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1. Úvod 
 

Strategie rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 

128/2000 Sb., o obcích, který v časovém horizontu vytyčuje základní rozvojovou strategii obce. 

Zaměřuje se na to, aby obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní zdroje a 

včas a správně reagovala na změny v okolním prostředí. 

Obec bude mít možnost získat dotace a granty na rozvoj kvality života ve svém území v dalším 

dotačním období v letech 2015 - 2020.  Proto důležitým krokem, který vyžaduje také EU, je mít 

podloženu danou aktivitu prostřednictvím tohoto strategického dokumentu.  

Strategie obce Sudice byla vytvořena v roce 2014 starostkou obce s týmem zastupitelů a také za 

pomoci podkladů získaných z dotazníkového šetření u místních obyvatel. 

 
 
 

2. Charakteristika obce 
 

Obec Sudice leží v Jihomoravském kraji, v okrese Blansko. Je položena v údolí Malé Hané 

v geologickém útvaru Boskovická brázda, asi 5 km severně od města Boskovic.  

Obec je členem mikroregionu Boskovicko. 

 

Historie: 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1145, za panování českého knížete a pozdějšího 

krále Vladislava II. (1I40 – 1174). Dalšími majiteli obce pak byl Heřman z Letovic, který si 

vyměnil s opatem kláštera v Hradisku ves Sudice za Bohušín a zřejmě posledními majiteli byli 

páni z Boskovic. O pravěkém osídlení katastru svědčí archeologické nálezy neolitického 

sídliště, sídliště a pohřebiště kultury popelnicových polí, nálezy kamenných hrobů, kamenného 

sekeromlatu, stříbrné římské mince, bronzové jehlice, zlomku bronzového srpu, střepů a misek 

z doby římské a baterie železářských pecí z mladší doby římské. 
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Území : 

Obec Sudice leží v Jihomoravském kraji, v okrese Blansko. Je položena v údolí Malé Hané 

v geologickém útvaru Boskovická brázda, asi 5 km severně od města Boskovic s mírným 

spádem k jihu. Je obklopena zemědělskými pozemky. Vznikla jako obec návesního typu. Střed 

obce obklopují dvorcové statky tzv.grunty. Tato zástavba statků vybíhá jižně od návsi. Zde se na 

ni napojuje novější výstavba s menšími pozemky obklopující oboustranně komunikace. Domy 

jsou většinou jednopodlažní, případně dvoupodlažní. Obec nemá výraznější dominantu. 

Pohledově významná je budova Sudického dvora jižně od obce, která se uplatňuje v 

dálkových pohledech z komunikace od Boskovic. K obci Sudice náleží samota Sudice pod 

lesem Výštice.  

Obec je členem mikroregionu Boskovicko. 

 

Z turistického hlediska je významný právě Sudický dvůr, ze kterého jeho současný  majitel vytvořil 

rekreačně zábavní zařízení s možností ubytování, pořádání kulturních akcí, sportovní střelby, rybaření 

a dalších společenských aktivit . 

V obci jsou  objekty občanské i komerční vybavenosti : obecní sokolovna s výletištěm a fotbalovým 

hřištěm, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, obecní knihovna, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, 

restaurace. 

 

Obyvatelstvo:  

Demografická situace  

Populační vývoj obyvatel obce Sudice v letech 1970 – 2015 

 

Rok 1970 1980 1991 2000 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poč.obyvatel 477 442 382 403 426 449 451 462 466 472 476 

 

Podle statistických údajů ministerstva vnitra měla Obec Sudice k 1. 1. 2015 celkem 476 obyvatel a 

188 domů . Od roku 1991 dosahuje celkový přírůstek obyvatel  dynamického růstu. Většina nově 

přistěhovaných občanů, kteří koupili starší dům, je v produktivním věku.  Děti dojíždí do 

základních škol v Boskovicích nebo Knínicích u Boskovic. V Boskovicích mohou  dále studovat 

na gymnáziu, SOU, pedagogické střední škole nebo integrované střední škole nebo mohou dojíždět 

do škol v Blansku a Brně. Zmíněná města jsou zároveň i nejčastějším místem dojíždění za prací i 

pro občany obce. 

 

Sociální situace  

Zastoupení národnostních menšin v obci není. Žádné výrazné problémy se nevyskytují v oblasti 

návykových látek. O nepřizpůsobivých rodinách není správě obce nic známo. 

