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Obec Želnava
Počet obyvatel (2013): 113
Katastrální plocha (ha): 2 711
Počet místních částí: 3
Názvy místních částí: Slunečná, Záhvozdí, Želnava
www.zelnava.cz
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Krátce z historie obce:
Německý název obce Salnau pochází ze staroněmeckého Seldner-Söllner, označení
pro osobu postavením mezi sedlákem a domkářem.
První zmínky o obci se datují do roku 1393 ( tehdy jako Seldinow). Počátky obce jsou
spojeny s aktivitami cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna, který na území
vyšehradského probořství založil do pol. 14. stol. 23 osad, mj. i šest tzv. „želnavských
obcí“: Želnava, Slunečná, Pěkná, Bělá, Záhvozdí a Purgstall. Tato skutečnost byla
příčinou pozdějších sporů mezi zlatokorunským klášterem a Vyšehradem. V 60.
létech 14. stol. vzniká hrad Waltershausen, který měl na dominantním kopci mezi
Želnavou a Pernekem chránit Vyšehradem obsazené zlatokorunské osady. Papežský
auditor však r. 1393 přiřkl „želnavské obce“ s konečnou platností Zlaté Koruně. Hrad
tak ztrácí svůj obranný význam a jeho další osud je spojen spíše se správou okolního
klášterního území. Počátkem 16. stol. je však již opuštěn.
Další osud Želnavy je spojen od počátku 16. stol. s vládou Rožmberků. „Želnavské
vesnice“ postupně trpěly při tažení husitských vojsk, později vojsk švédských za
třicetileté války, další utrpení přinesly mor a hladomor koncem 17. stol.
Samotná obec Želnava postupně nabývala na významu. O jejím postavení v rámci
tzv. „želnavské rychty“ koncem 19. stol. svědčí existence školy, lékařů, spořitelny,
pošty, ubytovacích hostinců, ale také např. i smyčcové a dechové hudby.
Zlomem v historii obce byla léta 1945-6, kdy byla v rámci Benešových dekretů
odsunuta převážná část původního obyvatelstva. V dalším období došlo k
významnému úpadku obce, který postupně ožívá teprve se zpřístupněním
příhraničního prostoru a rozvojem cestovního ruchu v této oblasti po r. 1989.
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)

Dominantou obce Želnava je původně gotický kostel sv. Jakuba ze 14 stol.. Poprvé je
písemně připomínán v roce 1395. Z této doby se zachovala kostelní věž, ostatní části
kostela prošly barokní přestavbou počátkem 18. stol., byl kostel rozšířen a téměř
zcela nově vystavěn. Vyřezávaný barokní oltář připomíná světce, kterému byl kostel
zasvěcen. V interiéru kostela zaujme návštěvníky majestátný dvoupatrový dřevěný
kůr z r. 1834 s historickými varhany. Ke kostelu přiléhá starý hřbitov, kde na jednotlivé
hroby nebyly umisťovány klasické kamenné náhrobky, ale tepané železné kříže.
Další zajímavosti: Zděný vodojem na návsi je od roku 1963 kulturní a technická
památka, jihovýchodně od Želnavy na území vojenského újezdu se nachází Hrad
(jinak též Hradiště)- pozůstatky středověkého hrádku Hausberk. Přírodní památkou je
Vltavský luh a Rašeliniště Houska (51 ha) - při ústí Vltavy do Lipenské přehrady rašeliniště s porostem borovice blatky, které leží v I. zóně Národního parku Šumava.
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Služby pro turisty


Ubytování
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám

Obyvatelstvo dle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více
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Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více

CELKEM
13
7
11
17
11
22
12
5
6
4

MUŽI
9
6
7
7
8
12
9
2
3
-

ŽENY
4
1
4
10
3
10
3
3
3
4

Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

·
vyšší
odborné vzdělání
·
nástavbové
studium
·
úplné
střední (s
maturitou)

·

Obyvatelstvo dle vzdělání
·

vysokoškolsk
é

·

bez vzdělání

·

základní
včetně
neukončeného

střední vč.
vyučení (bez
maturity)
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Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
96
Dosažený stupeň vzdělání:
2
 bez vzdělání
34
 základní včetně neukončeného
36
 střední vč. vyučení (bez maturity)
9
 úplné střední (s maturitou)
 nástavbové studium
 vyšší odborné vzdělání
6
 vysokoškolské

