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Úvod
Strategický rozvojový dokument obce je dokument, který představuje základní osnovu pro
rozvoj obce. Rozvojový plán je důležitý pro správné načasování a realizaci všech
předpokládaných záměrů. Dává jasný a ucelený přehled plánovaných záměrů v časovém
horizontu pěti let tak, aby bylo možné naplánovat finanční zajištění těchto aktivit a případné
čerpání dotací. Strategický dokument umožňuje vytvoření harmonogramu akcí, aby nedošlo
k překrývání událostí a aby byl sled událostí logický. Plánování vychází z aktuálního
demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického stavu území obce. Na
základě analýzy jsou identifikovány problémy a příležitosti obce a sestaven plán, který dle
priorit přestaví řešení jednotlivých problémů a rozvoj obce.
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1. Analytická část
Analytická část představuje souhrn aktuálních informací o obci a slouží jako podklad pro
následné navržení vhodných opatření a cílů k rozvoji obce.
1.1 Charakteristika obce
Území
Obec Braňany leží v okrese Most v Ústeckém kraji. Správním územím patří k obci Braňany
ještě osada Kaňkov. K 31. 12. 2019 žilo v obci Braňany 1 279 obyvatel. Rozloha katastrálního
území obce je 612,92 ha. Obec Braňany leží na křižovatce silnic II/256 a III/2538 mezi
okresním městem Most a městem Bílina. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239.
Obcí s rozšířenou působností a pověřeným úřadem je město Most. Obec se nachází
v nadmořské výšce 253 m. Krajina na sever od obce je poznamenaná těžbou uhlí.
Obrázek 1 - Poloha obce v rámci ČR

Zdroj: mapy.cz
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Obrázek 2 – Katastrální území obce

Zdroj: mapy.cz

Obecní symboly
Znak
Ve stříbrném štítě se čtyřmi zelenými kruhovými kouty červená kvádrovaná věž s cimbuřím,
dvěma černými okny vedle sebe a otevřenou branou se zlatými vraty na černých závěsech.
Vlajka
Zelený list s bílým středovým vydutým křížem s rameny širokými na okraji listu čtvrtinu šířky
listu. Uprostřed listu červená kvádrovaná věž s cimbuřím, dvěma černými okny vedle sebe a
otevřenou branou se žlutými vraty na černých závěsech. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Obrázek 3 - Obecní symboly

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bra%C5%88any
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Historie obce
Braňany jsou v historických písemných pramenech poprvé připomenuty údajně v roce
1239 v přídomku šlechtice – „Wolzik de Brani“. V roce 1281 je zmiňován jistý Čáslav z Bran.
Na počátku 14. století je Jindřich z Brany uváděn jak rytíř pánů z Riesenburka (z Oseka).
Z odborné literatury vyplývá, že existuje jednoznačný rozpor, zda v roce 1239 připomenutý
„Wolzik de Brani“ užívá přídomek skutečně po vsi zvané později Braňany a nikoliv po zaniklé
vsi Brany. Historikové v současnosti spojují zmínku z roku 1239 nikoliv s Braňany u Mostu,
ale s Brany u Chomutova (Zdena Binterová, Zaniklé obce Chomutovska I., Chomutov, 1995, s.
17). K chomutovským Branám se váže i přídomek Čáslava z Bran, který je v roce
1281 uváděný jako svědek v listině s jednoznačnou spojitostí s okolím Chomutova. Uvedená
zmínka o Čáslavovi z Bran je starší literaturou považována za druhé připomenutí vsi Braňany
v písemných pramenech. Zdá se, že ve uvažovaném vztahu k Braňanům je možné zcela
vyloučit i další užití přídomku z Bran. Tím se první zmínka o obci posunula až na počátek
14. století

do

roku

1327,

kdy

je

zaznamenán

„Guntherus

de

Brand“.