Vybavenost : 

Bydlení 

V obci je evidováno 191 čísel popisných.  Z celkového počtu všech domů je 38 (zjištěno podle 

poplatníků za odpady) rekreačních objektů. 
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Obec nemá ve svém vlastnictví žádné byty. Nová bytová výstavba je plánována v lokalitě Vohrazda 

po dokončení  mostu a  infrastruktury. Obyvatelé si v současnosti staví nové domy většinou na 

svých pozemcích. S masívní výstavbovou lokalitou zatím obec nepočítá a ani nedisponuje pozemky 

k tomuto účelu. 

 

Školství a vzdělávání 

V obci Sudice se nenachází žádné školské ani předškolské zařízení. Absence mateřské školy je 
jedním z hlavních nedostatků života obce. Bývalá mateřská škola byla přebudována v r. 2005 na 
obecní úřad a v současnosti obec nedisponuje žádným vhodným objektem na zřízení MŠ. 
Předškolní výchova je zajišťována MŠ v Knínicích u Boskovic a v Boskovicích. Za povinnou 
školní docházkou dojíždějí děti do Knínic a Boskovic.  

Středoškolské vzdělání poskytuje většinou město Boskovice, v některých případech studenti 
dojíždějí také Blanska, Letovic, Jevíčka a Brna.  
 

Zdravotnictví  

Zdravotnická zařízení se na území naší obce nenacházejí, každý den mají občané dostupnou péči 

zajištěnou v Boskovicích, kde naleznou v městské nemocnici zastoupení všech oddělení. 

Vozidla záchranné služby vyjíždí z Boskovic, tudíž není problém s jejich dojezdovými časy do obce 

v legislativně stanoveném limitu (do 20 min). 

 

Sociální péče 

Obec nedisponuje žádnými sociálními službami a občané mají možnost využít pečovatelské služby 

poskytované Centrem sociální péče Boskovice. Obec přispívá na dovoz obědů pro svoje seniory. 

 

Spolková činnost - kultura 

V rámci společenského života v obci je pořádána celá řada kulturních akcí: masopust, dětský 

karneval, výlety do ZOO, výstava růží, pouťové nedělní odpoledne, dětský den – rozloučení 

s prázdninami, lampionový průvod se soutěží o dýni roku, Mikuláš,  zpívání pod vánočním 

stromem. Dále se pravidelně každý měsíc na obecním úřadě konají setkání seniorů, jsou pořádány 

tvořivé dílny, velikonoční dílna a cvičení žen. Po opravách místních komunikací bylo vždy 

uspořádáno sousedské posezení v rámci otevření rekonstruovaných ulic a po 31 letech zavedeno na 

obecním úřadě vítání nových občánků. 

Dalšími akcemi, které pro obyvatele pořádá SDH Sudice, jsou: „Sousedská zabíjačka“, pálení 

čarodějnic, „Soutěž mladých hasičů“, v létě zábavy a diskotéky, na podzim velká soutěž „ O pohár 

SDH Sudice“ a v zimě Hasičský bál. 

Po sportovní stránce se také zapojila TJ Sokol Sudice II s pořádáním „Memoriálu Honzy 

Drobníčka“ - turnaje v malé kopané. 

 

Akcí pořádaných pro veřejnost je opravdu velký počet a ve většině případů se jedná již o tradiční 

akce. Spolky pořádají akce samostatně nebo ve spolupráci s obcí. Spolupráce s jinými organizacemi 

nebo spolky z širšího okolí nebyla do současné doby uskutečněna.  

Účast veřejnosti na většině pořádaných akcí je uspokojivá. Lidé se mají možnost pobavit při 

masopustu, potkat se u táboráku při pálení čarodějnic, společně si vyjet na zájezdy nebo si například 

zazpívat v adventním čase vánoční koledy. 
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Životní prostředí 

Stav 

 

Kvalita životního prostředí v obci Sudice je v rámci České republiky na dobré úrovni. Nejsou zde 

zásadní problémy a pokud se zde vyskytují, vždy se jedná o problémy lokálního rázu. Mezi 

základní negativní faktory ovlivňující ovzduší obce lze zejména zařadit výskyt zdrojů lokálních 

topenišť (hlavně v zimním období). 

Obec v roce 2011 vysázela s pomocí místních obyvatel před vjezdem do obce švestkovou alej 

čítající 56 ks ovocných stromů. 

