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1. ÚVOD 

1.1. Obecně 
Vedení obce stanovilo věc „Dopravy, dopravní obslužnosti a infrastruktury“ strategickou 
perspektivou č. 7 strategie rozvoje obce. 

Tato strategická oblast-perspektiva je nedílnou součástí návrhové části Strategického plánu 
rozvoje obce Ropice 2015-2035, navazuje na ni a úzce s ní souvisí. V dané oblasti je také 
samostatně použitelným věcně příslušným strategickým řídícím dokumentem. 

Představuje vůli vedení obce a jeho pohled do vzdálené budoucnosti obce Ropice v této oblasti. 

 

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

skupině-týmu 
Místostarosta Ing. Jiří Pindór 

2.  Politický garant strategické 
oblastí-perspektivy  

Starosta obce Mgr. Uršula Waniová 

3.  Manažer strategické 
oblasti-perspektivy 

Tajemník obce Jaroslava Szmeková 

4.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Vedoucí stavební komise Ing. Hynek Milata 

5.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Člen stavební komise Ing. Radek Veselý 

6.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Člen stavební komise Bc. Daniel Waclawek 

 

 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 
Analytická část SPRO je zpracovaná na základě souboru podkladů a analýz, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

analytická část 

Strategická perspektiva č. 7. Doprava, dopravní obslužnost a infrastruktura 

 

(viz příslušný dokument) 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

3.1. Preambule 
Z hlediska dopravní infrastruktury jsou plochy v obci rozděleny na plochy pro: 

- Silniční a automobilovou dopravu  
- Drážní (železniční) dopravu 
- Statickou dopravu (veřejné parkovací plochy) 
- Cyklistickou dopravu 
- Pěší dopravu  

Obcí prochází některé nadřazené komunikační sítě silnice I. třídy - Silnice I/11  a  silnice I. třídy - 
Silnice I/68 

Intenzita dopravy na silnici I/11 z celostátního sčítání v roce 2010 byla 6 651 vozidel za den, z toho 
2 464 těžkých. Na silnici I/68 bylo zjištěno 8 593 vozidel za den, z toho 1 559 těžkých. 

Z tohoto důvodu podporujeme přesun dálkové dopravy z mezinárodních silnic I/II a I/68 na čtyř-
pruhovou  rychlostní silnici I. třídy - D37 – Hnojník – Bystřice nad Olší, která je nyní na počáteční 
fázi realizace a rovněž povede katastrem obce.  

Ostatní silnice na území v obci jsou stabilizované. 

Z důvodu zlepšení bezpečnosti občanů postupně budujeme na hlavních komunikacích I/II a I/68 
přechody pro chodce. 

 

3.2. Strategie rozvoje obce v dané oblasti 
Viz dále. 
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Strategie rozvoje obce v oblasti 
Doprava, dopravní obslužnost a infrastruktura 

 

 

Vize 

 
Chceme kvalitní dopravní komunikace a dopravní služby v obci, 
propojené na celostátní a mezinárodní dopravu, dopravní síť. 

 

 

 

Poslání 

 
Chceme, aby dopravní systém v obci, jeho síť a služby sloužily lidem, podporovaly rozvoj a kvalitu 

života v obci, neohrožovaly životy, zdraví a majetek a nezatěžovaly životní prostředí. 

Dobré komunikace nám otevírají bránu do světa. 
 

 

Chceme, aby dopravu, dopravní obslužnost a infrastrukturu obce charakterizovalo zejména: 

I. Dostatečná síť kvalitních komunikací v obci (místní komunikace, chodníky, parkovací 
plochy, cyklo-stezky, …) 

II. Efektivní napojení na státní a mezinárodní dopravní síť (snadná dostupnost) 

III. Dostatečná celoroční údržba komunikací v obci 

IV. Bezpečné komunikace a bezpečná doprava v obci 

V. Doprava nezatěžující životní prostředí 

VI. Doprava přispívající ke kvalitě života v obci (neobtěžující život v obci) 

 

 

Politika vedení obce 

Uplatňujeme politiku vedení obce, která je daná ústřední návrhovou částí Strategického plánu 
rozvoje obce Ropice 2015 – 2035 (kvalita života obce) a jednáme plně v souladu s ní. 

