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1. Úvod 

Vizí strategického plánu obce Adamov je zlepšení situace v oblasti rozvoje a 

budoucnosti obce. Strategický plán udává moţnosti a směr, jak můţe obec své záměry 

úspěšněji realizovat.  

Strategický plán je vypracován na období 2021 – 2024. Do tohoto plánu je navíc 

zahrnut konec roku 2020, ve kterém byl zrealizován jeden z níţe uvedených záměrů obce. 

Vypracováním tohoto plánu bude obec snadněji a přehledněji plánovat a hospodařit 

s finančními prostředky obce. 

Je důleţité zmínit, ţe obec Adamov měla vypracovaný strategický plán na období 

2016 – 2020, schválený zastupitelstvem 11. 1. 2016, dále v roce 2019 bylo nutné provést jeho 

aktualizaci, která byla zastupitelstvem schválena 31. 1. 2019.  

Za uplynulé období 2016 aţ 2020 byly zrealizovány investiční akce a opravy 

v celkové výši 22 726 458 Kč. 

Strategický plán je nedílnou součástí při zpracování ţádosti na čerpání dotačních 

titulů, také je velmi důleţitým dokumentem jak pro zastupitelstvo obce, tak samotné občany 

Adamova, kteří chtějí znát záměry své obce. 

Jak je jiţ výše uvedeno, vizí strategického plánu je zlepšení situace v oblasti rozvoje a 

budoucnosti obce. Všechny záměry, které budou níţe prezentovány, jsou pro obec 

realizovatelné a zcela jistě jsou promyšleny tak, aby jejich realizací nebyla obec zbytečně 

zatěţována.  
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2. Metodika zpracování 

 Strategický plán byl vypracován odbornou firmou (DETAIL PROJEKT s.r.o.) ve 

spolupráci se zastupiteli obce a členy aktivních spolků, kteří působí v obci Adamov. 

 Důleţitým krokem bylo zhodnocení stávajícího stavu obce a promyšlení nových cílů 

tak, aby obec byla v harmonii s okolním prostředím a zároveň bylo v moţné míře vyhověno 

občanům. 

 Nedílnou součástí strategického plánu je vyhotovení SWOT analýzy. Tato analýza 

nám poukazuje na silné a slabé stránky v obci. SWOT analýza je v principu velmi 

jednoduchá, avšak velmi efektivní pro charakteristiku silných a slabých stránek obce. Po 

získání výsledků ze SWOT analýzy je tedy pro obec zřejmé, které záměry jsou těmi 

prioritními. 

Priority obce: 

 Kvalitnější dopravní obsluţnost obce (západní obchvat obce, jiţní větev ZAKOSu – 

základního komunikačního systému Rudolfov – Adamov – Hůry)             

 Chodník v Adamovské ulici 
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 Víceúčelové hřiště 

 Multifunkční budova (hasičská zbrojnice, obecní úřad, technické zázemí obce)  

 Rekonstrukce veřejného osvětlení  

 Rozšíření kapacity a oprava střechy budovy Mateřské školy 

 

 

3. Stručný popis obce 

 Obec Adamov leţí přibliţně 5 km severovýchodně od Českých Budějovic na 

Lišovském prahu, svaţujícím se do českobudějovické kotliny. Obec je urbanisticky zcela 

srostlá s obcí Hůry a téměř srostlá s hornickým městem Rudolfov. 

 

 

 

Dnešní obec Adamov má za sebou bohatou historii hornického města. To bylo 

zaloţeno v letech 1547 – 1550 pod názvem Ungnodovské Hory, při dolech na stříbro a 

olovnatou rudu, jako součást panství Hluboké nad Vltavou. Předpokládá se, ţe město bylo 

zaloţeno v katastru zaniklé středověké vsi Příhořany, zmiňované jiţ k roku 1378. 
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Urbanistický charakter obce se svou sevřeností a hustotou zástavby odlišuje od 

okolních obcí a prozrazuje tím charakter a účel původního sídliště. Zástavba se téměř 

rozvinula do čtvercové plochy, rozdělené do nepravidelných bloků, které se snaţily dodrţet 

pravoúhlý rastr. Parcely nemají ţádnou vazbu na zemědělskou půdu. 