Změnou územního plánu, vypracováním projektu a podáním žádosti o dotace zrealizovala první 

fáze výstavby parku na Vohrazdech (ozelenění, výsadba dřevin, ovocného sadu a habrového 

bludiště). 

 

Kolem nefunkčního koupaliště byla provedena parková úprava a plánuje se do budoucna vybudovat 

v místě bývalého koupaliště přírodní koupací jezírko. 

Za sokolovnou a v horní části návsi byly vysázeny třešně a vzrostlé javory a lípy. 

  

Celkem v letech 2012 – 2014 obec vysázela 258  kusů stromů, z nichž je  118  kusů ovocných a 

140 okrasných. Dále bylo vysázeno 230 kusů keřů.  

 

 

 

 

Odpadové hospodářství  

Obec nedisponuje svoji skládkou, provozuje velkoobjemový kontejner v areálu OÚ. V obci je 

zažitý systém svozu popelnic od domů 1x za 14 dní. Obec má vybavené jedno místo pro třídění 

odpadů (plasty, papír, sklo – čiré, barevné) a dvě částečně na plasty u autobusových zastávek. 

Poplatek za odpady činil v roce 2014 celkem 510 Kč za poplatníka nebo objekt, kde není trvale 

hlášen žádný občan. Svoz odpadů pro obec zajišťuje firma SITA a.s., zpětný odkup tříděných 

odpadů firma EKOKOM a.s. 
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Správa obce 
 

Obecní úřad a kompetence obce 

Správu obce zajišťuje Obecní úřad. Činnost úřadu je vykonávaná pouze pro území obce. Obec 

zaměstnává na plný pracovní úvazek pracovníka pro údržbu obce, dále na dohodu o provedení 

činnosti je řešena administrativní stránka obce, účetnictví obce vykonává externí firma. Pozice 

starostky je neuvolněná. Obec Sudice má sjednanou veřejnoprávní smlouvu s Městem Boskovice 

pro řešení přestupkové agendy. 

 

 

 

Hospodaření obce  

Obec Sudice hospodaří s vyrovnanou rozpočtovou bilancí. V letech 2011–2014 neměla obec 

deficitní rozpočet a nemá žádné úvěry. 

Obec vlastní budovu OÚ a sokolovnu V budově OÚ  jsou dvě kanceláře pro činnost úřadu, zasedací 

místnost, knihovna, archív, klubovna a technické zázemí. Prostory zasedací místnosti jsou 

využívány pro veřejnost, kulturní akce, činnost spolků a kroužků, cvičení žen apod. Sokolovna byla 

kolaudována po rekonstrukci v roce 2010, v přízemí je sál, přísálí, šatna a kuchyňka, v 1. patře se 

nachází galerie a šatny pro sportovce. Ve 2. patře jsou nedostavěné půdní byty. Obec sokolovnu  

nebo výletiště za budovou pronajímá na pořádání kulturních akcí  a rodinných oslav.  

 

Bezpečnost  

Obec Sudice spadá do správního obvodu OO PČR Boskovice. V rámci prevence kriminality a 

spolupráce s PČR se konají pravidelné schůzky vedení obce s příslušníky OO PČR Boskovice, kteří 

mimo jiné také pořádají tematické besedy pro občany obce. Obec nemá k dispozici statistické údaje 

o trestných činech spáchaných na území obce Sudice,  je pouze informovaná o počtu projednaných 

přestupků (dle veřejnoprávní smlouvy mezi Sudicemi a Boskovicemi) projednávaných správním 

orgánem MěÚ Boskovice. V roce 2014 byly projednány 3 přestupky a počet takovéhoto 

protiprávního jednání na území obce se dlouhodobě pohybuje v řádu jednotek ročně.  
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Bezpečnost obce v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů působící v obci, 

dále Hasičská záchranná služba a Policie ČR. Obec je vybavena místním rozhlasem pro použití 

varování obyvatel před nebezpečím.  

Vnější vztahy a vazby  

Obec je členem Svazku obcí Boskovicko. Toto sdružení má 15 členů – obce a města v okolí, vytváří 

společné projekty pro celé území nebo pro konkrétní obce. Členské příspěvky obce do Svazku 

Boskovicko se každoročně pohybují ve výši cca 1.500,- Kč.  

Na rozvoji území obec také spolupracuje s místní akční skupinou (MAS) Boskovicko Plus. Obec za 

minulé dotační období neobdržela od MAS žádnou dotaci. 

