20 let
dobrovolného svazku
obcí
Stříbrský region
Region se rozkládá v severozápadní části Plzeňského kraje na 17 661 ha
a má cca 12 700 obyvatel. Je dobrovolným svazkem 16 obcí (DSO)
vzájemně si blízkých kulturněhistorickými tradicemi a hospodářskou i
geografickou skladbou. Přirozeným centrem regionu je sice středověké
královské hornické město Stříbro, ale své neopakovatelné kouzlo mají
všechny obce této oblasti, a to i díky tomu, že je celá oblast bohatá na
historické památky a pamětihodnosti připomínající různá období naší
historie.
Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region, byl založen na základě smlouvy
o vytvoření dobrovolného svazku obcí v dubnu 1999. Hlavní vizí bylo
vybudování kompaktního, stabilizovaného a turisticky atraktivního
územního celku, který bude schopen zajistit svým obyvatelům trvalý
sociální a ekonomický růst a svým návštěvníkům všestranné turistické
vyžití.
Přínosem bylo zpracování koncepčního rozvojového dokumentu Strategie
rozvoje DSO Stříbrský region 2017 – 2022. Odráží všechny přednosti,
potřeby a vazby na příslušné vyšší orgány a správní celky, do kterých
členské obce DSO SR patří, a mohou je využívat. Dále strategie rozvíjí dvě
důležitá témata – životní prostředí a cestovní ruch (péče o ŽP, rozvoj CR a
občanské společnosti) a infrastrukturu a veřejná prostranství (rozvoj území
a sídel, jejich vybavenosti a obnova kulturního dědictví).
Od roku 2016 pracuje i centrum společných služeb. Vlastní činnost centra
je zaměřena na aktivity, které přispívají k naplnění cílů svazku obcí a
především ke kontrole administrativních povinností členských obcí a
poradenství s nelehkou agendou veřejné správy.
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Za 20 let činnosti DSO Stříbrský region
zrealizoval :
bezdrátový internet,
projekty cyklotras,
mobiliáře cyklotras,
cyklocentrum Lhota u Stříbra,
Panevropská cyklotrasa,
cyklomapa,
drobná technika na údržbu veřejného prostranství,
drobné sakrální stavby - křížky,
projekty – parkoviště u kláštera Kladruby,
veřejné zakázky,
revitalizace veřejné zeleně,
pódium,
právní poradna,
kalendář,
školení pro obce,
Zpravodaj,
brožura regionu
DSO STŘÍBRSKÝ REGION, MASARYKOVO NÁM. 1, 349 01 STŘÍBRO
www.stribrsky-region.cz
Předseda DSO SR: Ing. Václav Votava,
kontakt: starosta@mustribro.cz, tel: 374 801 101
1. místopředseda DSO SR: František Trhlík
2. místopředseda DSO SR: Václav Uhlíř

