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Úvodní slovo
Obec Vyskytná nad Jihlavou neměla doposud vytvořen plán rozvoje a
postupovala ve svém zvelebování dle rozpočtového výhledu. Požadavkem dnešní
doby je stanovit plán, kterým by se měla obec ubírat v období následujících let až do
roku 2020. Za velmi důležité a klíčové pro rozvoj obcí v naší republice je období do
roku 2020, což bude zřejmě zlomový bod v možnostech čerpání dotací z prostředků
EU.
Budoucnost obce je dána aktivitou občanů a především zastupitelů, kdy je
potřeba brát zřetel na požadavky z řad občanů a určit priority pro zdárný rozvoj obce
ve všech oblastech podstatných pro život ve Vyskytné nad Jihlavou.
Petr Böhm
starosta obce

Strategický plán rozvoje Obce Vyskytná nad Jihlavou v kontextu
rozvoje Kraje Vysočina
Strategie Kraje Vysočina 2020 definuje rozvojovou vizi kraje a pět globálních
strategických cílů, které jsou dále rozpracovány do specifických strategických cílů.
Kraj Vysočina si ve svých schválených strategických dokumentech vyššího
územního samosprávného celku mimo jiné předsevzal globální strategické cíle:
1) Vysočina jako atraktivní venkovský prostor se zaměřením na přitažlivý venkov
a zemědělskou činnost
2) Efektivní a cílené vzdělávání se zaměřením na efektivní poskytování služeb ve
zdravotnictví
3) Ochrana přírodního bohatství se zaměřením na vodu a efektivní hospodaření s
lesy
4) Moderní infrastruktura, zaměřená na kvalitní regionální silniční síť,
modernizaci železnice a zkvalitnění přepravy osob po železnici, a zejména
zaměření na řešení zdrojů energií a jejich úspor, včetně řešení odpadů
5) Konkurence schopná ekonomika, zaměřená na malé a střední podniky, podpora
a rozvoj elektronických služeb a elektronické bezpečnosti, a v neposlední řadě
zaměření na cestovní ruch
Obsah tohoto dokumentu s danými cíli určuje, že Kraj Vysočina bude regionem s
rozvíjející se ekonomikou a rostoucí životní úrovní svých obyvatel.
V rámci rozvoje kraje bude aktivně, efektivně a v souladu s principy udržitelného
rozvoje využíván a rozvíjen potenciál a zdroje kraje.
Bude dynamicky se rozvíjejícím, ekonomicky výkonným a konkurenceschopným
regionem, při respektování různorodosti přírodních, historických, sociálních,
kulturních a ekonomických podmínek jednotlivých částí kraje a při vyváženém
rozvoji městských i venkovských oblastí.
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Strategický plán rozvoje obce Vyskytná nad Jihlavou je základním
dokumentem a vizí samosprávy pro řízení rozvoje obce v budoucnosti. Na základech
zkušeností zastupitelů, aktivit a požadavků občanů pojmenovává cíle a navrhuje
konkrétní projekty.
Strategický plán rozvoje obce je v souladu s celostátní koncepcí, jako je
Národní rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje ČR.