Partnerské vztahy s obcemi v ČR ani v zahraničí obec neudržuje. 
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Východiska pro návrhovou část: 
 

SILNÉ STRÁNKY 
 

1. Kladné hospodaření obce s obecním rozpočtem, bez úvěrů a půjček 

2. Výhodná poloha obce v blízkém zázemí města Boskovice  

3. Trvalý růst počtu obyvatelstva obce v posledních 10 letech  

4. V obci místní obchod a restaurace 

5. Zrekonstruovaná sokolovna na pořádání kulturních akcí 

6. Vyhovující hromadná veřejná doprava  

7. Dostupnost pracovních příležitostí a služeb v blízkých Boskovicích a Blansku 

8. Obec je členem Sdružení obcí Boskovicko a Místní akční skupiny Boskovicko Plus 

9. Obec je členem Svazku vodovodů a kanalizací, má vybudovaný vodovod i kanalizaci  

10. Plynofikace obce 

11. Aktivní činnost Sboru dobrovolných hasičů 

12. Pestrá společenská a kulturní činnost v obci 

13. Existence místního rozhlasu a infokanálu  sms zpráv pro informování obyvatel 

14. Zrekonstruované zastávky hromadné dopravy 

 

 

 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 

1. Absence  mateřské školky 

2. Lokální problémy v oblasti životního prostředí - zhoršení ovzduší v zimním období  

3. Nevyhovující stav komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje, která prochází obcí 

4. Absence chodníku a nedostatečné parkovací plochy podél průtahu obce 

5. Nevybudovaná infrastruktura do lokality plánované bytové výstavby 

6. Absence pozemkových úprav 

 

 

 

3.  Shrnutí výsledků dosavadní realizace Strategie rozvoje obce 
 2010 – 2014 
 

Z akcí pro zlepšení občanské vybavenosti: 



Strategie rozvoje obce Sudice Stránka 10 
 

2011 Sokolovna – nákup vybavení- stoly a židle 

2012  První etapa opravy místních komunikací „ Tř. Vítězství“ včetně nových chodníků - 

 délka komunikace 270m 

2012 Rekonstrukce dvou čekáren pro hromadnou dopravu 

2012 Veřejné osvětlení – dobudování osvětlení v obci dle pasportizace 

2012 Oprava schodů do ulice Škrkanka 

2013 Druhá etapa opravy místních komunikací „ Habeš“  včetně nových chodníků v délce 

 160m + „ Kopeček Mlíčák“ délka 60m 

2013 Výletiště za sokolovnou – montáž a nátěr dřevěného bednění venkovního pódia 

2013 Sokolovna – nové kuchyňské vybavení vč. nábytku  

2014 Třetí etapa opravy místních komunikací „ na Návsi“ – u pomníku a u vodárny 

 

 

 

Z akcí na úpravu veřejného prostranství:   

2012 Vybudování dětského hřiště na Rybnisku 

2012 Vybudování Lanové sestavy pro děti v parku na Návsi 

2012 Nákup a instalace nových laviček a odpadkových košů 

2012 Zřízení nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad u OÚ 

2012 Nově upravené plochy stávajících stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad  

2012 Víceúčelové hřiště – nátěr bednění, nákup sítí do branek 

 

Z akcí péče o veřejnou zeleň: 

2011 Revitalizační ořez líp na Návsi        

2012 Dosadba nových vzrostlých  a ovocných stromů kolem hřiště za sokolovnou 

2012 Odstranění odumřelých líp a nová výsadba v parku na návsi 

2012 Parkové úpravy a nová výsadba v lokalitě u koupaliště 

2012 Výsadba aleje švestek podél silnice před vjezdem do obce 

2013 Realizace Parku na Vohrazdech – výsadba zeleně, ovocného sadu, habrového bludiště, 

 zatravnění 

2013 Dosadba nových vzrostlých stromů v lokalitě Rybnisko 

2014 Zahájení rekonstrukce  Obecního sadu Občiny 

 

Z ostatních akcí bylo provedeno: 

2012 Oprava plynové přípojky do budovy sokolovny 

2013 Oprava kanalizace v sokolovně 

2013 OÚ – zbudování klubovny a technického zázemí 

2013 Nákup víceúčelového traktoru Kubota na údržbu zeleně 

2013 Nátěr oplocení kolem OÚ 

2014 OÚ - Oprava odsávání větrání na sociálních zařízeních,  rekonstrukce zateplení stropů 

 

