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1. ÚVOD 

1.1. Obecně 
Vedení obce stanovilo věc „Kultury, volného času, sportu, občanských záležitosti, komunikace s 
veřejností“ strategickou perspektivou č. 5 strategie rozvoje obce. 

Situační analýza této strategické oblasti-perspektivy je nedílnou součástí analytické části 
Strategického plánu rozvoje obce Ropice 2015-2035, navazuje na ni a úzce s ní souvisí, ale 
v dané oblasti je samostatně použitelným věcně příslušným analytickým materiálem. 

 

1.2. Pracovní skupina-tým pro strategickou oblast-perspektivu 
 Role: Obsazení – stávající funkce Obsazení - osoby: 
1.  Předsedající pracovní 

skupině-týmu 
Referent OÚ Kristina Walachová 

2.  Politický garant strategické 
oblastí-perspektivy  

Člen rady a zastupitelstva 
obce 

Ludmila Haltofová 

3.  Manažer strategické 
oblasti-perspektivy 

Referent OÚ Kristina Walachová 

4.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Knihovnice  Ing. Marie Zientková 

5.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Předseda spolku PZKO Ing. Bohuslav Kotas 

 

 

2. SITUAČNÍ ANALÝZA 

2.1. Popis strategické oblasti-perspektivy jako celku 
Tato oblast-perspektiva a její dílčí oblasti-osy představují skupinu věcí především duchovního 
charakteru obce, byť jejich podstata je v některých případech fyzická, materiální (např. sport, 
památky, …). Z toho úhlu pohledu můžeme vnímat také oblast vzdělávání, kterou jsme ale zařadili 
do strategické oblasti-perspektivy „Sociální, zdravotní a vzdělávací záležitosti“ (viz příslušný 
dokument a uvedené zdůvodnění), podobně oblast cestovního ruchu, kterou jsme zařadili do 
strategické oblasti-perspektivy „Hospodářský rozvoj obce“ (viz příslušný dokument a uvedené 
zdůvodnění). Nicméně, je zcela na místě, aby i na tyto uvedené oblasti bylo z této strategické 
oblasti-perspektivy také strategicky nahlíženo. 

 

2.2. Analýza skladby dílčích strategických oblastí-os 
Strategická oblast-perspektiva je dekomponovaná do následujících dílčích strategických oblastí-os: 

Kulturně-společenský život obce 
Občanské záležitosti (správní služby, občanské vztahy, pohřebnictví, ….) 
Využití volného času 
Sportovní vyžití 
Cestovní ruch (z kulturně-historicko-společenského pohledu) 
Spolkový a politický život obce 
Identita a uplatnění národnostních menšin 
Příhraniční a zahraniční spolupráce 
Vztahy-komunikace s veřejností) 
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Správa a ochrana kulturních památek 

 

2.3. Popis stávajícího stavu jednotlivých dílčích strategických 
oblastí-os 

2.3.1. Kulturně společenský, spolkový a politický život obce 

V obci pracují spolky: 

- PZKO – polský kulturně osvětový svaz – občanské sdružení, které pracuje na zachování 
identity původních obyvatel Těšínského Slezska prostřednictvím podpory místních tradic, 
polské kultury a šíření vzdělání v polském jazyce 

- Myslivci – spolek se zabývá honitbou, udržováním ekosystému v lese 

- Cselesta – spolek zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež 

- SDH – sbor dobrovolných hasičů 

- TJ SOKOL – jednota, která se zabývá sportovní činností (volejbal, nohejbal, ping pong atd.) 

- Stáj M – ustájení koní, vyjížďky na koních, agroturistika, práce s mládeží 

- Dům sv. Josefa – dům s pečovatelskou službou a péče pro seniory 

Stávající stav se nám jeví jako uspokojivý. Bylo by vhodné do spolkového života zapojit více 
mladých lidí v obci. 