Pod Červenou horou u Braňan stávala tvrz Červený Dvůr. Její držitelé byli povinni manskou
službou ke královskému hradu v Mostě. Vlastníci tvrze obvykle byli i držiteli vsi Braňany.
V roce 1420 se jako vlastník Červeného Dvora připomíná Václav z Moravěvsi. Ale již v roce
1421, když byl husity obléhán hrad v Mostě, zřejmě ze strategických důvodů vypálili mostečtí
měšťané Červený Dvůr, který patřil bratřím Hartungovi a Jindřichovi z Krynic a jim se
písemně zavázali škody uhradit (skutečně uhrazeno v r. 1457). Potomci jednoho z bratrů pak
drželi statky příslušné k Červenému Dvoru až do roku 1514, kdy Albrecht z Krynic prodal
statek s výjimkou tvrze Bartoloměji z Velebudic. Ten však v roce 1521 vše opět prodal Oplovi
z Fictum na Perštejně. Od té doby přestal být statek služebným manstvím a stal se
svobodným. Ani Fictum zde dlouho nehospodařil, protože v roce 1534 je zde jako vlastník
zmiňován Bedřich Satanéř z Drahonic. Od něho Červený Dvůr koupil Petr Čirn z Čirnu a ten
ho v roce 1545 prodal obci města Mostu. Bývalí vlastníci rytíři z Krynic i dále vlastnili tvrz
a žili zde. Teprve v roce 1563 získal Most i jejich vlastnické podíly. V roce 1621 byl městu
Most za účast ve stavovském povstání v letech 1618 – 1620 konfiskován majetek a ten
převzala Česká královská komora. Později byl majetek mostecké obci vrácen.
Samotná ves Braňany měla v uvedeném období zřejmě jiné osudy než Červený dvůr. Za zápisů
konfiskační komise, která konfiskovala majetek účastníkům stavovského povstání z let
1618 – 1620, vyplývá, že Braňany byly součástí panství Teplice, které bylo konfiskováno
7

Vilémovi Vchynskému z Vchynic, držiteli řady statků zejména v severních Čechách (Teplice,
Doubravská Hora, Česká Kamenice, Benešov n. Pl., Rumburk, Lipová, Záhořany). I tento
konfiskovaný majetek po nějaký čas spravovala Česká královská komora a od ní se pak
dostával do soukromých rukou odprodejem, panovníkovým darováním, jako náhrada škody,
umoření králových dluhů apod. Braňany se dostaly do držení řádu křížovníků s červenou
hvězdou, vlastníků mosteckého špitálu, kteří ves připojili ke svému starobylému statku
Chanov. Podle Berní ruly z roku 1654 patřila část vsi k panství Mirošovice, vlastněném
hrabaty z Martinic. Od nich se dostala tato část knížatům z Dietrichsteina a nakonec bílinským
Lobkowiczům.
Obyvatelstvo
Na konci roku 2019 žilo v obci Braňany 1279 trvale hlášených obyvatel; z toho 691 mužů a
588 žen. Graf č. 1 zobrazuje vývoj celkového počtu obyvatel, který vykazuje až do roku 2013
růst počtu obyvatel a od roku 2014 pak mírný pokles. Index změny počtu obyvatel 2019/2001
dosahuje hodnoty 109,6 %; to znamená, že v daném období vzrostl počet občanů o 9,6 %.
Absolutně jde o nárůst o 112 osob.

Graf 1 - Vývoj celkového počtu obyvatel v letech 2001 - 2019
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Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR
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Počet obyvatel v obci v posledních letech mírně klesá a to díky vyššímu počtu občanů, kteří se
z obce stěhují pryč. Do roku 2013 však počet obyvatel v obci rostl a to díky občanům, kteří se
do obce stěhovali. Nejvyšší migrační přírůstek v obci byl v roce 2012 a ten samý rok byl i
celkový přírůstek nejvyšší. Celkem přibylo v obci 65 osob. Nejvyšší záporný celkový přírůstek
nastal v roce 2009, kdy v obci ubylo 24 obyvatel. V tabulce č. 2 je uveden počet narozených,
zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osob v letech 2001 – 2019.
Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 – 2019
Přistě-

Vystě-

Stav k

hovalí

hovalí

31.12.

