
PLÁN ROZVOJE OBCE BLÍZKOV 2020–2024 
Tento dokument zpracovává koncepci a okruhy činností směřujících k rozvoji obce 
Blízkov, včetně úkolů pro obecní zastupitelstvo na období 2020–2024. 
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1. Úvod 

Strategický plán obce pro období 2020-2024 vzniká v návaznosti na podobný 
dokument z let 2015-2020. Jedná se o souhrnný text, jehož cílem je sumarizace 
všech dílčích plánů a směřování obce do souvislého dokumentu. V uvedeném 
období poslouží pro přehlednější organizaci, plánování a zpětnou vazbu při realizaci 
akcí uvedených v tomto dokumentu. 
 
Strategický plán obce Blízkov se věnuje plánovanému vývoji obce v uvedeném 
období a vznikal ve třech základních etapách. V první fázi byly shromážděny 
základní informace a data o obci z vlastních zdrojů či veřejných databází. Dále došlo 
k vyhodnocení aktuálního stavu s pomocí SWOT analýzy. Finální část práce byla 
věnována konkrétním návrhům a námětům pro další vývoj obce.  
 
V rámci tvorby strategického plány obce Blízkov bylo definováno šest oblastí, které 
byly postupně posouzeny:  

• obyvatelstvo, 

• doprava, technická infrastruktura, 

• místní ekonomika a podnikání, 

• životní prostředí, 

• rekreace, společenské a kulturní vyžití, 

• ostatní. 
Před samotnou tvorbou strategického plánu rozvoje obce je nutné vycházet ze 
stávající situace. Pro každý z výše uvedených bodů byl stručně zhodnocen aktuální 
stav. Na základě tohoto shrnutí lze zvolit oblasti, které představují potenciál 
k dalšímu rozvoji obce Blízkov. 
 



2. Situační analýza 

2.1. Obyvatelstvo 

 

Ke dni 1. 1. 2019 žilo v obci Blízkov 336 obyvatel. K témuž dni v roce 2010 čítala 
obec o 8 obyvatel méně1. Vývoj počtu obyvatel v tomto období, tedy za uplynulých 10 
let, znázorňuje obr. 1 a). Počet obyvatel se v tomto období výrazně neměnil. Ačkoliv 
lze pozorovat mírně rostoucí charakter, není možné na základě takto krátké řady 
tvořit závěry o trendu vývoje. Navíc demografie je oblast kumulující tři základní složky 
– porodnost, migraci a úmrtnost. Porodnost a úmrtnost bývá obvykle vyjádřena 
kumulativně jedinou veličinou označenou jako přirozený přírůstek. Ve sledovaném 
období, tedy v letech 2010-2019, má přirozený přírůstek průměrnou hodnotu 1,9. 
Z tohoto pohledu byl nejpříznivější rok 2014, kde přirozený přírůstek činil dokonce 7 
obyvatel. Průměrný přírůstek vlivem migrace je za uplynulých deset let 1,0.   
 
Obr. 2 b) znázorňuje průměrný věk obyvatel, který stále roste a v současnosti téměř 
dosáhl 43 let. Průměrný věk obce Blízkov se nevymyká státnímu průměru, který se 
stále zvyšuje.  
 

  
a) Vývoj počtu obyvatel b) Průměrný věk obyvatel 

 
Obr. 1: Demografický vývoj obce za období v posledních 10 letech 
 
Počet obyvatel s rozdělením do věkových skupin shrnuje tab. 1.  
 

 
1 Zdroj dat: Územně analytické podklady ČSÚ 



Tab. 1: Rozložení počtu obyvatel dle věkových skupin 

Rok 
Počet 
obyvatel 
k 31.12 

Věkové skupiny 

0-14 15-65 65+ 

2010 328 56 221 51 

2011 321 51 217 53 

2012 324 50 217 57 

2013 322 51 213 58 

2014 330 59 205 66 

2015 333 59 205 69 

2016 337 58 204 75 

2017 344 61 202 81 

2018 335 57 200 78 

2019 336 60 197 79 

 
 
V roce 2019 zmíněných 336 obyvatel žilo v 81 rodinných domech. Za posledních 10 
let bylo dokončeno a nově obydleno 9 domů. Jedná se o velmi důležitou oblast 
dalšího fungování obce. Protože je zájem udržet mladé rodiny v obci, je nutné 
nabídnout možnosti bydlení a stavebních míst.  
 

