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Úvod
Strategický rozvojový dokument obce je dokument, který představuje základní osnovu pro
rozvoj obce. Rozvojový plán je důležitý pro správné načasování a realizaci všech
předpokládaných záměrů. Dává jasný a ucelený přehled plánovaných záměrů v časovém
horizontu pěti let tak, aby bylo možné naplánovat finanční zajištění těchto aktivit a případné
čerpání dotací. Strategický dokument umožňuje vytvoření harmonogramu akcí, aby nedošlo k
překrývání událostí, a aby byl sled událostí logický. Plánování vychází z aktuálního
demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického stavu území obce. Na
základě analýzy jsou identifikovány problémy a příležitosti obce a sestaven plán, který dle
priorit představí řešení jednotlivých problémů a rozvoj obce.
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1 Analytická část
Analytická část představuje souhrn aktuálních informací o obci a slouží jako podklad pro
následné navržení vhodných opatření a cílů k rozvoji obce.

1.1 Charakteristika obce
Území
Obec Březí se nachází v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Obec nemá žádné místní
části. K 31. 12. 2016 žilo v obci Březí 1 581 obyvatel. Rozloha katastrálního území je
1 308,75 ha. Obcí s rozšířenou působností a pověřeným úřadem je město Mikulov.
Obrázek 1 - Poloha obce v rámci ČR

Zdroj: google.com/mapy

Obec se nachází v nadmořské výšce 191 m. Územím obce protéká potok Mikulovka. Okolí
obce je zemědělsky obhospodařované s rozšířeným pěstováním vinné révy; orná půda tvoří
63,9 % rozlohy území, vinice tvoří 10 % rozlohy, lesní pozemky tvoří 9 % a trvalý travní
porost jen 1,17 % rozlohy území obce. Jižní hranice obce je tvořena rakousko - českou
hranicí.
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Obrázek 2 - Katastrální území obce Březí

Zdroj: mapy.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310. Původní obec byla založena v 11. nebo 12
století v blízkosti tehdejšího "Schaflerhofu". Původní název obce Bratelsbrunn byl
pravděpodobně složen ze slov Bratio a brunn (studna). Starý Bratelsbrunn byl zničen válkami
a kromě jediné osady srovnán se zemí. Z 24. dubna 1576 pochází "Vyhlášení" hrabě Thurna
o nabídce ke stěhování do Bratelsbrunnu. Je to nejstarší listina obce, rodný list nového
Bratelsbrunnu.
První osídlenci byli Němci. Nejvyšší počet obyvatel - 1927, žil v obci v roce 1910.
V obci se vyučovalo asi od roku 1696. Současná budova radnice sloužila jako zájezdný
hostinec.
První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském
slohu. Vysvěcen byl v

roce 1860 a je památkově chráněn stejně jako fara s bránou a

hospodářským stavením. Památkově chráněná je rovněž socha sv. Floriana u hasičské
zbrojnice a socha sv. Jana Nepomuckého u fary. Ve státním seznamu nemovitých kulturních
památek je také zapsána kaplička u silnice do Mikulova.
V kostele sv. Jana Křtitele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší
lustr svého druhu v celé republice. Má výšku 4 m a průměr dolního kruhu je 2 m. Nachází se
na něm celkem 13.684 skleněných křišťálových ověsků.
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V roce 1880 byla v obci zřízena železniční zastávka. Z historických událostí stojí za zmínku
průjezd kancléře Otto Bismarka obcí v roce 1866 a průjezd Adolfa Hitlera v roce 1938.
Obec byla v minulosti známá především knoflikářstvím, šitím rukavic a výrobou sítěk na
vlasy. Vždy zde byli znamenití vinaři. Čile se obchodovalo s Vídní a to především s
okurkami, ovocem, zeleninou, fazolovými lusky.
Obyvatelstvo
Na konci roku 2016 žilo v obci Březí 1 581 trvale hlášených obyvatel; z toho bylo 805 mužů a
776 žen. Graf č. 1 zobrazuje vývoj celkového počtu obyvatel.
Graf 1 - Vývoj celkového počtu obyvatel v letech 2001 - 2016
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Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

