobotovice disponuje veřejným osvětlením a obyvatelé obce jsou pravidelně
informováni o aktuálním dění v obci prostřednictvím obecního rozhlasu.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V katastrálním území obce je vytvořena dopravní síť komunikací, která zajišťuje dopravní
obslužnost obce. Tato síť je tvořena především komunikacemi III. třídy, místními a účelovými
komunikacemi, trasami pro cyklisty i pěší. Západní částí katastrálního území obce prochází dálnice
D52 spojující Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko. Dříve byla tato komunikace označována R52 a
představovala rychlostní komunikaci. Dnes tento úsek dálnice tvoří část evropské silnice E461, která
propojuje Česko a Rakousko. Silnice III. třídy jsou zastoupeny těmito komunikacemi:
i.
ii.
1

III/42510
III/39514

Rajhrad – Pohořelice,
Sobotovice – Syrovice,
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iii.
iv.
v.
vi.

III/39515
III/39517
III/39528
III/15266

Ledce – Sobotovice,
Bratčice – Sobotovice,
Ledce – Bratčice,
Ořechov – Syrovice – Vojkovice. [2, 11]

Zastavěným územím obce i mimo něj vedou místní komunikace, které jsou určeny
k zabezpečení dopravní obslužnosti území a obytné zástavby, dále účelové komunikace, které jsou
vesměs vymezeny k zabezpečení přístupu k pozemkům. V obci jsou vymezeny také plochy určené pro
parkování a odstavná stání automobilů. V souladu se silnicemi III/15266, III/39517, III/39517 a 39514
vede přes celé katastrální území obce koridor cyklistické dopravy – cyklostezka č. 5172, vedoucí z
Tetčic do Židlochovic. [11] Z lokality Na Podhrázském podél potoka Syrůvka přes hlavní zastavěné
území k zastavitelné ploše V sádcích až do lokality Cihelní je veden koridor pro pěší, ten je na jihu
obce napojen na silnici III/39515. [11]
V obci je zaveden také systém veřejné dopravy, která je poskytována v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje. Obec Sobotovice se nachází v dopravní zóně č. 520, která
je obsluhována dvěma autobusovými linkami č. 504 (spojující Brno – Rajhrad – Syrovice – Ledce –
Medlov – Pohořelice) a č. 154 (spojující Ivančice – Dolní Kounice – Židlochovice). V obci není
zavedena vlaková doprava, nejbližší vlaková zastávka pro osobní dopravu se nachází v Rajhradě nebo
Hrušovanech u Brna. [12, 13]
Ve východní části katastru je vymezen koridor územní rezervy pro budoucí vysokorychlostní
trať (VRT) drážní dopravy. [11]

5. VYBAVENOST OBCE
Vybavenost obce zahrnuje občanskou vybavenost, infrastrukturu obce, komerční služby a
atraktivity cestovního ruchu. V tabulce č. 10 je zobrazen jednoduchý přehled celkové vybavenosti
obce Sobotovice.
Tabulka č. 10: Vybavenost obce
OBČANSKÁ
VYBAVENOST
Obecní úřad /
Czech Point

1

INFRASTRUKTURA

KOMERČNÍ
SLUŽBY
Restaurace /
hostinec
Potraviny /
smíšené zboží

✓

✓

Vodovod

✓

Pošta

X

Kanalizace

✓

Policie

X

ČOV

✓

Pekařství

X

Lékař pro dospělé

X

Telefonní síť

✓

Zámečnictví

X

Lékař pro děti

X

Plynovodní síť

✓

Sklenářství

X

Zubní lékař

X

Elektrická síť

✓

Pokrývačství /
klempířství

X

Lékárna

X

Veřejné

✓

Truhlářství /

X

✓

ATRAKTIVITY
CESTOVNÍHO RUCHU
Přírodní
pozoruhodnosti
Stavební
pozoruhodnosti
Památníky /
pomníky
Technické
památky
Agrofarma /
zoopark
Ubytovací
zařízení
Kemp

✓
✓
X
X
X
X
X
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Mateřská škola
Základní škola – I.
stupeň
Základní škola – II.
stupeň
Kulturní dům
(sokolovna)