Metodika zpracování
Na zpracování Strategického plánu rozvoje obce se podíleli členové
zastupitelstva obce a dále členové komisí a výborů zřízených obcí Vyskytná nad
Jihlavou.
Ke zpracování byly použity i výsledky dotazníkové metody mezi obyvateli
obce, zaměřené na kulturní a společenské aktivity v obci s možností jejich rozvoje a
zvyšování kvality zázemí s jeho rozšířením.
Ke Strategickému plánu rozvoje obce se dále vyjádřili a na jeho zpracování se
svými připomínkami a aktivitami podíleli členové aktivních spolků a společenských
organizací, které v obci působí.
Základem pro zpracování bylo definování stávajícího stavu obce. V každé
oblasti byl zhodnocen stávající stav a popsány trendy vývoje v období posledních let.
Dalším krokem ve zpracování Strategického plánu rozvoje obce bylo
zpracování analýzy, která měla za úkol popsat příležitosti rozvoje obce nebo jeho
ohrožení a dále silné a slabé stránky obce.
Podle výsledků analýzy byly voleny takové cíle a záměry, které přispějí k
rozvoji obce Vyskytná nad Jihlavou. U jednotlivých cílů a záměrů jsou dále popsány
předpokládané termíny projektování a realizace, financování a spoluúčast na něm a
dále očekávaný výsledek.
Podle očekávaných výsledků je možné v souhrnu definovat, kam by mělo
směřovat plnění Strategického plánu rozvoje obce.
Obec Vyskytná nad Jihlavou by se i do budoucna měla rozvíjet jako obec:
občansky vybavená, s dostatečnými pracovními příležitostmi a vyváženým rozvojem,
klidná a bezpečná, ekologicky progresivní a čistá, s možností sportovních a
odpočinkových aktivit, podporující aktivity svých občanů a spolkový život a
ohleduplně využívající okolní přírodu.
Uvedený postup a realistické zpracování plánu bylo zvoleno s důrazem na jeho
budoucí praktické využití.
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Závěry ze situační analýzy současného stavu obce Vyskytná nad
Jihlavou
1. Dostupnost a poloha obce, kontakty a spolupráce se samosprávou,
základní charakteristika
 Vyskytná nad Jihlavou jako celek
 blízkost krajského města – Jihlava
 blízkost páteřní komunikace ČR D1
 stabilizovaný či narůstající počet obyvatel
 nárůst bytové výstavby v posledních letech
 obec je členem: Místní akční skupiny MAS Třešťsko a Svazu měst a obcí (SMO).
2. Doprava, technická infrastruktura a bydlení
 neuspokojivý stav komunikací nižších tříd v majetku kraje
 z části neuspokojivý stav místních komunikací
 špatný stav veřejného osvětlení
 absence oddílné splaškové kanalizace v obci
 obec nemá k dispozici objekt bydlení pro seniory (DPS, chráněné bydlení, atd.)
 zájem občanů o získání domů či pozemků určených k zástavbě ve Vyskytné nad
Jihlavou je vyšší nežli nabídka
 nedostatek protipovodňových opatření na Jiřínském (Trojanském) potoce
3. Místní ekonomika a podnikání
 místní podnikatelské subjekty mají jen velmi malý vliv na stav zaměstnanosti v
obci
 většina práceschopných obyvatel dojíždí za prací do okolních měst a obcí
 aktuální míra nezaměstnanosti 4,2%, což je méně než průměr Kraje Vysočina
5,36%
 rozpočet obce se stabilními daňovými příjmy a relativně nízkými dotacemi
 vysoký podíl běžných výdajů oproti investičním výdajům rozpočtu obce
4. Školství a sport
 kapacita mateřské školy je naplněna – kapacita 37 dětí
 základní škola s dostatečnou kapacitní rezervou 1- 5 ročník
 nevyhovující technický stav vnitřních prostor budovy ZŠ
 absence kulturního domu v obci – obec má k dispozici budovu, která vyžaduje
rekonstrukci
 1 fotbalové hřiště bez zázemí, 1 asfaltové hřiště, 1 dětské hřiště ve Vyskytné nad
Jihlavou, 1 dětské hřiště v místní části Hlávkov a 1 dětské hřiště v místní části
Jiřín
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tělocvična ZŠ – k dispozici i veřejnosti pro sportovní aktivity
obec Vyskytná nad Jihlavou má pro své občany každou první sobotu v měsíci
rezervován plavecký bazén v Jihlavě
tradiční pouťový turnaj v kopané
tradiční 24 hodinový turnaj v soft tenise
tradiční nohejbalový turnaj
dětská šampionáda v místní části Jiřín
výrobce bowlingových drah SCI – 2 bowlingové dráhy
Bowlingová liga pro týmy sestavené z občanů obce