Tabulka č. 1 zobrazuje věkové rozložení obyvatelstva k 31. 12. 2016. Celkový počet žen je
nižší než počet mužů a to o 29 osob. Podíl dětí do 14 let na celkovém počtu obyvatel je
15,8 %, což přesně odpovídá celorepublikovému průměru. Obyvatelstvo nad 65 let věku tvoří
15 % z celkového počtu obyvatel. Tento stav je o 3,8 % nižší než celorepublikový průměr,
který je 18,8 %.
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Tabulka 1 - Věkové rozložení obyvatel obce k 31. 12. 2016
Celkem
Počet obyvatel
V tom ve věku
(let)

0-14
15-64
65 a více

Průměrný věk (let)

Muži

Ženy

1 581

805

776

250

138

112

1 092

563

529

239

104

135

41,0

38,9

43,1

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Březí

Celkový průměrný věk občanů obce je 41,0 let. To je o 1 rok méně, než je celorepublikový
průměr, který byl za rok 2016 42 let.
Vývoj počtu dětí do 14 let a vývoj počtu obyvatel nad 65 let zobrazuje graf č. 2. Počet osob
starších 65 let za sledované období stále stoupá; počet dětí v obci v některých letech klesá,
v některých stoupá. Počet osob starších 65 let stále ještě počet dětí do 14 let nepřekročil.
V roce 2015 byl počet starších osob vůči dětem nejtěsnější a to jen 4 osoby.
Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel ve věku do 14 let a nad 65 let v letech 2009 – 2016
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Březí
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V tabulce č. 2 je uveden počet narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osob
v letech 2001 – 2016.
Tabulka 2 – Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2016
Rok

Narození

Zemřelí

Přistěh.

Vystěh.

Stav k 31.12.

2001

7

9

22

29

1532

2002

16

19

45

24

1550

2003

14

11

23

37

1539

2004

16

14

23

22

1542

2005

20

7

40

34

1561

2006

11

11

23

27

1557

2007

19

9

22

29

1560

2008

11

11

44

33

1571

2009

19

17

20

49

1544

2010

14

16

34

28

1548

2011

11

17

48

27

1563

2012

13

16

32

45

1547

2013

13

7

34

25

1563

2014

6

20

40

46

1542

2015

11

13

58

29

1569

2016

21

15

42

36

1581

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR

Graf č. 3 názorně zobrazuje dosažené vzdělání mezi obyvateli. Nejčastějším dosaženým
vzděláním obyvatel obce je vzdělání střední bez maturity. Tohoto vzdělání dosáhlo 35 %
obyvatel. Pouze základní vzdělání má 17,6 % obyvatel a středního vzdělání s maturitou
dosáhlo 20,7 % obyvatel. Vysokoškolské vzdělání má 5,4 % obyvatel.
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Graf 3 – Dosažené vzdělání obyvatel obce Březí 2011
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Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Hospodářství
Na území obce bylo k 31. 12. 2016 evidováno celkem 135 aktivních podniků. Nejvíce
podniků je v kategorii Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (27),
Stavebnictví (25), Průmysl (23) a Zemědělství, lesnictví, rybářství (23).
Tabulka 3 - Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2016
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