Mimo to uplatňujeme následující principy, styl a přístup: 

1. Průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme kvalitu komunikací v obci, bezpečnost a 
spokojenost obyvatel s dopravní situací v obci. 

2. O dopravní infrastrukturu obce se staráme jako dobří hospodáři o svůj majetek – 
udržujeme, opravujeme a zhodnocujeme ji. 

3. Dbáme na bezpečnost na komunikacích v naší obci, a to především na bezpečnost dětí 
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4. Aktivně komunikujeme a spolupracujeme s vyššími orgány, organizacemi a institucemi 
veřejné správy na úseku dopravy, jako i s ostatními dotčenými organizacemi. 

5. Průběžně vynakládáme nemalé prostředky do údržby a obnovy místních komunikací na 
území celé obce. 

 

3.3. Kompozice dílčích strategických oblastí 

Perspektivu „Dopravy a dopravní obslužnosti“ vnímáme jako prioritu, která jednoznačně přispívá 
ke „Kvalitě života obce“. 

Dosahování požadované kvality dopravy a dopravní obslužnosti spatřujeme v následujících dílčích 
strategických oblastech: 

 

Strategie 

Dostatečnost a kvalita dopravních komunikací a dopravních služeb v obci s efektivní provázaností 
na okolí. 

 

Dílčí strategické oblasti - osy 

3.3.1. Návaznost obce na regionální, celostátní a mezistátní dopravní síť, tranzitní, 
nákladní a osobní dopravu (dálnice, regionální silnice, železnice, …) 

3.3.2. Údržba a rozvoj kvalitních a bezpečných místních komunikací 

3.3.3. Dostatečné, kvalitní a bezpečné parkovací plochy 

3.3.4. Dostatečné, kvalitní a bezpečné komunikace a chodníky pro pěší 

3.3.5. Údržba a rozvoj veřejných  prostranství pro pěší  

3.3.6. Údržba a rozvoj komunikací pro cyklistiku  

3.3.7. Komunikace pro agro-turistiku 

3.3.8. Dostatečná, kvalitní a bezpečná „příměstská“ hromadná doprava (dopravní vazba 
na blízké okolní obce a města) 
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3.4. Kompozice strategických os a cílů v dané perspektivě č.7 Doprava, dopravní obslužnost a infrastruktura 

Strategická 
perspektiva: 

Strategická osa: Strategický cíl: Název – popis strategického cíle: Bližší popis, návrh řešení, monitorované indikátory (M.I.), hodnotící 
parametry a kritéria úspěšnosti: 

7. Strategická 
perspektiva: 

Doprava, dopravní obslužnost a infrastruktura 
(služby veřejnosti). 

 7.1. Strategická 
osa: 

Návaznost obce na regionální, celostátní a mezistátní dopravní síť, tranzitní, nákladní a osobní dopravu 
(dálnice, regionální silnice, železnice, …) 

  7.1.1. Strategický 
cíl: 

Podporovat zprovoznění rychlostní silnice  I. 
třídy I/68 Nebory-Třanovice. 

Podporovat urychlení výstavby novou čtyř-pruhové  rychlostní 
silnici I. třídy I/68 Nebory-Třanovice. Aktivně lobovat a 
spolupracovat s vyššími orgány, organizacemi a institucemi 
veřejné správy, jako i s ostatními dotčenými organizacemi pro 
dosažení daného cíle. 

M.I.: Zprovozněná rychlostní silnice  I. třídy I/68 Nebory-
Třanovice. 

  7.1.2. Strategický 
cíl: 

Přesunutí dálkové dopravy ze stávajících 
mezinárodních silnic I/11 a I/68 na nově 
vybudovanou čtyř-pruhovou  rychlostní 
silnici I. 

Soubor opatření v oblasti silničního hospodářství a provozu na 
silničních komunikacích pro přesunutí dálkové dopravy ze 
stávajících mezinárodních silnic I/11 a I/68 na novou čtyř-
pruhovou  rychlostní silnici I. třídy. 

