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Úvod  
Akční plán rozvoje obce Chlum pro oblast doprava a komunikace představuje konkrétní záměry 

implementace strategického plánu a to na období 2020 až 2021.  

Těžiště akčního plánu je v projektech, které odpovídají strategickým oblastem, prioritám a 

konkrétním opatřením, pro jejichž realizaci má obec na dané období předpoklady. To znamená, 

že v případě získání dostatečných finančních prostředků disponuje kapacitami na zajištění 

realizace projektů a je schopna v případě potřeby zajistit jejich spolufinancování v požadované 

výši. Jedním z hlavních cílů akčního plánu je umožnit získávání prostředků na realizaci projektů 

z vnějších zdrojů (zejména, ale nejen) z nadnárodních zdrojů.   

 

1. SOUČASNÝ STAV V OBCI CHLUM  
 

Řešeným územím prochází trasa silnice II. třídy II/173. Obcí Chlum prochází silnice III/17311. 

V jižní části katastru se napojuje na silnici III/1738 z Hajan do Blatné. Územní plán navrhuje 

zastavitelnou plochu Z7 – DS – plochy dopravní infrastruktury – silnice II. a III. třídy pro stavbu 

silnice s kruhovým objezdem v jižní části katastru. Jedná se o napojení na silnici III/1738. Pro 

nově navržená zastavitelná území bude třeba vybudovat síť místních a obslužných komunikací. 

Železnice řešeným územím neprochází. 

 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU – pro oblast 

doprava a komunikace  
 Zpracování Plánu rozvoje obce Chlum 

 Územně plánovací dokumentace obce Chlum 

 Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 

 Rozpočet obce Chlum na rok 2020 

 

 



 
 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113 
Název projektu: Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB II 

 
 

3. AKČNÍ PLÁN PRO OBLAST DOPRAVA, KOMUNIKACE  

Akční plán určuje konkrétní projektové záměry, které naplňují jednotlivé aktivity stanovené v 

příslušném programu rozvoje obce. Obvykle se zpracovává na krátké období 1–2 let. 

Projektové záměry zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem, případně musí mít 

zajištěn jiný zdroj financování. V oblasti dopravy a komunikací jsou v aktuálním akčním plánu 

zařazeny níže uvedené projektové záměry. 

 

Název  Zdůvodně
ní 

Zaměření 
rozvojové aktivity 

Náklad Zdroj 
financo
vání 

Období 
realizace 

Reali
zátor 

Připravenost 

Opravy 
místních 
komunika
cí 
 

Špatný 
stav 
komunika
cí 

Rekonstrukce 
komunikací 

5 mil Kč 90% 
dotace, 
10%rozp
očet 
obce 

2019-
2022 

obec Bez dokumentace 

Zhotovení 
nového 
chodníku  

Chybějící 
chodník 
pro pěší 

Zhotovení nového 
chodníku v úseku 
od obecního úřadu 
k  dopravní značce 
„Chlum“ 

590 tis 
Kč 

80% 
dotace, 
20%rozp
očet 
obce 

2019-
2022 

obec V současnosti je 
řešen potřebný 
převod jednoho 
chybějícího 
pozemku 
do vlastnictví 
obce  

Zhotovení 
nové 
komunika
ce  

Chybějící 
komunika
ce 

Zhotovení nové 
komunikace ve 
výstavbové zóně 

4 mil Kč 90% 
dotace, 
10%rozp
očet 
obce 

2019-
2022 

obec Dokumentace je 
schválena 

 

Název aktivity:  

Opravy místních komunikací  

Nositel: Obec 

Spolupráce: obec, Jihočeský kraj 

Obsah opatření: 

Zvýšení kvality technické infrastruktury místních komunikací. 

Plnění opatření v roce 2020 – 2021. 

Rekonstrukce nevyhovujícího stavu místních komunikací, potřebná k zajištění bezpečné 

dopravy v obci.  
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Název aktivity:  

Zhotovení nového chodníku  

Nositel: Obec 

Spolupráce: obec, Jihočeský kraj 

Obsah opatření: 

Zabezpečit bezpečnost obyvatel vybudováním nového chodníku. 

Plnění opatření v roce 2020 – 2021.  

Zhotovení nového chodníku v úseku od obecního úřadu k dopravní značce začátek obce 

„Chlum“. 

 

Název aktivity:  

Zhotovení nové komunikace  

Nositel: Obec 

Spolupráce: obec, Jihočeský kraj 

Obsah opatření: 

Zabezpečit přístupovou komunikaci pro obyvatele v nové výstavbové zóně.  

Plnění opatření v roce 2020 – 2021. 

Zhotovení nové komunikace ve výstavbové zóně. 

 

Závěr 
Zastupitelé obce byli seznámeni s dílčími částmi dokumentu už v průběhu jeho vzniku. Akční 

plán pro oblast doprava a komunikace bude základním nástrojem pro modernizaci technické 

infrastruktury v obci. Předpokladem uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke 

schvalovanému rozpočtu obce pro následující rok, čímž by mělo být zajištěno, jak finanční krytí 

konkrétních opatření, tak podpora ze strany aktuální politické reprezentace.  

Za výsledek plánování rozvoje technické infrastruktury v roce 2020 - 2021 můžeme považovat 

průnik navrženého rozpočtu obce na rok 2020 s akčním plánem. 

Hlavním garantem aktuálnosti dokumentu a realizace jednotlivých aktivit v souladu s 

vytýčenými prioritami bude Zastupitelstvo obce Chlum. 