299

135

Fyzické osoby

254

109

Právnické osoby

45

26

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Březí
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Infrastruktura
Obec Březí leží na silnici II/414 mezi Mikulovem a Dobrým Polem. Město Mikulov je od
obce vzdáleno 6 km. Od severovýchodu vede do Březí silnice III/4146, která prochází
zastavěným územím obce a končí u železniční tratě. Nájezd na část dálnice D2 je od obce
vzdálen přibližně 30 km. Územím obce prochází železniční trať č. 246 Břeclav – Mikulov –
Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo. Dopravní obslužnost v obci je zajišťována autobusy a
železnicí.
Obec má vybudovaný vodovod a kanalizaci s ČOV. Obec je plynofikována.
Obec má vlastní webové stránky www.breziumikulova.cz, které jsou pravidelně
aktualizovány a přináší nejen důležité informace o obci, ale také o kulturních akcích apod.
Vybavenost
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se v obci Březí nacházelo 499 obydlených bytů.
Z toho 461 v rodinných domech a 36 v bytových domech. Nejčastějším způsobem vytápění
v bytech je ústřední kotel v domě na plyn (370 bytů). V roce 2016 bylo na území obce
dokončeno 9 bytů. Obec výstavbu nových bytů podporuje. Aktuálně je připravena nová oblast
pro výstavbu nových rodinných domů. Navrhovaná obytná čtvrť se nachází v jižní části obce,
nedaleko hranic s Rakouskem. Klidná lokalita je snadno dostupná z centra obce.
V obci funguje obchod, pošta, knihovna, restaurace a několik ubytovacích zařízení. Obec má
vlastní hřbitov. V obci dále nalezneme koupaliště, tenisovou halu a hřiště.
V obci se nachází základní škola s prvním i druhým stupněm a mateřská škola.
V obci ordinuje praktický lékař pro dospělé. Na území obce nejsou poskytovány žádné
sociální služby. Další zdravotnické a všechny sociální služby je třeba hledat v okolních obcích
a městech. Nemocnice Břeclav nabízí pacientům např. oddělení chirurgie, interní, infekční,
plicní, lůžkové a další vyšetřovací i léčebné složky. Ve městě Mikulov se nachází domov pro
seniory, dva domy s pečovatelskou službou a denní stacionář. Domov pro osoby se
zdravotním postižením se nachází v obci Jevišovka.
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V obci funguje několik spolků:
-

TJ Sokol Březí

-

RC sport Březí

-

SK stolního tenis v Březí

-

ZKO Kerberos - Základní kynologická organizace

-

Klub maminek

-

mužský pěvecký sbor

-

ženský pěvecký sbor

-

pěvecký sbor B-tet

-

ČZS - zahrádkáři a vinaři

Turistický ruch
Obec leží v oblasti, která je turisty vyhledávána zejména z důvodu vinařství. Víno a vinařství
k oblasti Mikulova neodmyslitelně patří. K toulkám krajinou plnou vinic lze využít mnoho
turistických nebo cykloturistických tras. Přímo v obci Březí je možné navštívit hned několik
vinných sklepů, které pořádají pravidelné společenské akce spojené s vínem a vinařskou
tradicí.
U obce Novosedly se nachází vinařská naučná stezka Stará Hora. Trasa naučné stezky (3,5
km) vede vinicemi ve viniční lokalitě Stará Hora, což je vrch nedaleko Novosedel, z jehož
vrcholku je výjimečný rozhled do krajiny pod Pálavou. Na 11 informačních panelech
seznamuje s historií i současností pěstování vinné révy v tradiční vinařské obci Novosedly.
Vinařská naučná stezka je součástí cykloturistického okruhu „Stará Hora“. Cyklistický
okruh (37 km) začíná v Mikulově a vede přes Bavory, Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí do
vinic na Staré Hoře v Novosedlech a odtud pokračuje dále do Dobrého Pole, Březí a zpět do
Mikulova. Na trase si turisté prohlédnou vinice pod Pálavou a blíže seznámí s malebnou
vinařskou krajinou Mikulovska.
Obcí dále prochází Mikulovská vinařská stezka, která má celkovou délku 87 km. Trasa
Mikulovské vinařské stezky vede mikulovskou vinařskou podoblastí. Začíná v Mikulově
(městská památková rezervace, Regionální muzeum na zámku s vinařskou expozicí) a
pokračuje do Valtic (Salón vín České republiky).
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V okolí obce je možné navštívit mnoho dalších zajímavých míst. Jmenujme například jeskyni
Na Turoldu, Svatý kopeček, Kočičí skálu, Věstonickou nádrž, Stolovou horu, Křivé jezero,
přírodní památku Betlém a mnoho dalších.
Životní prostředí
Rozloha katastrálního území obce je 1 308,75 ha. Zemědělská půda zaujímá 77,5 % rozlohy
území obce; orná půda tvoří 63,9 % rozlohy území, vinice tvoří 10 % rozlohy, lesní pozemky
tvoří 9 % a trvalý travní porost jen 1,17 % rozlohy území obce.
Tabulka 4 – Druhy pozemků (ha)
31. 12. 2016
Celková výměra

