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ZPRAVODAJ dobré praxe 
OVĚŘENÉ POSTUPY Z OBCÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Dobré praxe na webu Rok v obci 
(www.rokvobci.cz) 

 

 

Prezentace úspěšných projektů a aktivit, které mohou 

být inspirací a návodem k řešení situací a problémů pro 

další obce.  

Realizovali jste ve Vaší obci projekt, který chcete 

prezentovat a který je možný realizovat i v jiných 

obcích?  Informace o Vašem projektu můžete vložit 

přímo do databáze na http://www.rokvobci.cz/dobra-

praxe-z-obci-a-mest/ . 

Nejzajímavější příklady budou zpracovány ve 

zpravodaji SMS ČR, z. s. SMSka, na Univerzitě 

starosty, odborných stáží či formou videa.  

Příklady budou také zařazeny do soutěže Dobré praxe, 

kterou vyhlašuje SMS ČR.  

 

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že sdílení 

příkladů dobré praxe přispěje ke kvalitnějšímu rozvoji  

a zlepšení kvality života obyvatel i v dalších obcích. 
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SKVOSTY MEZI ODPADKY 

NEČTINY (Plzeňský kraj) 

Prodejní výstava (aukce) nepotřebných předmětů uložených na sběrném dvoře Nečtiny. Akce prokázala, 

že o mnoho věcí vyhozených na SD mají lidé zájem a lze je znovu využít. 
 

 

ADOPCE HROBŮ- ANEB „KAŽDÝ TOHO SVÉHO“ 

Doubice (Ústecký kraj) 

Jak zachránit staré hroby na chátrajícím doubickém hřbitově? Dva doubičtí pánové přišli s nápadem najít 

opatrovníky starých hrobů. 

 

VÝSTAVBA ROZHLEDNY HALAŠKA NA STEZCE ROZHLEDEN A VYHLÍDKOVÝCH MÍST V 

EUROREGIONU SILESIA 
Budišov nad Budišovkou (Moravskoslezský kraj) 

Výstavba rozhledny Halaška V Budišově nad Budišovkou je jednou z aktivit projektu „Silesianka“-stezka 

rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia. Do projektu je zapojeno 34objektů. 

 

VYHLÍDKA U FAJMONOVY LÍPY 
Čistá (Pardubický kraj) 
Výstavba kruhové vyhlídky "nejkratší chodník v korunách stromů". Magické místo, kde se potkávaly a 

potkávají lidé všech generací, láká své návštěvníky krásným kruhovým výhledem 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V RÁMCI POZEMKOVÝCH ÚPRAV V OBCI BOŘISLAV 
BOŘISLAV (Ústecký kraj) 

Komplexní řešení celého prostoru, s cílem obnovy vodních prvků v rámci pozemkových úprav. 

 

UKLIDÍME PŘÍRODU 
MOŘICE (Olomoucký kraj) 
V době pandemie se prostřednictvím akce občané zapojili do úklidu obce od odpadků. Pro děti byla 

připravena soutěž, do které se mohly zapojit zasláním fotek z úklidu. 

 

VÝSADBA STROMŮ V OBCI HALENKOV 

HALENKOV (Zlínský kraj) 

Obec Halenkov se zapojila do výsadbové iniciativy „Sázíme budoucnost“ Nadace partnerství. V roce 

2020 vysadila na svém území celkem 81 listnatých stromů. 

    KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

    PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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BIOTOP RŮŽOVÁ 
RŮŽOVÁ (Ústecký kraj) 

Revitalizace původního koupaliště s využitím dotace na obnovu vodních prvků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮM SLUŽEB HORNÍ SLAVKOV 

HORNÍ SLAVKOV (Karlovarský kraj) 
Revitalizací nevyužitého zchátralého objektu vznikly uprostřed města atraktivní prostory pro drobné 

podnikání, služby a maloobchodní prodej. V prostorově velkorysém nejvyšším podlaží bylo vytvořeno 

moderní coworkingové pracoviště.  

 

KOMUNITNÍ CENTRUM ZASTÁVKA 
PŘESTANOV (Ústecký kraj) 

Rekonstrukci objektu v majetku obce na komunitní centrum, které bude sloužit pro potřeby OÚ, konání 

akcí pro veřejnost, spolkovou činnost a pro místní občany. Byla snížena energetická náročnost budovy. 

 

VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE 
MODLANY (Ústecký kraj) 

Výstavba nové hasičské zbrojnice na zelené louce. Od prvního kopnutí do země pro základy do 

ukončení stavby uběhl pouze 1 rok!!! 

 

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ V LIBICI NAD DOUBRAVOU 
Libice nad Doubravou (Kraj Vysočina) 
Kompletní rekonstrukcí a přístavbou ZŠ a MŠ se staly z nevyhovujících prostor pro výuku moderní 

učebny, jídelna i sociální zařízení. 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PILNOVA STATKU 
Libice nad Doubravou (Kraj Vysočina) 
Kulturní stodola, která byla využívaná pouze v letním období pro omezený počet hostů se změnila v 

objekt, který lze využívat celoročně, jak pro malé i velké počty hostů. Její vybavení si zachovalo ráz 

vesnického stavení. 

 

ÚPRAVY V ULICI HRDLOVSKÁ 

Osek (Ústecký kraj) 
Rozšíření komunikace s cílem navýšení parkovacích stání po obou stranách vozovky. 

