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          Obec KOROLUPY
  Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo, IČ00600423

Název vnitřního předpisu: 
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OBCE KOROLUPY NA OBDOBÍ 
                          2022 – 2032

Vydal: Zastupitelstvo obce 
Datum platnosti: 10.12.2021
Datum účinnosti: 1.1.2022
Nový předpis: ano 
Číslo novelizace: - 
Data předchozích novelizací: - 
Derogace: - 
Podepsal: David Kratochvíl
Datum podpisu: 13.12.2022

Cíl (účel): stanovuje strategická témata obce na zvolené 
období formou konkrétních projektů se 
specifikací jejich realizace a návaznosti na 
ostatní projekty, vytváří časovou osu určenou k 
postupnému naplňování cílů obce. 

Proces probíhá jen uvnitř organizace: ne 
Garant procesu (kdo proces řídí): starosta 
Cílová skupina (koho proces řídí): veřejnost 
Originál uložen: sekretariát starosty 
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 Předmluva 

Strategický plán rozvoje obce je živý dokument vycházející z Územního plánu (dále UP) a 
z aktuálních potřeb obyvatel obce. Je souhrnem informací, jehož cílem není definovat 
konstantní řešení, ale nabízet informace v širším kontextu, které slouží k nalezení řešení, 
jehož cílem je zajistit rozvoj obce. 
Strategický plán rozvoje dále jen /“SPR“/ je jedním ze základních plánovacích dokumentů 
každé obce zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. SPR obce formuluje představy o 
budoucnosti samosprávy. Je nositelem dlouhodobé myšlenky, která by měla přetrvat (a být 
naplňována) i v případě změn ve vedení obce. 
Jedná se o ucelený programový dokument, který formuluje strategii rozvoje obce, jejího 
fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti 
a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. 
SPR je dokumentem, na jehož tvorbě i následném uskutečňování se v ideálním případě podílí 
rozhodující část obyvatel obce, podnikatelů, zájmových sdružení a dalších subjektů 
působících na území obce. 
Jedná se o dokument, který musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. 
SPR usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy 
mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbanistických a kulturních hodnot. 
SPR svým komplexním přístupem k analýze i řešení problémů podporuje efektivní využívání 
finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce. 
SPR zvyšuje připravenost obce reagovat na různorodé dotační tituly. Strategický plán rozvoje 
obce je podkladem / partnerem pro další důležitý rozvojový dokument každé samosprávy, 
Územní plán, SPR je nástrojem komunikace v širším území, tedy s okolními obcemi i 
nadřízenými úřady. 
SPR je důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj 
obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce. Základním prvkem tohoto dokumentu je 
jednoduchý a výstižný text, který ukazuje, jakým směrem se hodlá obec v příštích letech 
rozvíjet. 
SPR se musí stát důležitým nástrojem řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a 
prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. 
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Základní charakteristika území 

Obec Korolupy leží v západní části okresu Znojmo, ve výšce 433 m nad mořem na pravém břehu 
řeky Blatnice. Korolupy se poprvé připomínají v r. 1373. V roce 1466 prodala Machna z Nového 
Dvora se statkem Lubnicí také 2 lány v Korolupech Leonardu z Hartu. Při dělení krajířských statků 
v r. 1487 dal Volfgang z Krajku svým synům Lipoltovi a Jindřichovi hrad Frejštejn, městečko 
Vratěnín a vsi, mezi nimi i Korolupy. V roce 1498 potvrdil král Vladislav II. Korolupům privilegia. 
Od roku 1564 náležely Korolupy k uherčickému panství. Do konce 18. stol. Ves s většinou českého 
obyvatelstva, v 19. stol. Německé obyvatelstvo se silnou českou menšinou. Po roce 1945 české 
obyvatelstvo. Název obce je odvozen od loupačů kůry. 