5. Životní prostředí a zemědělství
 obec Vyskytná nad Jihlavou neleží v záplavovém území. Díky Jiřínskému potoku,
který protéká spodní částí obce Vyskytná nad Jihlavou však dochází k občasným
lokálním záplavám, zejména v jarních obdobích
 intenzivní zemědělství spojené s údržbou kulturní krajiny
6. Rekreace a cestovní ruch
 obec Vyskytná nad Jihlavou je napojena na turistické trasy,
 obcí prochází značená cyklystická trasa č. 5215
 absence lokality pro přírodní koupání, částečně jej nahrazuje rekonstruované
návesní jezírko a Maršovský rybník, který leží v sousedním katastru Zbilidy
 v obci neexistují ubytovací a stravovací kapacity pro turisty
 památky v okolí – kaple svatého Antonína Paduánského, přírodní památková
rezervace Zaječí skok, historické město Jihlava
 díky blízkosti krajského města Jihlavy a atraktivitě prostředí je na katastru obce
velké množství rekreačních objektů pro individuální rekreaci.
7. Kulturní a společenské vyžití
 v obci existují tři občanské spolky
 v budově ZŠ byla obnovena kulturní místnost, která částečně nahrazuje chybějící
kulturní dům (sál) v obci
 postupně se rozvíjejí kulturně společenské aktivity pro všechny věkové skupiny
posilující místní sounáležitost: silvestrovský ohňostroj, obnovené masopusty ve
Vyskytné nad Jihlavou a místní části Jiřín, pořádání divadelních představení
každého čtvrt roku, Jiřínské léto, Jiřínské rybí hody, vánoční zpívání v kostele,
 řada akcí pro děti pořádaných sborem pro občanské záležitosti, včetně
námětových zájezdů jak pro děti, tak pro dospělé, Karneval, Pohádkový les,
Drakiáda, Halloween apod.
 možnost zapůjčení knih v obecní knihovně
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Budoucnost obce Vyskytná nad Jihlavou
Příjemné, zdravé místo blízké přírodě pro bydlení.
Analýza kladů a záporů
Analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako
vhodnou metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
Klady obce
Blízkost krajského města
Relativně snadná dostupnost velkých měst (Praha, Brno) díky blízkosti dálnice D1.
Příroda v okolí obce
Spolková činnost
Aktivní samospráva
Perspektivní personální obsazení úřadu
Aktivní vedení ZŠ a spolků v obci
Areál školy s potenciálem rozvoje
Aktivní činnost knihovny
Nabídka kulturních, společenských a sportovních akcí
Relativně nízká nezaměstnanost
Zápory či nedostatky
Blízkost krajského města - neexistence služeb pro občany přímo v obci
Špatný stav místních komunikací a veřejného osvětlení
Schází moderní víceúčelové kulturní, informační a společenské centrum obce
Finance – nedostatečné příjmy a vzhledem k nestabilitě rozdělování veřejných příjmů
(RUD) nemožnost dlouhodoběji plánovat
Inženýrské sítě – absence kanalizace a ČOV
Možnosti rozvoje
Rozvoj kulturně – společenských aktivit pro rodiny s dětmi a mládež
Rozvoj služeb v turistice - pracovní příležitosti
Udržení sportovních areálů a tělocvičny ZŠ pro volnočasové aktivity a sport
Mírně rostoucí počet obyvatel
Připravené pozemky pro výstavbu RD - stabilizace a příliv mladých rodin
Rozšíření spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty v regionu
Zlepšení povědomí obce jako vhodného místa pro bydlení
Napojení Vyskytné nad Jihlavou na turistické trasy a cyklostezky
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Dopad sociálních vlivů
Zdražující se energie – odklon obyvatel od ekologičtějšího vytápění zpět k uhlí –
dopad na kvalitu ovzduší
Nárůst vandalismu a drobné kriminality
Neexistující služby v obci – vliv blízkosti krajského města
Strategické cíle a postup k jejich dosažení (návaznost na KV)
1)
2)
3)
4)
5)

Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika
Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze – příležitost pro všechny
Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel
Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu
Efektivní správa veřejných věcí
Strategické cíle obce

Prioritami obce do budoucna jsou občanská vybavenost, bezpečnost, dostatečné
pracovní příležitosti, zeleň a čistota ovzduší i vod v obci. Obec si klade dále za cíl
podporovat sportovní, volnočasové a odpočinkové aktivity svých občanů.
Obec při svém rozvoji bude dbát na to, aby rozvoj byl v souladu s přírodou a
ekologickými požadavky doby.
Obec Vyskytná nad Jihlavou se rozhodla pro postupné řešení svých záměrů s
použitím nejen finančních zdrojů obce, ale i financí Kraje Vysočina, České republiky
zastoupené rozpočty ministerstev a Evropské unie, formou darů a účelových
příspěvků také finanční prostředky podnikatelských subjektů.
1. Zviditelnění obce, rozvoj kontaktů a spolupráce
1.1. Záměr: Meziobecní spolupráce

1.1.1. Cíl: Zkvalitnění spolupráce s okolními obcemi
Podklady:
rozhodnutí zastupitelstva
Očekávaný výsledek:
Rozvoj spolupráce a finančního spolupodílu v oblasti
údržby církevních památek, školství a kultury
Zpracování záměru:
2015 – 2017
Termín realizace:
2015 - 2020
Partneři:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Kraj Vysočina, církev
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2. Doprava, technická infrastruktura a bydlení
2.1. Záměr: Zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích

2.1.1. Cíl:

Instalace technických zpomalovacích prostředků v průjezdných částech
obce, vytvoření manipulační plochy a chodníku před ZŠ
Podklady:
stavební projekt, žádost o dotaci
Očekávaný výsledek:
bezpečný pohyb chodců v daných oblastech Zpracování
projektu: zpracováván v roce 2015
Termín realizace:
2015 - 2016
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Kraj Vysočina
2.2. Záměr: Rekonstrukce místních komunikací Vyskytná nad Jihlavou – Bílý
Kámen a Hlávkov – Bílý Kámen