16

38

37

1167

9

19

32

24

1165

2003

10

9

33

27

1172

2004

12

10

34

35

1173

2005

16

20

38

39

1168

2006

16

8

47

30

1193

2007

10

11

33

37

1188

2008

11

17

79

41

1220

2009

8

15

45

62

1196

2010

17

12

44

31

1214

2011

16

8

73

40

1244

2012

15

21

108

37

1309

2013

13

6

47

50

1313

2014

15

7

28

48

1301

2015

14

16

38

34

1303

2016

13

10

44

62

1288

2017

10

13

25

32

1278

2018

11

8

38

27

1292

2019

6

9

15

25

1279

Rok

Narození

2001

14

2002

Zemřelí

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR
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Věkové rozložení obyvatel v obci sice potvrzuje trend stárnutí obyvatel, nicméně zde stále
nedošlo k převýšení osob starších 65 let nad dětmi do 14 let. Rozdíl mezi počtem dětí a
seniorů byl v roce 2019 již jen 7 osob. Vývoj počtu dětí a seniorů znázorňuje graf č. 2 níže.
Tabulka 2 – Věkové rozložení obyvatel obce k 31. 12. 2019
Celkem
Počet obyvatel
V tom ve věku
(let)

Muži

Ženy

1279

691

588

0-14

202

106

96

15-64

882

498

384

65 a více

195

87

108

41,0

40,3

42,0

Průměrný věk (let)

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Braňany

Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel ve věku do 14 let a nad 65 let v letech 2010 - 2019
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Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Braňany

Podíl dětí do 14 let na celkovém počtu obyvatel v obci je 15,8 %, což je o 0,2 % méně, než je
celorepublikový průměr 16 %. Obyvatelstvo nad 65 let věku tvoří 15,3 % z celkového počtu
obyvatel. Tento stav je o 4,6 % nižší než celorepublikový průměr, který byl 19,9 %. Celkový
průměrný věk občanů obce je 41,0 let; celorepublikový průměr za rok 2019 byl 42,5 let.
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Graf 3 – Dosažené vzdělání obyvatel obce Braňany 2011
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Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Graf č. 3 názorně zobrazuje dosažené vzdělání mezi obyvateli. Nejčastějším dosaženým
vzděláním obyvatel obce je vzdělání střední bez maturity. Tohoto vzdělání dosáhlo 420
občanů tj. 43,7 % obyvatel. Pouze základní vzdělání má 292 občanů tj. 30,4 % obyvatel a
středního vzdělání s maturitou dosáhlo 159 občanů tj. 16,5 % obyvatel. Vysokoškolské
vzdělání má 23 osob tj. 2,4 % obyvatel.
Hospodářství
Na území obce bylo k 31. 12. 2020 evidováno celkem 105 aktivních podniků. Nejvíce podniků
(59) je v kategorii G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, F Stavebnictví (31) a B-E Průmysl celkem (23).
Tabulka 3 - Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2020
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

218

105

Fyzické osoby

188

91

Právnické osoby

30

14

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Braňany
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Cestovní ruch
Turisty láká zejména možnost turistiky a cykloturistiky v okolí obce, kde je značeno na
160 km cyklistických tras. Tyto trasy vedou krásnou přírodou Českého středohoří, ale také
krajinou, kde se těžilo nebo těží uhlí. Přímo obcí Braňany vede cyklotrasa č. 3113 Most –
Braňany. V osadě Kaňkov můžou turisté vidět kapli sv. Anny z 20. let 20. století. Častým
turistickým cílem je Selský dvůr, kde se nachází restaurace, penzion a možnost jízdy na koni.
Nedaleko obce se nachází letiště Most. Zajímavou možností je také využití možnosti koupání
v zatopených lomech s upravenými plážemi a občerstvením.
Obrázek 4 - Kaple sv. Anny v osadě Kaňkov

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/kankov-branany-kaple-sv-anny/d-20757

Okolo vrchu Bořeň se rozkládá národní přírodní rezervace Bořeň, která je významná zejména
z důvodu růstu různých vzácných a chráněných druhů rostlin. Na samotném vrchu Bořeň jsou
nalezeny pozůstatky knovízské kultury, která je datována mezi roky 1100 až 800 před naším
letopočtem. Národní přírodní rezervace je vyhlášená také kolem vrchu Zlatník.
Mezi zajímavé turistické cíle patří také hrad Hněvín. První zmínka o hradu pochází z roku
1248.