1 308,75

Zemědělská půda

1 014,11

-

Orná půda

835,71

-

Chmelnice

-

-

Vinice

-

Zahrada

19,64

-

Ovocný sad

10,11

-

Trvalý travní porost (TTP)

15,28

133,37

Nezemědělská půda

294,64

-

Lesní pozemek

121,43

-

Vodní plocha

-

Zastavěná plocha a nádvoří

-

Ostatní plocha

9,82
27,18
136,22

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Březí

Da území obce zasahuje národní přírodní památka Dunajovické kopce. Důvodem ochrany
jsou porosty nízkých xerofilních křovin, krátkostébelných trávníků a výskyt vzácných a
ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Nedaleko území obce se nachází Chráněná krajinná oblast Pálava. Jedná se o krajinný
komplex Pavlovských vrchů a údolní nivy řeky Dyje chráněný od roku 1976, který byl v roce
1986 zapsán na seznam biosférických rezervací UNESCO. Od roku 2003 je pak Pálava
součástí rozšířené biosférické rezervace Dolní Morava, která zahrnuje také Lednicko-valtický
areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. V roce 2004 byla Pálava jako Ptačí oblast
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zařazena do evropské soustavy Natura 2000, stejně jako dalších 8 evropsky významných
lokalit. Na území CHKO leží řada dalších maloplošných chráněných území.
Některá pole v okolí obce jsou ohrožena větrnou a vodní erozí. Vodní eroze znehodnocuje
především vinohrady severně od obce (Dunajovické kopce), jež jsou založené s řádkováním
po spádnici. Eroze nemá negativní vliv na zastavěné území. Větrnou erozí jsou nejvíce
ohroženy plochy západně od obce a jižně od obce (za železnicí).
Obec má dokončené komplexní pozemkové úpravy.
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Správa obce
Obecní úřad Březí nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro
území obce. Úřední hodiny jsou každý pracovní den. Zastupitelstvo obce má 14 členů.
Tabulka 5 - Zastupitelstvo obce
Starosta

Ing. Petr Sýkora

Místostarosta

Petr Kern

Zastupitel, člen Rady obce

Aleš Bedřich

Zastupitel

Pavel Brázda

Zastupitel

Marián Dačo

Zastupitel, člen Rady obce

Ing. Milan Dalajka

Zastupitel

Mgr. Zdeňka Hájná

Zastupitel

Josef Kadrnka

Zastupitel

Vladimír Machálek

Zastupitel

Jozef Pavlík

Zastupitel

Karel Polášek

Zastupitel, člen Rady obce

Mgr. Věra Subotová

Zastupitel

Ing. Jan Sýkora

Zastupitel

František Vytloukal

Zastupitel – vzdal se mandátu

Milan Štěpán

Zdroj: web obce

Finanční výbor
Předseda: Pavel Brázda
Členové: Roman Šemora, Romana Cvrčková
Kontrolní výbor
Předseda: Mgr. Zdeňka Hájná
Členové: Darina Pouzarová, Lenka Židelová

Obec je členem Místní akční skupiny Mikulovsko a mikroregionu Mikulovsko.
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1.2 Východiska pro návrhovou část
Silné stránky
- Základní škola i mateřská škola v obci.
- Rostoucí počet obyvatel.
- Zájem obyvatel zůstat v obci.
- Udržování místních tradic.
- Ukončené komplexní pozemkové úpravy.
- Dobré dopravní spojení veřejnou
hromadnou dopravou.
- Vodovod, kanalizace, ČOV, plynofikace.
- Koupaliště.
- Vinné sklepy.
- Počet dětí do 14 let stále převyšuje počet
osob starších 65 let.
- Nové stavební parcely.
- Turisticky atraktivní oblast.
Příležitosti
- Zvyšování bezpečnosti opravou a
vybudováním chodníků, cest pro pěší,
cyklostezek a opravou místních
komunikací.
- Atraktivní podmínky pro rozvoj
cykloturistiky a turistiky.
- Podporovat pracovní příležitosti a zázemí
pro život občanů, zejména pro mladé.
- Výstavba nových rodinných a bytových
domů.
- Prostředky z různých fondů EU a státního
rozpočtu.
- Vzdělávání obyvatel v oblasti
ekologického způsobu života a posilování
pocitu sounáležitosti s územím a
odpovědnosti za jeho stav.
- Využít potenciál cestovního ruchu –
zvýšení zájmu občanů ČR na trávení
dovolené v tuzemsku.