M.I.: Prokazatelné skutečné přesunutí dálkové dopravy ze 
stávajících mezinárodních silnic I/II a I/68 na novou čtyř-
pruhovou  rychlostní silnici I. třídy. 

 7.2. Strategická 
osa: 

Údržba a rozvoj kvalitních a bezpečných místních komunikací 

  7.2.1. Strategický 
cíl: 

Celoročně provozně udržované místní 
komunikace a veřejná prostranství. 

Údržba provozního stavu místních komunikací a veřejných 
prostranství s ohledem na situaci v provozu, počasí, …., v létě 
i v zimě (40 Km komunikací). 

Zpracovaný plán letní a zimní údržby komunikací a veřejných 
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prostranství. 

Průběžné monitorování a hodnocení aktuálního stavu kvality a 
bezpečnosti komunikací a veřejných prostranství s ohledem 
na situaci v provozu, počasí, …. 

M.I.: Přijatelná kvalita a bezpečnost komunikací a veřejných 
prostranství (splnění zákonných předpisů, technických a 
bezpečnostních norem). 

  7.2.2. Strategický 
cíl: 

Udržovaný technický způsobilý stav 
místních komunikací (40 km komunikací) 

Průběžné monitorování a hodnocení aktuálního technického 
stavu (kvality a bezpečnosti) komunikací a veřejných 
prostranství (40 Km komunikací). 

Zpracovaný a realizovaný plán oprav technického stavu 
komunikací a veřejných prostranství. 

M.I.: Přijatelná technická kvalita a bezpečnost komunikací a 
veřejných prostranství (splnění zákonných předpisů, 
technických a bezpečnostních norem). 

  7.2.3. Strategický 
cíl: 

Zvýšená bezpečnost komunikace v úseku 
od autobusové zastávky Ropice centrum 
směrem k základní škole. 

Instalovat svodidla v úseku od autobusové zastávky Ropice 
centrum směrem k základní škole. 

Aktivovat a přimět ŘSD k realizaci. 

M.I. Instalovaná svodidla (splnění zákonných předpisů, 
technických a bezpečnostních norem). 

  7.2.4. Strategický 
cíl: 

Zrekonstruovat místní komunikaci Ropice 
zastávka – Zámek a současně vybudovat 
cyklo-trasu Ropice – Pribylina. 

Zpracovat plán – projekt rekonstrukce místní komunikace 
Ropice zastávka - Zámek s cílem vybudovat cyklo-trasu 
Ropice – Pribylina. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora) 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Zrekonstruovaná místní komunikace Ropice zastávka – 
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Zámek a současně vybudovaná a zprovozněná cyklo-trasa 
Ropice – Pribilina (splněné zákonné předpisy, technické a 
bezpečnostní normy). 

  7.2.5. Strategický 
cíl: 

Definování a úprava místních komunikací 
na in-line (brusle). 

Zpracování studie proveditelnosti záměru (najít nejvhodnější 
řešení ... ) 

M-I.:Zpracovaná a projednaná studie proveditelnosti záměru a 
rozhodnutí vedení obce o dalším postupu. 

  7.2.6. Strategický 
cíl: 

Podpora bezpečnosti provozu na místních 
komunikacích. 

Podpora dodržování dopravních předpisů na místních 
komunikacích (spolupráce s příslušnými orgány) i mimo silnici 
1/11. 

Zajistiti pravidelnou spolupráci OÚ Ropice a zástupců DI 
(PČR). 

Pravidelně kontrolovat účelnost a dostatečnost dopravního 
značení v obci. 

Pravidelně kontrolovat dodržování dopravních předpisů a 
bezpečnosti na komunikacích v obci. 

M.I.: Prokazatelná spolupráce OÚ Ropice a zástupců DI 
(PČR), zvýšená bezpečnost provozu na komunikacích v obci, 
snížená nehodovost v obci. 

  7.2.7. Strategický 
cíl: 

Vybudovat cestu kolem Tománků směr 
Maša. 

Zpracovat plán – projekt Vybudování cesty kolem Tománků. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěná cesta kolem Tománků, zkolaudovaná a 
předaná do užívání (splněné zákonné předpisy, technické a 
bezpečnostní normy). 
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  7.2.8. Strategický 
cíl: 

Prodloužit komunikace k novým rodinným 
domům. 