Akce osvětové, kulturní a společenské : 

1) Obnovení  kulturních tradic pořádaných obecním úřadem – mikulášská nadílka, zpívání pod 

vánočním stromem, masopust, karneval pro děti, dětský den, lampiónový průvod 

2) Pořádání zájezdu pro děti i dospělé do zoologických zahrad 

3) Obecní knihovna -  zajištění počítačového vybavení, nákup nových knih 

4) Akce pořádané společenskými složkami -  soutěž mladých hasičů, soutěž o Pohár SDH 

Sudice, sousedská zabíjačka, pálení čarodějnic, pořádání letních zábav 

5) Vydávání občasníku Sudický zpravodaj 

6) Vítání nových občánků obce do života, jednorázová dotace na nově narozené děti 
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Přehled získaných dotací  2011-2013 je uveden v následující tabulce: 

Rok 
realizace 

Název projektu Celkové 

náklady 

Zdroje obce Dotace 

2011 Svazek Boskovicko - hrací sestava pro 

děti –Věž Rybnisko 

39.240,- 21.074,-      18.166,- 

2012 Mze Program rozvoje venkova- 
Pro všechny občany Sudic bez rozdílů 

3.370.000,- 1.134.634,- 2.235.366,- 

2012 Svazek Boskovicko- dovybavení 

dětského hřiště Rybnisko (pískoviště, 

sedací souprava) 

22.956,- 11.571,-      11.385,- 

2013 OPŽP – Park na Vohrazdech 1.070.000,- 267.500,-    802.500,- 

2014 PRV Jmk – Nákup požární techniky 380.000,- 130.000,- 250.000,- 

 CELKEM 4.882.196,- 1.564.779,- 3.317.417,- 

4. Program Strategie rozvoje obce na období 2015 – 2020  
 
 

4.1. Osvětové, kulturní a společenské akce  
 

4.1.1. vydávání místního zpravodaje „Sudický zpravodaj“ 
 současný stav: občasník vydáván od r. 2010 

 konečný stav: pokračování v této činnosti 
 termín realizace: průběžně 

 výdaje:  10.000,-Kč/ rok 
 financování:  vlastní zdroje 

 
4.1.2. udržování místních tradic a setkávání s občany  

 současný stav: zpívání pod vánočním stromem  
    masopust  

    tvořivé dílny 
    setkávání seniorů    

 konečný stav: pokračování v této činnosti 
 termín realizace: průběžně 

 výdaje:  20.000,-Kč/ rok 
 financování:  vlastní zdroje 

 
4.1.3. práce s dětmi  

 současný stav: mikulášská nadílka  
    karneval pro děti  

    dětský den  
    lampiónový průvod 

    zájezd do ZOO 
    přírodovědný kroužek pro děti 

 konečný stav: pokračování v této činnosti 
 termín realizace: průběžně 

 výdaje:  50.000,-Kč/rok 
 financování:  vlastní zdroje 

 
4.1.4. kulturní, osvětová činnost a společenské akce  

 současný stav: vítání občánků 
    hasičský ples 
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    pořádání odborných přednášek 
    sjezd rodáků 

    pouťové odpoledne 
    vánoční zpívání koled 

 konečný stav:  pokračování v této činnosti, rozšíření o zájezdy dle zájmu 
    občanů ( divadla, památky) 

 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  50.000,-Kč/rok 

 financování:  vlastní zdroje 
 

 
4.1.5. místní lidová knihovna  

 současný stav: provoz knihovny, doplňování knižního fondu 
 konečný stav: pokračování v této činnosti 

 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  30.000,-Kč/rok 

 financování:  vlastní zdroje 
 

4.1.6. sportovní činnost  
 současný stav: floorbal, malá kopaná, soutěžní družstvo mladých hasičů 

 konečný stav: podpora obce při soutěžích, věcné dary, profinancování  
    dresů 

 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  20.000,-Kč/ rok 

 financování:  vlastní zdroje 
 

4.1.7. hasiči  
 současný stav: zajištění požární ochrany obce  

    osvětová, preventivní a výchovná činnost  
    činnost zásahové jednotky  

    činnost kroužku mladých hasičů  
    soutěže v požárním sportu , obnova vozového parku 

 konečný stav:  pokračování v této činnosti  
 termín realizace:  průběžně  

 výdaje:   70.000,- Kč/ rok     
 financování:  vlastní zdroje + dotace Jmk 

 
 