Status obec
IČ: 00600423
DIČ: CZ00600423
Telefon: +420 515 298 113
E-mail: ou@obec-korolupy.cz
WWW: www.obec-korolupy.cz
ID Datové schránky: a95btrx
Bankovní spojení: 264696144 kód banky: 0300. (ČSOB) 
LAU (obec): CZ0647 594253
Kraj (NUTS 3): Jihomoravský (CZ064) 
Okres (LAU 1):  Znojmo (CZ0647) 
Katastrální výměra:  12,55 km² 

Zeměpisné souřadnice: 48°55′49″ s. š.,  15°38′46″ v. d. 
Počet obyvatel:  157 (1.1.2020) 

 Obyvatelstvo

Statistika počtu obyvatel v letech 2016 – 2020 v obci Korolupy 

                                          Vývoj počtu obyvatel v letech 2016 - 2020

Celkový počet Mužů Žen Dětí do 15-ti let

Rok 2016 162 80 67 15

Rok 2017 158 80 67 11

Rok 2018 156 80 65 11

Rok 2019 159 78 68 13

Rok 2020 161 77 69 15
Zdroj: vlastní zpracování
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Doprava 

Základní kostra silniční sítě obce Korolupy je tvořena (viz obrázek): 
- silnicí 2. třídy II/411 
- na silnici navazuje systémem místních komunikací. 
Veřejná doprava je na území obce Korolupy zajišťována linkovou autobusovou dopravou.

Dostupnost města Znojma autobusovou dopravou, ale i ostatních měst Jemnice,Moravských 
Budějovic a městyse Vranov nad Dyjí se něco málo zlepšila po 1. červenci 2010 zařazením do IDS 
JMK, který řeší návaznost spojů pro přestupy. Přestupním místem na území mikroregionu jsou obce
Lesná a Bítov, některé spoje do Korolup vyjíždějí z Vranova nad Dyjí. Přestup mezi autobusy a 
vlaky probíhá v obci Šumná. Jak do Vranova tak i do Znojma a do Brna není propojení linek 
ideální, zejména dlouhým přestupem (Znojmo–Brno). Zrovna tak spojení s okolními obcemi není 
velmi časté. Vzhledem k tomu, že děti navštěvují ZŠ v Lubnici, jsou autobusové spoje obohaceny 
během školní docházky o tzv. Školní autobusy, které jsou občany hojně využívány. Chybí přímý 
spoj z Lubnice a Korolup do Vranova nad Dyjí a večerní spoje po 20. hodině. 

Na zajištění své dopravní obslužnosti se obec finančně podílí. Blízký hraniční přechod s Rakouskou
republikou Vratěnín–Drosendorf umožňuje obyvatelstvu dojíždět za prací také do obcí a měst 
Dolního Rakouska. Železnice hraje pro Korolupy vedlejší roli. Okrajem území mikroregionu 
prochází železniční trať č. 241 Znojmo – Moravské Budějovice. Jedinou železniční zastávkou je 
Šumná. Pro cestovní ruch má význam veřejná lodní doprava a plavba plachetnic s pomocným 
spalovacím motorem na Vranovské přehradě. 

 Infrastruktura

Obec  Korolupy je vlastníkem obecního vodovodu, který je zásobován z vydatného zdroje 
pitné vody a byl dokončen v roce 2015. Součástí vodovodu je úpravna vody a vodojem, kam 
je voda přečerpávána a vypouštěna do řádu ke spotřebě. Dále v roce 2015 byla vystavěna 
kanalizace s čistírnou odpadních vod a dvěma přečerpávajícími stanicemi. 
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Napojeny na kanalizaci jsou všechny objekty v obci. Veřejné osvětlení je osazeno světelnými zdroji,
které byly instalovány  v roce 2013. Obecní rozhlas byl naposledy rekonstruován v roce 2003 . 
Likvidace komunálního odpadu odpadů je řešena formou ukládání tříděného odpadu na papír, sklo, 
plasty, bio odpad, oleje, ošacení, lehké kovy a elektrospotřebiče. Likvidace je řešena na základě 
smlouvy s odvozovou firmou. Je zde zastávka autobusové dopravy. V obci byla provedena 
plynofikace. 

Služby v obci

Obec Korolupy je vlastníkem budovy, kterou pronajímá jako obchod s potravinami a smíšeným 
zbožím a pohostinství. Tyto služby zajišťují soukromé subjekty a firmy.
Ostatní služby (lékař,pošta, mateřská škola) jsou nejblíže dostupné v obci Uherčice 4km . Veškeré 
další ostatní služby jsou nejblíže dostupné ve městě Jemnice vzdálené  12km. 