Slabé stránky
- V obci není infocentrum pro turisty.
- Nízké průměrné příjmy obyvatel.
- Nutnost dojíždění za prací a vzděláváním.
- Slabá podnikatelská sféra v obci.
- Nižší obecní rozpočet a obtížná
realizovatelnost investičních akcí.
- Nedostatek dopravních spojů ve večerních
hodinách a o víkendech.
- Špatný stav bazénů koupaliště.
- Nedostatek parkovacích míst pro turisty.
- Špatný stav areálu vlakového nádraží.
- Nedodržování dopravních předpisů v obci.
- Malé zapojení mladistvých do života obce.
Hrozby
- Úbytek pracovních příležitostí v obci a
okolních městech.
- Nedostatečný zájem občanů o veřejné
záležitosti. Zejména nezájem mládeže o
dění v obci.
- Sucho, nepříznivé počasí.
- Pokles zájmu obyvatel o společenské dění,
kulturu a sport v obcích.
- Nízká bezpečnost a vzrůstající kriminalita
mládeže.
- Destrukce a nedostatečná údržba
komunikací.
- Neochota občanů podílet se na zlepšování
životního prostředí.
- Ničení obecního majetku a znečištění obce
neukázněnými občany, návštěvníky obce.
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2 Návrhová část
V této části dokumentu jsou specifikovány všechny projektové záměry obce vyplývající
z potřeb zjištěných v analytické části dokumentu.

2.1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a o směru jejího vývoje.
Stanovení vize dává obci souhrnný obraz o rozvoji na příštích 10 až 20 let.
Obec Březí chce zajistit bezpečnost v obci, vylepšit vzhled obce a umožnit spokojený
život stávajícím i novým občanům.

2.2 Projektové záměry
Obec Březí má dohromady 19 aktivit, které by chtěla v následujícím období realizovat.
Projektové záměry jsou specifikovány v jednotlivých tabulkách níže.

Projektový záměr – Příprava míst pro výstavbu nových domů


Vybudování tří nových ulic včetně inženýrských sítí v lokalitě U Rybníka – každá ulice
umožní přístup k 14-ti novým parcelám. Předpokládaná investice do jedné ulice je cca 6
mil. korun (plán výstavby - pro rok 2018 jedna ulice, v roce 2019 další dvě).

Lokalizace

Březí - U Rybníka

Odhad nákladů

3 x 6.000.000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2018 - 2019

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Příprava projektové dokumentace
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Projektový záměr – zvýšení bezpečnosti chodců, úsek 1-2


Vybudování nových chodníků

Lokalizace

Podél silnice II/414 (Mikulov – Dobré Pole)

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Dotace SFDI, vlastní rozpočet

Období realizace

2019

Priorita

Vysoká
Příprava projektové dokumentace, podání

Fáze projektu

žádosti o dotaci

Projektový záměr – zvýšení bezpečnosti chodců, úsek 3-72


Vybudování nových chodníků

Lokalizace

Podél silnice III/4146 (D. Dunajovice –
železnice)

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Dotace SFDI, vlastní rozpočet

Období realizace

2019

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Příprava projektové dokumentace, podání
žádosti o dotaci
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Projektový záměr – Dětské hřiště


Vybudování nového dětského hřiště

Lokalizace

Březí - U Rybníka

Odhad nákladů

500.000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, dotace

Období realizace

2018

Priorita

Vysoká
Příprava projektové dokumentace, podání

Fáze projektu

žádosti o dotaci

Projektový záměr – Demolice


Demolice nevyužitých a zchátralých prostor za obecním úřadem.