✓
X
X

osvětlení
Veřejný
rozhlas
Napojení na
silnici I. třídy
Napojení na
dálnici

✓

Sběrný dvůr

Hasičská zbrojnice

✓

Autobusová
zastávka

Kostel / kaple

X

Hřbitov

X

Sportovní hřiště

✓

Dětské hřiště

✓

Tělocvična /
sportovní hala
Koupaliště
Dům
s pečovatelskou
službou
Dům pro seniory

tesařství
✓

Zednické práce

X

Turistická trasa

X

X

Elektropráce

X

Cyklotrasa /
stezka

✓

✓

Instalatérství

X

Naučná stezka

X

X

Malířství

X

Muzeum /
galerie

X

✓

Informační
centrum

X

✓

Stanice vlaku
Rozvojové
plochy
Ochranná
pásma

X

Sítě internetu

✓

Opravy
motorových
vozidel
Kosmetika

X

Kadeřnictví

X

Zahradnictví

X

Čištění oděvů

X

✓

Krejčovství

X

X

Banka /
bankomat

X

Lyžařský vlek
Lyžařská
běžecká trasa

X

Vodní sporty

X

X

X
X
Zdroj: Vlastní zpracování

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Co se týče občanské vybavenosti obce, ta není příliš velká. Místní občané musí za většinou
základních služeb dojíždět do okolních vesnic a blízkých měst. Obec Sobotovice nedisponuje základní
školou, zdravotním střediskem ani poštu. Služby tohoto typu jsou pro občany zajištěny v Židlochovicích
(2. stupeň ZŠ, zdravotnictví), v Rajhradě (zdravotnictví), v Hrušovanech (1. stupeň ZŠ) a v Syrovicích
(pošta). V Sobotovicích naopak nalezneme nově zbudovanou mateřskou školu a obchod se smíšeným
zbožím, kde mohou místní občané pořizovat základní zboží pro denní potřebu. Dále je k dispozici
sportovní hřiště sloužící k trávení volného času, sokolovna, kde je pořádána většina vnitřních
kulturních akcí, obecní úřad, knihovna a hostinec. [5] Významným prvkem občanské vybavenosti je
také soukromá jízdárna v Sobotovicích, která je také velkým lákadlem pro turisty. Jedná se o objekt,
který je určený ke sportu a rekreaci se zaměřením na jezdectví, chovatelství, hipoterapii a
agroturistiku. [10]
Obec Sobotovice je mimo jiné vybavena přístrojem AED, který je umístěn na fasádě hasičské
zbrojnice Sobotovice (adresa: Sobotovice 176). Přístroj je primárně obsluhován členy zásahové
jednotky hasičů obce a v případě potřeby i občany přes operátora ZZS. [10]
1
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Obrázek č. 4: Mateřská škola a sokolovna v Sobotovicích

Zdroj: Obec Sobotovice - fotoarchiv

BYDLENÍ
Český statistický úřad poskytuje poslední statistická data, týkající se bytové politiky v obci, z roku
2011. V tomto roce bylo celkem v obci evidováno 180 domů, z nichž 179 bylo rodinných a 1 dům byl
evidován jako bytový. Z celkového počtu bylo v tomto roce 157 domů obydlených. Dle vlastnických
poměrů jsou v obci nejvíce zastoupeny domy v soukromém vlastnictví fyzických osob a nejvíce
nemovitostí, které byly postaveny v letech 1920 – 1970. Výstavba rodinných domů je v obci
zaznamenána i v posledních letech, kdy bylo v obci postaveno bezmála 10 nových rodinných domů.
Tabulka č. 11: Domovní fond

180
157
146
1

Rodinné
domy
179
156
146
1

Bytové
domy
1
1
-

Ostatní
budovy
-

-

-

-

-

10

9

1

-

25
63
24
15
15
15

25
63
23
15
15
15

1
-

-

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
vlastnictví
domu
z toho podle
období
výstavby
nebo
rekonstrukce
domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové
družstvo
spoluvlastnictví
bytů
1919 a dříve
1920 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1991 – 2000
2001 - 2011

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze [15]