Podnikání v obci

Mezi větší zaměstnavatele patří Zemědělské družstvo Korolupy, které zaměstnává cca 20 
zaměstnanců. Dále je zde zámečnictví Mgr. Marie Nesnídalová, autoopravna Jiří Koukal.

 Občanská vybavenost, sport, spolky

Sportovní zázemí nacházejí občané na víceúčelovém  hřišti, kde si mohou zahrát fotbal, volejbal, 
nohejbal. Rodiče s dětmi mají možnost využít dětské hřiště  u kterého jsou osazeny dětské 
houpačky a průlezky,pingpongový stůl a posilovací stroje.  
V Korolupech je místní Sbor dobrovolných hasičů, který sdružuje především dospělé, bohužel 
děti a mládež chybí.  Dále je v obci registrován spolek Korolupští rybáři a Myslivecké sdružení 
Korolupy. Všechny spolky se podílí ve spolupráci s obcí na sportovním a kulturním životě 
v obci.

Nejdůležitější akce v obci:

Měsíc Název akce Pořadatel

Leden - Únor Obecní ples Obec 

Myslivecký ples Myslivecké sdružení

Hasičský ples SDH Korolupy

Únor- Březen Masopust Obec

Březen Zabíjačkové hody Obec

Duben Stavění máje Obec

Pálení čarodějnic

Květen Den matek Obec

Červen Den dětí Obec

Srpen Pouťová zábava, posezení v 
parku

Obec 
Myslivecké sdružení

Září Posvícení – vyhrávka po obci,
posezení

Obec
SDH Korolupy

Listopad Rozsvěcení stromů Obec

6



8. Pamětihodnosti

- farní kostel sv. Vavřince z druhé poloviny 18. století 
- pomník padlým občanům v 1. světové válce z roku 1929 
- collaltovská cihelna z počátku 19. století (u Uherčic) 
- letohrádek (u Uherčic) 
- kapličky a boží muka v okolí obce
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Obecní vybavenost - současnost
Obecní úřad Ano

Pošta Ne  - Uherčice

Škola MŠ, ZŠ Ne - Uherčice, Lubnice

Zdravotnické zařízení Ne - Uherčice

Policie Ne - Vranov nad Dyjí

Kanalizace (ČOV) Ano

Vodovod Ano

Plynofikace Ano

Knihovna Ano

Kulturní dům Ano

Víceúčelové hřiště Ano

Dětské hřiště Ano

Zázemí u hřiště- posezení Ano

Obchod potraviny a smíšené zboží Ano

Hostinec Ano

Ubytovací kapacity Ne

Kostel Ano

Hřbitov Ano

Autobusová zastávka Ano

Železniční zastávka Ne

SWOT analýzy 
Silné stránky Slabé stránky

Dopravní dostupnost okresního města 
- IDS JMK (i pro okolní obce) 
- Vodovod, kanalizace, plynofikace 
- Klidné prostředí pro život 
- Malý provoz 
- Zeleň a příroda 
- Blízkost státní hranice s Rakouskem 
- Relativně nepoškozené životní prostředí 
- Kulturní a sportovní akce 
- Absence průmyslových objektů poškozujících 
  životní prostředí 

- Dlouhodobě zaostalý region se všemi 
 vyplývajícími sociálně – ekonomickými 
 důsledky 
- Odvětvová struktura je založena především 
 na zemědělství, řemeslnictví a maloobchod 
- Podprůměrná míra podnikatelské aktivity 
- Nízká mzdová úroveň obyvatelstva 
- Nízká vzdělanostní úroveň obyvatelstva 
 způsobená odlivem vysokoškolsky 
 vzdělaného obyvatelstva
- Nutnost dojíždění za zaměstnáním, 
  vzděláním, úřady, dětskýma zubním lékařem 
- Nedostatečné množství poskytovaných 
 služeb občanům - kadeřník, holič, opravna 
 obuvi, technický obchod 
- Nedostatek chodníků, stav komunikací 
- Migrace obyvatel do větších měst 
- Absence mateřské a  základní školy 
- Nedostatek příležitostí pro další vzdělávání 
- Nezájem občanů 
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Příležitosti Hrozby 