Zpracovat plán – projekt Prodloužení komunikací k novým 
rodinným domům.. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěné komunikace k novým rodinným domům, 
zkolaudované a předané do užívání (splněné zákonné 
předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

 7.3. Strategická 
osa: 

Dostatečné, kvalitní a bezpečné parkovací plochy 

  7.3.1. Strategický 
cíl: 

Zajistiti parkování za mateřskou školou. Vybudování parkoviště za mateřskou školkou. 

Zpracovat plán – projekt vybudování parkoviště za mateřskou 
školou. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistiti majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska 
DOOS, zajistit financování realizace - dotační zdroj a získat 
dotaci, vybrat dodavatele realizace, zajistit technický dozor a 
dozor investora) 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěné a provozované parkoviště za mateřskou 
školou (splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní 
normy). 

 7.4. Strategická 
osa: 

Dostatečné, kvalitní a bezpečné komunikace pro pěší (chodníky, pěší zóny, veřejná prostranství) 

  7.4.1. Strategický 
cíl: 

Celoročně provozně udržované místní 
komunikace pro pěší. 

Údržba provozního stavu místních komunikací pro pěší a 
veřejných prostranství s ohledem na situaci v provozu, počasí, 



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

Obec Ropice Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035, 
návrhová část, str. pers. č. 7 – Doprava … Strategické plánování 

 
 

 
Strana 10 (celkem 21) 

Autor dokumentu: Kontakt: Datum zpracování:: 

Ing. Vlastimil Dorotík tel.: 603295801, e-mail: vlastimil.dorotik@ictbenefit.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. 

Viz str. cíl.: 1.2.1. Celoročně provozně 
udržované místní komunikace a veřejná 
prostranství. 

…., v létě i v zimě. 

Zpracovaný plán letní a zimní údržby komunikací pro pěší a 
veřejných prostranství. 

Průběžné monitorování a hodnocení aktuálního stavu kvality a 
bezpečnosti komunikací pro pěší a veřejných prostranství 
s ohledem na situaci v provozu, počasí, …. 

M.I.: Přijatelná kvalita a bezpečnost komunikací pro pěší a 
veřejných prostranství (splnění zákonných předpisů, 
technických a bezpečnostních norem). 

  7.4.2. Strategický 
cíl: 

Vybudovat chodník z Oblásků (Kika) k nové 
cestě za školkou. 

Zpracovat plán – projekt vybudování chodníku z Oblásků 
(Kika) k nové cestě za školkou. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistiti majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska 
DOOS, zajistit financování realizace - dotační zdroj a získat 
dotaci, vybrat dodavatele realizace, zajistit technický dozor a 
dozor investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěný a provozovaný chodník z Oblásků (Kika) k 
nové cestě za školkou (splněné zákonné předpisy, technické a 
bezpečnostní normy). 

  7.4.3. Strategický 
cíl: 

Zlepšený přístup pro pěší od vlakové 
zastávky Ropice - Baliny směrem k Ridera 
a.s. 

Vybudovat chodník od vlakové zastávky Ropice - Baliny 
směrem k Ridera a.s. 

Zpracovat plán – projekt vybudování chodníku pro pěší od 
vlakové zastávky Ropice - Baliny směrem k Ridera a.s. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistiti majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska 
DOOS, zajistit financování realizace - dotační zdroj a získat 
dotaci, vybrat dodavatele realizace, zajistit technický dozor a 
dozor investora) 
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Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Provozovaný chodník pro pěší od vlakové zastávky 
Ropice - Baliny směrem k Ridera a.s. (splněné zákonné 
předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

  7.4.4. Strategický 
cíl: 

Modernizovat chodník od objektu č. p. 142 
směrem k zástavbě rodinných domů Ropice 
– Oblásky (Wantulok). 

Rekonstruovat chodník od objektu č. p. 142 směrem 
k zástavbě rodinných domů Ropice – Oblásky (Wantulok). 

