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ÚVOD 

Program rozvoje obce Odřepsy je dlouhodobý programový dokument vytyčující záměry obce 

na období let 2019-2030. Jde tedy o dokument, který se neomezuje pouze na jedno volební 

období zastupitelstva obce. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje 

strategii rozvoje celého území obce, včetně komunity a jejího fungování. Vzniká na základě 

styku s veřejností, soukromou sférou, občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky, 

správou obce a státu. 

 

Program rozvoje obce vychází z rozborů stávající situace v obci, zohledňuje potřeby jejích 

obyvatel a stává se tak prvním materiálem, který poskytuje vedení obce, ale i široké 

veřejnosti přehled o plánovaných investičních aktivitách. Naplnění stanovených rozvojových 

koncepcí počítá s co nejefektivnějším využitím finančních prostředků, kterými daná obec 

disponuje nebo které může získat formou konkrétních dotací. 

 

Program rozvoje obce usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je 

dosažitelné. Rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních 

hodnot. 

 
Program rozvoje obce je důležitým nástrojem k upevnění pozice v regionu a posílení její 

konkurenceschopnosti. Je podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování v obci, ale i 

v regionu. Přispívá k tomu, aby obec efektivně využívala finanční prostředky jak z vlastního 

rozpočtu, tak i z vypsaných dotačních titulů. Dokument umožní představitelům obce 

koncepční plánování rozvoje obce. 

 
Program rozvoje obce umožní obci: 

 

• naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce, 

• rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci, 

• koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci, 

• prosazovat a chránit veřejný zájem, 

• stanovit priority obce, místních obyvatel, podnikatelských subjektů a následně 

investičního programu, 

• posílit sounáležitost mezi lidmi navzájem a 

• posílit odpovědnost místních obyvatel za další rozvoj obce tak, aby přicházeli 

s konkrétními návrhy a řešením daného problému. 

 
Program rozvoje obce vychází ze sociálně ekonomické analýzy současného stavu, hodnotí 

silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikuje existující rizika. 

 
Dokumentem, bezprostředně navazujícím na tento program, by měl být operativní roční plán 

akcí, určených k realizaci na základě aktuálních možností obce. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. Historie 
 
První písemná zmínka o obci Odřepsy pochází z roku 1227, kdy dvůr, později ves, náležela 

kostelu sv. Jiří v Praze. Roku 1366 věnoval český král Přemysl Otakar I. abatyši sv. Jiří 

k fundaci a udržení kostela mnoho vsí, mezi nimiž se nachází i ves Odřepsy, která zůstala 

v držení kláštera až do husitských válek. Před rokem 1437 nacházíme Odřepsy v držení 

císaře Sigmunda, neboť téhož roku je připsal urozenému Jiříkovi z Poděbrad, který měl býti 

jejich držitelem, doku by je královská komora nevyplatila 1000 kopami. Poděbradské panství, 

k němuž ves Odřepsy náležela, bylo královským majetkem. Když král nebo královská 

komora potřebovala peníze, dávala je k zástavě za půjčky. Roku 1487 uzavřel král Vladislav 

smlouvu s Hynkem, vévodou Minstrberským, synem krále Jiříka z Poděbrad, o výplatu 

zámku Kolína a některých vsí náležejících k poděbradskému panství. Zástavní držitelé 

poděbradského panství se často střídali, podle toho, kdy komora potřebovala peníze, hlavně 

k vedení válek. Když císař Leopold potřeboval půjčku k vystrojení vojska proti Turkům 

vypůjčil si roku 1700 jeden milion zlatých od společnosti, jejímž předsedou byl H. Gotthard 

Jindřich, hrabě ze Salzburku. V zástavu bylo společnosti dáno panství Poděbrady, Kolín a 

Smrkov. Náboženská reforma zasáhla nejen poděbradskou krajinu, ale dotkla se i obce 

Odřepsy. V roce 1747 byli vyšetřováni lidé, kteří skrývali zakázané věci, jakou je třeba 

kacířská modlitbička. Roku 1839 bylo prodáno poděbradské panství Jiřímu Sinovi, 

vídeňskému bankéři a podnikateli železničních staveb, který ho držel až do roku 1848, kdy 

zrušením roboty se panstvo omezilo jen na lesy. Vesnice, kdysi k panství náležející, se staly 

samostatnými celky s obecním zastupitelstvem a starostou v čele. 

 
2. Území 
 
Obec Odřepsy se nachází ve východní části Středočeského kraje-okrese Nymburk-správním 
obvodu ORP Poděbrady a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 
Poděbrady. 
 

 
Zdroj: www.mapy.cz  

 

http://www.mapy.cz/
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Tabulka č. 1 - obec Odřepsy v kontextu administrativních jednotek EU 
 

NUTS 1 Česká republika 

NUTS 2 Střední Čechy 

NUTS 3 Středočeský kraj 

LAU 1 okres Nymburk 

LAU 2 Odřepsy 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
Správní území obce Odřepsy je tvořeno jednou místní částí, která odpovídá katastrálnímu 
území. Celková rozloha území obce Odřepsy je 609 ha a nacházejí se 192 m n. m. 
 
Území obce Odřepsy je složena cca ze ¾ zemědělské půdy a ¼ nezemědělské, přičemž 
v rámci nezemědělské půdy se jedná především o lesní půdu. Ve srovnání s širším územím, 
regionem Poděbradska, je struktura půdy srovnatelná, s mírně vyšším podílem lesní půdy 
v rámci nezemědělské půdy.  
 