2.2. Doprava, technická infrastruktura 

 

Doprava 
Obcí prochází silnice III. třídy III/35433, která vede z obce Měřín přes Blízkov, obec 
Netín a dále. Dědkov je dostupný silnicí III. třídy III/35434. Stav komunikací v majetku 
kraje je z části neuspokojivý a to zejména na trase Blízkov-Netín. Silnice III/35433 se 
dále napojuje na komunikace vyšší třídy. Dostupná je doprava také prostřednictvím 
dálnice D1. V blízkosti obce, do 3 km, je situován exit 134 dálnice D1. 
 
Obec Blízkov je vlastníkem a správcem místních komunikací o celkové výměře asi 
6 km. Místní komunikace jsou v dobrém stavu. Jejich postupná oprava začala v roce 
2005. Poslední část komunikací byla obnovena v roce 2019.  
 
Pravidelnou veřejnou hromadnou dopravu zajišťuje společnost ZDAR, a.s. linkou 
Velké Meziříčí-Měřín-Chlumek. 
 
Technická infrastruktura 
Obec je vybavena veřejným vodovodem, který přivádí pitnou vodu do domácností ze 
zdroje pod Dědkovskou horou. V roce 1999 prošla obec plošnou plynofikací. 
Obec Blízkov má vybudovanou síť pro odvod odpadních vod prostřednictvím 
splaškové kanalizace, která odpadní vody odvádí do čistírny odpadních vod. Tato 
čistírna je situována v katastrálním území obce. Systém kanalizace v obci slouží od 
roku 2013. 
Dodavatelem elektřiny v obci je společnost E.ON. 
 
 



2.3. Místní ekonomika 

 

Dle výpisu ekonomických subjektů prostřednictvím aplikace ARES Ministerstva 
financí působí v obci Blízkov v současnosti 59 těchto subjektů. Největším subjektem 
je AGRO Měřín. 
 
Míra nezaměstnanosti v současnosti činí 3,046 %2.  

2.4. Životní prostředí 

 

Poměr stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků se stanovuje prostřednictvím 
koeficientu ekologické stability (KES), který je určován dle předpisu (1): 
 
 

 
(1) 

 
Tab. 2: Zařazení ekosystémů ke stabilním a nestabilním 
 
Stabilní ekosystémy Nestabilní ekosystémy 

LP – lesní půda OP – orná půda 
VP – vodní plochy a toky AP – antropogenizované plochy 
TTP – trvalý travní porost Ch – chmelnice  
Pa – pastviny  
Mo – mokřady  
Sa – sady  
Vi – vinice   
 
V roce 2018 v obci Blízkov odpovídala KES hodnotě 0,76. Podle zařazení této 
hodnoty je krajina označována jako území intenzivně využívané, zejména 
zemědělskou velkovýrobou s oslabenými autoregulačními pochody v ekosystémech 
způsobující značnou ekologickou labilitu. V ideálním případě by KES mělo být vyšší 
než 1, kdy by převážily stabilní ekosystémy. Pro zvyšování ekologické stability je 
vhodné např. budovat nové vodní plochy. 
 
Tab. 3 shrnuje procentuální rozložení půdy na území obce Blízkov. Nejvýznamnější 
zastoupení má zemědělsky využívaná půda. 
 
Tab. 3: Procentuální rozložení půdy v obci Blízkov 
 
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 67,23 
          Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 76,13 
          Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 22,57 
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 5,79 
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 1,47 
Podíl lesních pozemků z celkové výměry (%) 25,52 

 

 
2 Zdroj: RIS – Regionální informační servis. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/595250-

blizkov 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/595250-blizkov
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/595250-blizkov


Současně obec věnuje značné finanční prostředky do obnovy a údržby zeleně v obci. 
 