KULTURA
Kulturní život v obci Sobotovice je bohatý. V průběhu roku jsou v obci pořádány kulturní i
sportovní akce pro místní i přespolní občany. V Sobotovicích působí Kulturně školská komise, Sbor
pro občanské záležitosti, Sokol Sobotovice a Sbor dobrovolných hasičů. Především tyto organizace
tvoří kulturní dění v obci, do něhož se snaží zapojit širokou veřejnost. [14]
1

14

Program rozvoje obce Sobotovice
na období 2021 – 2026

Kulturně školská komise pořádá v průběhu kalendářního roku tyto společenské události:
Posezení s harmonikou, Vítání prvňáčků do školních lavic, Vítání nejmenších občánků do života,
Tradiční dýňování, Vánoční dílničky spojené se slavnostním rozsvícení vánočního stromu. [14]
Sokol Sobotovice svou činností také přispívá ke kultuře a sportu v obci. Sokol prezentuje obec
na mezinárodních gymestrádách, župních přeborech a v neposlední řadě organizuje v obci kulturní
akce pro děti i dospělé – Dětský maškarní ples, Společenský ples. [14]
Sbor dobrovolných hasičů zabezpečuje nejen ochranu obce a napomáhá v krizových situacích,
ale stará se a organizuje události, které přispívají k udržování čistoty v obci. Hasiči jsou aktivní i při
organizování společenských činností v obci a prezentují obec na hasičských závodech. Sobotovičtí
hasiči v předešlých letech pořádali tyto akce: Masopustní průvod, Ukliďme si Česko, Pálení
čarodějnic, Branný závod kolem Sobotovic a Soutěž mladých hasičů. [14] Další tradiční akce pořádány
místními hasiči jsou zakončení školního roku pro děti mateřské školy nebo vánoční koncert.
Nejvýznamnější kulturní akcí v roku bývají Svatovavřinecké hody, každoročně pořádané v
srpnu. Organizátorem akce je obec Sobotovice.
Obrázek č. 5: Krojované hody v Sobotovicích

Zdroj: Obec Sobotovice - fotoarchiv

KULTURNÍ PAMÁTKY
K významným nemovitým kulturním památkám obce Sobotovice, které jsou zároveň evidovány
Národním památkovým ústavem České republiky, patří:
Poklona
Poklona představuje drobnou kapli s výklenkem. Jedná se hodnotný příklad pozdně barokní
architektury vzniklé v 1. třetině 19. století. V Sobotovicích tuto památku nalezneme u silnice do
Rajhradu. Památka je obdélníkového půdorysu a soklová část stavby je členěna obdélníkovými
vpadlinami. Čelní stěna je doplněna prolomenou nikou, která je půlkruhově zaklenutá a uzavřená
železnou mříží. Kolem niky je situována profilová šambrána a pod nikou jednoduchá římsa. Poklona je
uzavřena štítem ve tvaru trojúhelníku. Podstřešní římsa nese sedlovou střechu. [18]
Boží muka
Památka pochází z druhé poloviny 19. století. Základnou památky je čtvercové podnoží, z
1
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něhož se tyčí pilíř nesoucí čtyřbokou kapličku, uzavřenou ze všech stran ostrým trojúhelníkovým
štítem. Kaplička je tvořena čtyřmi zasklenými nikami s hrotitými záklenky se soškami. Střecha památky
je sedlová – zděná, ve vrcholu je umístěn dvouramenný kříž. Památka je umístěna na křižovatce
uprostřed vsi. Jedná se o pozdně gotickou, hodnotnou drobnou památku, která byla upravena
v polovině 19. století. [18]
Pamětní kříž
Pamětní kříž pochází z roku 1782, je situován na návsi obce a je vyroben z kamene a litiny
Základna kříže je tvořena obdélníkovým podnožím, na němž se nachází třikrát odstupňovaný hranolový
sokl, který je ukončen vyloženou profilovanou římskou, na níž je situován kříž s korpusem. V horní části
kříže je pověšena socha těla Krista, nad jehož hlavou je umístěna tabulka s nápisem INRI. [18]
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha je umístěna ve výklenku domu na návsi v Sobotovicích. Socha pochází z roku 1700 a je
nadprůměrně kvalitní vrcholně barokní skulpturou působící příznivě na své okolí a spoluutvářející
prostor intravilánu obce. [18]
Mezi významné a památné objekty v obci můžeme zařadit také památník padlých v I. světové
válce, který se nachází na návsi obce. Všechny zmíněné objekty byly v minulých letech restaurovány
pod dohledem památkářů.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Celková výměra pozemků obce Sobotovice ke konci roku 2019 činí přibližně 533 ha. Data
prezentovaná Českých statistickým úřadem a v územním plánu obce prezentují následující uspořádání
půdního fondu:
Tabulka č. 12: Uspořádání půdního fondu k 31.12.2019
CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKŮ
Zemědělská půda:
Orná půda
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvale travní porosty
Nezemědělská půda:
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