4.2. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura  
 

4.2.1. kanalizace 
 současný stav: projekt na přetrubnění od č. 108 do kanalizace Smoška, 
    havarijní stav kanalizace od obchodu po Náves – projekt, 

    stavební povolení 
 konečný stav: vybudování nové kanalizace od č. 108 do kanalizace  

    Smoška, rekonstrukce kanalizace od obchodu po Náves 
 termín realizace: 2016 - 2017 

 výdaje:  10.000.000,-Kč ( 2.500.000,-Kč spoluúčast obce) 
 financování:  Svazek VaK, vlastní zdroje 

  
4.2.2  vodovod  
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 současný stav: vodovod vybudován v celé obci, chybějící vodovod v lokalitě 
    u Luňáčků  

 konečný stav: dobudování vodovodu nebo příspěvek na prohloubení  
    studní pro sudické občany u Luňáčků 

 termín realizace: 2015 -2016 
 výdaje:  100.000,- - 250.000,-Kč 

 financování:  vlastní zdroje 
 

4.2.3. veřejné osvětlení 
 současný stav: veřejné osvětlení vybudováno v celé obci 

 konečný stav: LED osvětlení, nové sloupy společně s rekonstrukcí  
    elektrické sítě obce 

 termín realizace: 2016 - 2017 
 výdaje:  1.500.000,-Kč  

 financování:  vlastní zdroje, dotace 
  

4.2.4. chodníky  
 současný stav: nové chodníky jsou v ulicích Habeš a tř. Vítězství, staré  

    chodníky jsou na Návsi a spojka mezi průtahem a  
    Škrkankou 

 konečný stav: obnova starých chodníků, v případě rekonstrukce průtahu 
    obcí dobudovat chodník po jedné straně podél státní silnice

 termín realizace: 2016-2018 
 výdaje:  2.600.000,-Kč 

 financování:  vlastní zdroje, dotace 
 

4.2.5. místní komunikace 
 současný stav: postupně byly realizovány opravy místních komunikací 

 konečný stav: průběžné opravy dříve vybudovaných místních komunikací, 
    jejichž současný stav to již vyžaduje 

 termín realizace: 2015 -2020 
 výdaje:  250.000,-Kč 

 financování:  vlastní zdroje 
   

4.2.6  dětské hřiště a víceúčelové hřiště  
 současný stav: nově vybudované dětské hřiště v parku a na Rybnisku,  

    starý kolotoč, údržba víceúčelového hřiště 
 konečný stav: pravidelná údržba, nátěry 

 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  10.000,-Kč/ rok 

 financování:  vlastní zdroje 
 
4.2.7. tematický park na Vohrazdech  

 současný stav: nově vysázená zeleň, ovocný sad, zatravnění plochy  
 konečný stav: dobudování mobiliáře parku – dětská hřiště, zpevněné  

    cesty, ohniště s posezením, hřiště na pétanque, altánek, 
    vodní prvky, lavičky 

 termín realizace: 2016 - 2020 
 výdaje:  2.000.000,-Kč 

 financování:  dle možností dotace + vlastní zdroje 
 

4.2.8. sušárna ovoce, mobilní moštárna 
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 současný stav:  
 konečný stav: vybudování dřevěné sušárny ovoce v areálu parku Vohrazda 

    dle projektu starých sušáren ovoce 
 termín realizace: 2015 - 2016 

 výdaje:  150.000,-Kč 
 financování:  vlastní zdroje, dřevo z obecního lesa, dotace 

 
4.2.9. výletiště za sokolovnou  

 současný stav: pódium 
 konečný stav: rozšíření pódia s vybudováním udírny 

 termín realizace: 2015- 2016 
 výdaje:  100.000,-Kč  

 financování:  vlastní zdroje 
 

4.2.10. sokolovna  
 současný stav: špatně provedená montáž panelové střechy, zatékání  

 konečný stav: komplexní oprava 
 termín realizace: dle akutní potřeby 

 výdaje:  250.000,-Kč 
 financování:  vlastní zdroje 

 
4.2.11 péče o veřejná prostranství a zeleň 

 současný stav: veřejná prostranství – pravidelný úklid, sekání trávy,  
    řez živých plotů, údržba stromů, výsadba nové zeleně,  

    květinové záhony  
 konečný stav: pokračování v této činnosti 

 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  60.000,-Kč/rok 

 financování:  vlastní zdroje 
 

4.2.12.obecní mobiliář 
 současný stav: v katastru obce jsou rozmístěny lavičky, odpadkové koše, 