12

Infrastruktura
Územím obce prochází silnice II/256 a III/2538. V obci je zaveden vodovod, kanalizace a
vysokorychlostní internet. Obec má vlastní ČOV. Dopravní obslužnost obce je zajišťována
autobusy. Nejbližší vlaková zastávka je v obci Želenice (3 km).
Obec má vlastní webové stránky www.branany.cz, které jsou pravidelně aktualizovány a
přináší důležité informace o dění v obci. Obec Braňany používá několik způsobů pro
informování občanů o různých událostech. Vedle webových stránek, je to dále místní rozhlas
a email, kam jsou posílány informace o dění v obci registrovaným zájemcům a také vlastní
profil na Facebooku.
Obec má zpracovaný územní plán.
Vybavenost
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se v obci Braňany nacházelo 523 bytů; 493
obydlených bytů z toho 108 v rodinných domech a 383 v bytových domech. Od roku 2015
bylo v obci dokončeno 5 bytů v rodinných domech. Nejčastějším způsobem vytápění v bytech
je ústřední kotel v domě (466 bytů).
Občané mají k dispozici mateřskou a základní školu, poštu, knihovnu, prodejny s potravinami
a smíšeným zbožím, hasičskou zbrojnici, dětské hřiště, fotbalové hřiště, restauraci a hřbitov.
Aktivně zde působí spolek dobrovolných hasičů, klub důchodců Braňany, Myslivecký spolek
a Občanské sdružení pro rozvoj osady Kaňkov.
Zdravotnická zařízení a další poskytovatele sociálních a jiných služeb musejí občané
navštěvovat v blízkých městech Most nebo Bílina.
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Životní prostředí
Rozloha katastrálního území obce je 612,92 ha. Zemědělská půda zaujímá pouze 24,4 %
rozlohy území obce; orná půda tvoří 17,6 % rozlohy území, lesní pozemky 20,3 % a trvalý
travní porost 4,8 % rozlohy území obce. Výměra jednotlivých druhů pozemků je uvedena
v tabulce č. 4.
Tabulka 4 - Výměra jednotlivých druhů půdy na území obce
31. 12. 2019
Celková výměra

612,92

Zemědělská půda

149,36



Orná půda

108,07



Chmelnice

-



Vinice

-



Zahrada

9,56



Ovocný sad

2,51



Trvalý travní porost (TTP)

Nezemědělská půda

29,21
463,56



Lesní pozemek

124,28



Vodní plocha



Zastavěná plocha a nádvoří



Ostatní plocha

1,96
14,39
322,93

Zdroj: ČSÚ – Vybrané údaje za obec Braňany

Obec Braňany je obklopena čtyřmi vrchy. Na severozápadě leží Červený vrch (366 m), na
jihozápadě vrch Na Skalce (328 m), východně se rozkládá vrch Kaňkov (436 m), který
odděluje stejnojmennou osadu Kaňkov a na severovýchodě Mnišský les (379 m). Okolí obce
je výrazně poznamenáno těžbou uhlí. Severní část území obce je částečně tvořena těžebním
prostorem lomu Bílina.
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Správa obce
Obecní úřad Braňany vykonává správu pro území obce Braňany a osady Kaňkov. Obec
zaměstnává 4 zaměstnance v administrativě a 5 zaměstnanců na údržbu obce a zeleně.
Funkce starosty je funkce uvolněná. Místostarosta obce a ostatní zastupitelé jsou pro výkon
své funkce neuvolnění. Zastupitelstvo obce má 15 členů; z toho rada 5 členů.
Tabulka 5 – Zastupitelstvo obce Braňany
Starosta