Zpracovat plán – projekt rekonstrukce chodníku pro pěší od 
objektu č. p. 142 směrem k zástavbě rodinných domů Ropice 
– Oblásky (Wantulok). 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistiti majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska 
DOOS, zajistit financování realizace - dotační zdroj a získat 
dotaci, vybrat dodavatele realizace, zajistit technický dozor a 
dozor investora) 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Zrekonstruovaný chodník od objektu č. p. 142 směrem 
k zástavbě rodinných domů Ropice – Oblásky (splněné 
zákonné předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

  7.4.5. Strategický 
cíl: 

Vybudování komunikace pro pěší podél 
silnice 1/11 (na Nebory). 

Vybudovat chodník podél silnice 1/11 (na Nebory). 

Zpracovat plán – projekt vybudování chodníku pro pěší podél 
silnice 1/11 (na Nebory). 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistiti majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska 
DOOS, zajistit financování realizace - dotační zdroj a získat 
dotaci, vybrat dodavatele realizace, zajistit technický dozor a 
dozor investora) 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěný a provozovaný chodník podél silnice 1/11, na 
Nebory (splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní 
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normy). 

  7.4.6. Strategický 
cíl: 

Vybudovat přechod pro chodce Ropice Za 
lesem. 

Vybudovat přechod pro chodce Ropice Za lesem. 

Zpracovat plán – projektu vybudování přechodu pro chodce 
Ropice Za lesem. 

Připravit (zpracovat projektovou dokumentaci, zajistiti 
majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěný a provozovaný přechod pro chodce Ropice Za 
lesem (splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní 
normy). 

  7.4.7. Strategický 
cíl: 

Vybudovat přechod pro chodce u Cihelny. Vybudovat přechod pro chodce u Cihelny. 

Zpracovat bezpečnostní studii schválenou PČR, zpracovat 
plán – projektu vybudování přechodu pro chodce u Cihelny. 

Připravit (zpracovat projektovou dokumentaci, zajistiti 
majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěný a provozovaný přechod pro chodce u Cihelny 
(splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

  7.4.8. Strategický 
cíl: 

Vybudovat přechod pro chodce před 
víceúčelovou budovou Ropice 142. 

Vybudovat přechod pro chodce před víceúčelovou budovou 
Ropice 142. 

Zpracovat bezpečnostní studii schválenou PČR, zpracovat 
plán – projektu vybudování přechodu pro chodce před 
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víceúčelovou budovou Ropice 142. 

Připravit (zpracovat projektovou dokumentaci, zajistiti 
majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěný a provozovaný přechod pro chodce Ropice Za 
lesem (splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní 
normy). 

  7.4.9. Strategický 
cíl: 

Vybudovat přechod pro chodce u nádraží. Vybudovat přechod pro chodce u nádraží. 

Zpracovat bezpečnostní studii schválenou PČR, zpracovat 
plán – projektu vybudování přechodu pro chodce u  nádraží. 

Připravit (zpracovat projektovou dokumentaci, zajistiti 
majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěný a provozovaný přechod pro chodce u nádraží 
(splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

  7.4.10. Strategický 
cíl: 

Obnova, údržba a dobudování veřejného 
osvětlení v místech současné i plánované 
zástavby. 

Zpracovat pasportizaci veřejného osvětlení, jeho technického 
a provozního stavu. 

Získat dotaci na jeho údržbu a obnovu. 

M.I. Přijatelná technická, provozní a užitná kvality veřejného 
osvětlení (splnění zákonných předpisů, technických a 
bezpečnostních norem). 

  7.4.11. Strategický Rekonstrukce osvětlení v parku. Zpracovat plán – projekt rekonstrukce osvětlení v parku. 
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cíl: Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Zrekonstruované osvětlení v parku a plnící svůj účel 
(splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

  7.4.12. Strategický 
cíl: 

Osvětlení chodníku od obl.mostu do Centra. Zpracovat plán – projekt rekonstrukce osvětlení chodníku od 
obl.mostu do Centra. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Zrekonstruované osvětlení chodníku od obl.mostu do 
Centra a plnící svůj účel (splněné zákonné předpisy, technické 
a bezpečnostní normy). 

