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1. Úvod
Plán rozvoje obce Sobotín (dále jen Plán rozvoje) je důležitým dokumentem, který podléhá schválení
Zastupitelstva obce Sobotín, včetně jeho následujících změn a úprav.
Účelem Plánu rozvoje je naplnění cílů stanovených v záměrech jak územních, tak investičních v daném časovém
období v souladu se stanoveným rozpočtem.
Smyslem dokumentu je:
1.1. stanovit jednotlivé rozvojové priority obce Sobotín;
1.2. stanovit posloupnost jednotlivých záměrů rozvoje obce Sobotín v souvislosti s danými
prioritami a v návaznosti na rozpočtový výhled obce pro dané období;
1.3. zajistit průběžnou a pravidelnou informovanost občanů o záměrech i výsledcích
plnění Plánu rozvoje, včetně přehledu o čerpání rozpočtu;
1.4. průběžně zjišťovat a předkládat podklady pro sestavování a schvalování aktuálního
rozpočtu obce.
2. Záměry územního rozvoje na pozemcích obce
2.1. Příprava další rozvojové lokality "Pod Čapím vrchem", a to v prostoru za prodejnou COOP;
2.2. Urbanistické centrum obce

- vybudovat urbanistické centrum obce v okolí Základní školy Sobotín;
2.3. Obslužné, odpočinkové a rekreační prostory
a) obslužné a odpočinkové prostory přednostně budovat v urbanistickém centru obce;
b) budování dalších obslužných a odpočinkových prostor realizovat přednostně
ve spolupráci s místními zájmovými sdruženími;
c) rozvíjet využití obecních chatek a přilehlých obecních pozemků;
d) Klepáčov - rozšíření příjezdové komunikace do místní části obce k podpoře cestovního ruchu.
3. Záměry investičního rozvoje obce
3.1. Dobudování kanalizace na celém území obce Sobotín dle PD;
3.2. Vybudování chodníků na území obce Sobotín v souvislosti se zajištěním bezpečnosti
chodců;
3.3. Obnovení stávajícího veřejného osvětlení a rozšiřování osvětlení nového na celém
území obce Sobotín;
3.4. Vybudování autobusové zastávky na Skřítku
3.5. Pořízení Pasportu obecn ích mostů
3.6. Postupná oprava obe cních mostů dle „Pasportu obecních mostů“;
3.7. Oprava a využití Mauzolea rodiny Kleinů;
3.8. Vybudování centrálního sportovního a kulturního zázemí;
3.9. Postupná rekonstrukce obecního majetku;
3.10. Využití lokality „Dolina“;
3.11. Rozšíření Mineralogické naučné stezky;
3.12. Rozšíření dětského hřiště a odpočinkových prostor v obci;
3.13. Vybudování rozhledny na Kleinově vrchu;
3.14. Rozvoj cyklostezek
3.15. Příprava PD na zateplení hasičské zbrojnice
3.16. Rekonstrukce a oprava rekreačního zařízení chatek v Rudolticích
3.17. Postupná obnova místních komunikací ve všech katastrech obce Sobotín
4. Plán rozvoje obce v roce 2020

4.1. Zpracování projektové dokumentace a oprava sakrální stavby (sousoší kalvárie).
4.2. Realizace chodníku od ZŠ po zámek.
4.3. Dopracování projektové dokumentace stezky pro chodce a cyklisty podél silnice I/11 od Diakonie po
Potes.
4.4. Rozšíření hřiště a odpočinkových prostor v obci;
4.5. Podpora využití volného času v obci;
4.6. Oprava a využití Mauzolea rodiny Kleinů a přilehlého parku
4.7. Realizace zateplení hasičské zbrojnice
4.8. Postupná rekonstrukce obecního majetku
4.9. Rekonstrukce a oprava rekreačního zařízení chatek v Rudolticích
4.10. Postupná obnova místních komunikací ve všech katastrech obce Sobotín
4.11. Vybudování a oprava veřejného osvětlení
4.12. Oprava hřbitovních schodů (součást kulturní památky pod poř. č. 1122 – kostel sv. Vavřince
s náhrobky, ohr. zdí, bránou a křížem).
4.13. Stavba „Sobotín – rozšíření gravitační kanalizace – II. etapa“ Rudoltice
5. Plán rozvoje obce v roce 2021 – 2022
5.1. Zpracování projektové dokumentace vybudování chodníku při silnici směr Vernířovice
5.2. Příprava projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci – III. etapa
5.3. Realizace chodníku podél silnice I/11 k firmě Potes

5.4. Příprava projektové dokumentace bytové zástavby pod „Čapím vrchem“ (I.etapa)
5.5. Rozšíření hřiště a odpočinkových prostor v obci;
5.6. Podpora využití volného času v obci;
5.7. Oprava a využití Mauzolea rodiny Kleinů;
5.8. Příprava projektové dokumentace a realizace prodloužení chodníku při silnici/11 po sjezd na místní
komunikaci ke zbrojnici
5.9. Postupná rekonstrukce obecního majetku
5.10. Zpracování studie proveditelnosti a příprava výstavby rozhledny na Kleinově vrchu
5.11. Rekonstrukce a oprava rekreačního zařízení chatek v Rudolticích
5.12. Postupná obnova místních komunikací ve všech katastrech obce Sobotín
5.13. Vybudování a oprava veřejného osvětlení
5.14. Postupná oprava obe cních mostů dle Pasportu obe cních mostů
5.15. Realizace cyklostezky (společný projekt se Svazkem)
6. Strategický dlouhodobý plán
Všechny další cíle uvedené v bodě 2. a 3. a neuvedené v bodě 4. a 5. jsou předmětem "Strategického
dlouhodobého plánu rozvoje Sobotína".
7. Závěrečné ustanovení
Dokument Plán rozvoje obce Sobotín v roce 2019 - 2022 stanovuje cíle rozvoje obce Sobotín a následně plnění v
daném časovém období v návaznosti na rozpočet obce.
7.1. Předkládat v pravidelných intervalech zastupitelům a občanům vyhodnocování plnění Plánu rozvoje včetně
prováděných změn.
Zodpovídá: starostka obce
Termín: po 30.6 a 31. 12. příslušného roku.
7.2. Projednávat v ZO případné aktualizace (změny) v Plánu rozvoje a to v návaznosti na aktuální rozpočet obce
Sobotín.
Zodpovídá: starostka obce
Termín: dle potřeby

V Sobotíně dne 27. 1. 2020
Zpracovali: zastupitelé obce Sobotín