Tabulka č. 2 - využití pozemků v ha (k 31. 12. 2019) 
 

Druh pozemku Odřepsy 
ORP 

Poděbrady 
okres 

Nymburk 
Středočeský 

kraj 

Zemědělská půda 451,6 24 818 58 886,7 658 306,9 

- orná půda 437,6 23 019,8 54 019,3 541 549,6 

- chmelnice - - - 2 944,7 

- vinice - 2,5 2,5 349,3 

- zahrady 9,3 643,2 1 768,8 28 529,3 

- ovocné sady 4,2 180,4 761,2 10 842,3 

- trvalé travní porosty 0,6 972,1 2 334,9 74 091,7 

Nezemědělská půda 157,2 10 050,4 26 141,3 434 537,7 

- lesní půda 108,2 5 918,2 14 858,2 300 017,7 

- vodní plochy 10,1 850,8 1 848,6 21 011,7 

- zastavěné plochy a nádvoří 10,9 713,5 1 943,9 21 872,9 

- ostatní plochy 28 2 568 7 490,6 91 635,4 
Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019, vlastní zpracování 

 
Území obce Odřepsy se rozkládá na ploše 6,09 km2 s počtem 319 obyvatel k 1. 1. 2019. 
Hustota zalidnění je 53 obyvatel na km2. Ve srovnání s nejbližšími obslužnými středisky, tj. 
Poděbrady (417 obyvatel na km2), Městec Králové (143 obyvatel na km2) a Nymburk 
(734 obyvatel na km2) je hustota zalidnění výrazně nižší. 
 

Tabulka č. 3 - vzdálenost obslužných středisek od obce Odřepsy-dostupnost po silničních 
tazích 

 

obec 
vzdálenost 

km 
vzdálenost 

min. 
ORP kraj 

počet 
obyvatel 

Poděbrady 5,3 6 Poděbrady Středočeský 14 186 

Městec Králové 12,6 14 Poděbrady Středočeský 2 877 

Nymburk 17,5 17 Nymburk Středočeský 15 063 

Hradec Králové 61,4 39 Hr. Králové Královéhradecký 92 742 

Praha 67 46 Praha Hl. m. Praha 1 308 632 
Zdroj: ČSÚ k 1. 1. 2019, www.mapy.cz, vlastní zpracování  

 
 

http://www.mapy.cz/
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3. Obyvatelstvo 
 
V této kapitole jsou sledovány základní demografické charakteristiky-vývoj celkového počtu 
obyvatelstva, přirozený přírůstek a úbytek, přírůstek stěhováním, věková a vzdělanostní 
struktura obyvatelstva. 
 
Vývoj celkového počtu obyvatel (viz tabulka č. 4) má ve sledovaném období stabilní, mírně 
rostoucí vývojovou charakteristiku. Za posledních 10 let počet obyvatel vzrostl o 18 obyvatel. 
V předchozích letech byl vývoj celkového počtu obyvatel obdobný, když v roce 1990 žilo 
v obci 283 obyvatel a v roce 2000 to bylo 294 obyvatel. 
 

Graf č. 1 - vývoj celkového počtu obyvatel v absolutních hodnotách (vždy k 1. 1.) 
 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
Graf č. 2 - vývoj počtu obyvatel s rozdělením muži / ženy 

 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4 - změny obyvatelstva (přírůstek / úbytek) 
 

rok 

ž
iv

ě
 

n
a
ro

z
e

n
í 

z
e

m
ře

lí
 

p
ři

s
tě

h
o

v
a
lí
 

v
y
s

tě
h

o
v

a
lí
 

přírůstek (úbytek) 

s
ň

a
tk

y
 

ro
z
v

o
d

y
 

p
o

tr
a

ty
 

přirozený mechanický celkový 

2010 4 5 11 1 -1 10 9 - 2 1 

2011 5 6 12 3 -1 9 8 3 1 - 

2012 - 2 6 14 -2 -8 -10 - - 2 

2013 1 4 16 14 -3 2 -1 1 1 3 

2014 5 4 13 5 1 8 9 1 - - 

2015 1 1 5 17 - -12 -12 1 - 1 

2016 2 3 13 4 -1 9 8 - - - 

2017 4 - 5 15 4 -10 -6 2 1 - 

2018 4 8 22 18 -4 4 - 1 - 1 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
Za sledované období je součet přirozených přírůstků -7 (tj. poměr živě narozených a 
zemřelých) a celkový přírůstek činí 12. Z toho vyplývá, že nárůst počtu obyvatel v obci 
Odřepsy je dán zejména přistěhováním. Přirozený přírůstek obyvatel je dlouhodobě záporný 
(jenom v případě roků 2014 a 2017 byl kladný). 
 
Průměrný roční počet živě narozených za sledované období v obci Odřepsy je 2,8. Z trendů 
v oblasti reprodukčního chování obyvatel ČR nelze předpokládat již větší pozitivní výkyvy, 
spíše se bude jednat o mírný pokles. To stejné již neplatí pro hodnoty zemřelých (průměrný 
roční počet zemřelých je 3,6), u kterých lze očekávat negativní výkyvy zapříčiněné silnými 
demografickými vlnami poválečných ročníků, které budou mít přímý vliv na záporné hodnoty 
přirozeného přírůstku. 
 
Vývoj migračního přírůstku v posledních letech převážně určuje růst celkového počtu 
obyvatel. Z trendu vývoje počtu obyvatel je patrná potřeba posílení atraktivity území obce 
z hlediska rozvoje bydlení (obytné funkce). 
 
Podle dat ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyplývá, že 9,48 % obyvatel se přihlásilo 
jako věřící k některé z církví či náboženských společností. Podíl obyvatel hlásících se k jiné 
národnosti, než české je 2,69 %. V obci Odřepsy se nenacházejí žádné sociálně vyloučené 
lokality. 
 

Graf č. 3 - meziroční vývoj počtu obyvatel v % 
 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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V grafu č. 3 je zachycen vývoj celkového počtu obyvatel, který je počítán k výchozímu roku 
2010. Výchozí rok je znázorněn hodnotou 100 % a v absolutním vyjádření v případě obce 
Odřepsy odpovídá 301 obyvatel a v případě ORP Poděbrady odpovídá 29 921 obyvatel. 
 