- Přistěhování obyvatel 
- Rozvoj podnikání v obci 
- Možný cestovní ruch a příhraniční 
  spolupráce s rakouskou stranou 
- Čerpání dotačních prostředků 
- Vybudování cyklostezek a cyklotras 
- Větší zapojení spolků do dění v obci 
- Možnost výstavby rodinných domů 

Stárnutí obyvatelstva 
Vysídlování obce 
Administrativní zátěž pro obec 
Nezaměstnanost 

Uskutečněné  projekty obce v letech 2015 – 2021: 
Vybudování veřejného vodovodu

Vybudování odpadní kanalizace a ČOV

Oprava hřbitova a márnice

Výstavba kolumbárií

Cesta ke hřbitovu a okolní zeleň

Oprava chodby a příslušenství na OÚ

Dětské hřiště s posilovacímí stroji

Oprava památníku obětem padlým v 1.světové válce

Komín a kamna na dřevo v hostinci

Specifické cíle strategického plánu rozvoje obce Korolupy

1. Technická infrastruktura včetně silničního průtahu 

V oblasti dopravní infrastruktury je hlavním cílem rekonstrukce stávajících komunikací a 
koordinace s výstavbou či obnovou dalších inženýrských sítí. 
Strategické cíle: 

- Spolehlivé a hospodárné zásobování pitnou vodou, ekologicky přijatelné odvodnění 
obce, zlepšení celkového stavu a úrovně provozování vodárenského systému, 
snižování ztrát pitné vody během dopravy ke spotřebiteli, zásobování vodou a 
elektřinou je v obci na uspokojivé úrovni. V minulosti se podařilo vybudovat v obci 
vodovod, plynovod, kanalizaci. V rámci opotřebení je nutné uvažovat o případných 
rekonstrukcích. 
- Elektrifikace vedení do země a s tím spojená rekonstrukce veřejného osvětlení. 
- Rekonstrukce stávajících komunikací - opravit / rekonstruovat místní komunikace v 
koordinaci s výstavbou / obnovou ostatních inženýrských sítí. 
- Výstavby a rekonstrukce chodníků, opravy a rekonstrukce mostních zařízení 

2. Zajištění kvalitní občanské vybavenosti, přiměřené nabídky služeb a dostatečného 
    společenského života a možností trávení volného času

V obci chybí služby pro zajištění potřeb občanů a občanské vybavenosti. Stávající sportovní 
hřiště je zbudováno s travnatým povrchem, který potřebuje údržbu a obnovu. Kulturní akce 
jsou pořádány venku u sportoviště, kde obec zbudovala zázemí. 
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- Cílem obecního zastupitelstva je vytvořit dobré podmínky pro aktivní trávení volného 
času dětí i dospělých v obci. Důležitá je zejména podpora dětí a mládeže, a to 
zejména rozšířením a dovybavením sportoviště, rozvojem zájmových spolků a 
kroužků. Obec se také snaží o rozvoj sportovních aktivit starším obyvatel, zřídila pro 
ně venkovní cvičící nářadí, které je nutné dovybavit. Cílem obce je zatraktivnit život 
na vesnici tak, aby co nejvíce eliminovala vysídlování obce. 
- Cílem obce je podporovat zkvalitnění mimoškolního využití volného času mládeže. 
Rozšířit vybavení a poskytovanou službu v knihovně, uspořádat prostor k lepšímu využítí a 
rozšířit nabídky rekreační a sportovní aktivity. 
- Cílem obce je podpora zájmových organizací, koordinace využívání zařízení a podpora 
rozšířování nabídky volnočasových aktivit, zlepšovat technickou vybavenost, realizovat 
cyklostezky a odpočinková místa ve spolupráci s okolními obcemi. 
- Obec hodlá podporovat rozvoj služeb v obci. Snahou obce je zajistit potravinovou 
obslužnost a další důležité služby pro život v obci.