 
Odpadové hospodářství 
V obci jsou k dispozici čtyři sběrná místa separovaného odpadu, z nichž jedno 
sběrné místo je situováno v místní části Dědkov. V obci Blízkov jsou shromažďovány 
tradiční frakce odpadu (papír, plast, sklo), dále je k dispozici sběrná nádoba na 
kuchyňské tuky a oleje, drobná vyřazená elektrozařízení a bioodpad. Odložený textil 
je předáván k dalšímu využití pro charitativní účely. V pravidelných intervalech bývá 
přistavěna nádoba pro objemný odpad a organizován sběr vyřazených 
elektrozařízení. Svoz odpadu zajišťují Technické služby Velké Meziříčí, přičemž 
směsný komunální odpad z domácností je shromažďován jedenkrát za dva týdny. 
Tento odpad je odvážen k likvidaci na skládku, kterou Technické služby Velké 
Meziříčí provozují. Za poslední rok bylo v obci vyprodukováno asi 68 tun směsného 
komunálního odpadu a 33 tun separovaných složek včetně papíru, plastu, skla, kovů, 
objemného odpadu atd. 
 

2.5. Rekreace, společenské a sportovní vyžití 

 

Obec Blízkov poskytuje prostory a zázemí pro využití za účelem konání kulturních 
událostí i sportovních aktivit. Kulturní aktivity zajišťuje jak obec Blízkov, tak řada 
spolků: Sbor dobrovolných hasičů Blízkov, Myslivecké sdružení Dědkovská hora, 
Šupina Blízkov, Ploutvička Blízkov, Spolek živnostníků Blízkov.  
 
Oblíbeným turistickým cílem je Dědkovská hora. Skrze obec Blízkov vede právě na 
Dědkovskou horu žlutá turistická trasa. 

 

2.6. Ostatní 

 

Obec Blízkov se v poslední době zaměřila na zlepšení informovanosti obyvatel. 
Občanům je k dispozici obecní vývěska a webové stránky. Nově lze využívat také 
službu zajišťující elektronickou komunikaci s občany prostřednictvím hromadného 
rozesílání SMS, e-mailů a mobilní aplikace. Toto opatření umožní snazší předání 
informací týkajících se dění v obci, krizových situací, kulturních akcí a dalších. 
 



3. SWOT analýza  

 

Následující část textu je věnována tzv. SWOT analýze. Tento přístup hodnotí 
stávající situaci prostřednictvím předem definovaných kategorií, kterými jsou: Silné 
stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Spolková činnost 
Aktivní samospráva 
Poloha vůči D1 z pohledu dostupnosti  
Vhodné prostředí pro rodinné bydlení 
Kvalitní technická infrastruktura 
Prostory pro organizování volnočasových 
aktivit 
Fungování prodejny potravin 
Stav vozovek, chodníků, veřejného 
prostranství a celkového vzhledu obce 

Zatížení ovzduší zplodinami z topení 
neekologickými palivy 
Emisní zatížení z dopravy po D1 
Hluk šířící se z D1 

Příležitosti Hrozby 

Utváření vazeb obyvatel k obci 
Posilování bezpečnosti v obci 
Rozvoj společenských aktivit 

Nedostatek stavebních míst 
Emigrace mladých rodin 
 

 
 

4. Návrhová část 

 
V předchozí části textu kap. 2 byl stručně popsán aktuální stav obce z různých úhlů 
pohledu a poté shrnut SWOT analýzou v kap. 3. Analýza stávající situace umožnila 
objektivní zhodnocení a tím poukázala na potenciál pro zkvalitnění života v obci. 
Navazující návrhová část kap. 4 se vyjadřuje ke každé z hodnocených oblastí. Byly 
formulovány strategické cíle obce, které popisují vizi o dalším směřování obce. 
Následující text zachovává oblasti činnosti obce tak, jak byly definovány v kap. 2. 
V každé z těchto oblastí bude na základě zhodnocení aktuálního stavu formulován 
obecný strategický cíl. Strategický cíl je vždy doplněn o aktivity obce, kterými bude 
obec usilovat o udržení či zlepšení výchozí situace. Některé strategické cíle již jsou 
doplněny také o tzv. cíle akční, kdy se jedná už o konkrétní popis plánu. 
 
Strategická vize rozvoje obce Blízkov je základní strategickou orientací deklarující 
čeho chce obec Blízkov realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (do 
roku 2024) dosáhnout. 
 