Aktuální počet obyvatel obce Adamov k 31. 12. 2019 činí 963.  

Poloha Adamova, jak je jiţ výše uvedeno, se nachází v těsné blízkosti (nejen 

geograficky, ale i dopravně) Českých Budějovic a přitom na úbočí Lišovského prahu a tedy 

jiţ mimo smogovou zónu českobudějovické kotliny. 

 

3.1 Geomorfologie 

 Dle geomorfologického členění České republiky leţí obec Adamov v jihovýchodní 

části Jihočeského kraje v nadmořské výšce 460 - 540 m. n. m. 

 Českobudějovicko patří celé do provincie Česká vysočina. Ta zde má dvě 

subprovincie – Českokrumlovskou a Šumavskou subprovincii. Českokrumlovská 

subprovincie zde zasahuje svými dvěma oblastmi – Jihočeské pánve a Středočeskou 

pahorkatinou. Do oblasti Jihočeské pánve nadále patří dva celky – Českobudějovická a 

Třeboňská pánev. 

 

3.2 Klimatická charakteristika 

 Nejblíţe poloţená meteorologická stanice k obci Adamov se nachází v Českých 

Budějovicích a je vzdálena necelých 6 km. 

Průměrné měsíční teploty vzduchu: 

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

°C -2,1 1,1 3,1 7,5 12,8 15,8 17,4 16,6 13,0 7,8 2,9 -0,7 
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Měsíční úhrn sráţek: 

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

[mm] 25 28 29 46 67 85 102 73 54 46 33 32 

 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 

měsíc X. XI. XII. I. II. III. IV. 

[cm] 0,5 2,4 13,2 17,3 13,7 6,7 0,6 

 

Průměrná četnost směru větru: 

směr S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 

[m/s] 3,4 1,8 4,2 10,7 5,1 10,0 16,0 11,2 37,6 

 

3.3 Hydrologie 

Z hydrologického hlediska je obec Adamov oblastí, kde je velmi nízké zastoupení 

vodních ploch. V tomto katastrálním území se nachází pouze jediný rybník - Hůrský rybník. 

Hůrský rybník se nachází v severovýchodní části obce, před dvěma lety prošel důkladnou 

revitalizací a dnes je v soukromém vlastnictví. 

Druhou vodní plochou v obci je poţární nádrţ, která se nachází přímo v intravilánu 

obce. V průběhu minulých let došlo k rekonstrukci odtokového potrubí z poţární nádrţe a 

k opravě oplocení. 

 

3.4 Školství a sport 

 V obci Adamov je provozována mateřská škola, která je kaţdý školní rok plně vyuţita. 

Nejbliţší mateřská škola, od obce Adamov, se nachází v obci Hůry a je taktéţ kaţdý školní 

rok plně vyuţita. Další mateřská škola, s vyšší kapacitou míst, se nachází ve městě Rudolfov, 

kde se také nachází základní devítiletá škola, která je od obce vzdálena 1 km.  
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Základní škola v Rudolfově nabízí dětem výběr z několika mimoškolních aktivit (např. 

volejbal, fotbal, aj.). V blízkém krajském městě Českých Budějovicích, které je vzdálené 6 

km, si děti mohou vybrat další školy, ať základní, střední či gymnázia poté i vysoké školy. Do 

města Rudolfov jezdí městská hromadná doprava kaţdou půl hodinu.  

V západní a jiţní části obce se nacházejí dětská hřiště s několika herními prvky. Po 

dokončení stavby multifukční budovy, bude znovu zprovozněno a rozšířeno dětské hřiště ve 

východní části obce. Víceúčelové hřiště v obci zatím není ţádné. 

 

3.5 Demografická charakteristika obce Adamov 

Zdroj: Český statistický úřad 

Rok 
Stav 
1.1. 