Celkový vývoj obyvatelstva ovlivňují dvě základní složky tohoto ukazatele. První se týká 
mechanického pohybu obyvatel (přistěhovalí, vystěhovalí) a druhá přirozené změny obyvatel 
(živě narození, zemřelí). 
 
V případě obce Odřepsy došlo k nárůstu počtu obyvatel při srovnání s rokem 2010 o 5,98 %, 
což je zapříčiněno zejména přistěhováním novým obyvatel (viz tabulka č. 4). 
 

Graf č. 4 - věková struktura obyvatelstva dle ekonomické aktivity 
 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
Věková struktura obyvatel obce Odřepsy nevykazuje v porovnání s daty za celou Českou 
republiku, Středočeský kraj a okres Nymburk žádné velké rozdíly. Největších rozdílů 
dosahuje procentuální zastoupení u obyvatel ve věku 0 - 14 let, které je mírně nižší. Jinak 
obec Odřepsy nevykazuje výraznějších rozdílů v procentuálním zastoupením u sledovaných 
skupin obyvatel oproti okresu Nymburk, Středočeskému kraji a České republice (viz tabulka 
č. 5). 
 

Tabulka č. 5 - věková struktura 
 

 obec Odřepsy okres Nymburk Středočeský kraj Česká republika 

0 - 14 
let 

45 
14,11 

% 
17 515 

17,54 
% 

241 941 17,67 % 
1 693 
060 

15,90 % 

15 - 64 
let 

209 
65,52 

% 
63 882 

63,96 
% 

878 132 64,13 % 
6 870 
123 

64,51 % 

65 + 
let 

65 
20,38 

% 
18 476 

18,50 
% 

249 259 18,20 % 
2 086 
617 

19,59 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Graf č. 5 - vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, vlastní zpracování 

 
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Odřepsy je v porovnání s údaji za celou Českou 
republiku, Středočeský kraj a okres Nymburk rozdílná. Zastoupení skupin ZŠ a SŠ bez 
maturity je výraznější, a naopak u skupin SŠ s maturitou a VŠ zaostává. 
 

Tabulka č. 6 - vzdělanostní struktura 
 

 obec Odřepsy okres Nymburk Středočeský kraj Česká republika 

ZŠ 62 
23,40 

% 
13 485 

18,63 
% 

184 254 18,75 % 
1 571 
602 

19,49 % 

SŠ bez 
mat. 

129 
48,68 

% 
28 373 

39,19 
% 

366 322 37,28 % 
2 952 
112 

36,61 % 

SŠ s 
mat. 

66 
24,91 

% 
22 410 

30,95 
% 

307 284 31,27 % 
2 425 
064 

30,07 % 

VŠ 8 3,02 % 8 131 
11,23 

% 
124 875 12,71 % 

1 114 
731 

13,82 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
 

 
4. Hospodářství 
 
Ekonomická situace  

(zemědělství, průmysl, služby, cestovní ruch…) 

V obci je v současné době evidováno 76 podnikatelských subjektů, z toho 36 podniků se 
zjištěnou aktivitou. 
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Tabulka č.7 Podnikatelské subjekty podle právní formy 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
 

 

Největší počet podnikatelů je v oblasti stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, a opravy a 
údržba motorových vozidel. 

 

Tabulka č.8 Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 

Obec má 142 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho 90 zaměstnanců a 17 nezaměstnaných 
osob. 
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Tabulka č.9 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Trh práce 

 

Míra nezaměstnanosti v obci Korkyně je vyšší než v celém ORP Poděbrady. Je to dáno 

horšími pracovními příležitostmi přímo v obci. K 31. 12. 2019 činila míra nezaměstnanosti v 

obci 6,22 % oproti 3,43 % v ORP Poděbrady. 

 

Tabulka č.10 Míra registrované nezaměstnanosti dosažitelných uchazečů 

 

Zdroj: https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/537551-odrepsy 
 
 

 
Graf č. 6 Míra nezaměstnanosti pro rok 2019 

 

 

https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/537551-odrepsy
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Zásobování elektrickou energií je v obci zajištěno dostatečně s kapacitou pro další rozvoj. 

Záměrem obce je plynofikace obce, vybudování efektivního veřejného osvětlení, datových a 

informačních sítí (veřejný rozhlas, internet) po celé obci. 

Zásobování vodou je v obci zajištěno veřejným vodovodem, který si obec jako vlastník 

provozuje sama. V obci je vybudována veřejná kanalizace. 

Vodovod byl zprovozněn v roce 2014. Připojeno je 101 ze 150 nemovitostí. V roce 2015 byla 

dodatečně dobudována dochlórovna na zlepšení kvality prodávané vody. Vlastníkem i 

provozovatelem je obec. 

Kanalizace byla zprovozněna v roce 2009. První etapa byla dokončena v roce 2007, a 

vlastníkem je „Sdružení Cidlina“ společenství obcí pro výstavbu kanalizace. Druhá etapa 

byla dokončena v roce 2009, a vlastníkem je obec. 

Čistírna odpadních vod v Libici nad Cidlinou je společná pro obec Odřepsy, obec Libice nad 

Cidlinou, obec Choťánky a část obec Opolany. Vlastníkem je „Sdružení Cidlina“. Celou 

soustavu provozuje bezúplatně VaK Nymburk a.s. V současné době obec usiluje o vyřešení 

majetkoprávních vztahů. 

Svoz a likvidace odpadů  

Obec je členem Svazku obcí NY-KO Žďánice, prostřednictvím které byla likvidována největší 

část odpadů. V současné době je likvidace komunálního dopadu, veškerého tříděného 

odpadu zajišťována společností Nykos a.s. 