Přijatá vize obce Blízkov zní: 
Obec Blízkov bude usilovat o zvýšení kvality života místních obyvatel. Vyvážený 
rozvoj obce bude směřovat do oblastí: rozvoje bydlení, trávení volného času, 
zajištění pospolitosti a společenského života v obci, zajištění základních potřeb 
obyvatel, zajištění zdravotní péče, zajištění kvalitní dopravní a technické 
infrastruktury, zajištění kvalitního životního prostředí a posílení podnikatelských 
aktivit. 
 



Způsob naplnění výše uvedené vize charakterizují následující strategické cíle: 

4.1. Obyvatelstvo 

 
Strategický cíl: 
ZAJISTIT ZÁKLADNÍ POTŘEBY OBYVATEL  
 
Opatření 4.1.1: Výkup a zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů. 
 
Popis: Záměrem obce je vytvořit stavební parcely pro výstavbu rodinných domů. 
Jedná se o výkup pozemků a následné vybudování inženýrských sítí a přístupových 
komunikací. 
Výstup: Nové parcely v obci určené pro bytovou výstavbu. 
Navrhované kroky:  

• Výkup pozemků. 

• Příprava stavební dokumentace. 

• Zajištění stavebního povolení. 
Předpokládané náklady: v současné době nejsou náklady stanoveny. 
Dotační zdroje: vhodný dotační program. 
Návaznost na dlouhodobou strategii obce. 
 
Aktivity: 

• Podpora individuální bytové výstavby. 

• Realizace technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu 
bytových a rodinných domů dle ÚP obce. 

 
Opatření 4.1.2: Vykoupení nemovitostí vhodných k bytové výstavbě. 
 
Popis: Záměrem obce je vykoupení nemovitostí v obci, které jsou vhodné 
k vybudování bytů nebo vytvoření stavebních míst. 
Výstup: Nové byty, stavební parcely. 
Předpokládané náklady: v současné době nejsou náklady stanoveny. 
Dotační zdroje: vhodný dotační program. 
 
Opatření 4.1.3: Zajištění kvalitní sociální infrastruktury 
 
Aktivity: 

• Podporovat zajištění kvalitní a dostupné základní zdravotní a sociální péče. 

• Spolupráce s vedením základní a mateřské školy v Měříně při zajištění kvality 
výuky a spektra aktivit pro děti. 

• Vytváření materiálních a prostorových podmínek. Podpora subjektů, které 
poskytují různé formy pomoci lidem sociálně a zdravotně hendikepovaným. 

 
 



4.2. Doprava, technická infrastruktura 

 

Strategický cíl: 
ZAJISTIT ROZVOJ DOPRAVY A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Opatření 4.2.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
 
Aktivity: 

• Udržování a oprava místních komunikací. 

• Pravidelné zametání a úklid komunikací. 

• Zajistit kvalitní zimní údržbu komunikací a chodníků. 

• Obnova dopravního značení v obci. 

• Doplnění osvětlení komunikací v obci. 

• Zajistit dostatek parkovacích ploch v obci. 

• Údržba a průběžné opravy polních a lesních cest. 
 
 
Opatření 4.2.2: Zajištění kvalitní technické infrastruktury v obci 
 
Aktivity: 

• Zajištění čistění odpadních vod v Dědkově, způsobem přírodě šetrným. 

• Údržba vodovodních řadů a prameniště vodovodu Blízkov. 

• Výstavba protipovodňových staveb. 

• Údržba kanalizační sítě. 

• Budování vysokorychlostní sítě internetu. 

• Údržba a průběžné opravy polních a lesních cest. 
 
Název záměru: Oprava zastávky hromadné dopravy ve směru Měřín 
Popis: Rekonstrukce stávající podoby zastávky hromadné dopravy, aby zapadala do 
celkového vzhledu budov na návsi. 
Výstup: Obnovený vzhled zastávky hromadné dopravy. 
 
 
Název záměru: Výstavba přístřešku na zastávce hromadné dopravy ve směru 
Netín 
Popis: Vybudování přístřešku pro obyvatele čekající na zastávce ve směru na Netín. 
Výstup: Nově vybudovaný přístřešek na zastávce hromadné dopravy. 
 
Název záměru: Oprava polních a lesních cest. 
Popis: Současný stav některých polních cest je nevyhovující. 
Výstup: Sjízdné polní cesty. 
Navrhované kroky: 
Zajištění opravy vlastními prostředky. 
Předpokládané náklady 300 000,- Kč. 
Realizace: Vlastní zdroje. 
Návaznost na dlouhodobou strategii obce. 
 