 

2.3.2. Kvalita služeb občanských záležitosti (správní služby, občanské 
vztahy, pohřebnictví, ….) 

Obec zajišťuje poskytování služeb: 

- Pohřebnictví – údržba zeleně, výkopy hrobů 

- Zubní ordinace – obec poskytuje prostory k pronájmu 

- Kadeřník – obec poskytuje prostory k pronájmu 

- Czech pointu 

- Česká pošta – obec poskytuje prostory k pronájmu 

- Ověřování listin a podpisů 

- Domu svatého Josefa pro seniory – dotace pro občany z Ropice, kteří jsou umístěni v 
domově 

V dotazníkovém šetření se objevily požadavky na praktického a dětského lékaře, lékárnu, dům 
s pečovatelskou službou, senior taxi, masážní služby, služby na drobné opravy oděvů (krejčovství) 
a opravy obuvi. 

 

2.3.3. Možností využití volného času 

Na území obce jsou k dispozici 

- Sportovní zařízení, viz níže. 

- Golfové hřiště – plní úlohu nejen sportovní, ale i kulturně společenskou. 
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- V obci je restaurace se společenským sálem, která ale charakterem svého provozu 
nesplňuje potřeby kulturně společenského života v obci. 

- Potenciál je v existenci budovy a areálu zámku, ale zatím není znám záměr využití 
zámeckého areálu. 

 

2.3.4. Sportovní vyžití 

Na území obce jsou k dispozici 

- Hřiště TJ SOKOL – 1 tenisový a 1 nohejbalový kurt, fotbalové hřiště. V létě se využívají 
denně, konají se zde turnaje a využívá je široká veřejnost. 

- Nové víceúčelové hřiště u základní školy – zejména pro děti ze základní školy a místní 
mládež. V zimním období je možné jej využívat pro bruslení za vhodných klimatických 
podmínek.  

- Tělocvična TJ SOKOL – využití pro hráče ping-pongu, nohejbalu a volejbalu.  

- Golfové hřiště – budeme podporovat další rozvoj. 

Fotbalová hřiště a víceúčelové hřiště jsou veřejností nedostatečně využívaná. Plně využita je 
tělocvična TJ SOKOL a v létě tenisové a nohejbalové kurty. V obci chybí osobnosti, které by 
přitáhly a vedly sportovní oddíly (fotbal a volejbal). 

 

2.3.5. Cestovní ruch 

Přes celou obec vede cyklostezka společně s pěší stezkou. 

Pro turisty a návštěvníky obce jsou k dispozici služby: 

- Penzionu Mlýn 

- restaurace Centrum 

- restaurace Golf 

Cestovní ruch v obci podporuje golfový areál, který pro obec má větší, dosud ještě nevyužitý, 
potenciál. 

 

2.3.6. Spolkový a politický život obce 

V obci působí zájmové organizace a spolky 

- PZKO – polský kulturně osvětový svaz – občanské sdružení, které pracuje na zachování 
identity původních obyvatel Těšínského Slezska prostřednictvím podpory místních tradic, 
polské kultury a šíření vzdělání v polském jazyce 

- Myslivci – spolek se zabývá honitbou, udržováním ekosystému v lese 

- Cselesta – spolek zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež 

- SDH – sbor dobrovolných hasičů 

- TJ SOKOL – jednota, která se zabývá sportovní činností (volejbal, nohejbal, ping pong atd.) 

- Stáj M – ustájení koní, vyjížďky na koních, agroturistika, práce s mládeží 

- Dům sv. Josefa – dům s pečovatelskou službou a péče pro seniory 

Uvedená seskupení nedostatečně naplňují potřeby občanů. 
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Je zde prostor pro zájmovou činnost mládeže a seniorů. 

V obci působí politické strany a hnutí 

- KDU-ČSL 

- ČSSD 

- COEXISTENCIA 

- Nezávislí  

Politická scéna je diferencovaná na politiky uvedených stran a hnutí. V posledních letech se ve 
vedení obce střídají zastupitelé všech stran a hnutí. 

Významným prvkem je příhraniční charakter obce a národnostní menšiny, polská zaujímá téměř 
30%, dále slezská, slovenská, moravská se pohybují v rozmezí 1 - 3%. 