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

1971 406 5 9 6 6 -4 - -4 402 

1972 402 7 7 9 4 - 5 5 407 

1973 407 7 6 6 8 1 -2 -1 406 

1974 406 3 6 17 12 -3 5 2 408 

1975 408 7 9 14 9 -2 5 3 411 

1991 479 4 7 25 24 -3 1 -2 477 

1992 477 2 4 15 10 -2 5 3 480 

1993 480 3 2 22 14 1 8 9 489 

1994 489 3 4 19 18 -1 1 - 489 

1995 489 - 4 16 7 -4 9 5 494 

1996 494 3 3 16 13 - 3 3 497 

1997 497 3 8 22 4 -5 18 13 510 

1998 510 8 2 11 5 6 6 12 522 

1999 522 2 3 10 6 -1 4 3 525 

2000 525 5 3 8 5 2 3 5 530 

2001 516 3 1 2 12 2 -10 -8 508 

2002 508 3 4 19 6 -1 13 12 520 

2003 520 1 4 3 11 -3 -8 -11 509 

2004 509 6 2 22 9 4 13 17 526 

2005 526 5 8 13 21 -3 -8 -11 515 

2006 515 4 - 27 14 4 13 17 532 

2007 532 9 2 17 18 7 -1 6 538 

2008 538 6 7 17 14 -1 3 2 540 

2009 540 6 5 35 8 1 27 28 568 
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2010 568 6 7 44 8 -1 36 35 603 

2011 622 7 3 45 17 4 28 32 654 

2012 654 11 4 49 11 7 38 45 699 

2013 699 8 2 54 11 6 43 49 748 

2014 748 13 8 74 25 5 49 54 802 

2015 802 16 8 31 20 8 11 19 821 

2016 821 26 4 67 30 22 37 59 880 

2017 880 15 2 42 18 13 24 37 917 

2018 917 9 2 59 21 7 38 45 962 

2019 962 10 3 22 28 7 -6 1 963 

 

3.6 Kultura a společenské využití 

 Základním vybavením v obci je prodejna se smíšeným zboţím a místní hospoda „U 

Novosadů“. V budově obecního úřadu se nachází dvě kanceláře, zasedací místnost, knihovna 

a menší společenský sál, který je hojně vyuţíván ke cvičení jógy a různým společenským 

akcím, jakými jsou např. oslavy, dětské a mikulášské besídky. K nejaktivnějším spolkovým 

organizacím v obci patří sbor dobrovolných hasičů, který se významně podílí na kulturním a 

společenském dění v obci. 

 V obci je také tým sálové kopané Sport Club Adamov, z.s., který navazuje na bývalý 

SK Adamov (muţstvo „A“ – Extraliga sálové kopané; muţstvo „B“ – 1. Okresní liga sálové 

kopané). 

 Kaţdý rok na jaře a na podzim je kulturním výborem pořádán zájezd do termálních 

lázní Bad Füssing, který je vţdy plně obsazen. Kulturní výbor nadále kaţdoročně s obcí Hůry 

pořádná slavnostní rozsvícení vánočních stromů, kde je pro děti připraven průvod s 

programem od jednoho vánočního stromu k druhému. Další spolkovou organizací, která se 

v posledních letech snaţí zpestřit kulturní ţivot v obci je Spolek pro Adamov z.s., který od 

roku 2018, vţdy na jaře a na podzim, pořádá obecní trh. 

 Během roku jsou kulturním výborem a sborem dobrovolných hasičů pořádány další 

společenské akce, jakými jsou např. stavění máje, dětský den, nebo loučení s létem. 
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3.7 Zdravotnictví a sociální péče 

 Zdravotní péče není v obci zajištěna, avšak ordinace praktického a zubního lékaře je 

k dispozici ve městě Rudolfov.  

Pečovatelská sluţba s domovem pro seniory je také v Rudolfově. 

 

3.8 Turistika 

 Obcí Adamov prochází nově vybudovaná naučná stezka „Člověk a krajina“, která je 

vedena přes obce Úsilné, Hůry, Adamov aţ do hornického města Rudolfov. Zejména v letních 

měsících je návštěvnost stezky vysoká. Na stezce jsou připraveny jak naučné tabule se 

zajímavostmi o obcích, tak odpočivná místa s nádherným výhledem na České Budějovice. 