Společnost Nykos a.s. Zajišťuje 2x za rok svoz velkoobjemového odpadu, kdy je kontejner 

přistaven na celý víkend na předem ohlášené místo a občané zde mohou odložit svůj odpad. 

Dále zajišťuje 2x ročně většinou společně s velkoobjemovým svoz nebezpečného odpadu. 

V obci jsou 3 sběrná místa na tříděný odpad vybavena kontejnery na papír a plasty. Navíc na 

dvou místech jsou kontejnery na jedlý použitý olej a na bílé a barevné sklo, a na stanovišti u 

kompostárny jsou 2 kontejnery na kovy. Tento odpad rovněž likviduje společnost Nykos a.s. 

Další odpad likviduje společnost TEXTILECO a.s., která má v obci umístěn jeden kontejner 

na použitý textil.  Pro likvidaci bio-odpadu rostlinného původu má obec zřízeno sběrné místo, 

kam občané mohou odvézt rostlinný odpad. Ten je zpravidla 1-2 za rok odvezen do 

kompostárny v Hořátvi. V současné době obec jedná o novém způsobu likvidace odpadů. 

Větve a dřevo se likvidují pálením nebo štěpkováním.  

Na likvidaci odpadu se podílí i SDH Odřepsy. Větší kusy železa, které se nevejde do 

kontejneru hasiči sbírají a odprodávají větší kusy železa. Zároveň jsou zapojeni do akce se 

společností Elektrowin a.s. s názvem „Recyklujte s hasiči“. Veškerý elektroodpad z obce 

třídí, sbírají na sběrném místě u hasičské zbrojnice.   

V obci chybí sběrný dvůr na likvidaci stavebního odpadu. 
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Dopravní infrastruktura 

Obcí Odřepsy a jejím katastrem prochází ve směru západ – východ silnice I/11, na kterou 

uprostřed obce navazuje silnice III/3281, vedoucí do Libice nad Cidlinou. Ostatní 

komunikace, i když mají určitý dopravní význam, mají charakter místních komunikací. 

Obec je vzdálena přibližně 4,5 km od nájezdu na D11. 

Dálnice D11 směrem na Hradec Králové je významným prvkem pro ekonomickou stabilitu a 

rozvoj obce.  

 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 
Veřejná hromadná doprava v obci je součástí systému integrované dopravy ve smyslu 

zákona č. 194/2010 Sb., a je obsluhována 2 autobusovými zastávkami. Všechny uvedené 

linky provozuje dopravce Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 

 
Intenzita dopravy průjezdní trasy I/11 je zřejmá z níže uvedené tabulky: 
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Sčítání dopravy 2016 

 

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/pages/intenzitytable/default.aspx?s=1-0730 

 

Kategorizace silnic na katastru obce 

 

 

 
Místní komunikace jsou ve vlastnictví obce. Přestože obec provádí jejich pravidelnou údržbu 

a opravy, jsou tyto komunikace z větší části v nevyhovujícím stavu. V nevyhovujícím stavu je 

i část chodníků. Záměrem obce je opravit/zrekonstruovat chodníky v nevyhovujícím stavu, a 

vybudovat nové chybějící chodníky a parkovací místa pro veřejnost. 

 

Záměrem obce je: 

 

 Zajištění bezpečného pohybu v obci výstavbou bezbariérových chodníků, vstupů do 

veřejných prostor a provozoven, opravou nebo obnovou místních komunikací. 

 Zajištění bezpečnosti dětí v obci, zejména v okolí sportovních a dětských hřišť, 

nástupišť a autobusových zastávek. 

 V rámci zprůjezdnění a zajištění bezpečného pohybu po chodnících budovat na 

vytipovaných plochách bezplatná parkoviště, aby vozidla nemusela stát na okrajích 

komunikací nebo na chodnících pro pěší a ohrožovat na nich provoz a bezpečnost 

chodců. 

 Využití cest okolo obce k pěší nebo cykloturistice.  

 Výstavba cyklostezky s napojením na cyklostezku Poděbrady-Libice nad Cidlinou a 

dále na cyklostezku Nymburk-Poděbrady. Zkvalitnění dopravní obslužnosti obce. 

 

http://scitani2016.rsd.cz/pages/intenzitytable/default.aspx?s=1-0730
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Autobusová doprava 
 

V obci jsou dvě autobusové zastávky, které jsou součástí systému integrované dopravy ve 

smyslu zákona č. 194/2010 Sb. 

 

Autobusová zastávka "Odřepsy" na silnici I/11 je obsluhována linkou 270028 Městec 

Králové-Poděbrady, která je zařazena do systému Středočeská integrovaná doprava. 

Současně je možné využít přestupní vazby v Poděbradech na linky (autobusové i vlakové) 

zařazené do systému Pražská integrovaná doprava (bus 398, 493, 498; vlak S2) a současně 

na další linky systému Středočeská integrovaná doprava. 

 

Autobusová zastávka "Odřepsy, prodejna" na silnici III/3281 je obsluhována linkou 270036 

Poděbrady-Žehuň-Hradčany a 270037 Poděbrady-Opolany, která je zařazena do systému 

Středočeská integrovaná doprava. Současně je možné využít přestupní vazby v 

Poděbradech na linky (autobusové i vlakové) zařazené do systému Pražská integrovaná 

doprava (bus 398, 493, 498; vlak S2) a současně na další linky systému Středočeská 

integrovaná doprava. 

 

Železniční doprava 

 

V obci není železniční zastávka. Nejbližší železniční stanice s možností vykládky a nakládky 

je v obci Libice nad Cidlinou. 

 

Pěší a cyklistická doprava 
 

Pěší doprava probíhá po silnici III/3281 a po místních komunikacích. Pro zvýšení 

bezpečnosti chodců je potřebné dobudovat nové chodníky či zrekonstruovat stávající. 