 

V obci působí církve a náboženská seskupení: 

- Římskokatolická 

- Luterská evangelická církev a.v. LECAV 

- Slezská církev evangelická augsburského vyznání  SCEAV  

 

2.3.7. Identita a uplatnění národnostních menšin, příhraniční a zahraniční 
spolupráce 

Významným prvkem je příhraniční charakter obce a národnostní menšiny, které zde žijí. Polská 
menšina představuje téměř 30%, dále slezská, slovenská, moravská se pohybují v rozmezí 1 - 3%. 

Obec podporuje práci: 

- PZKO, MŠ a ZŠ s polským jazykem vyučovacím – pořádání dětských akcí (karneval, 
radovánky, den dětí) 

- SDH – spolupráce se slovenskou partnerskou obcí Pribylinou, podpora pořádání soutěží 
mezi obcemi – hasičská soutěž O rychtársku palicu, Hasičák, Ostatková zábava 

- spolupráce s Jaworzem v Polsku – spolupráce s polskou partnerskou obcí Jaworze, 
podpora kulturních akcí – Majówka, Jaworzański Wrzesień 

- spolupráce v rámci Mikroregionu s maďarskou obcí Jászboldogháza – možnost anglických 
táborů v rámci partnerských obcí ze Slovenska, Maďarska a Polska 

 

2.3.8. Správa a ochrana kulturních památek 

Pravidelné dotace pro Římskokatolickou církev a dotace na údržbu a opravu kostela (chráněná 
kulturní památka). 

Finanční podpora sochy, kostelní malby a kamenné plastiky na fasádě kostela, kde se nachází sv. 
Petr a sv. Pavel. Na hřbitovní zdi, kde na pravém pilíři je sv. Anna, na levém pilíři je sv. Jáchym). 

Spolupráce s majiteli ropického zámku (chráněná kulturní památka). 

V areálu zámku je socha Panny Marie a psí hřbitov, vedle zámku se nachází socha Jana 
Nepomuckého cca z 18. století. 

U silnice I/11 stojí památný kříž obětem 1. světové války a u školy je pomník obětem 2. světové 
války – Obec Ropice zajišťuje údržbu památek a okolí. 
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2.3.9. Vztahy-komunikace s veřejností 

Občanům je umožněno řešení jejich problémů a dotazů na denní bázi. 

Mimo vyznačené úřední hodiny je k dispozici starostka, tajemnice, referentka a účetní. 

Obec má internetové stránky, mluvící sirény, veřejné desky (informační tabule), vydává dvakrát 
ročně obecní zpravodaj a vychází dvouměsíčník mikroregionu Stonávka. Pořádají se kulturní akce, 
porady, schůze zastupitelstva a v knihovně besedy s občany.  

Obec je členem Mikroregionu povodí Stonávky – do mikroregionu patří tyto obce (Ropice, Střítež, 
Vělopolí, Řeka, Smilovice, Třanovice, Komorní Lhotka, Horní a Dolní Tošanovice a Hnojník), 
spolupráce s obcemi, vydávání dvouměsíčníku Stonávka. 

 

 

3. SWOT ANALÝZA 

3.1. Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
Perspektiva „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a vztahy s veřejností“ 

 Silné stránky (Strengths): Možná opatření k jejich využití: 

1. TJ – hřiště, tělocvična Mládež, občané a širší veřejnost v různé 
věkové kategorii. 

2. Univerzální hřiště s umělým povrchem u 
školy 

Větší využití školou i veřejností. 

3. Denní styk s občany Interní rozhlas. 

4. Cyklo-stezka  Dokončení cyklostezky a napojení na Nebory. 

5. Knihovna Zlepšení spolupráce s městskou knihovnou 
v Třinci a nákup nových knižních titulů. 

6. Sbor dobrovolných hasičů - SDH Pomoc při živelných pohromách účast 
v soutěžích hasičského sportu. 

 

Perspektiva „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a vztahy s veřejností“ 

 Slabé stránky (Weaknesses): Možná opatření k jejich nápravě: 

1. Nedostatečné zázemí a pódium pro kulturní 
akce v parku u základní školy a ve 
společenském sále místní restaurace 
Centrum. 