 

    VYBAVENOST PRO VEŘEJNÉ SLUŽBY 
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VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY JAKO KOMPLEXU PROPOJENÝCH BUDOV SE 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
Řetová (Pardubický kraj) 
Jak připravit děti na přechod z mateřské do základní školy? Děti z mateřské školy i dříve navštěvovaly 

základní školu, aby se připravily na přechod do ní. Nyní jsou obě budovy propojeny i stavebně a děti z 

mateřské školy se se školáky mohou vídat i na společné zahradě 

 

NOVOSTAVBA MŠ V SEDLEJOVĚ 
Sedlejov (Kraj Vysočina) 
Výstavba nové jednotřídní mateřské školy v nízkoenergetickém standartu, včetně zahrady a dětského 

hřiště. STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018 

 
 

NOVÉ HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL  
Melč (Moravskoslezský kraj) 
Zázemí pro novou sportovní aktivitu pro místní sportovce i obyvatele z okolních obcí. 
 

 

VYBUDOVÁNÍ „CYKLOSTEZKY JESENÍK NAD ODROU“ 
Jeseník nad Odrou, Vražné (Moravskoslezský kraj) 
Netradiční pojetí bezpečné cyklodopravy do zaměstnání. Ojedinělý projekt značení, informování a 

odpočinkových míst zastavení na cyklostezkách. Cyklostezka je výjimečná nástřiky moravskoslezského 

nářečí. 

 

„SILESIANKA“ – STEZKA ROZHLEDEN A VYHLÍDKOVÝCH MÍST V EUROREGIONU SILESIA 
Jeseník nad Odrou (Moravskoslezský kraj) 
Společný projekt tří partnerů při výstavbě a obnově vyhlídkových míst v rámci česko-polské spolupráce. 
 
 

NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM V OPRAVENÉ DOHNÁLKOVĚ VILE 

Háj ve Slezsku (Moravskoslezský kraj) 
Celková rekonstrukce historické vily (z r. 1904) na komunitní centrum. Je zde umístěna knihovna a 

infocentrum, služby a prostory pro spolkovou činnost. 

 

VÝSTAVBA MOŠTÁRNY A SUŠÁRNY OVOCE, PODPORA ZAHRÁDKÁŘŮ A SADAŘŮ  

V OBCI DUBENEC 
Dubenec (Královéhradecký kraj) 
Vybudování Pěstitelského centra, které využívají místní občané i obec. 
 

PUMP PARK V ŽELEZNICI - NOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO VŠECHNY 
Železnice (Královéhradecký kraj) 
Nový typ sportoviště, který spojuje pumptrackovou dráhu se skatem parkem, jsou vybudované dva 

okruhy, jeden pro úplně malé děti, druhý je náročnější, s překážkami a rampou.  
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VEŘEJNÁ WIFI SÍŤ PO OBCI 
DYMOKURY (Středočeský kraj) 

Zřízení a provoz WiFi sítě pro obec Dymokury. Umístění vysílačů a technologie potřebné pro 

poskytování připojení k internetu na obecních budovách. 

 

DEFIBRILÁTORY PRO DYMOKURSKO 
DYMOKURY (Středočeský kraj) 

Pořízení čtyř defibrilátorů pro území obce Dymokury. Defibrilátory jsou umístěny na obecních budovách 

se zajištěním přístupnosti veřejnosti 24 hodin denně. 

 

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA 
BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU (Liberecký kraj) 

Instalace elektronické úřední desky na budově obecního úřadu. Kromě úřední desky, slouží elektronická 

deska jako informační centrum pro turisty a další zájemce, kde si mohou pustit informace a videa o obci. 

 

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU - PRO TEPLO A ELEKTŘINU MAJÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ 

Budišov nad Budišovkou (Moravskoslezský kraj) 

Unikátní inovativní projekt. Jedná se o reálné propojení obnovitelného zdroje energie se zdroji na zemní 

plyn doplněné o akumulaci elektřiny a tepla. 

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE ČOV 

Nemile (Olomoucký kraj) 

První fotovoltaická elektrárna instalovaná na čističce odpadních vod v ČR. 

 

MOBILNÍ ZATEPLENÉ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ 
Zhoř (Kraj Vysočina) 
Pořízení mobilního zatepleného odvodňovacího zařízení čistírenských kalů. Záměrem projektu je využití 

mobilního zahušťovače v čističkách odpadních vod obcí, jež jsou zapojené do projektu 

 

 KOGENERAČNÍ KOTEL PRO VYTÁPĚNÍ OBECNÍCH BUDOV 

Mikolajice na Opavsku (Moravskoslezský kraj) 

Vybudování topného systému s kogeneračním kotlem Wave a fotovoltaickými panely, který teplem a 

elektřinou zásobuje budovu obecního úřadu, prodejnu potravin a požární zbrojnice. 

 

PLATEBNÍ BRÁNA OBCE PATOKRYJE, K PLACENÍ OBECNÍCH POPLATKŮ, REZERVACE 

ZÁPŮJČEK OD OBCE 
Patokryje (Ústecký kraj) 

Elektronizace platby obecních poplatků a rezervační systém. 

    INOVACE NA VENKOVĚ 

VĚ 
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WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ  A  SAMODOBÍJECÍ LAMPA 
Křižánky (Kraj Vysočina) 
Samodobíjecí lampa zajišťuje osvětlení venkovního workoutového hřiště. 
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