3. Ochrana a zlepšování environmentálního prostředí v obci, péče o veřejnou zeleň

Cíl, trvale udržitelný rozvoj, představuje rovnováhu mezi sociální, ekonomickou a environmentální 
oblastí a je indikátorem kvality života obce. Životní prostředí je jedním z nejdůležitějších faktorů, 
ovlivňujících život občanů i návštěvníků obce. Cílem je nejen prevence vedoucí k udržení 
stávajícího stavu životního prostředí v obci, ale zejména jeho zlepšení. Obec se snaží vytvořit 
příjemné prostředí prostřednictvím zeleně. Jsou udržovány původní druhy stromů, probíhá 
pravidelná péče o vzrostlé stromy a plánovaná je i nová výsadba. Dále je plánovaná výsadba 
kvetoucích rostlin a keřů po celé obci. Aktivity v obci jsou směrovány také na údržbu vodního toku 
– Blatnička, který slouží jako zdroj pro udržení vláhy v krajině. 
V majetku obce jsou i lesy a lesní pozemky, o které obce pečuje. Obec si uvědomuje, že veřejná 
zeleň je velmi důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými 
funkcemi. Zeleň má kromě svých primárních hospodářských a ekologických funkcí také výrazné 
funkce rekreační, zdravotní a krajinotvorné, vodohospodářské a ochranné. 
Obec proto chce udržovat a podporovat výsadbu zeleně, chránit stávající zeleň a eliminovat 
redukci zeleně ve prospěch nové zástavby. 

4. Ochrana a rozvoj urbanistických hodnot obce, zachování a dotvoření charakteru obce 

Obce jsou součástí krajiny. Zachování jejich charakteru stejně tak jako zachování charakteru 
těchto obcí jako venkovských sídel je jedním z významných cílů strategického plánu. Nová 
zástavba by měla citlivě navázat na stávající sídla v souladu s územním systémem ekologické 
stability založeném na vhodném propojení zelených ploch, vodních prvků a zastavěného 
území. Je nutné důsledně chránit, rozšiřovat a udržovat veřejnou zeleň a eliminovat vizuální 
znečištění obce. 
Život v obci není možné udržet bez rozvoje bytového fondu. Rozvoj domovního a bytového 
fondu zajišťuje stabilizaci obce, poskytuje lidské rezervy a příliv nových občanů, zlepšení 
demografického potenciálu. Obec se snaží při realizaci ekonomických aktivit nedopustit se 
nenávratného zneužití území, sleduje efektivní využití ploch, snaží se vyjasnit vlastnické 
vztahy k pozemkům, podporuje rozvoj cestovního ruchu a případné agroturistiky. Obec se 
podílí na údržbě turisticky zajímavých míst v okolí, zabývá se opravami kapliček, křížů, 
poklon.

5. Zatraktivnění veřejných prostor obce, eliminovat znečištění obce 

Úkolem obce je zlepšit kvalitu veřejných prostor, regulovat nevhodné způsoby využívání 
veřejných prostranství (zpoplatněním, legislativním zákazem atd.). Dbát na vytváření 
atraktivních veřejných prostorů v nových projektech i při rekonstrukcích. 
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Obec dbá na zajištění čistoty veřejných prostranství a na dodržování systému svozu odpadu, 
včetně velkoobjemového, působí na majitele chátrajících objektů a ploch, omezuje výstavbu 
provizorních či esteticky nevhodných staveb, likviduje černé skládky a dočasná úložiště 
zeminy či jiných odpadů, maximálně a koordinovaně využívá stavební odpady, vyžaduje 
pravidelnou údržbu nezastavěných a neobdělávaných pozemků majiteli. 
O pořádek v obci se starají jak zaměstnanci obce, tak samotní obyvatelé, kteří své pozemky a 
stavby zkrášlují květinovou výzdobou a péčí samotnou. Obec využívá pracovníků uvolněných 
z Úřadu práce. 

6. Zajištění bezpečnosti 

Obecný pocit vyšší bezpečnosti lze dosáhnout prevencí kriminality, spoluprací s policií ČR, 
podporou jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkovém zapojení do IZS a investicí do 
technického vybavení jednotky, zajištěním maximální ochrany občanů v případech živelných 
pohrom. V oblasti bezpečnosti silničního provozu je cílem zajistit bezpečný a pohodlný pohyb 
chodců v obci (přístupové cesty k zastávkám hromadné dopravy, místa pro přecházení, 
osvětlení...). 