Lokalizace

Březí – Mikulovská

Odhad nákladů

200.000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2018

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Projekt zahájen

Projektový záměr – Chodník


Oprava chodníku u základní školy

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

200.000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, SFDI, MAS

Období realizace

2018

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Příprava projektové dokumentace
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Projektový záměr – Revitalizace zeleně


Zdravotní řez, zabezpečení případně kácení rizikových stromů v obci

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

200.000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2018 - 2019

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Projekt zahájen

Projektový záměr – Oprava chodníků


Oprava chodníků v obci

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, IROP, dotace MAS

Období realizace

2020 - 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr

Projektový záměr – Oprava místních komunikací


Oprava a výstavba místních komunikací

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, IROP, MMR

Období realizace

2018 - 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr

20

Projektový záměr – Oprava VO


Oprava a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

9.000.000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, dotace

Období realizace

2018 - 2022

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr, příprava projektu

Projektový záměr – Rekonstrukce návsi


Rekonstrukce návsi – revitalizace zeleně, mobiliář

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, SFŽP

Období realizace

2020 - 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr

Projektový záměr – Rekonstrukce koupaliště


Rekonstrukce koupaliště

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2018 - 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr

21

Projektový záměr – Hřbitov


Vybudování nové části hřbitova a rekonstrukce hřbitovních zdí, kolumbárium

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2020 - 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr

Projektový záměr – Dům služeb


Dostavba domu služeb

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2018 - 2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr

Projektový záměr – Infocentrum


Výstavba informačního centra

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2020 - 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr
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Projektový záměr – Bezpečnost v dopravě


Zvyšování bezpečnosti chodců a dopravy v obci instalací prvků snižujících rychlost
v obci a zvyšujících bezpečnost chodců, regulace parkování vozidel v obci

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2020 - 2030

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Záměr

Projektový záměr – Železnice


Spolu s ČD opravit přejezdy přes železniční trať a nájezdy na cyklostezku

Lokalizace

Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

ČD, vlastní rozpočet

Období realizace

2020 - 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr

Projektový záměr – rekonstrukce polních cest


Rekonstrukce polních cest v územním plánu obce

Lokalizace

Katastrální území obce Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Dotace, vlastní rozpočet

Období realizace

2020 - 2030

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr
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Projektový záměr – revitalizace rybníku


Odbahnění rybníku

Lokalizace

Katastrální území obce Březí

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Dotace, vlastní rozpočet

Období realizace

2018 - 2030

Priorita

Nízká, střední

Fáze projektu

Záměr
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2.3 Realizace strategie
Za zajištění, řízení a organizaci naplňování rozvojové strategie po její schválení v orgánech
obce zodpovídá zastupitelstvo obce. Strategický rozvojový dokument obce včetně všech
následných

aktualizací

bude

zpřístupněn

na

webových

stránkách

obce

www.breziumikulova.cz a rovněž bude k nahlédnutí v tištěné verzi na obecním úřadě.
Strategický rozvojový dokument obce Březí bude využíván jako jeden ze základních
podkladů při tvorbě jak rozpočtových výhledů a víceletých finančních plánů, tak při tvorbě
rozpočtu na příslušný rok.
Monitoring plnění rozvojové strategie
Sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie bude prováděno zastupitelstvem
obce. Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění,
respektive již splnění jednotlivých aktivit. O stavu plnění budou podávat informaci subjekty,
které jsou odpovědny za realizaci příslušných aktivit. Odpovědnost za monitoring, plnění
rozvojové strategie má zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
Aktualizace Programu rozvoje obce
Strategický rozvojový dokument obce bude pravidelně aktualizován. Za aktualizaci
dokumentu zodpovídá zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
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Závěr
Strategický plán pro rozvoj obce Březí byl připraven pro roky 2018 – 2022. V případě
některých aktivit i s dlouhodobým výhledem nad toto období. Plánem obce je zejména
zajištění bezpečné dopravy v obci, zlepšení občanské vybavenosti, kvality života a vzhledu
obce. K tomu by mělo pomoci všech 19 připravených nebo plánovaných aktivit.
Realizací naplánovaných záměrů dojde ke zvýšení životní úrovně v obci. Díky tomu se může
zvýšit zájem o bydlení a podnikání v obci.
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