MUŽI
55

ŽENY
41

1
12
26
5
4

1
22
10
4
2

Zdroj: vdb.czso.cz
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

50

29

21

Zaměstnaní

44

26

18

32

17

15

Zaměstnavatelé

-

-

-

Pracující na vlastní účet

9

7

2

Pracující důchodci

3

1

2

Ženy na mateřské dovolení

-

-

-

Nezaměstnaní

6

3

3

51

30

21

Nepracující důchodci

29

14

15

Žáci, studenti, učni

13

12

1

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

8

5

3

Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2012
25

RES - právní forma
– Živnostníci – rok
2008

RES - právní forma
– Živnostníci – rok
2012

20

11

15

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
2

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

2

1

2

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Želnava

0

2

0

0

ŽELNAVA

RES Hromadná
Ubytování,
ubytovací
stravování a
zařízení pohostinství
ostatní
– rok 2012
0
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

Želnava

15,6

18,8

29

23,2

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Počet uchazečů
- celkem – rok
2011

Želnava

16

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2011
celkem –
rok 2011
rok 2011
rok 2011
rok 2011

1

5

0

0

10

10
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz

32
22
3
8
11
10
10

CYKLODOPRAVA
NEBEZPEČNÉ ÚSEKY ORP PRACHATICE
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Cyklodoprava

Typ komunikace
Obec

2

Želnava

3

Povrch cyklotrasy
4

5
1,013

D

E
0,771

A

D
1,784

Komunikace
Kód

Název

Q Chybějící hodnota!
A Jízdní pruh pro cyklisty
B Stezka pro cyklisty
Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným
C provozem
Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným
D provozem
E Komunikace vyznačená dopravní značkou B11
F Pěší a obytná zóna
1 Komunikace I. třídy
2 Komunikace II. třídy
3 Komunikace III. třídy
4 Komunikace místní
5 Komunikace účelová

ŽELNAVA

H J P Délka (km)
1,784
Povrch

Kód

Název

Q Chybějící hodnota!
A Asfalt
D Dláždění
P Zpevněný štěrk
Jiný zpevněný
J povrch
H Nezpevněný povrch
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

Biofarma-penzion Slunečná

Slunečná 3, Želnava

Penzion Siesta

Želnava 5

Penzion Jana

Želnava

Chalupa Na Peci
Ivona Kolnerová
Fara

Želnava 42
Záhvozdí

celoroční
provoz
celoroční
provoz
celoroční
provoz

50
25

13

ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca 100 lůžek

ZŠ a MŠ - 0
Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:
V obci nepracují aktivně žádné kroužky ani spolky, kulturní a společenský život se začíná
rozvíjet v posledním období. V obci není škola a tak akce organizuje většinou obec. Jedná se
o akce pro děti, sportovní akce zajišťování obědů pro seniory, dětský den, mikulášskou
nadílku apod.

Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře

Farní kostel, zasvěcený sv. Jakubu staršímu,
V Záhvozdí - Uhlíkově se nachází nově zrekonstruovaná lesovna , schwarzenberská
fořtovna z počátku minulého století.
Biofarma Slunečná
Klubovna v objektu obecního úřadu

ŽELNAVA
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře
Obec se nachází na hranici Národního parku Šumava
A.S.A. České Budějovice - provozovna Frymburk zabezpečuje pro oblast Lipenska a
přilehlých obcí svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a
odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování.
Komunitní kompostárna
V oblasti zkvalitnění ochrany a obnovy kulturní krajiny byly stanoveny tyto hlavní priority:
- V rámci pozemkových úprav obnovovat zaniklé polní cesty,
- Likvidovat divoké a nepovolené skládky a předcházet jejich vzniku,
- Upravit celkový vzhled návsi s ohledem na vesnický ráz
- Obstarávat obnovu a úpravu zeleně v jednotlivých místech ve smyslu architektonických
řešení
úprav centrálních prostranství, vysadit listnaté stromy podél místních komunikací,
- Provádět zdravotní péči o staré vzrostlé a památné stromy,
- Zabránit růstu nežádoucí vegetace na veřejných prostranstvích
Kanalizace
Obec Želnava má vybudovanou částečnou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena
asi polovina zástavby. Takto svedené odpadní vody jsou přiváděny na mechanicko –
biologickou čistírnu odpadních vod. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a
systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. Vyčištěné odpadní vody odtékají do
potoka Křepička. Okolo čistírny není vyhlášeno pásmo ochrany prostředí.
Osada Slunečná ani osada Záhvozdí nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné
kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na
zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do
recipientu nebo podmoku. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a
propustků do recipientu.
V osadě Uhlíkov je pro myslivnu a blízký objekt vybudována splašková kanalizace s
čistírnou odpadních vod. Odtok vyčištěné vody je do zatrubněného melioračního kanálu a
následně do Vltavy. ČOV je oplocena. Ochranné pásmo prostředí není vyhlášeno.
Stávající odkanalizování obce Želnava vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno.
Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným
objektům (hlavně jihovýchodní část obce). Doporučuje se novou kanalizaci řešit jako
oddílnou. Odpadní vody z navrhované zástavby na severním okraji obce bude nutno
přečerpávat.
Okolo ČOV je potřeba vyhlásit pásmo ochrany prostředí.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje nedoporučuje v osadě
Slunečná i Záhvozdí výstavbu kanalizačních sítí a ČOV.
Individuální odkanalizování a čištění odpadních vod v osadě Uhlíkov vyhovuje.
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Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice; kalendář
obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace

Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko
Partnerská obec: Oberschwarzenberg

Nejvýznamnější kulturně společenské akce:
-Postupně obnovovat a rozšiřovat tradice spojené s historickými a kulturními prameny obce,
-Vytvářet kvalitní zázemí pro konání kulturně společenských akcí v obci, pozitivně reagovat na zájem
ze strany občanů
- Pořádat alespoň 1x ročně setkání důchodců, zajišťovat účast představitelů obce při oslavách
životních jubileí občanů,
- Zajistit organizaci akcí
a) dětský karneval,
b) lampiónový průvod, pálení čarodějnic,
c) stavění máje
d) taneční zábava,
e) oslava Mezinárodního dne dětí – dětský sportovní den
- Přispíváme obci Nová Pec kde s naše děti zúčastňují dětského dne (Pohádkový les)
f) mikulášská nadílka
g) zdobení vánočního stromu
h)turnaj v tlučení špačků

ŽELNAVA
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Rozpočet obce v roce 2014; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
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ODVĚTVOVÝ ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET PRO VÝDAJE - Obec Želnava

Obec / Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf

Obec Želnava
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Služby pro obyvatelstvo
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Ochrana životního prostředí
Tělovýchova a zájmová činnost
Vzdělávání a školské služby
Všeobecná veřejná správa a služby

Schválený
rozpočet
(v Kč)

Rozpočet
po Skutečnost
změnách
(v Kč)
(v Kč)

2 343 350

5 746 260

5 737 016

162 550

115 013

114 510

1 260 000

4 622 908

4 617 948

483 000

3 141 333

3 139 309

44 000

37 711

36 409

663 000

1 440 766

1 439 132

0

3 098

3 098

70 000

0

0

920 800

1 008 339

1 004 558

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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VNITŘNÍ DLUH OBCE -

Vnitřní dluh je takový závazek, kdy stát, obec či jiná veřejnoprávní korporace
dluží sama sobě (resp. mezi sebou). Tento dluh nemusí být nutně pouze kapitálového charakteru (např. peněžní),
ale i ve formě neprovedených investic, které ohrožují nebo limitují využívání veřejné infrastruktury.
Ty v českém prostředí definuje veřejnou infrastrukturu stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.).
Podle tohoto zákona jsou veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to:
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi
souvisejících zařízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu
(školy), sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu (kulturní domy), veřejnou správu (obecní
úřady), ochranu obyvatelstva (hasičské zbrojnice, apod.); Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky
4. veřejné prostranství,
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu[1]
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)