    čekárny hromadné dopravy apod. 
 konečný stav: udržet současný stav, údržba, přidání laviček a   

    odpadkových košů ke koupališti a nově vzniklého parku na 
    Vohrazdech 

 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  10.000,-Kč/rok 

 financování:  vlastní zdroje 
 

4.2.13. požární nádrž  
 současný stav: nevyhovující v havarijním stavu, bez zásoby vody 
 konečný stav: přírodní jezírko s možností koupání a zásobou vody  

    k požárním účelům 
 termín realizace: 2015-2018 

 výdaje:  650.000,-Kč 
 financování:  dotace + vlastní zdroje 
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4.2.14. odpadové hospodářství  
 současný stav: likvidaci odpadů zajišťují odborné firmy, 2x ročně sběr  

    nebezpečných odpadů, provoz velkoobjemového kontejneru 
 konečný stav: udržení současného stavu, přidání kontejnerů na plasty 

    a textil, dle nových předpisů kontejner na bioodpad +  
    kovový odpad 

 termín realizace: 2015 na bioodpad, dále průběžně dle potřeby 
 výdaje:  cca 260.000,-Kč ročně 

 financování:  poplatek za odpady a vlastní zdroje 
 

 
 

4.3. Nová bytová výstavba Vohrazda 
 

4.3.1. nová lokalita  
 současný stav:  nová lokalita Na Vohrazdech pro výstavbu rodinných domů 

    je vymezena schváleným územním plánem obce  
 konečný stav: nově vybudované rodinné domy 

 termín realizace: do úplné zástavby nové lokality 
 výdaje:  nejsou specifikovány 

 financování:  není specifikováno 
 

4.3.2. komunikace s mostem do lokality Na Vohrazdech  
 současný stav: vznik komunikace s přemostěním potoka řeší schválený  

    územní plán obce  a příslušné právní normy 
 konečný stav: vybudování komunikace se zpevněným povrchem a most do 

    lokality 
 termín realizace: dle finančních prostředků obce a možností dotací v novém 

    programovém období 
 výdaje:  nejsou specifikovány 

 financování:  dotace + vlastní zdroje 
 

4.3.3. Infrastruktura v nové lokalitě  
 současný stav: částečně vybudovaná vodovodní a plynová přípojka,  

    absence elektrické energie a kanalizace 
 konečný stav: dobudování vodovodu a plynovodu, vyřešení připojení NN, 

    vybudovaní kanalizačního řadu 
 termín realizace: před zahájením výstavby rodinných domů 

 výdaje:  nejsou specifikovány 
 financování:  vlastní zdroje, zdroje nových vlastníků pozemků 
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 4.4. Obnova a údržba krajiny  
 

                                           
4.4.1. obecní sad Občiny 

 současný stav: starý obecní sad -téměř dva hektary zarostlé vegetace  
    starých myrabolánů a náletových dřevin a keřů 

 konečný stav: projekt na likvidaci a novou výsadbu přibližně 300ks  
    ovocných stromů a ořešáků s individuální ochranou kmenů 

 termín realizace: 2015 
 výdaje:  2.000.000,-Kč 

 financování:  dotace + 200.000,-Kč vlastní zdroje 
  

4.4.2. biokoridor Hitlerova dálnice 
 současný stav: částečně zarostlé těleso nedokončené Hitlerovy dálnice  

    náletovými dřevinami 
 konečný stav: dosadba vysokokmených dlouhověkých dřevin 

 termín realizace: dle konečné varianty podoby R43 a její územní rezervy 
 výdaje:  nejsou specifikovány 

 financování:  dotace, vlastní zdroje 
 

 
 

4.5. Obecní lesy Sudice  
 

 současný stav:  údržba obecních lesů o rozloze 55 ha dle schváleného  

    lesního hospodářského plánu.  
 konečný stav: hospodaření dle LHP na roky 2011 – 2020 
    vybudování odpočinkového místa pro návštěvníky 
    oprava zpevněné účelové komunikace 

 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  nejsou specifikovány 

 financování:  vlastní zdroje, v případě opravy účelové komunikace dotace 
 

 
 

5. Závěr  
 

Program Strategie rozvoje obce Sudice na období let 2015 – 2020 je vytvořen tak, aby 
odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její 

ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.  
Program Strategie rozvoje obce Sudice je reálně splnitelný v delším časovém 

horizontu. Pro splnění projektů je hlavní podmínkou získávání finančních 
prostředků, a to z vlastních a státních zdrojů a z programů fondů Evropské unie.  