 



 

4.3. Místní ekonomika a podnikání 

 

Strategický cíl: 
ZAJISTIT VYVÁŽENÝ ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 
 
Opatření 4.3.1: Zajištění příznivého podnikatelského prostředí 
 
Aktivity: 

• Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného a středního podnikání. 

• Zajistit systém komunikace veřejného a soukromého sektoru, systém 
informovanosti o rozvojových záměrech obce, dostupnosti grantových  
programů apod. 

 
Opatření 4.3.2: Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury 
 
Aktivity: 

• Dle ÚP připravovat a nabízet plochy pro podnikatelské aktivity. 
 
 

 
 



4.4. Životní prostředí 

 

Strategický cíl: 
ZAJISTIT OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST V OBCI 
 
Opatření 4.4.1: Zajištění zdravých životních podmínek v obci, podpora 
ochrany přírody a krajiny 
 
Aktivity: 

• Zajistit třídění odpadů a dostatečný svoz komunálního a vytříděného odpadu. 

• Podpora odděleného sběru a materiálové využití u všech skupin odpadů s 
ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky. 

• Zajištění dostatečného počtu nádob pro odděleně sbírané složky. 

• Revitalizace vodní sítě, oběhu vody v krajině. 

• Podpora využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. 

• Podpora vytváření energeticky úsporných opatření. 

• Zajistit likvidaci biologického odpadu. 

• Podpora vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny. 

• Obnova a ochrana krajinného rázu. 
 
Opatření 4.4.2: Zajištění bezpečnosti 
 
Aktivity: 

• Podpora preventivních programů a jednorázových akcí k prevenci kriminality. 

• Zajištění informovanosti občanů z pohledu bezpečnosti a ochrany, jednání 
v krizových situacích. 

• Zabezpečení veřejných budov a kulturních památek proti krádežím a 
vloupáním. 

• Spolupráce s Policií ČR v oblasti prevence kriminality a ochrany majetku a 
veřejného pořádku. 

• Instalace zařízení přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na 
pozemních  komunikacích. 

 
 
Opatření 4.4.3: Podpora kvality bydlení v obci 
 
Aktivity: 

• Podpora individuální bytové výstavby, realizace technické a dopravní 
infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů dle ÚP 
obce. 

• Kvalitní péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství. Výsadba dřevin a 
parkové úprava obce. 

• Udržování čistoty obce, pravidelné sečení trávy, stříhání živých plotů, sečení 
krajnic silnice a polních cest. Kvalitní zimní údržba, prohrnování sněhu a 
posyp. 

• Využití nevyužívaných budov v obci k přestavbě na byty. 

• Posílení aktivní účasti a přístupu obyvatel k péči o bydliště, bezprostřední 
okolí a veřejné prostory včetně zeleně. Dodržování pořádku v katastru obce. 



 
 
 
Název záměru: Zadržování vody v krajině. 
Popis: V katastru obce jsou vhodné plochy k vybudování vodních ploch a mokřadů.  
Výstup: Zadržení vody v krajině. 
Navrhované kroky:  

• Vykoupení pozemků. 

• Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. 
Předpokládané náklady: v současné době nejsou náklady stanoveny. 
Návaznost na dlouhodobou strategii obce. 
 
Název záměru: Zajištění čistění odpadních vod způsobem přírodě blízkým 
v místní části obce. 
Popis: Čistění odpadních vod v Dědkově nevyhovuje současným požadavkům.  
Výstup: Kvalitní a efektivní čistění odpadních vod s důrazem na přijatelné náklady. 
Navrhované kroky: 

• Vypracování studie proveditelnosti a následně projektové dokumentace.  

• Zajištění stavebního povolení. 
Předpokládané náklady: V současné době nejsou náklady stanoveny. 
Realizace: Vhodný dotační program nebo vlastní zdroje. 
Návaznost na dlouhodobou strategii obce. 
 
Název záměru: Protipovodňové opatření. 
Popis: Vlivem přívalových dešťů dochází k ohrožení některé nemovitosti, komunikací 
a vodních děl.   
Výstup: Zadržení vody v krajině, zmírnění následků přívalových srážek. 
Navrhované kroky: 

• Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. 
Předpokládané náklady: v současné době nejsou náklady stanoveny. 
Realizace: Vhodný dotační program, úvěr. 
Návaznost na dlouhodobou strategii obce. 
 