V krajině je pěší pohyb možný po účelových a zemědělských cestách. Přestože je terén 

v obci rovinatý a využívání jízdních kol je běžné, samostatná cyklistická stezka v území 

neexistuje. V územním plánu je navržená pěší a cyklistická cesta, která lemuje severní okraj 

současně zastavěného území, přechází přes, v budoucnosti méně dopravně zatíženou, 

hlavní silnici v severovýchodní části obce k přírodně hodnotnému území drobných vodních 

nádrží. Odtud je napojena na stávající komunikaci místního významu ve směru do Opolan. 

 

5. Vybavenost 

Bydlení 

Převážným typem bydlení je bydlení v rodinných domech s počtem. Rekreačních staveb je 
v obci 29. 
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Domovní fond 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
 

V obci se nachází 126 rodinných domů a 3 bytové domy. O výstavbu rodinných domů v obci 

je velký zájem. Snahou obce je tak podle finančních možností nebo dotačních příležitostí 

vyhledat a rozšířit počet pozemků pro výstavbu rodinných domů. 

 

Školství a vzdělávání 

V obci není mateřská ani žádná jiná škola. Do mateřské školy dojíždějí děti do obce Libice 

nad Cidlinou, obce Pátek i do obce Opolany. 

Děti dojíždějí do ZŠ v Libici nad Cidlinou, některé děti jezdí do školy v Poděbradech.  Za 

středoškolským vzděláním Nymburk, Poděbrady, Kolín, Praha. Obec má zájem vybudovat 

svoji mateřskou školku. 

 

Zdravotnictví 

V obci není zdravotnické ani sociální zařízení. Nejbližší lékaři praktik a zubař je ve 2 km 

vzdálené obci Libice nad Cidlinou. Většina ostatních lékařů je v cca 8 km 

vzdálených Poděbradech. Nemocnice jsou v okolí 3, přibližně ve stejné vzdálenosti cca 15 

km. Nejvíce obcí využívaná je nemocnice v Městci Králové. Pohotovost je většinou 

využívaná v nemocnicích Kolín, Nymburk, neboť mají větší rozsah specializací. 

 

Sociální péče 

Obec zajišťuje sociální služby (pečovatelská služba) prostřednictvím Města Poděbrady nebo 

Městce Králové. Nejbližší domov pro seniory je v obci Libice nad Cidlinou. Obec v současné 

době nedisponuje žádným zařízením sociální péče. Záměrem obce je pořízení 

(stavby/přístavby) nebo výstavba domova pro seniory a sociálního bydlení, sociálního domu 

s pečovatelskou službou, startovacího domu pro mladé nebo domu sociálních služeb. 
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Kultura 

V obci je obecní knihovna s internetem. Obecní knihovna je umístěna v budově obecního 

úřadu. K dispozici je pro čtenáře jedenkrát v týdnu. V knihovně je možnost využít i počítače 

připojené na internet. Snahou je umožnit občanům využívat moderní komunikační 

technologie. Převážně tuto možnost využívá naše mládež.  

V obci se pořádají kulturní akce pro dospělé i pro děti. Pro děti je to dětský karneval, závody 

malých rybářů, stanování o prázdninách, rozloučení s prázdninami, mikulášská nadílka 

s karnevalem atd. Pro všechny pak ples obce, setkání seniorů, letní venkovní taneční 

zábava, někdy pouť, posvícení se zabíječkou atd. Mezi tím nepravidelné oslavy a výročí 

obce, hasičů, fotbalistů. 

Spolková činnost:  

 SDH Odřepsy 

 Tělovýchovná jednota Odřepsy, z. s. 

 Myslivecký spolek Pod Stříbrníkem Odřepsy.  

 

K zajištění kulturních aktivit pro občany obce má obec sál u hřiště, který je však k rozšíření 

stávajících aktivit a zlepšení již fungujících kulturních aktivit pro občany obce nedostačující. 

Obec má zájem budovat místa a vytvářet příležitosti k setkávání pro podporu sousedské 

komunikace a společných zážitků, podporovat projekt "Odtažení dětí od počítačů", a do  

života obce zapojovat teenagery, mladé rodiny a seniory.  

 

Sport a volnočasové aktivity 

V obci je areál fotbalového hřiště a dětského hřiště s dřevěnými průlezkami, který spravuje 

místní tělovýchovná jednota a obec. 

Na území obce se dále nachází prostor s petanquovým hřištěm a víceúčelovým hřištěm na 

odbíjenou, nohejbal, tenis, košíkovou, florbal, malou kopanou, hokejbal, které jsou v majetku 

obce a jsou umístěny v areálu fotbalového hřiště.  

 

Záměrem obce je: 

 zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně občanů zdravotně postižených, 

 zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu, provoz a účelné využívání sportovních 

zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů, 

 podporovat další provozovatele sportovních zařízení (místní spolky) včetně finanční 

podpory z rozpočtu obce, 

 podporovat úspěšné místní sportovce 

 

Obec má schválený Strategický plán rozvoje sportu v obci Odřepsy 2018-2023, kde byly 

stanoveny tyto cíle: 

 

 pokračovat v intenzivní podpoře sportu a tím posilování jeho pozice jako významného 

prostředku občanské soudržnosti a součásti životního stylu obyvatelstva, 

 spolupracovat s místními spolky při pořádání sportovních akcí a programů pro 

občany, 
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 ve spolupráci se sousedními obcemi věnovat zvýšenou pozornost podpoře tělesné 

výchovy a sportu dětí ve škole, dbát na jejich kvalitu již v MŠ a na 

1. stupni ZŠ jako nejdůležitějšího předpokladu vzniku a rozvoje celoživotního zájmů o 

sportování, 

 pokračovat v ekonomickém zajišťování sportu a hledat další výhodné finanční zdroje 

pro jeho rozvoj, 

 sledovat výhodné dotační možnosti pro přípravu realizace vybudování nového 

víceúčelového hřiště na odbíjenou, nohejbal, tenis, košíkovou, florbal, malou 

kopanou, hokejbal ve vhodné lokalitě na Hřišti, které by využíval nejen místní spolek 

fotbalistů, ale i široká veřejnost.  

 perspektivně připravovat podmínky a sledovat vhodné dotační možnosti pro rozšíření 

dětského hřiště a vybudování automatického zavlažování hrací plochy fotbalového 

hřiště. 

