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PROGRAM
VIZE PRO ŠITBOŘICE

Chceme, aby Šitbořice byly klidnou, bezpečnou a atraktivní obcí pro mladé rodiny i seniory, 
s dostupnými službami, těžící ze své polohy v zázemí Brna a občané byli velmi dobře infor-
mováni o dění a příležitostech v obci prostřednictvím moderních nástrojů. Vyvážený rozvoj 
obce by měl směřovat především do zlepšování infrastruktury, dostupnosti bydlení, podpory 
aktivního spolkového života, trávení volného času a zlepšování životního prostředí.

JAK TOHO DOSÁHNOUT – NAŠE PRIORITY

Místní rozvoj a kvalitní infrastruktura:
• dokončení přístavby základní a mateřské školy 
včetně zajištění financování
• údržba a opravy místních komunikací
• vybudování nových parkovacích míst
• výstavba chybějících chodníků pro zvýšení 
bezpečnosti chodců
• příprava studie na vybudování nové lokality pro 
individuální výstavbu RD
• snižování nákladů na provoz nemovitostí ve 
vlastnictví obce
• instalace obnovitelných zdrojů energie na vhod-
ných objektech (ČOV)
• vybudování kolumbária na místním hřbitově
• obnova orientačního značení ulic
• instalace informačních tabulí k důležitým objek-
tům v obci

Společenské a sportovní vyžití:
• podpora lidových tradic a zavedených akcí 
v obci
• pořádání kulturních akcí (den matek, slavnosti 
rozsvěcování vánočního stromu, besedy s dů-
chodci)
• podpora spolků při organizaci kulturních a spo-
lečenských akcí
• podpora organizací pracujících s dětmi a mlá-
deží
• vybudování workoutového hřiště v blízkosti 
sportoviště

Kvalita života:
• udržení služeb dostupných pro všechny obča-
ny
• podpora zakládání dětských hřišť a péče o ně
• využití potenciálu lokálních firem a živnostníků
• doplnění veřejné zeleně v nově vzniklých loka-
litách pro bydlení

Životní prostředí:
• podpora výsadby nové zeleně a péče o stáva-
jící zeleň
• revitalizace travnatých ploch v parku
• dokončení projektu pozemkových úprav a po-
stupná realizace navržených opatření
• další osvěta v oblasti nakládání s odpady a tří-
dění odpadu
• efektivní využívání kapacity sběrného dvora - 
pořízení lisu na papír
• podpora úklidových akcí
• eliminace vzniku černých skládek v okolí obce

Komunikace s občany:
• efektivní využívání moderních nástrojů komuni-
kace s veřejností
• vydávání obecního zpravodaje
• propagace společenských a kulturních akcí 
prostřednictvím obecních komunikačních kanálů