533,33 ha
435,47 ha
405,55 ha
1,58 ha
14,95ha
8,09 ha
5,31 ha
97,88 ha
0,89 ha
2,72 ha
9,68 ha
84,60 ha

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze [15]

Téměř 82% celkového území obce je tvořeno zemědělskou půdou, která z největší části
zastoupena ornou půdou. V katastrálním území obce se vyskytují i další půdní plochy – zahrady,
ovocné sady, trvale travní porosty a vinice, ty jsou však v porovnání s ornou půdou zanedbatelné
velikosti. I přesto, že vinice zaujímají plochu o velikosti 1,58 ha zemědělské půdy, je obec Sobotovice
zařazována mezi vinařské obce, nacházející ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Nalezneme zde
viniční tratě Stará hory, Na hřebíku, Zahrádka u Bratčic, Za humny a Za vinohrady. Zemědělské půdy
1
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vyskytující se v severovýchodní části katastrálního území obce se nachází v I. třídě ochrany a jsou
charakterizovány rovinatým terénem. Hodnotné půdy II. třídy ochrany se vyskytují na zastavěném
území obce. [12] Podíváme – li se na prezentovaná data o rozložení půdního fondu z komplexního
pohledu, můžeme říct, že toto rozložení je dáno především lokalizací obce a také přírodními
podmínkami, které podporují především zemědělské využívání půdy.
Do ochrany životního prostředí jsou zapojeni i obyvatelé Sobotovic. Obec, místní občané i
jejich domácnosti přispívají k ochraně životního prostředí tím, že se snaží separovat vyprodukovaný
odpad nebo tím, že udržují pořádek v bezprostředním okolí svých obydlí. V obci nalezneme sběrná
místa určená k třídění a odkládání plastů, papíru, oděvů a použitého rostlinného oleje. [10]

7. SPRÁVA OBCE
Obec Sobotovice je územním samosprávným společenstvím občanů, které bylo zřízeno za
účelem výkonu místní samosprávy ve svém katastrálním území a na základě zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění. Obec je veřejnoprávní korporací, která vlastní a spravuje majetek, vykazuje
vlastní příjmy a výdaje, hospodaří podle podmínek stanových zákonem a jinými právními předpisy
vydanými na základě zákonů České republiky. Obec navenek vystupuje jako právnická osoba. V
právních vztazích vystupuje pod svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obecní úřad je výkonným orgánem obce. V Sobotovicích nevykonává správní činnost pro jiné
obce, zajišťuje správu pouze pro své území.
Tabulka č. 13: Výkon státní správy
Obec
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad

Sobotovice
Židlochovice
Židlochovice
Brno – venkov
Brno – venkov
Rajhrad

Zdroj: Český statistický úřad [15]

Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce. V Sobotovicích má 9 členů a v jeho
kompetenci je rozhodovat ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Zastupitelstvu je
podřízen finanční a kontrolní výbor, stavební výbor a životního prostřední a kulturně – školský a
sociální výbor. V případě obce Sobotovice má každý výbor 3 - 5 členů. Hlavním úkolem finančního
výboru je provádění kontrol hospodaření s majetkem a s finančními prostředky obce. Kontrolní výbor
dohlíží na plnění usnesení obecního zastupitelstva, na dodržování právních předpisů ostatními výbory
a na plnění dalších úkolů, kterými je pověří zastupitelstvo obce. Stavební výbor a životní prostředí je
orgánem zastupitelstva obce zabývajícím se projednáváním investičních akcí či územní a technickou
přípravou plánovaných staveb. Výbor řeší mimo jiné záležitosti související a ovlivňující životní
prostředí. Kulturně – školský sociální výbor má funkci poradní v oblasti školství, kultury a sociální
problematice. [19]
Jak již bylo zmíněno v textu výše obec je veřejnoprávní korporací, která vlastní a spravuje
majetek. V rámci své činnosti obec vykazuje vlastní příjmy a výdaje a hospodaří dle podmínek
1
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stanových zákonem a v souladu s jinými právními předpisy vydanými na základě zákonů České
republiky. Úhrn vykazovaných rozpočtových příjmů, dle platné rozpočtové skladby činil na konci roku
2019 v obci Sobotovice 9 193 tis. Kč. Konsolidované výdaje byly ve výši 5 023 tis. Kč. Saldo příjmů a
výdajů pak dosáhlo hodnoty 4 170 tis. Kč. Obec Sobotovice hospodařila ve sledovaném roce s
majetkem v celkové výši 44 748 tis. Kč. Z toho byl dlouhodobý hmotný majetek, který obec používá
po dobu delší 12 měsíců o hodnotě 36 020 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek měl na konci roku
2019 hodnotu 7 941 tis. Kč. Závazky obce byly tvořeny krátkodobými závazky v hodnotě 674 tis. Kč a
dlouhodobými ve výši 4 696 tis. Kč. Z pohledu hospodaření dosáhla obec v roce 2019 kladného
výsledku hospodaření ve výši 4 087 tis. Kč. [20] Skladba celkových příjmů a výdajů obce Sobotovice je
znázorněna v grafu č. 3 a 4.
Graf č. 3: Celkové příjmy obce Sobotovice v roce 2019

Zdroj: Monitor - kompletní přehled veřejných financí [20]

Graf č. 4: Celkové výdaje obce Sobotovice v roce 2019

Zdroj: Monitor - kompletní přehled veřejných financí [20]
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Z grafu č. 5, který znázorňuje skutečnou skladbu a vývoj meziročního rozpočtu obce
Sobotovice lze konstatovat, že obec v posledních 10 letech hospodařila s rozpočtovým schodkem, kdy
skutečné výdaje obce převyšovaly její příjmy. Výjimkou byly roky 2012, 2016, 2017 a 2019, kdy
rozpočet obce končí přebytkem.
Graf č. 5: Meziroční vývoj rozpočtu obce Sobotovice v období 2010 - 2019
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Zdroj: Vlastní zpracování

Vedení obce se snaží hospodařit s financemi hospodárně, efektivně a účelně. K rozvoji obce
jsou využívány vlastní finanční prostředky, ale také externí zdroje financování v podobě dotací, a to
národních i evropských. V roce 2018 byla například získána významná finanční podpora na kompletní
rekonstrukci budovy s č. p. 61 – bývalá škola, která byla díky finanční podpoře přestavena na moderní
mateřskou školu pro 28 dětí. Součástí budovy je také prodejna smíšeného zboží.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část dokumentu je zaměřena na budoucnost obce. Zabývá se vytýčením
strategických cílů v jednotlivých oblastech a plánem konkrétních aktivit a činností, které nasměřují
obec k jejímu dalšímu rozvoji.

B.1 Strategická vize
Strategická vize představuje konkrétní dlouhodobou představu o budoucím stavu obce. Pro
obec Sobotovice je z dlouhodobějšího hlediska tato představa jasná. Vedení obce bude minimálně
usilovat o udržení dobrého stavu všech vymožeností zbudovaných v obci a bude mířit své další
činnosti k aktivitám, které budou směřovat k odstranění nedostatků. Výsledkem bude zpříjemnění
prostředí obce a její další rozvoj.
Prvotním cílem je v obci zajistit takové podmínky, aby zde místní občané žili spokojený život a
chtěli zde budovat zázemí pro své rodiny.