 Průběžně zajišťovat modernizaci a obnovu herních prvků na veřejných prostranstvích 

při využití možných dotačních titulů. 

 Využívat možné vhodné dotační tituly na výstavbu, obnovu, nebo rozšíření cyklotras 

a prostor pro sportovní relaxaci. 

 

6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

Kvalita životního prostředí je klasifikována ve II. a III. třídě. II. třída představuje „vyhovující 
prostředí“, hygienicky jednoznačně vhodné, se zvýšenou nebo průměrně krajinářskou a 
urbanistikou hodnotou. III. třída souborné kvality životního prostředí je na zbývající části 
řešeného území, to je v zastavěných územních sídlech a v prostorech intenzivně 
zemědělsky využívaných, téměř bezlesých.  

Záměrem obce je: 

 Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní krajiny, podporovat 
vznik nových lesů nebo lesoparků v okolí, které budou sloužit k odpočinku občanů 
obce. 

 Požádat znovu o navrácení původních obecních lesů do majetku obce a zahájit jejich 
revitalizaci. 

 Posílit biodiverzitu, ekologickou stabilitu a přirozenou funkci krajiny. Budovat a 
rozvíjet energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. 

 Zlepšovat životní prostředí v sídlech-posílit komplex opatření ke zlepšování ochrany 
půdy a nakládání s ní. 

 Revitalizace veřejných prostranství, údržba travnatých ploch a podpora výsadby 
zeleně.  

 Vybudování zelené návsi po výstavbě chodníků a odpočinkových zón.                     

 

 

Půdní fond 

Z níže uvedeného grafu je zřejmá struktura využití pozemků. Největší plochu na území obce 

zabírají orné půdy. 
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

V obci se nevyskytuje žádný významný faktor trvalého narušování životního prostředí. V obci 

byla vybudována splašková kanalizace, která významně přispěla ke zlepšení kvality vodních 

zdrojů a zejména lokálních zdrojů pitné vody. 

Ovzduší 

Území regionu, kde se obec Odřepsy nachází, je na západním okraji oblasti nadprůměrně 

znečištěného ovzduší, zasahujícího sem z prostoru Hradec Králové – Pardubice. Přímé 

znečištění ovzduší působené zplodinami automobilů od dálnice D11 s v území projevuje 

v měřitelných hodnotách. Relativně významné lokální znečištění je v převažující míře 

způsobeno individuálním vytápěním obytných a komerčních objektů nekvalitním uhlím. 

Z tohoto důvodu je žádoucí plynofikace obce.  

 

Vodní toky 

Území obce se nachází v povodí Cidliny. Území je odvodňováno soustavou melioračních 

kanálů zaústěných do Cidliny. Údaje o znečištění drobných vodotečí nejsou k dispozici, ale 

vzhledem k tomu, že v řešeném území odvodňují převážně intenzívně zemědělsky 

obdělávané orné půdy a sídla, lze u nich předpokládat zhoršenou kvalitu vody. 

 

7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obec se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a ve správním obvodu 

obce s pověřeným obecním úřadem Poděbrady.  

Obecní úřad vykonává úkoly v samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo. 

Obecní zastupitelstvo má 7 členů. Obec pro jiné obce nevykonává žádné činnosti. Obec je 

zřizovatelem Místní knihovny a Sboru dobrovolných hasičů. 
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Obec je členem Mikroregionu Střední Polabí, Svazku obcí Cidlina a Svazku obcí NY-KO. 

Dále je obec členem Místní akční skupiny Mezilesí, z.s. 

 

Hospodaření a majetek obce  

V posledních letech je rozpočet obce sestavován s mírným přebytkem. Obec je velmi aktivní 

při získávání dalších finančních zdrojů, zejména dotací. 

Obec v současné době disponuje majetkem ve výši 36 122 tis. Kč, který je stále udržován a 

rozšiřován. 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

SILNÉ STRÁNKY  

 

SLABÉ STRÁNKY  

 

• Poloha obce 

• Dobrá dopravní dostupnost 

• Příprava nového územního plánu 

• Hospodaření obce 

• Klidné místo k bydlení 

• Bohatý kulturní život v obci 

 

 

• Nedostatek pozemků pro výstavbu 

• Absence mateřské školy 

• Nevyhovující stav místních komunikací a 
chodníků 

• Nedostatek míst pro parkování 

• Chybějící plynofikace obce 

• Absence domova pro seniory 

• Absence sociálního bydlení a startovacích 
bytů pro mladé 

• Absence domu s pečovatelskou službou a 
sociálních služeb 

 

PŘÍLEŽITOSTI  

 

HROZBY  

 

• Přístavba obecního úřadu 

• Výstavba bezpečných chodníků 

• Parkovací místa 

• Revitalizace a výsadba zeleně 

• Výstavba cyklostezky 

• Účelné využití dotací z národních i 
evropských zdrojů 

• Rozvoj sociálních služeb 

• Zlepšení funkčnosti a využitelnosti 
sportovišť, dětských hřišť 

• Efektivní veřejné osvětlení 

 

• Zanedbání technické infrastruktury 

• Nedostatek finančních prostředků 

• Zvyšování cen za uložení odpadu a růst 
cen energií 

• Nedostatečná údržba obecního majetku 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

 

B.1 STRATEGICKÁ VIZE 

Dlouhodobá vize zachycuje představu o tom, jak se bude obec ve dlouhodobém horizontu 

měnit a zlepšovat. Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a 

závěrů předchozích bodů analytické části. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto 

Programu rozvoje obce a následně na něj navazujících dokumentů stejného charakteru. 