 

3.9 Životní prostředí a zemědělství 

 

 

 Jak je výše uvedeno, Adamov se svým urbanistickým charakterem zcela odlišuje od 

okolních obcí sevřeností a hustotou zástavby, tím obec prozrazuje charakter sídliště. Parcely 

nemají ţádnou návaznost na zemědělskou půdu, protoţe obyvatelé Adamova téměř ţádnou 

půdu v katastru obce nevlastnili. 
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 Masivní výstavba v obci je negativním faktorem, s přihlédnutím na malou výměru 

katastru obce, která činí pouze 103 ha, působí Adamov nepřehledněji. V dnešní době je 

snahou obce odkoupení pozemků k vytvoření zelených ploch v obci. 

 Ţivotní prostředí v Adamově je velmi kvalitní. Poloha Adamova je v těsné blízkosti 

s Českými Budějovicemi a přitom na úbočí Lišovského prahu, tím pádem mimo smogovou 

zónu. Na sever od obce je rozsáhlý podíl lesních porostů.  

 V intravilánu obce byla v minulých letech provedena revitalizace veřejné zeleně a tím 

vznikly 3 nové lokality pro občany nazvané „Jezerní“, „Park“ a „Vyhlídková alej“. 

 

3.10 Doprava a technická infrastruktura 

Zásadní problém je ve stávající komunikaci  III/10577 v katastrech města Rudolfov a 

obcí Adamov a Hůry. Komunikace obsahuje mnoho dopravních závad, je úzká, má 

nepřehledné zatáčky i křiţovatky a prochází obytnou zástavbou převáţně bez chodníků. 

Vznikala v historii, v době dolování stříbra. Přitom nyní funguje jako spojnice Rudolfova, 

Adamova, Hůr, ale i Dubičného, Hlincovy Hory, Hlinska, Vráta, Srubce a jiných obcí jako 

nejbliţší napojení na komunikaci I/34 a následně na směr Praha a Brno.  

Obec jiţ několik let usiluje o vybudování západního obchvatu obce D 81 (přeloţka 

silnice III/10577) a jeho zařazení do návrhu aktualizace ZÚR Jihočeského kraje. V současné 

době není reálné, ţe by se tato komunikace v dohledné době vybudovala. Nyní se projednává 

nová trasa obchvatu města Rudolfov a obcí Adamov a Hůry. Po schválení nové podoby 

obchvatu, bude tento návrh zanesen do územních plánů města a obcí. 

Z inţenýrských sítí jsou v obci vodovod, kanalizace, plynofikace, sítě NN, 

telekomunikační síť CETIN a veřejné osvětlení. 

V roce 2016 zaloţily obce Adamov a Hůry Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry. 

Účelem svazku bylo vybudování vodního díla pod názvem „Adamov, Hůry – kanalizace, 

vodovod. V roce 2019 došlo ke změně názvu na Dobrovolný svazek obcí POD BABOU a 

vstupu nových členů, obce Libníč a obce Jivno. Dále došlo k rozšíření účelu svazku a 

předmětu činnosti. Účelem svazku je provozování veřejné linkové dopravy za účelem 

zajištění dopravní obsluţnosti v územním obvodu obcí, které jsou členy svazku na lince 
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Rudolfov – Adamov – Hůry – Libníč – Jivno – Rudolfov, pořádání kulturních akcí a 

propagace svazku obcí a jeho zájmového území a zajištění údrţby veřejné zeleně. Předmětem 

činnosti svazku obcí jsou činnosti: 

- zavádění, rozšiřování a zdokonalování technického vybavení a systému veřejné 

osobní dopravy k zajištění dopravní obsluţnosti daného území 

- úkoly v oblasti školství, kultury, veřejného pořádku, ochrany ţivotního prostředí a 

cestovního ruchu 

- zabezpečování čistoty obce a správy veřejné zeleně. 

Veřejnou linkovou dopravu pro Dobrovolný svazek obcí zajišťuje společnost StiBus 

s.r.o., která ve výběrovém řízení podala nejniţší cenovou nabídku a s kterou byla podepsaná 

„Smlouva o poskytování veřejných sluţeb“ po dobu 10 let. Tato sluţba je nejvíce vyuţívána 

ve školním roce dětmi, které navštěvují základní školu v Rudolfově a dále po celý rok 

staršími občany k návštěvě lékaře, pošty, aj., nebo k přestupu na MHD linku č. 1 k cestě do 

Českých Budějovic. Od počátku fungování této linky do října roku 2020 bylo přepraveno 

93 491 cestujících. S touto sluţbou jsme velice spokojeni. 