B.2 Opatření a aktivity
Vytýčené aktivity zaměřené na rozvoj obce, jsou rozděleny do osmi primárně důležitých
oblastí, ve kterých by se chtěla obec v následujících 5 -ti letech dál rozvíjet. Jedná se o oblast
infrastruktury, kultury a sportu, životního prostředí, komunitního života v obci, dopravy, bezpečnosti,
propagace a podpory cestovního ruchu. Tabulka níže prezentuje jednotlivé záměry v dílčích
oblastech, které povedou k naplnění vytýčeného strategického cíle. Uveden je mimo jiné i
předpokládaný termín realizace záměru.
Tabulka č. 14 - 22: Rozvojové aktivity v obci Sobotovice v letech 2021 – 2026
OBLAST: INFRASTRUKTURA
STRATEGICKÝ CÍL: Obec Sobotovice bude systematicky udržovat, rozšiřovat a inovovat infrastrukturu
obce ve všech oblastech.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZÁMĚR:
REALIZACE ZÁMĚRU
- Oprava budovy obecního úřadu (zateplení, úspory
2024 - 2025
energií)
- Úprava veřejného prostranství a pravidelná péče o
2021 – 2026
veřejné prostranství
- Pravidelná údržba a opravy obecních budov
2021 - 2026
- Nové veřejné osvětlení
2026
OBLAST: KULTURA
STRATEGICKÝ CÍL: Obec Sobotovice bude pečovat o kulturní dědictví našich předků, bude rozvíjet
folklorní tradice, podporovat spolkovou a zájmovou činnost dětí i dospělých, talenty a moderní
umělecké žánry.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZÁMĚR:
REALIZACE ZÁMĚRU
- Udržování a podpora kulturního života v obci
2021 - 2026
1
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-

Podpora a udržování tradic a zvyků v obci

2021 - 2026

OBLAST: SPORT
STRATEGICKÝ CÍL: Sportovní činnost a pohybové volnočasové aktivity všeho druhu jsou základním
předpokladem udržení zdravého a plnohodnotného životního stylu současné populace. Obec
Sobotovice bude vytvářet podmínky pro naplnění tohoto cíle.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZÁMĚR:
REALIZACE ZÁMĚRU
- Podpora sportovní činnosti v obci
2021 - 2026
- Realizace 2. etapy přestavby hřiště (pohybové aktivity,
2021
inline ovál)
- Realizace 3. etapy přestavby hřiště (odpočinková zóna)
2024 - 2026
- Rekonstrukce fotbalových kabin (vytápění, zateplení,
2023 - 2024
modernizace)
- Rozšíření herní plochy dětského hřiště u MŠ
2025 - 2026
- Příprava projektu vycházkové cesty „U potoka“ (od garáží
2023 - 2025
podél potoka do Podhrázského)
OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STRATEGICKÝ CÍL: Neustále zlepšovat životní prostředí obyvatel obce, chránit přírodní rovnováhu a
zvyšovat biologickou rozmanitost ve volné krajině. Zlepšovat vztah obyvatel k životnímu prostředí.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZÁMĚR:
REALIZACE ZÁMĚRU
- Pravidelná údržba veřejné zeleně v obci
2021 - 2026
- Aktivity spojené se zadržováním vody v krajině
2024 - 2025
(vybudování rybníka, tůně, mokřady)
- Vybudování lokálního biocentra
2025 - 2026
- Výsadba zeleně ve volné krajině v extravilánu obce
2021 - 2026
- Výsadba zeleně v intravilánu obce
2021 - 2026
- Vybudování nového sběrného dvora
2021 – 2025
- Pořízení nových odpadových nádob (popelnice,
2021 - 2023
velkoobjemové kontejnery)
- Obnova komunální techniky
2024 - 2025
OBLAST: KOMUNITNÍ ŽIVOT V OBCI
STRATEGICKÝ CÍL: Obec Sobotovice bude usilovat o zvýšení zájmu občanů o dění v obci, zvýšení
jejich informovanosti a jejich spoluúčasti na dalším rozvoji obce.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZÁMĚR:
REALIZACE ZÁMĚRU
- Podpora činnosti místních spolků
2021 - 2026
- Pravidelná aktualizace webových stránek obce
2021 - 2026
- Pravidelné vydávání obecního zpravodaje
2021 - 2026
- Pravidelná údržba obecního rozhlasu
2021 - 2026
- Být aktivním partnerem vč. pravidelné spolupráce v rámci
DSO Šatavsko, MAS Podbrněnsko a DSO Region
2021 - 2026
Židlochovicko
1
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OBLAST: DOPRAVA
STRATEGICKÝ CÍL: Obec Sobotovice bude Rozvíjet dopravní systém v maximální bezpečnosti bez
negativních vlivů na životní prostředí a úroveň bydlení.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZÁMĚR:
REALIZACE ZÁMĚRU
- Pravidelná údržba komunikací v obci
2021 - 2026
- Obnova povrchů místních komunikací
2021 - 2022
- Obnova chodníků pro chodce
2021 - 2026
-