Obec Odřepsy je klidným místem pro bydlení. Je obcí, která svým občanům nabízí kvalitní 

život vyplývající z vyváženého rozvoje infrastruktury, občanské vybavenosti, životního 

prostředí, bezpečnosti v obci a sociálního prostředí. 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. 

 

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

   

Cíl č. 1 Občanská vybavenost obce  

   

  Opatření 1.1 Územní plán obce, strategické dokumenty  

  Opatření 1.2 Rozvoj výstavby bydlení a sociálního bydlení    

  Opatření 1.3 Opravy, údržba a rekonstrukce nemovitostí v majetku obce  

  Opatření 1.4 Podpora volnočasových aktivit  

  Opatření 1.5 Podpora sociální péče pro občany  

   

   

Cíl č. 2 Dostatečná technická infrastruktura  

   

  Opatření 2.1 Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury  

   

   

Cíl č. 3 Veřejný prostor a životní prostředí  

   

  Opatření 3.1 Úprava veřejných prostranství  

  Opatření 3.2  Životní prostředí  

   

   

Cíl č. 4 Zvýšení kvality životního prostředí  

   

  Opatření 4.1 Vodní hospodářství  

  Opatření 4.2 Odpadové hospodářství  

   

   

Cíl č. 5 Dopravní infrastruktura  

   

  Opatření 5.1 Modernizace obecní dopravní infrastruktury  
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Cíl č. 6 Podpora komunitního života v obci, včetně fungující veřejné správy  

   

  Opatření 6.1 Podpora akcí, které zapojují obyvatele do dění v obci  

  Opatření 6.2 Otevřená veřejná správa  

  Opatření 6.3 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek  

   

 

Cíl č. 1 Občanská vybavenost obce 
  

Opatření 1.1 Územní plám obce, strategické dokumenty 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Zpracování Územního plánu obce a dalších nástrojů 
strategického rozvoje, kterými jsou pasporty, 
strategické dlouhodobé plány rozvoje obce apod.  
Aktivní příprava projektových dokumentací k 
investičním záměrům. 

2019-2030 Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.2 Rozvoj výstavby bydlení a sociálního bydlení 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Revize obecních pozemků. Vyhledávání pozemků 
vhodných k zástavbě novými rodinnými domy.  
Podle finančních možností nebo dotačních příležitostí 
rozšiřovat majetek obce o potřebné pozemky a stavby 
nebo přístavby, pro vybudování nových sociálních 
zařízení u hřiště, přísálí a skladu k sálu na hřišti. 
Rozšíření společenských prostor u hasičské zbrojnice, 
startovací dům pro mladé, nebo dům sociálních 
služeb, prostory pro zajištění služeb v obci atd.  
Pořízení vlastního sociálního domu s pečovatelskou 
službou formou přestavby možné nakoupené 
nemovitosti, nebo výstavbou nové v rámci projektu 
„stavby na zelené louce“.   
Pořízení nebo výstavba obecních bytů a domova pro 
seniory. 

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.3 Opravy, údržba a rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Pravidelná revize využití majetku a zařízení obce. 
Pravidelná kontrola budov a zařízení v majetku obce a 
zajišťování jejich včasné údržby nebo opravy. 
Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu. 
Rozšíření společenských prostor u hasičské zbrojnice. 
Opravy/rekonstrukce/modernizace místních 
komunikací a chodníků. 

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.4 Podpora volnočasových aktivit 
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Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Zajištění kulturních a sportovních aktivit pro občany 
obce.  
Rozšíření stávajících aktivit a zlepšení již fungujících 
kulturních a sportovních aktivit pro občany obce. 
Zlepšení funkčnosti a využitelnosti sportovišť, 
dětských hřišť a míst v okolí obce.  
Podpora místních, nebo zde působících spolků, 
zabývajících se sportem a relaxací, zejména v oblasti 
rozvoje sportu a talentů z řad mládeže.  
Podpora sportovních aktivit dle Strategického plánu 
rozvoje sportu v obci Odřepsy 2018-2023.                                                                                                                                                                                              

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.5 Podpora sociální péče pro občany 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Zajišťování pomoci občanům ve složité životní situaci, 
zejména formou administrativního zajištění 
nárokových finančních pomocí od státu, nasmlouvání 
služeb, důchodového zabezpečení atd.  
Zajišťovat pomoc s žádostmi občanů o poskytnutí 
služby v pobytových sociálních zařízení, se získáním 
potřebných kompenzačních pomůcek aj. 
Zabývat se dále sociální politikou i v oblasti možnosti 
pořízení vlastního sociálního domu s pečovatelskou 
službou formou přestavby možné nakoupené 
nemovitosti, nebo výstavbou nové v rámci projektu 
„stavby na zelené louce.  
Nabízet a pořádat diskusní a vzdělávací besedy s 
občany v oblasti používání kompenzačních pomůcek, 
možností řešení životních situací a další možná 
témata v oblasti sociální politiky.                           

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

Cíl č. 2 Dostatečná technická infrastruktura 

  

Opatření 2.1 Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Plynofikace obce. Budovat efektivní VO, datové a 
informační sítě (veřejný rozhlas, internet, mobilní 
telefon), po celé délce obce. Infrastrukturní příprava 
pozemků pro bydlení a sociální bydlení. 

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

  

Cíl č. 3 Veřejný prostor a životní prostředí 

  

Opatření 3.1 Úprava veřejných prostranství 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Revitalizace veřejných prostranství.  
Údržba travnatých ploch. 
Podpora výsadby zeleně.  
Vybudování zelené návsi po výstavbě chodníků a 
odpočinkových zón.                     