Petr Škanta

Místostarosta

Ing. Lukáš Šťastný

Zastupitel

Václav Bureš

Zastupitel

Lucie Kubínová

Zastupitel

David Kutzler

Zastupitel

Pavel Kraus

Zastupitel

Ing. Karolína Hajzlerová

Zastupitel

Hana Fatková

Zastupitel

Miloš Šťastný

Zastupitel

Zdena Tikalová

Zastupitel

František Fric

Zastupitel

Ing. Vendula Malá

Zastupitel

Zdeněk Přibyl

Zastupitel

Petra Stanislava Meinischmidtová

Zastupitel

Jiří Hrubý

Zdroj: Oficiální web obce www.branany.cz

Obec je členem MAS Naděje o.p.s.
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1.2 Východiska pro návrhovou část
V analytické části dokumentu byl podrobně rozebrán aktuální stav obce. Ze zjištěných údajů
vyplynulo co je pro obec důležité, jaké jsou její silné stránky, jaké má příležitosti pro další
rozvoj a jaké problémy je nutné řešit. Tyto zjištěné informace jsou přehledně uspořádány do
následující tabulky. Ze zjištěných příležitostí a problémů poté vychází plán aktivit, které chce
obec s různou prioritou realizovat.
Silné stránky

Slabé stránky

Vodovod, kanalizace, ČOV.

Krajina v okolí obce zasažena těžbou nerostů –
nutná revitalizace.

Počet dětí do 14 let stále převyšuje počet osob
starších 65 let.

Nejsou hotové komplexní pozemkové úpravy.

Mateřská školka a základní škola v obci.
Dobrá dostupnost spádových měst (dojíždění za
službami, vzděláním a prací).
Dobrá dopravní dostupnost.
Dobré dopravní spojení veřejnou hromadnou
dopravou – bus.
Několik aktivních spolků.
Významní zaměstnavatelé v obci a okolí.

Příležitosti

Hrozby

Revitalizace krajiny.

Pokles obyvatel – snížení zájmu o bydlení v obci.

Výstavba nových rodinných a bytových domů.

Pokles zájmu obyvatel o společenské dění, kulturu
a sport v obcích.

Prostředky z různých fondů EU a státního
rozpočtu.

Nárůst zátěže z tranzitní a individuální dopravy.

Vzdělávání obyvatel v oblasti ekologického
způsobu života a posilování pocitu sounáležitosti s
územím a odpovědnosti za jeho stav.

Zvyšující se podíl počtu osob starších 65 let.

Komplexní pozemkové úpravy – pro zvýšení
ekologické stability okolí obce.
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2. Návrhová část
V této části dokumentu jsou specifikovány všechny projektové záměry obce vyplývající
z potřeb zjištěných v analytické části dokumentu.
2.1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a o směru jejího vývoje.
Stanovení vize dává obci souhrnný obraz o rozvoji na příštích 10 až 20 let.
Obec Braňany chce být obcí s kvalitním zázemím pro spokojený život občanů všech
věkových kategorií; obec podporuje rozvoj obce moderním a udržitelným způsobem.
2.2 Projektové záměry
Projektové záměry jsou specifikovány v jednotlivých tabulkách níže.
1. Projektový záměr – Parkoviště


Výstavba parkoviště v ulici Bílinská

Lokalizace

Braňany ul. Bílinská

Odhad nákladů

1 328 650,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2021

Priorita

Střední

Fáze projektu

Projektová dokumentace hotová
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2. Projektový záměr – Workout hřiště Sport club



Výstavba workout hřiště v areálu Sport Club

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

615 866,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, MMR

Období realizace

2021

Priorita

Nízká

Fáze projektu

Projektová dokumentace hotová (žádáno o
dotaci v rámci MMR)
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3. Projektový záměr – Úprava okolí obecního úřadu


Celková úprava okolí obecního úřadu

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

6 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2021

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Projektová dokumentace hotová

19
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4. Projektový záměr – Bike centrum Braňany



Výstavba sportovního areálu

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

2 850 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2021 - 2022

Priorita

Střední

Fáze projektu

Studie vypracována
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5. Projektový záměr – Oprava chodníku
Rekonstrukce chodníků podél celé komunikace v ul. Bílinská, vč. parku

Lokalizace

Braňany ul. Bílinská

Odhad nákladů

4 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, IROP

Období realizace

2023

Priorita

Střední

Fáze projektu

Ve fázi projektování
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6. Projektový záměr – Zasíťování pozemků za hřbitovem – stavební parcely


Vybudování stavebních pozemků za hřbitovem.