 

4. SWOT ANALÝZA 

 Jedná se o univerzální analytickou metodu, jejíţ pomocí nalezneme silné (strengths) a 

slabé (weaknesses) stránky, příleţitosti (opportunities) a hrozby (threats), spojené s určitým 

záměrem, projektem apod. Díky této metodě je moţné komplexně vyhodnotit a nalézt 

problémy nebo nové moţnosti. Je součástí dlouhodobého (strategického) plánování. 

 Metoda spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do 4 výše uvedených základních skupin. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

velmi dobrá poloha obce masivní výstavba 

kvalitní ţivotní prostředí nedostatek zelených ploch 

bezpečnost obce nedostatek parkovacích míst 

klid v obci 
vysoké náklady na provoz veřejného 

osvětlení 

zkušenost s přípravou projektů 

(dotační programy, apod.) 
problematický průchod komunikací 

dostupnost sluţeb krajského města chybějící víceúčelové hřiště 

rostoucí objem tříděného odpadu 
nevyhovující stávající hasičská 

zbrojnice 

činnost zájmových spolků  chybějící multifunkční sál 

mateřská škola  

poměrně stabilní populace  

obchod se smíšeným zboţím  

 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

dobrá poloha obce nadměrná koncentrace výstavby 

větší vyuţití moţnosti čerpání 

z dotačních programů 
zvýšení intenzity dopravy 

odkoupení pozemků pro vytvoření 

zelených ploch v obci 
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5. Strategické cíle 

5.1  

Záměr č. 1:  Stavební úpravy vodovodu a kanalizace v Horní ulici 

Cíl: Kanalizační řad je v havarijním stavu, vykazuje netěsnost a úniky splaškové vody do 

okolního terénu. Hloubka uloţení řadu neumoţňuje standartní připojení přilehlých rodinných 

domů. Na vodovodním řadu jsou časté havárie, obsyp potrubí není dle normy a dochází 

k zbytečným ztrátám. 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     2 229 473 Kč (dle výkazu výměr) 

 

5.2  

Záměr č. 2:  Rekonstrukce místní komunikace v Horní ulici 

Cíl: Zlepšení dopravní obsluţnosti v Horní ulici. 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     Dle výkazu výměr 
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5.3  

Záměr č. 3:  Rekonstrukce veřejného osvětlení (etapa I., II., III.) 

Cíl: Úspora elektrické energie v obci (havarijní stav kabeláţe a stoţárů – kompletní výměna 

stoţárů, osvětlovacích prvků a kabeláţe ve staré zástavbě). 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     2 085 696 Kč (dle výkazu výměr) 

 

5.4  

Záměr č. 4:  Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská 

Cíl: Zvýšení bezpečnosti pro občany v obci. 

Termín realizace:   2021 - 2022 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce    

Finanční odhad:     2 316 018 Kč (dle výkazu výměr) 

 

5.5 

Záměr č. 5:  Vybudování chodníku „Alej Florida“ 

Cíl: Zajištění bezpečné trasy pro pěší směrem k motorestu Florida a areálu u Hůrského 

rybníka. 

Termín realizace:   2021 - 2022 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     1 025 363 Kč (dle výkazu výměr) 
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5.6  

Záměr č. 6:  Výstavba rozhledny „KONIPERK“ 

Cíl: Obcí Adamov prochází naučná stezka „Člověk a krajina“. Cílem je vybudovat odbočení 

ze stávající naučné stezky, která by byla ukončena rozhlednou. 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     Dle výkazu výměr 

 

5.7 

Záměr č. 7:  Stavební úpravy kanalizace v Dolní ulici 

Cíl: Stávající betonový kanalizační sběrač je jiţ za hranicí své technické ţivotnosti, potrubí je 

rozlámané, spoje jsou netěsné, odpadní vody zaplavují přilehlé nemovitosti a vsakují se bez 

čištění do podloţí. 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     Dle výkazu výměr 

 

5.8 

Záměr č. 8:  Rekonstrukce místních komunikací Stříbrná, V Podkově a Horní 

Cíl:  Projekt řeší rekonstrukci části místních komunikací v ulicích Stříbrná, V Podkově a 

Horní v intravilánu obce. Jedná se o místní komunikace, které tvoří jednu z páteřních (tzv. 

spojovacích) ulic procházejících centrální částí obce. 