Název záměru: Demolice nemovitosti č. 20 v Dědkově. 
Popis: Nemovitost byla odkoupena za účelem vybudování přístupové komunikace 
pro požární techniku a parkovací plochy. 
Výstup: Přístupová komunikace pro příjezd požární techniky k požární nádrži. 
Nové parkovací místa pro osobní automobily. Plocha pro umístění kontejnerů na 
tříděný odpad. 
Navrhované kroky: 

• Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. 
Předpokládané náklady 500 000,- Kč. 
Realizace: Vlastní zdroje. 
Návaznost na dlouhodobou strategii obce. 
Zajistit dostatek parkovacích ploch v obci. 
 
 



4.5.  Rekreace, společenské a sportovní vyžití 

Strategický cíl: 
ZAJISTIT ROZVOJ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A KULTURY 
 
Opatření 4.5.1: Rozvoj volnočasových aktivit, sportu a kultury 
 
Aktivity: 

• Udržování a rozvoj vybavenosti kulturních zařízení v obci. 

• Údržba a rozvoj místních sportovišť a sportovních zařízení. 

• Podpora tradičních i netradičních společenských, kulturních a sportovních 
akcí. 

• Rozvíjení a podpora místních zájmových a sportovních organizací, podpora 
rozšiřování nabídky volnočasových aktivit. 

• Spoluvytváření a podpora akcí se zaměřením na děti, mládež a seniory, 
podílení se na rozšíření nabídky trávení volného času. 

 
Opatření 4.5.2: Tradice 
 
Aktivity: 

• Péče o kulturní památky a sakrální stavby, jejich oživení a turistické využití, 
údržba a oprava nemovitých památek, využití tradic s památkami spojených. 

• Realizace kulturních a společenských akcí spojených s historií obce. 

• U místních obyvatel, především u dětí a mládeže posilovat povědomí o historii 
obce, posílit identitu občanů k bydlišti. 

 
Opatření 4.5.3: Podpora rozvoje cestovního ruchu 
 
Aktivity: 

• Zajistit kvalitní a efektivní propagaci obce. 

• Realizace nové cykloturistické a pěší trasy v návaznosti na turistické cíle 
v okolí. 

• Zkvalitňovat sportovní a kulturní infrastrukturu jak ve vztahu k místním 
obyvatelům, tak i návštěvníkům obce. 

• Podpora investičních projektů do oblasti cestovního ruchu (sportovně-
rekreační zázemí apod.) 
 

 



4.6. Ostatní 

 
Opatření 4.6.1: Rozvoj spolupráce a partnerství 
 
Aktivity: 

• Zvýšit informovanost občanů o dění v obci a jejich účast na rozhodování o 
veřejných záležitostech. 

• Pokračovat v úzké spolupráci a aktivní práci v Mikroregionu Velkomezeříčsko - 
Bítešsko a MAS Most Vysočiny. 

• Podporovat partnerství mezi orgány obce, spolky a dalšími občanskými 
aktivitami.      

 
Opatření 4.6.2: Zvýšení informovanosti obyvatel 
 
Název záměru: Modernizace webových stránek obce 
Popis: Aktuální podoba webových stránek neodpovídá současným požadavkům na 
zobrazení v mobilních telefonech. Cílem je poskytnou přehledný zdroj informací pro 
občany.   
Výstup: Webové stránky odpovídající svou strukturou a designem současným 
požadavkům 
Navrhované kroky: 

• Vypracování nabídek firem poskytující webové stránky. 

• Volba poskytovatele webových stránek. 
Předpokládané náklady: v současné době nejsou náklady stanoveny. 
Realizace: Vlastní zdroje. 
Návaznost na dlouhodobou strategii obce. 
 
 
 
FINANČNÍ ZDROJE 
 

- Program obnovy venkova Vysočiny. 
- Dotační programy. 
- Vlastní zdroje. 
- Úvěr. 

 
Projednáno Zastupitelstvem obce Blízkov dne: 6. 12. 2019 
 
Schváleno Zastupitelstvem obce Blízkov dne: 6. 12. 2019 
 
 
        
         Bradáč Stanislav 
         starosta obce 