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

Rozpočet není zpracován

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2022 - 2023

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Ve fázi studie
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7. Projektový záměr – Přístavba šaten



Přístavba šaten k budově ZŠ a MŠ Braňany

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

1 600 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2022 - 2023

Priorita

Vysoká

Fáze projektu

Projekt je vypracovaný

24

8. Projektový záměr – Úprava areálu Sport Club



Revitalizace okolí sportovního areálu Sport Club, odvodnění, sportovní hřiště,
pergoly, grily, zeleň, stálé podium.

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

9 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2023 - 2024

Priorita

Střední

Fáze projektu

Vypracování studie 2021
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9. Projektový záměr – Rekonstrukce domu č. p. 66



Rekonstrukce bytového domu č. p. 66 – vybudování nových bytových jednotek.

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

10 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr bez přípravy
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10. Projektový záměr – Areál vodní nádrže Tonovka



Vybudování rekreační sportovní plochy.

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

6 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2025 - 2026

Priorita

Nízká

Fáze projektu

Záměr bez přípravy
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11. Projektový záměr – Revitalizace náměstíčka pod KD (točna autobusu)


Revitalizace náměstíčka pod kulturním domem spočívající ve výměně povrchu za
propustnou vrstvu, parkovací místa, zeleň – park.

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

10 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet, OPŽP

Období realizace

2025

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr bez přípravy
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12. Projektový záměr – Turistická stezka – cyklostezka k Mosteckému jezeru



Propojení obce s Mosteckým jezerem pro účely turistiky a cykloturistiky.

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

6 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2026

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr bez přípravy
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13. Projektový záměr – Revitalizace vodní nádrže Fabrika


Revitalizace vodní nádrže a úprava okolí Fabrika.

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

4 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2026

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr bez přípravy
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14. Projektový záměr – vybudování sběrného místa



Vybudování sběrného místa pro potřeby obce, rekonstrukce budovy bývalé elektro
dílny.

Lokalizace

Braňany

Odhad nákladů

8 000 000,- Kč

Možné zdroje financování

Vlastní rozpočet

Období realizace

2026

Priorita

Střední

Fáze projektu

Záměr bez přípravy
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2.3 Realizace strategie
Za zajištění, řízení a organizaci naplňování rozvojové strategie po její schválení v orgánech
obce zodpovídá zastupitelstvo obce. Strategický rozvojový dokument obce včetně všech
následných aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce www.branany.cz a
rovněž bude k nahlédnutí v tištěné verzi na obecním úřadě. Strategický rozvojový dokument
obce Braňany bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě jak rozpočtových
výhledů a víceletých finančních plánů, tak při tvorbě rozpočtu na příslušný rok.
Monitoring plnění rozvojové strategie
Sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie bude prováděno zastupitelstvem
obce. Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění,
respektive již splnění jednotlivých aktivit. O stavu plnění budou podávat informaci subjekty,
které jsou odpovědny za realizaci příslušných aktivit. Odpovědnost za monitoring plnění
rozvojové strategie má zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
Aktualizace Programu rozvoje obce
Strategický rozvojový dokument obce bude pravidelně aktualizován. Za aktualizaci
dokumentu zodpovídá zastupitelstvo obce, pokud tato funkce nebyla svěřena vybranému
zástupci.
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Závěr
Strategický plán pro rozvoj obce Braňany byl připraven na období 2021 – 2027. Obec má
naplánováno celkem 14 projektových záměrů. Všechny projekty by měly přispět
k vybudování moderní obce s kvalitním zázemím pro občany a ke zlepšení místní
infrastruktury. K financování těchto aktivit budou využity vedle vlastních zdrojů také zdroje
z evropských a národních fondů.
Realizací naplánovaných záměrů dojde k zvýšení životní úrovně v obci. Díky tomu se může
zvýšit zájem o bydlení a podnikání v obci. Vzhledem k poloze obce v těsné blízkosti velkého
města lze předpokládat, že i do budoucna bude obec Braňany vyhledávaným místem pro
bydlení, právě díky snadné dostupnosti zaměstnání a kultury ve městech.
Z dlouhodobého hlediska je záměrem obce především udržitelný rozvoj s ohledem na
spokojenost svých občanů.
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