Termín realizace:   2016 - 2020 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     6 258 120,87 Kč (celková cena díla) 
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5.9  

Záměr č. 9:  Nástavba střechy a související stavební úpravy na budově MŠ a 

OÚ Adamov 

Cíl: Opravou střechy Mateřské školy bude vyřešen problém se zatékáním, tepelnými ztrátami 

a nevyhovujícím sklonem střechy. 

Termín realizace:   2020 - 2021  

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     3 622 054 Kč (vysoutěţená nabídka účastníka zadávacího řízení) 

 

5.10 

Záměr č. 10:  Novostavba budovy občanské vybavenosti, garáže a obecního 

bytu, včetně dopravního řešení a inženýrských sítí 

Cíl:   Z důvodů rozšíření kapacity Mateřské školy a nevyhovujícího zázemí stávající hasičské 

zbrojnice, je výstavba multifunkční budovy prioritou obce. Tímto záměrem také dojde 

k přemístění stávajícího obecního úřadu z budovy Mateřské školy do budovy nové. 

Termín realizace:   2020 - 2021 

Financování:           Dotační programy, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     45 471 960 Kč (vysoutěţená nabídka účastníka zadávacího řízení) 
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5.11 

Záměr č. 11:  Stavba víceúčelového hřiště 

Cíl: V obci chybí víceúčelové hřiště pro všechny věkové kategorie. Zvyšuje se počet obyvatel 

a chybí prostor pro sportovní vyţití. Nejen pro tuto potřebu obec koupila pozemky o výměře 

14 049 m
2
. 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     Dle výkazu výměr 

 

5.12 

Záměr č. 12:  Obnova veřejného osvětlení – Adamovská ulice, Adamov 

Cíl: Úspora elektrické energie v obci (havarijní stav kabeláţe - kompletní výměna stoţárů a 

osvětlovacích prvků). 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     804 368 Kč (dle výkazu výměr) 

 

5.13 

Záměr č. 13:  Stavební úpravy a rozšíření kapacity v budově MŠ Adamov 

Cíl: Se zvyšujícím se počtem obyvatel v obci je rozšíření kapacity Mateřské školy prioritou 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     Dle výkazu výměr 
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5.14 

Záměr č. 14:  Stavební úpravy komunikace v ulici na Werku 

Cíl: Zlepšení dopravní obsluţnosti v ulici 

Termín realizace:   2021 - 2024 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     1 406 097 Kč (dle výkazu výměr) 

 

5.15 

Záměr č. 15:  Adamovská ulice – přeložka vodovodu 

Poţadavek SÚS JčK (vyvolaná investice z důvodu rekonstrukce části ulice Adamovská) 

Termín realizace:   2021 - 2022 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     Dle výkazu výměr 

 

5.16 

Záměr č. 16:  Dětské hřiště u multifunkční budovy 

Cíl: Účelem této akce je zkvalitnění volnočasových aktivit dětí a mládeţe v obci 

Termín realizace:   2021 - 2022 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     Dle výkazu výměr 
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5.17 

Záměr č. 17:  Nový územní plán obce 

Cíl: Zlepšení dosavadního stavu, rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, s tím 

související poţadavky na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 

dostupnosti veřejné infrastruktury 

Termín realizace:   2020 - 2022 

Financování:           Dotační program, spolufinancování z rozpočtu obce 

Finanční odhad:     750 200 Kč (smlouva o dílo se zpracovatelem ÚP) 
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6. Závěr 

 Vypracovaný strategický plán rozvoje obce Adamov na konec roku 2020 a na období 

2021 – 2024 je připraven jak pro potřeby a hospodaření obce, tak samozřejmě pro lepší a 

kvalitnější ţivot v obci. 

 Z vypracovaného plánu je zřejmé, které záměry jsou pro obec těmi hlavními. Snahou 

obce bude jejich úspěšná a bezproblémová realizace. 

 Realizace výše uvedených záměrů zajisté vysokým podílem přispěje k lepšímu ţivotu 

v obci a k jeho následnému rozvoji. 

  

  

  

 

 

 

 


