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Vize a cíle – Strategický plán rozvoje obce Hlásná 
Třebaň 
 
Návrh vize rozvoje obce: 
 

Hlásná Třebaň a Rovina je aktivní, inspirující, motivující a pečující komunitou, přívětivou 
k obyvatelům všech věkových skupin. Je to klidné, čisté a bezpečné místo pro bydlení 
s kvalitní infrastrukturou, venkovským charakterem, spolupracující s okolními obcemi. 
 
Komentář k atributům: 

- Aktivní, inspirující, motivující a pečující komunita - lidé jsou součástí života v obci, jdou 
příkladem např. v péči o životní prostředí, zájem občanů nekončí na hranici jejich plotu) 

- Venkovský charakter – v obci jsou udržovány tradice, charakterem má venkovskou zástavbu, 
dobré sousedské vztahy, obec se nerozpíná do šířky 

 
1) Oblasti rozvoje a cíle 

 
Pracovní skupina definovala čtyři oblasti rozvoje: 

1. Infrastruktura 
2. Životní prostředí 
3. Komunita, kultura a služby 
4. Ekonomika a podmínky rozvoje 

 
V každé oblasti byly definovány cíle. Cíle tvoří formulaci budoucího stavu, kterého bychom chtěli 
dosáhnout v roce 2029.  
 
Cíle v oblasti 1. Infrastruktura: 
1.1. Obyvatelé jsou napojeni na vodovod a kanalizaci 
1.2. Komunikace mají bezprašné a kvalitní povrchy  
1.3. Máme v obou částech důstojný veřejný prostor pro setkávání 
1.4. Existuje bezpečné propojení pro pěší mezi částmi obce a okolními obcemi 
1.5. Máme nezávislý zdroj vody 
1.6. Máme vyřešen odvod dešťové vody 
1.7. Je koncepčně vyřešena cyklodoprava 
1.8. Je zklidněna doprava a vyřešeno parkování 
1.9. Jsou zrealizována protipovodňová opatření 
1.10. Je zbudováno efektivní veřejné osvětlení 
 
Cíle v oblasti 2. Životní prostředí: 
2.1. Odpady - minimalizace produkce směsného odpadu, sběrné místo včetně bioodpadu 
2.2. Jsou vybudovány klidové zóny a dětská hřiště s hracími prvky 
2.3. Je zlepšeno ovzduší v obci a omezeno spalování 
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2.4. Jsou vysázeny aleje 
2.5. Jsou likvidovány černé skládky, vraky i bývalý autobazar 
2.6. Je zajištěna údržba zeleně a veřejných prostranství 
 
Cíle v oblasti 3. Komunita, kultura a služby 
3.1. Je podporován spolkový život, je zbudováno zázemí pro spolky a komunitu 
3.2. Je zlepšena dostupnost zdravotních a sociálních i dalších služeb (obchod, pošta) 
3.3. Úřad má kvalitní zázemí pro poskytování služeb občanům  
3.4. Jsou zlepšeny možnosti sportovního vyžití 
3.5. Je zajištěna kapacity MŠ a ZŠ 
3.6. Jsou udržovány tradice a zakládány nové 
3.7. Je budována sounáležitost občanů s obcí 
3.8. Jsou propojeny komunity Hlásné Třebaně a Rovin  
3.9. Obec aktivně spolupracuje s okolními obcemi 
 
Cíle v oblasti 4. Ekonomika a podmínky rozvoje 
4.1. Obec má zajištěny pozemky pro rozvoj 
4.2. Úřad efektivně funguje a umí využívat dotace 
4.3. Obec má vlastní hospodářskou činnost 
 
 
          
 