Zásobník projektů I.:
1) KRONIKA
-Digitalizace a zpřístupnění na webu obce
2) OBECNÍ ZNAK A PRAPOR
-Zajištění výroby ručně šitého praporu
3) OBECNÍ KNIHOVNA
-Obnovit místní knihovnu a spojit s přístupem veřejnosti na internet
4) PREZENTACE OBCE NA VEŘEJNOSTI
-Zajistit propagaci a prezentaci obce zejména při využití internetu, prostřednictvím
Mikroregionu HVB a ostatních sdružení, kde je obec členem
-Pravidelně aktualizovat internetové stránky obce
5) ČINNOST DOBROVOLNÝCH SPOLKŮ
-Pokusit se o založení dobrovolných hasičů ve spolupráci se sousední obcí
-Založit dětský rybářský kroužek
B) Rozvoj hospodářství v obci, podnikání v obci, cestovní ruch
V oblasti rozvoje hospodářství v obci byly stanoveny tyto hlavní priority:
- Zkoordinovat návaznost autobusové dopravy, především spojů „ školní linky“
- Podpora rozvoje drobného podnikání, rozšíření nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu, a to
zejména podpora výstavby potřebné infrastruktury k pozemkům určeným pro drobnou výrobu
- Pronájem stávajících funkčně nevyužitých nebytových prostor obce pro podnikání zejména v oblasti
služeb, zajistit potřebnou součinnost obce při vytváření vhodného prostředí pro zájemce o rozvíjení
podnikatelské činnosti v obci a s případnými investory.
- Vytváření podmínek pro veřejně prospěšné práce, podpora obecních zaměstnanců
- Podporovat rozvoj turistického ruchu budováním místních turistických stezek,
- Podporovat výstavbu cyklistických stezek v návaznosti na cyklotrasy v NP a CHKO Šumava
- Začlenit kulturní a společenské akce do regionálních přehledů, propagace obce
- Vybudovat turistická odpočívadla, instalace turistických map
- Usilovat o otevření (vybudování) naučné stezky
- Obnova poutního místa
- Podílet se na rozvoji lyžařské turistiky, hipoturistiky a cykloturistiky v regionu v rámci členství
v Mikroregionu Horní Vltava Boubínsko.
C) Obnova a udržování venkovské zástavby
V oblasti obnovy a udržování venkovské zástavby byly stanoveny tyto hlavní priority:
- V souladu se stavebním zákonem pořídit do konce roku 2015 nový územní plán
- Pravidelně jednat s majiteli zanedbaných staveb a přimět je k opravám,
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- Dbát na dodržování architektonických zásad daných urbanistickým a územním plánem pro zástavbu
a úpravy venkovních prostor, dbát na zachování venkovského rázu nových staveb i při
rekonstrukcích staveb již existujících,
D) Úprava veřejných prostranství
V oblasti úpravy veřejných prostranství byly stanoveny tyto hlavní priority:
1)TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
- Zajištění technické vybavenosti obecního majetku pro úpravu a údržbu veřejných prostranstvíčástečně.
- Vybudování garážového stání pro techniku ( traktor, malotraktor, sekačky, zametače, atd.)-částečně.
- Vybudování skladového místa pro elektro odpad, keramický odpad, ( wc, umyvadla atd.)- částečně.
2)VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
- Zajištění lidských zdrojů a služeb pro úpravu a údržbu veřejných prostranství v obci.
- Zajistit květinovou výzdobu a okrasné zeleně
- Dokončit úpravu veřejného prostranství u bytovek, chodníky, odpočinková místa, dětské hřiště,částečně.
E) Zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury
V oblasti úpravy občanské vybavenosti a technické infrastruktury byly stanoveny tyto hlavní priority:
- Zajišťovat pravidelnou údržbu veřejného osvětlení
- Připravit projekt na dořešení napojení objektů v obci na kanalizační řád
- Připravit rekonstrukci vodovodní přípojky, obecního vodojemu
- Zajistit průběžně opravu poničených komunikací
- Vybudovat asfaltový povrch k objektům trvale bydlících občanů
- Zajistit zapojení obce do projektu mikroregionu na vybavení obcí komunální technikou a
mobiliářem veřejného prostranství
- Dokončit opravu budovy obecního úřadu – víceúčelové zařízení – knihovna- obecní úřad-částečně.
- Při úpravách objektů ve vlastnictví obce a jejich provozování pamatovat na snižování energetické
náročnosti, přednostně zavádět ekologické vytápění
- Podporovat třídění odpadu, zajistit mobilní sběrný dvůr pro občany obce na nebezpečný a
objemný odpad, železný šrot
-Zateplení bytových domů 11,12,13.
F) Ochrana a obnova kulturní krajiny
V oblasti zkvalitnění ochrany a obnovy kulturní krajiny byly stanoveny tyto hlavní priority:
- V rámci pozemkových úprav obnovovat zaniklé polní cesty,
- Likvidovat divoké a nepovolené skládky a předcházet jejich vzniku,
- Upravit celkový vzhled návsi s ohledem na vesnický ráz- částečně.
- Obstarávat obnovu a úpravu zeleně v jednotlivých místech ve smyslu architektonických řešení
úprav centrálních prostranství, vysadit listnaté stromy podél místních komunikací,
- Provádět zdravotní péči o staré vzrostlé a památné stromy,
- Zabránit růstu nežádoucí vegetace na veřejných prostranstvích



Zásobník projektů II.:
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