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 
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Opatření 3.2 Životní prostředí 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Zachování příznivého životního prostředí a ochrana 
hodnot okolní krajiny.  
Podporovat vznik nových lesů nebo lesoparků v okolí, 
které budou sloužit k odpočinku občanů obce. 
Požádat znovu o navrácení původních obecních lesů 
do majetku obce a zahájit jejich revitalizaci.  
Posílit biodiverzitu, ekologickou stabilitu a přirozenou 
funkci krajiny. Budovat a rozvíjet energetické úspory a 
využití obnovitelných zdrojů energie.  
Zlepšovat životní prostředí v sídlech-posílit komplex 
opatření ke zlepšování ochrany půdy a nakládání s ní. 

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

  

Cíl č. 4 Zvýšení kvality životního prostředí 

  

Opatření 4.1 Vodní hospodářství 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Udržet kvalitní vodohospodářskou infrastrukturu.  
Hospodařit úsporně s vodou a využívat dešťovou 
vodu.  
Realizovat opatření z programu zadržování vody v 
krajině. 

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

  

Opatření 4.2 Odpadové hospodářství 
  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadů.  
Pořízení sběrných míst nebo sběrného dvora, 
rekonstrukce nebo rozšíření sběrného dvora.  
Rekonstrukce stávající kompostárny.  
Výchova obyvatel k ochraně životního prostředí 
(vzdělávací semináře, informační kampaň, dodržování 
veřejného pořádku).  
Využití možnosti zpětného použití nebo energeticky 
využitelného odpadu. 

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

  

Cíl č. 5 Dopravní infrastruktura 

  

Opatření 5.1 Dopravní infrastruktura 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 
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Realizace projektu Chodníky při silnici I/11 a III/3281 
Odřepsy.  
Zajištění bezpečného pohybu v obci výstavbou 
bezbariérových chodníků, vstupů do veřejných prostor 
a provozoven, opravou nebo obnovou místních 
komunikací.  
Zajištění bezpečnosti dětí v obci, zejména v okolí 
sportovních a dětských hřišť, nástupišť a 
autobusových zastávek.  
V rámci zprůjezdnění a zajištění bezpečného pohybu 
po chodnících budovat na vytipovaných plochách 
bezplatná parkoviště, aby vozidla nemusela stát na 
okrajích komunikací nebo na chodnících pro pěší a 
ohrožovat na nich provoz a bezpečnost chodců.   
Využití cest okolo obce k pěší nebo cykloturistice.  
Výstavba cyklostezky s napojením na cyklostezku 
Poděbrady-Libice nad Cidlinou a dále na cyklostezku 
Nymburk-Poděbrady. Zkvalitnění dopravní obslužnosti 
obce. 

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

  

Cíl č. 6 Podpora komunitního života v obci, včetně fungující veřejné správy 

  

Opatření 6.1 Podpora akcí, které zapojují obyvatele do dění v obci 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Zajištění kulturních a sportovních aktivit pro občany 
obce.  
Rozšíření stávajících aktivit a zlepšení již fungujících 
kulturních a sportovních aktivit pro občany obce.  
Podpora místní spolkové činnosti.  
Podpora projektu "Odtažení dětí od počítačů". Do 
života obce zapojovat teenagery, mladé rodiny a 
seniory.  
Budovat místa a vytvářet příležitosti k setkávání pro 
podporu sousedské komunikace a společných 
zážitků.           

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 

  

Opatření 6.2 Otevřená veřejná správa 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Podporovat služby a živnostenské podnikání zvyšující 
kvalitu života obce, a přinášející pracovní příležitosti.  
S ohledem na vývoj komunikační techniky využívat 
účinných způsobů pro informování občanů o dění v 
obci.  
Zvyšovat přitažlivost obce pro mladé a pro nové 
obyvatele. Využívat všechny dostupné finanční zdroje 
pro rozvoj obce.       

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 
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Opatření 6.3 Aktivní spolupráce uvnitř a navenek 

  

Záměr 
Časový 
horizont Zdroj financování 

Účast na setkání Mikroregionu Střední Polabí. 
Účast na jednání Svazku obcí Cidlina.  
Účast na jednání Svazku obcí Ny-Ko. 
Účast na jednání MAS Mezilesí z.s. 
Podpora aktivní účasti a spolupráce obyvatel. 
Rozvoj spolupráce s okolními obcemi. 

2020-2030 Dotace + vlastní zdroje 
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

 

V rámci předchozích částí tohoto dokumentu byly vedle obecného směru rozvoje obce 

stanoveny i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. 

Prvním krokem k uskutečnění zvolených cílů a priorit je stanovení subjektů a osob, 

odpovědných nejen za řízení realizace, ale i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit. S 

ohledem na velikost obce nebylo nutné zřizovat nové orgány či instituce. Za plnění vize a 

určených programových cílů odpovídá starosta a místostarosta obce.   

Program rozvoje obce bude průběžně revidován, případně aktualizován v návaznosti na 

průběh realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci programu může být závažná 

změna vnějších podmínek, naplnění jeho části, či potřeba stanovení nových cílů (neměla by 

však být vyvolána změnou politické reprezentace obce). Aktualizace celého dokumentu 

proběhne nejpozději v roce 2027 formou zpracování návazného dokumentu. Změny 

programu rozvoje obce budou prováděny přímo do dokumentu.  

Aktualizace programu rozvoje obce a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce. 

Aktuální verze dokumentu bude zveřejněna na internetových stránkách obce. 

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je obecní rozpočet. U řady aktivit se 

předpokládá také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU).  

Program rozvoje obce bude sloužit jako základní stavební kámen pro tvorbu finančního 

výhledu a rozpočtů obce na následující roky. 

 

 

 

 

 

 

 

V Odřepsích dne 11. 11. 2020                                             

 

 

         

Vladimír Netík – starosta obce 

       podepsáno elektronicky 
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