Řešením je výstavba amfiteátru, zastřešené 
jeviště, šatny a sociální zařízení. 

Přinese vizualizaci parku. 

2. Klubovna pro mládež. Navrhujeme rekonstrukce starého obecního 
úřadu a v něm klubovna pro mládež. 



Organizace: Druh, Typ, Název dokumentu: Oblast – Projekt - Úsek - Odbor: 

Obec Ropice Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035, 
analytická část, str. pers. č. 5 – Kultura, … Strategické plánování 

 
 

 
Strana 7 (celkem 12) 

Autor dokumentu: Kontakt: Datum zpracování:: 

Ing. Vlastimil Dorotík tel.: 603295801, e-mail: vlastimil .dorotik@ict benefit.cz 31. 07. 2016 
Tento dokument je majetkem autora a organizace uvedené v záhlaví a bez jejich písemného souhlasu nesmí být (ani jeho části)  kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno. 

Systém managementu kvality je zpracovávaný s podporou společnosti ICT benefit, a.s. 

3. Malá tělocvična v základní škole. Navrhujeme využití venkovního hřiště a hřiště 
TJ SOKOL. 

 

Perspektiva „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a vztahy s veřejností“ 

 Příležitosti (Opportunities): Možná opatření k jejich využití: 

1. Další zdokonalení cyklostezek. Propojení cyklostezky Nebory-Ropice. 

2. Výstavba dráhy pro in-line brusle. Nová komunikace od zámku do Stříteže. 

3. Chybějící spolky pro mládež. Založení nových spolků a oddílu pro mládež – 
sportovní, výtvarné a řemeslnické činnosti. 

 

Perspektiva „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a vztahy s veřejností“ 

 Hrozby (Threats): Možná opatření k jejich potlačení: 

1. Nedostatečná informovanost občanů. Častější vydávání zpravodaje, pravidelné 
setkávání vedení obce s občany. 

2. Nedostatek peněz nebo dotací na 
vybudování cyklostezek. 

Využívání operačních programů ESF. 

3. Ukončení přeshraniční spolupráce. Zachování vztahů, komunikace a pravidelné 
návštěvy s partnerskými obcemi v zahraničí. 

 

3.2. Možnosti a příležitosti zlepšení a dalšího rozvoje 
3.2.1. Přiměřený kulturně-společenský, spolkový a politický život obce 

Podpora PZKO – zachování kulturních zvyklostí. Podpora pěveckého sdružení Ropica-Godulan – 
poskytování prostorů na zkoušky, přednášky a schůze.  

Pořádání pravidelných kulturních a společenských akci pro občany – každoroční zakončení léta, 
pořádání zpívání koled u stromečku, velikonoční a vánoční výstavy atd.  

Zajištění financování a sponzorování kulturních akcí a místních spolků – z vlastních zdrojů. 

Zlepšení knihovnických služeb – obnova výpůjčního programu a PC, rozšíření knihovny o jednu 
místnost (čítárna, studovna a debatní koutek), poskytování knih v elektronické podobě a zajistit 
možnost jejich vypůjčování, poskytování knihovnických služeb i pro nemohoucí. 

 

3.2.2. Přiměřená nabídka možností využití volného času, sportovního vyžití 

V rámci studie je navržena in-line dráha v areálu parku u základní školy. Výhledově se počítá i s 
výstavbou dráhy pro in-line brusle – dráha by měla směřovat od zámku do Stříteže. Obě by měly 
sloužit i širší veřejnosti a pro rozšíření turismu.  
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Projektuje se rozšíření společné stezky pro chodce a cyklisty a napojení cyklostezky na 
cyklostezku v Neborech. 

