
Program rozvoje obce Džbánov na volební období 2021-2025. 

 

A. Samospráva a státní správa 

- zlepšit přístupnost samosprávy občanské veřejnosti 

- Czech point – zlepšit a zvýhodnit přístup k datům z Czech pointu 

- zlepšovat přímou informovanost občanů prostřednictvím nových informačních technologií 

- podporovat a prosazovat aktivní činnost spolků a občanských sdružení v obci 

- využívat spolupráce s okolními vesnicemi nejen prostřednictvím oficiální svazků 

- vytvářet podmínky pro zamezení vylidňování venkova a zastavit tak nepříznivý demografický 

vývoj 

B. Majetek a finance 

- každoročně bude hospodaření obce kontrolovat nezávislý kontrolní orgán 

- usilovat o to, aby výnosy z majetku byly zpětně investovány na výstavbu, obnovu a údržbu 

obce 

- využít dotačních titulů pro přísun financí do obce z fondů EU, Pardubického kraje,…. atd. 

- dodržet splátkové podmínky související s dotacemi na rekonstrukce nebo opravy 

C.  Infrastruktura obce 

- zajistit údržbu dětského hřiště 

- postupně zajišťovat rekonstrukce místních komunikací dle požadavků                                            

- narovnání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi 

- pro zajištění letní a zimní údržby komunikací obce zajistit obnovu, údržbu nebo zajištění 

nového technického zařízení  

- zlepšovat přehlednost komunikací v obci se zřetelem na bezpečnost dle požadavků 

- zajistit sběrné místo – pozemek i budovu zajistit do vlastnictví obce 

- usilovat o zapojení místních komunikací do systému cyklostezek 

- ověřit nákladovou složku svozu komunálního a tříděného odpadu a usilovat o zlepšení 

systému 

- podporovat potravinovou obslužnost v obci 

D.  Životní prostředí 

- nadále usilovat o přesun výrobních kapacit z obytné části obce do průmyslové zóny zlepšit    

dlouhodobý rozvoj lesního hospodářství obce  

- usilovat o odkoupení a následné zalesnění pozemků mezi obcí a plánovanou trasou D35 

- dořešit následky povodně 2010 a usilovat o radikálnější protipovodňová opatření  

- zahájit přípravu na řešení čištění odpadních vod v obci s ohledem na stávající zbudovaný 

systém, nebo jiný způsob aktivní vyhledávání poruch na kanalizační síti (kamerové průzkumy) 

- usilovat o rozšíření stávajících stanovišť pro tříděný odpad   

- podporovat záměr odklonit trasu rychlostní komunikace D35 mimo katastrální území obce 

Džbánov  



- dbát o stávající vodní zdroje a jejich údržbu  

- podporovat záměr na vytvoření klidové zóny v oblasti horní požární nádrže a pomníku 

padlých včetně doplnění zeleně 

E . Životní úroveň 

- podporovat návaznost místní knihovny na střediskový systém obměny knižního fondu včetně 

zapojení do kulturního života 

- nadále podporovat a dle finančních možností podporovat činnost spolkovou a zájmovou 

- usilovat o opravu kulturních památek regionu a to i z fondů pro rozvoj Mikroregionu  aj. 

- všemi prostředky působit na zlepšení pořádku v obci 

- zlepšovat   ve spolupráci i s ostatními obcemi dopravní obslužnost obce 

- podporovat vedení obecní kroniky 

- nekompromisně prosazovat a hájit práva a ochranu osob, jejich majetek a udržovat veřejný 

pořádek 

- pěstovat ducha tolerance a občanského soužití bez ohledu na rasu, barvu pleti, politické a 

náboženské přesvědčení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno na zasedání ZO dne 20. 2. 2020 usnesením č. 9/10. 

 

 

                                                                                                                 Ing. Ladislav Lisa 

                                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