2.2.1. Cíl: Rekonstrukce nejvytíženějších spojovacích místních komunikací mezi
obcemi a místními částmi
Podklady:
stavební rozpočet, žádost o dotaci
Očekávaný výsledek:
odstranění havarijního stavu komunikace, nový asfaltový
povrch
Termín realizace:
2016
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Kraj Vysočina, MMR
2.3. Záměr: Výstavba nový MK ve V.n.J. a v místní části Rounek

2.3.1. Cíl:

Výstavba nových částí místních komunikací, včetně podzemních
inženýrských sítí.
Podklady:
stavební povolení, žádost o dotaci
Očekávaný výsledek:
Zkvalitnění a zabezpečení přístupu obyvatel k domům
Termín realizace:
2016
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Kraj Vysočina, MMR
2.4. Záměr: Výstavba cyklostezky – propojení s krajským městem Jihlavou

2.4.1. Cíl: Výstavba cyklostezky pro propojení obce s krajským městem
Podklady:
stavební povolení, žádost o dotaci
Očekávaný výsledek:
vytvoření bezpečného cyklo spojení s krajským městem
mimo současné vytížené komunikace. Zvýšení turistického
ruchu v obci
Termín realizace:
2016 - 2018
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Kraj Vysočina, Min. dopravy
2.5. Záměr: Vybudování ČOV a oddílné splaškové kanalizace

2.5.1. Cíl:

Rekonstrukce, svádění a čištění odpadních vod z celé obce
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Podklady:
Očekávaný výsledek:
Zpracování projektu:
Termín realizace:
Financování:

stavební projekt, žádost o dotaci
kompletní vyřešení problému odpadních vod v obci
zpracován v roce 2008 - 2015
2018 - 2025
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Kraj Vysočina, ČR – minist.
zemědělství , EU

2.6. Záměr: Rekonstrukce veřejného osvětlení

2.6.1. Cíl: Snížení nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v obci
Podklady:
studie proveditelnosti
Očekávaný výsledek:
snížení nákladů na provoz a údržbu, stejně jako snížení
světelného smogu v obci
Zpracování projektu:
zpracován v roce 2017
Termín realizace:
2018 - 2020
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Kraj Vysočina, ČR, EU
3. Místní ekonomika a podnikaní
Záměr – podpora aktivit z řad občanů ať propagací v obecních médiích, tak
vzájemná spolupráce při tvorbě obce.
4. Školství a sport
4.1. Záměr: Sportovní areál ZŠ

4.1.1. Cíl: Vytvoření komplexního sportovního areálu pro ZŠ
Podklady:
projektová dokumentace, žádost o dotaci
Očekávaný výsledek:
rozvoj a podpora pohybových činností žáků ZŠ a obyvatel
obce
Zpracování projektu:
2017
Termín realizace:
2018 - 2020
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, fondy EU, ČR – MŠMT,
MSK
5. Životní prostředí a zemědělství
5.1. Záměr: Snižování znečistění ovzduší

5.1.1. Cíl: Podpora výměny nevyhovujících lokálních topenišť v obci
Podklady:
studie proveditelnosti
Očekávaný výsledek:
snížení znečištění ovzduší
Zpracování projektu:
2016
Termín realizace:
2016 - 2020
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Financování:

Obec Vyskytná nad Jihlavou, obyvatelé obce, Kraj
Vysočina

5.2. Záměr: Zkvalitnění životního prostředí – přestavba propustku v dolní
části obce

5.2.1. Cíl: Zkapacitnění pro srážkové vody a přestavba na most nad Q 100
Podklady:
stavební projekt, žádost o dotaci
Očekávaný výsledek:
provedenými úpravami dojde k značnému zvětšení
průtočnosti v obydlené dolní oblasti obce. Snížení četnosti
lokálních záplav.
Zpracování projektu:
2016
Termín realizace:
2016 - 2018
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, fondy EU, Kraje Vysočina,
ČR
5.3. Záměr:

Ekologické vytápění budovy KD Jiřín obnovitelnými zdroji

5.3.1. Cíl:

Vytápění největšího areálu v místní části co možná nejšetrnějším
způsobem ve vztahu k životnímu prostředí
Podklady:
studie proveditelnosti, projektová dokumentace
Očekávaný výsledek:
snížení zátěže životního prostředí a využití obnovitelných
zdrojů energie vznikajících v katastru obce
Zpracování projektu:
2016
Termín realizace:
2016 - 2017
Financování:
obec Vyskytná nad Jihlavou, alternativní dotační tituly
5.4. Záměr:

Obnova zeleně, remízků a výsadba nových alejí

5.4.1. Cíl:

Obnova zeleně, remízků a výsadba nových alejí v katastru obce v rámci
preventivních opatření
Podklady:
studie proveditelnosti
Očekávaný výsledek:
snížení množství vod ztékajících z okolních svahů do obce
při přívalových či dlouhodobých deštích, snížení rizika
povětrnostních vlivů
Zpracování projektu:
2017
Termín realizace:
2018-2020
Financování:
obec Vyskytná nad Jihlavou, dotační tituly
6. Rekreace a cestovní ruch
Podpora vzniku turisticky zajímavých záměrů pro rozšíření turistiky v obci.
Výroba propagačních předmětů zajímavých pro širší veřejnost.
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7. Kulturní a společenské vyžití
7.1. Záměr: Zázemí pro společenský život v obci

7.1.1. Cíl: Rekonstrukce KD a dostavba společenského sálu
Podklady:
stavební projekt
Očekávaný výsledek:
vznik nových prostor pro využití dobrovolnými spolky a
vznik prostor pro podnikání - několikanásobné zvýšení
standartu kulturního života
Zpracování projektu:
2006
Termín realizace:
2016 - 2020
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, fondy EU, ČR
7.2. Záměr: Podpora aktivit občanských sdružení a spolků

7.2.1. Cíl: Zkvalitnění spolupráce samosprávy a místních sdružení a spolků
Podklady:
průběžná rozhodnutí zastupitelstva obce
Očekávaný výsledek:
Lepší koordinace akcí a prohloubení spolupráce obce s
občanským sektorem, převzetí technického zajištění akcí do
režie obce, sdružení a spolky se soustředí především na
náplň a zvyšování úrovně akcí samotných. Materiální a
finanční zajištění aktivních sdružení ze strany obce.
Vytváření nabídky nových kulturně společenských akcí a
obnova tradic ze strany spolků a sdružení. Zvážit možnost
projektů pro podporu celoživotního vzdělávání.
Zpracování projektu:
2015
Termín realizace:
2015 - 2020
Financování:
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Fond Vysočiny, spolky a
sdružení
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Realizace strategického plánu rozvoje obce
Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude pokračováno v již
započatých investičních akcích a nově zahájena příprava projektů a podkladů k plnění
jednotlivých cílů.
Součástí přípravy bude jako nejdůležitějším a prvotním krokem zajištění
financování a především zjištění možností využití dotací z různých fondů. Jednotlivé
cíle a jejich financování musí být hodnoceny v celém kontextu aktuálního
rozpočtového výhledu obce.

Podmínky úspěšné realizace Strategického plánu rozvoje
obce Vyskytná nad Jihlavou
1. Lidské zdroje - organizační zajištění
Realizace plánu rozvoje obce spadá do kompetencí zastupitelstva obce.
Pověření členové informují zastupitelstvo o průběhu realizace plánu a jednotlivých
cílů. Starosta obce vystupuje ve všech záležitostech jako statutární zástupce obce.
Zastupitelstvo obce rozhoduje o případném zajištění jednotlivých projektů i
jinými osobami než zaměstnanci obecního úřadu, případně institucemi na základě
smluvního vztahu.
2. Zdroje financování a jejich zajištění
Podmínkou pro realizace strategického plánu rozvoje obce je dostatečné
finanční zajištění jednotlivých záměrů a cílů.
Prioritou obce je maximální využití prostředků z dotačních fondů.
Dalším úkolem bude do financování dále zapojit místní podnikatelský sektor,
případně i občany.
Do financování jednotlivých cílů budou samozřejmě zapojeny vlastní zdroje
obce doplněny čerpáním účelových investičních fondů a úvěrů.
3. Zdroj podpory – občané
Předpokladem úspěchu při realizaci jednotlivých záměrů je občanská podpora.
Ta se neobejde bez důkladné informovanosti o záměrech a celém strategickém
rozvojovém plánu. Občanská podpora by se vhodným zapojením občanů do
rozhodování měla stát i jejich spoluzodpovědností za realizaci plánu i jejich dalších
představ o budoucnosti obce.
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Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Vyskytná nad Jihlavou na svém
zasedání dne 21. prosince 2015 usnesením číslo 2015/10.18.ZO.

……………………………………….
Petr Böhm
starosta obce Vyskytná nad Jihlavou
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