7. Zapojení občanů do dění v obci, budování jejich občanské hrdosti, vytváření dobrých 
   vztahů v obci, dobré vztahy a komunikace obce s okolními subjekty, obcemi, krajem

Je důležité, aby obec informovala občany o dění v obci, aby vnímala potřeby svých obyvatel a 
ti se se zapálením mohli podílet a podíleli na návrzích a realizaci aktivit obce. Podporou 
občanské hrdosti, soudržnosti a lásky k obci je obec schopna dosáhnout úžasných výsledků. 
Cílem obce je podporovat činnost místních spolků a organizací, a to jak přímou finanční 
podporou, tak poskytováním obecních prostor. Obec apeluje na aktivní spoluúčast obyvatel 
na péči o bydliště a jeho bezprostřední okolí i veřejné prostory, zeleň a pořádek v katastru 
obce. Snahou obce je aktivizovat spolupráci s okolními obcemi. Obec podporuje partnerství obce 
mezi orgány obce, podnikatelskými subjekty, občany, spolky. 

8. Finanční prostředky obce 

Možnosti rozvoje obce jsou a budou ovlivňovány vlastním obecním rozpočtem, v nemalé 
míře i rozpočtem státním a úspěšností při získávání podpory z evropských fondů. Je potřeba 
připravit střednědobý i dlouhodobý výhled rozpočtu, zejména v oblasti investic a následně 
využívat všech dostupných forem zdrojového krytí. 
Obec se snaží uplatnit v získávání různých dotačních titulů a sponzorských darů především z 
národních a regionálních zdrojů k realizaci potřeb rozvoje venkovského prostředí. Obec se 
také bude v příštím období snažit získat finanční výpomoci ze strukturálních fondů Evropské 
unie. Důležitým bodem je také kontrolovat dodržení stanoveného rozpočtu, kontrolovat 
odpovídající úroveň zadluženosti obce na základě stanovené strategie úvěrové politiky. 
Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí obce, podřídit investice 
prioritám obce, rozhodovat a jednat účelně, efektivně a hospodárně. Dohlížet na aktivity 
generující příjmy obce – nájmy z pozemků a budov, přihlášení obyvatel k trvalému pobytu,... 

Plánované projekty související s cílem plánu 

- Technika na celoroční  údržbu obce  
-  Oprava zázemí na uskladnění techniky obce – obecní stodola 
-  Přestavba budovy bývalé MŠ na penzion, zázemí pro drobné služby (kosmetika,kadeřnice aj.)
- Výstavba chodníků   
- Modernizace  kulturního domu a vybavení interiéru (stoly,židle,kuchyňka,opona, podlahy)  
- Zavedení wifi do kulturního domu                                                                                                       
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- Výstavba  posezení u hostince 
- Úprava veřejných prostranství, zvelebování obce a úprava míst k odpočinku 
- Rekonstrukce dvorku na obecním úřadě
- Elektrické zvonění do kostela 
- Zřízení inženýrských sítí ke stavebním pozemkům – zasíťování pozemků 
- Dovybavení a rozšíření dětského hřiště, oprava a dovybavení víceúčelového sportoviště a 
 posilovny. 
- Údržba a dovybavení srubu na hřišti 
- Vybudování mokřadů, malých vodních nádrží a tůní v souladu s Plánem společných zařízení        
schváleného v rámci komplexní pozemkové úpravy
- Rekonstrukce polních a účelových cest v souladu s Plánem společných zařízení schváleného v 
rámci komplexní pozemkové úpravy                                                                                                      
- Výsadba a údržba zeleně v souladu s Plánem společných zařízení schváleného v rámci komplexní 
pozemkové úpravy  
- Elektrifikace vedení do země - Rekonstrukce veřejného rozhlasu - Zázemí u hasičské zbrojnice       
pro uchování památné stříkačky
- Opravy budov ve vlastnictví obce 
- Oprava  rybníka a hráze
- Úpravy územního plánu 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení                                                       

Dne 15.11.2021 Zpracovala: 

9. Schválení 

Strategický plán rozvoje obce Korolupy  byl schválen Zastupitelstvem obce Korolupy dne 
10.12.2021, 
usnesení č.6/4/2021 
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