Obnova autobusových zastávek
Vybudování parkovacích míst v Cihelní ulici

2021 - 2026
2024 - 2026

-

Vybudování parkovacích míst u sportovního areálu

2021 - 2025

-

Vybudování účelové cesty u sportovního areálu
Vybudování cyklostezek a cyklotras do sousedních obcí

2021 - 2025
2024 - 2026

OBLAST: BEZPEČNOST
STRATEGICKÝ CÍL: Obec Sobotovice bude systematicky přijímat opatření pro zajištění bezpečného
prostředí a dodržování zákonů.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZÁMĚR:
REALIZACE ZÁMĚRU
- Podpora vybavení zásahové jednotky hasičů
2021 - 2026
OBLAST: PROPAGACE OBCE, CESTOVNÍ RUCH
STRATEGICKÝ CÍL: Obec Sobotovice bude zlepšovat propagaci obce a informovanost veřejnosti o
obci.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
ZÁMĚR:
REALIZACE ZÁMĚRU
- Instalace informačních tabulí v obci
2021 - 2022
- Podpora turistiky a cestovního ruchu
2021 - 2026
Zdroj: Vlastní zpracování

B.3 Realizace programu rozvoje obce
Předkládaný Strategický rozvojový dokument pro obec Sobotovice, na období 2021 – 2026,
vchází v platnost a účinnost v den schválení zastupitelstvem obce Sobotovice. V tento den se
dokument stává nástrojem managementu obce a jeho cílem je přispět k úspěšnému a efektivnímu
rozvoji obce.
Realizace Programu rozvoje obce Sobotovice
V programu rozvoje obce jsou mimo cíle a opatření stanoveny aktivity, které chce obec v
následujících letech realizovat. K jejich naplňování je však nutná efektivní spolupráce i jednotlivých
aktérů, a to konkrétně obce, spolků, působících subjektů v obci a občanů.
Zajištění a naplňování Programu rozvoje obce Sobotovice
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se starostou.
Monitoring bude probíhat dle potřeb obce, minimálně 1x za 2 roky a bude ho provádět
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zastupitelstvo. Při monitoringu se budou sledovat především nashromážděná data a informace, které
pomohou k vyhodnocení průběhu realizace dílčích aktivit a programových cílů.
V rámci monitoringu bude sledováno zejména:
• naplňování aktivit, které byly na daný rok plánovány,
• vyhledávání a zajišťování zdrojů financování pro realizaci aktivit,
• projednávání změn dokumentu,
• schvalování aktualizace dokumentu.
Při kontrole bude sledováno naplňování strategie a bude také vyhodnocováno, do jaké míry
byly plánované záměry a aktivity skutečně realizovány a v případě, že nebyly, tak důvody, proč se
tomu tak nestalo. Současně bude nutné i přehodnocení každého ze záměrů, zhodnocení potřebnosti
jejich realizace a případně možnost provést změny. Možné bude i přehodnocení priorit jednotlivých
záměrů.
Zveřejnění Programu rozvoje obce Sobotovice
Schválený dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce a zároveň bude přístupný
k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě.
Aktualizace Programu rozvoje obce Sobotovice
Strategický dokument je dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti na průběhu
realizace jeho částí. Každé změny a aktualizace v rámci dokumentu budou schváleny na zasedání
zastupitelstva obce. Aktualizovaný dokument bude vždy zveřejněn na internetových stránkách obce.
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