Sportovní areál TJ SOKOL Ropice u Ropičanky není v nejlepším stavu a vyžaduje rekonstrukci. 
Oprava zázemí u tenisových kurtů – výstavba nových šaten, sociálních zařízení a zvelebení 
venkovních prostor. Tenisové kurty již nejsou v nejlepším stavu, a proto potřebují nový antukový 
povrch a celkovou renovaci.  

Připravuje se projektová dokumentace rekonstrukce zařízení v parku u základní školy (pódium, 
sociální zařízení, šatny, restaurace, parkovacích ploch a zeleň). 

Revitalizace parčíku v centru obce před obecním úřadem a kostelem – projekt „Návrh výsadby 
nové zeleně“. 

U evangelické kaple výsadba nové zeleně. 

Výstavba dětského hřiště v lokalitě Mařenka za lesem – hřiště by mělo obsahovat průlezky, 
klouzačky, houpačky a pískoviště, které by měly splňovat bezpečnostní normy. 

Rekonstrukce sportovního hřiště v části Za lesem – vybudování šaten, sociálního zařízení, a 
vybavení budovy novým nábytkem.  

 

3.2.3. Rozvoj cestovního ruchu 

V majetku Beskydské golfové a.s. je Penzión Mlýn, který zajišťuje jako jediný ubytovací kapacity 
v obci. 

Zřízení levného ubytování pro mládež (cyklisté, pěší, poutníci). 

Informační tabule a mapa Ropice se zavedenými názvy (Oblaski, Baliny, Zimník a jiné). 

Propagace obce – nová mapka obce, kalendáře, letáky, internetové stránky a pojmenování ulic.  

 

3.2.4. Podpora identity a uplatnění národnostních menšin, příhraniční a 
zahraniční spolupráce 

Pokračovat ve spolupráci s partnerskou obcí Pribylinou na Slovensku, partnerskou obcí Jaworze 
v Polsku, maďarskou obci Jászboldogháza a s obcemi v povodí mikroregionu Stonávka. 

Pořádat zájezdy pro důchodce, kteří by vyjeli do partnerských obcí. Zapojení občanů, školy a 
spolků do kulturních akcí, které pořádají partnerské obce.  

 

3.2.5. Dostatečné a kvalitní služby občanských záležitosti (správní služby, 
občanské vztahy, pohřebnictví, ….) 

Zachovat správní služby, czech point. 

Zachovat pobočku České pošty v Ropici. 

Rekonstrukce budovy obecního úřadu, která je v havarijním stavu. V současné době se 
zpracovává projektová dokumentace. 

Zajistit zázemí pro hrobníky a vymezení místnosti pro uchovávání nářadí a pomůcek. 

Spolupráce s církvemi v obci – obec finančně podporuje katolickou i evangelickou církev. Podpora 
se týká oprav budov a údržby budov.  

Údržba hřbitovů a chodníků na hřbitovech – celoroční údržba chodníků a zeleně, zajištění vodního 
zdroje. 
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Poskytování příspěvků pro seniory, kteří jsou umístěni v domě sv. Josefa – obec dává dotaci pro 
seniory, kteří jsou občany obce Ropice a jsou umístěni v domově. Jinak je to soukromé zařízení. 
Podpora přibližně 6 občanů obce.  

Podpora našich seniorů a bývalých občanů obce umístěných v jiných zařízeních anebo v péči 
Charity nebo Diakonie. 

 

3.2.6. Účinná a efektivní ochrana kulturních památek 

V rámci možností finančního plánu obce dotovat údržbu kulturních památek (kostel, zámek, 
válečné hroby). Vlivem povětrnostních podmínek se kulturní památky udržují. Stav památek je 
v dobrém stavu, přičemž každoročně se opravují nedostatky.  

Rekonstrukce historické budovy obecního úřadu. 

 

3.2.7. Seriózní a kultivované vztahy-komunikace s veřejností 
Informování veřejnosti o činnosti vedení obce a dění v obci. 

Komunikace vedení obce s občany o věcech obecních. 

Zapojení občanů do práce orgánů vedení obce (komise, výbory). 

Podpory místních společenských spolků – zázemí pro společenské akce i pro činnost – poskytnutí 
prostor. 