  7.4.13. Strategický 
cíl: 

Opravit mostek přes vodní tok Za lesem. Zpracovat plán – projekt opravy mostku přes vodní toky Za 
lesem. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Opravený mostek přes vodní toky Za lesem a plnící svůj 
účel (splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní 
normy). 

  7.4.14. Strategický 
cíl: 

Opravit mostek přes vodní tok u pana 
Niemczyka (u Ridery). 

Zpracovat plán – projekt opravy mostku přes vodní tok u pana 
Niemczyka (u Ridery). 
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Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Opravený mostek přes vodní toky Za lesem a plnící svůj 
účel (splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní 
normy). 

  7.4.15. Strategický 
cíl: 

Opravit lávku na Balině u pana Sikory. Zpracovat plán – projekt opravy lávky na Balině u pana Sikory. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora). 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Opravená lávka na Balině u pana Sikory a plnící svůj 
účel (splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní 
normy). 

 7.5. Strategická 
osa: 

Údržba a rozvoj veřejných prostranství pro pěší 

  7.5.1. Strategický 
cíl: 

Celoročně provozně udržovaná veřejná 
prostranství v obci. 

Viz str. cíl.: 1.2.1. Celoročně provozně 
udržované místní komunikace a veřejná 
prostranství. 

Údržba provozního stavu všech veřejných prostranství v obci 
s ohledem na situaci v provozu, počasí, …., v létě i v zimě. 

Zpracovaný plán letní a zimní údržby veřejných prostranství v 
obci. 

Průběžné monitorování a hodnocení aktuálního stavu kvality a 
bezpečnosti všech veřejných prostranství v obci s ohledem na 
situaci v provozu, počasí, …. 

M.I.: Přijatelná kvalita a bezpečnost všech veřejných 
prostranství v obci (splnění zákonných předpisů, technických 
a bezpečnostních norem). 
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  7.5.2. Strategický 
cíl: 

Zlepšit informovanost a místní prostorovou 
orientaci (navigaci) návštěvníků obce. 

Vybudovat místní prostorový informační a navigační systém v 
obci (informační tabule). 

Zpracovat plán – projekt vybudování místního prostorového 
informačního a navigačního systému v obci (informační 
tabule). 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistiti majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska 
DOOS, zajistit financování realizace - dotační zdroj a získat 
dotaci, vybrat dodavatele realizace, zajistit technický dozor a 
dozor investora) 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěný a udržovaný místní prostorový informační a 
navigační systém v obci (splněné zákonné předpisy, technické 
a bezpečnostní normy). 

 7.6. Strategická 
osa: 

Údržba a rozvoj komunikací pro cyklistiku 

  7.6.1. Strategický 
cíl: 

Rozvoj cyklo-turistiky. Zpracování studie záměru rozvoje cyklo-dopravy v obci 
v návaznosti na okolí a studie proveditelnosti vybudování 
místních cyklo-stezek napojených na jejich regionální síť. 

M-I.:Zpracovaná a projednaná studie proveditelnosti záměru a 
rozhodnutí vedení obce o dalším postupu. 

  7.6.2. Strategický 
cíl: 

Vybudovat veřejné záchodky pro cyklo-
stezku a zrekonstruovat zázemí pro 
občerstvení (parčík). 

Vybudovat veřejné záchodky pro cyklo-stezku a 
zrekonstruovat zázemí pro občerstvení (parčík). 

Zpracovat plán – projekt vybudování veřejných záchodků pro 
cyklo-stezku (parčík). 

Připravit realizaci projektu (zpracovat projektovou 
dokumentaci, zajistiti majetkové vyrovnání, zajistit stanoviska 
DOOS, zajistit financování realizace - dotační zdroj a získat 
dotaci, vybrat dodavatele realizace, zajistit technický dozor a 
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dozor investora) 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Vystavěné a udržované veřejné záchodky pro cyklo-
stezku a zrekonstruované zázemí pro občerstvení - parčík 
(splněné zákonné předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

 7.7. Strategická 
osa: 

Komunikace pro agroturistiku 

  7.7.1. Strategický 
cíl: 

Rozvoj agro-turistiky. Zpracování studie záměru rozvoje agro-turistiky v obci v 
návaznosti na okolí a studie proveditelnosti vybudování 
místních tras napojených na jejich regionální síť. 