Program Strategie rozvoje obce Sudice není dokumentem uzavřeným. Může být 
průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních možností obce. Veškeré 

změny v tomto programu musí být projednány zastupitelstvem obce Sudice.  
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Dotazníkové šetření - Strategie rozvoje obce Sudice  

Jste? 

 
muž 18 50 % 

žena 18 50 % 

Vaše dosažené vzdělání je? 

 

základní 4 11 % 

učiliště 0 0 % 

střední škola 27 75 % 

vysokoškolské - bakalářské 0 0 % 

vysokoškolské - magisterské 5 14 % 

vysokoškolské - doktorské a vyšší 0 0 % 

Opravy místních komunikací (silnice, cesty, chodníky, parkování …) 

 
nejdůležitější 19 53 % 

důležité 15 42 % 

nejméně důležité 0 0 % 
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Investice do veřejných prostranství  
(veřejné osvětlení, rozhlas, zeleň v obci, lavičky …) 

 
nejdůležitější 12 33 % 

důležité 19 53 % 

nejméně důležité 1 3 % 

Podpora školství a vzdělávání v obci (vzdělávací akce, semináře …) 

 

nejdůležitější 2 6 % 

důležité 24 67 % 

nejméně důležité 6 17 % 

Podpora zdravého život. prostředí (třídění odpadu, ochrana ovzduší …) 

 
nejdůležitější 14 39 % 

důležité 16 44 % 

nejméně důležité 3 8 % 
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Péče o sakrální stavby (kapličky, křížky, pomník …) 

 
nejdůležitější 2 6 % 

důležité 11 31 % 

nejméně důležité 19 53 % 

Opravy a modernizace veřejných budov (sokolovna, obec. úřad, hasičská 
zbrojnice…) 

 
nejdůležitější 4 11 % 

důležité 19 53 % 

nejméně důležité 8 22 % 

Podpora kvalitního bydlení - individuální výstavby RD, (příprava pozemků, 
zasíťování pozemků, podpora revitalizace stávající zástavby …) 

 

nejdůležitější 6 17 % 

důležité 14 39 % 

nejméně důležité 12 33 % 
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Zlepšení dopravní obslužnosti (počet spojů, kvalita cestování …) 

 

nejdůležitější 7 19 % 

důležité 15 42 % 

nejméně důležité 10 28 % 

Rozvoj cestovního ruchu (ubytování, naučné stezky, cykloturistika, propagace …) 

 
nejdůležitější 5 14 % 

důležité 12 33 % 

nejméně důležité 15 42 % 

Podpora zaměstnanosti a vzniku prac. míst (podpora podnikání …) 

 
nejdůležitější 9 25 % 

důležité 17 47 % 

nejméně důležité 5 14 % 
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Bezpečnost provozu na průtahu obcí (chodníky, dopravní značení …) 

 
nejdůležitější 19 53 % 

důležité 12 33 % 

nejméně důležité 1 3 % 

Podpora aktivit (spolky, kulturní a společenské akce – pro děti, pro seniory …) 

 
nejdůležitější 8 22 % 

důležité 23 64 % 

nejméně důležité 0 0 % 

Podpora sportovních aktivit (sportovní hřiště, dětské hřiště, sportovní soutěže …) 

 
nejdůležitější 8 22 % 

důležité 20 56 % 

nejméně důležité 3 8 % 
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Podpora péče o krajinu (výsadba stromů v okolí, podpora zemědělců, rybářů, 
včelařů, …) 

 
nejdůležitější 8 22 % 

důležité 20 56 % 

nejméně důležité 4 11 % 

Dostupnost sociálních služeb (pečovatelská a zdravotní služba, rozvoz obědů …) 

 
nejdůležitější 5 14 % 

důležité 22 61 % 

nejméně důležité 3 8 % 

Činnost místní knihovny (provoz, nabídka …) 

 
nejdůležitější 2 6 % 

důležité 9 25 % 

nejméně důležité 19 53 % 

 