Pořádání kulturně společenských akcí se zapojením občanů. Jednotlivé spolky a sdružení se 
aktivně zapojují do pořádání dětských radovánek, zakončení léta, zpívání koled a dalších akcí.  

Podpora společenských aktivit základní školy a mateřské školy, jejich práce s občany – základní a 
mateřská škola s českým a polským jazykem vyučovacím. Řízení škol je pod vedením jedné 
ředitelky. Sdružení rodičů a přátel školy společně s Macierzą szkolną jako jediní v regionu 
organizují společné od roku 1949 Dětské radovánky-Festyn szkolny. 

Zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím nových webových stránek, obecního zpravodaje, 
mikroregionální Stonávky, týdeníku Hutník, vývěsných tabulí a rozhlasu. 

Pravidelná setkávání vedení obce a zastupitelů s občany na veřejných schůzích – alespoň jednou 
ročně. 

Poskytování odborných konzultačních služeb pro občany obce – počítačové kurzy, finanční a 
právní gramotnost. Aukce energií přes E-center.  

 

 

4. ZÁVĚR PRO NÁVRHOVOU ČÁST 
Pro návrhovou část je možné stanovit stěžejní oblasti k řešení. 

Zvelebování zázemí pro spolkovou, sportovní, kulturní a sociální činnost občanů, což patří ke 
zlepšení kvality života. 

Rozšiřování informovanosti občanů prostřednictvím sociálních sítí.  

Udržování a zachování dobré spolupráce se všemi subjekty na katastru obce. 
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5. NÁVRHOVÁ ČÁST 
Na základě této analytické části strategického plánu rozvoje obce je zpracovaná jeho návrhová 
část, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

návrhová část - strategie 

Strategická perspektiva č. 5, Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a vztahy s veřejností 

 

 

6. REALIZAČNÍ ČÁST 
Kompozice strategických cílů návrhové části strategického plánu rozvoje obce je dále 
rozpracovaná do jeho realizační části, tzv. akčního plánu, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

realizační část – akční plán 

Strategická perspektiva č. 5, Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a vztahy s veřejností 

 

 



Organizace: Druh, Typ, Název dokumentu: Oblast – Projekt - Úsek - Odbor: 

Obec Ropice Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035, 
analytická část, str. pers. č. 5 – Kultura, … Strategické plánování 

 
 

 
Strana 11 (celkem 12) 

Autor dokumentu: Kontakt: Datum zpracování:: 

Ing. Vlastimil Dorotík tel.: 603295801, e-mail: vlastimil .dorotik@ict benefit.cz 31. 07. 2016 
Tento dokument je majetkem autora a organizace uvedené v záhlaví a bez jejich písemného souhlasu nesmí být (ani jeho části)  kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno. 

Systém managementu kvality je zpracovávaný s podporou společnosti ICT benefit, a.s. 

 

V Ropici, dne 05. 09. 2016 

 

 

  

 

Ludmila Haltofová 
člen zastupitelstva, člen rady, předsedkyně kulturní a sociální komise 
politický garant strategické oblasti-perspektivy „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a 
vztahy s veřejností“ 

 

 

 

 

Kristina Walachová 
referent obecního úřadu 
manažer strategické oblasti-perspektivy „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a vztahy 
s veřejností“ 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva obce Ropice č. 13/4/2016 ze dne 05. 09. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Uršula Waniová  
starostka obce 

 

 

 

 

Ing. Jiří Pindór 
místostarosta obce 
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7. PŘEHLED DOKUMENTŮ ANALYTICKÉ ČÁSTI 
- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 

Kvalita života obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 1, Životní prostředí 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 3. Sociální, zdravotní a vzdělávací záležitosti 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 4, Hospodářský rozvoj 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 5, Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a komunikace s 
veřejností 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 6, Výstavba obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 7, Doprava, dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 8, Majetek obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 9, Finance a financování obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, analytická část 
Strategická perspektiva č. 10, Kvalita veřejné správy 