M-I.:Zpracovaná a projednaná studie proveditelnosti záměru a 
rozhodnutí vedení obce o dalším postupu. 

 7.8. Strategická 
osa: 

Dostatečná, kvalitní a bezpečná „příměstská“ veřejná hromadná doprava (dopravní vazba na blízké okolní obce 
a města) 

  7.8.1. Strategický 
cíl: 

Zvelebit prostor na všech autobusových i 
vlakových zastávkách v obci. 

Rekonstruovat prostor na všech autobusových i vlakových 
zastávkách v obci. 

Zpracovat plán – projekt rekonstrukce prostorů na všech 
autobusových i vlakových zastávek v obci. 

Připravit realizaci projektu (zpracovat případnou projektovou 
dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit financování 
realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat dodavatele 
realizace, zajistit technický dozor a dozor investora) 

Úspěšně zrealizovat projekt. 

M.I.: Zrekonstruovaný prostor na všech autobusových i 
vlakových zastávkách v obci (splněné zákonné předpisy, 
technické a bezpečnostní normy). 

  7.8.2. Strategický Celoročně provozně udržované prostory na 
všech autobusových i vlakových zastávkách 

Údržba provozního a užitného stavu prostor na všech 
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cíl: v obci. 

Viz str. cíl.: 1.2.1. Celoročně provozně 
udržované místní komunikace a veřejná 
prostranství. 

autobusových i vlakových zastávkách v obci. 

Zpracovaný plán letní a zimní údržby na všech autobusových i 
vlakových zastávkách v obci. 

Průběžné monitorování a hodnocení aktuálního stavu na 
všech autobusových i vlakových zastávkách v obci (také s 
ohledem na situaci v provozu, počasí, …) 

M.I.: Přijatelný provozní a užitný stav na všech autobusových i 
vlakových zastávkách v obci (splnění zákonných předpisů, 
technických a bezpečnostních norem). 

  7.8.3. Strategický 
cíl: 

Optimalizovat jízdní řády veřejné hromadné 
dopravy dle potřeb obyvatel. 

Pravidelně přezkoumávat spokojenost obyvatel obce se 
službami veřejné hromadné dopravy a shromažďovat 
požadavky na jejich zlepšení. 

Udržovat komunikaci s poskytovateli služeb veřejné hromadné 
dopravy a prosazovat smysluplné požadavky občanů na jejich 
zlepšení. 

M.I.: Ověřovaná spokojenost občanů obce. 
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4. ZÁVĚR PRO REALIZAČNÍ ČÁST 
Základní principy, kterými chceme zajišťovat a zlepšovat dopravu a dopravní obslužnost v obci, a 
tak přispívat k naplňování vrcholové strategie „Kvality života obce“ jsou: 

- přesun dálkové dopravy z mezinárodních silnic I/II a I/68 na čtyřpruhovou  rychlostní silnici 
I. třídy - D37 – Hnojník – Bystřice nad Olší. 

- pravidelná údržba, přiměřený rozvoj a zajišťování dobrého stavu komunikací a dopravní 
infrastruktury v obci. 

Motto: Dobré komunikace nám otevírají bránu do světa. 

 

 

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

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

realizační část – akční plán 

Strategická perspektiva č. 7. Doprava, dopravní obslužnost a infrastruktura 
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V Ropici, dne 05. 09. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Uršula Waniová  
starostka obce 
politický garant strategické oblasti-perspektivy „Doprava, dopravní obslužnost a infrastruktura“ 

 

 

 

 

Jaroslava Szmeková 
tajemnice 
manažer strategické oblasti-perspektivy „Doprava, dopravní obslužnost a infrastruktura“ 

 

 

 

 

 

 

 

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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6. PŘEHLED DOKUMENTŮ NÁVRHOVÉ ČÁSTI 
- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 

Kvalita života obce 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Příloha: Územní plán obce Ropice  


