Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období 2016 – 2021

Prioritní osa 1 (PO 1):
Infrastruktura a životní prostředí
Oblast

Opatření

1.1.

Zlepšení stavu
komunikací v
obci

Doprava a
komunikace

Snížení
negativních
vlivů dopravy
na život v obci

Typy aktivit

-

Rekonstrukce a opravy silničních komunikací nacházejících se v katastru obce, vč. řešení rizikových míst

-

projednávání opatření vedoucích ke snížení koncentrace dopravy v obci (silnice I/14), změna značení a
organizace dopravy na průjezdních obecních komunikacích, kroky směřující k odvedení průjezdní
dopravy mimo obecní komunikace, apod.
řešení parkování zejména v centru obce a podél průjezdných obecních komunikací
projednávání a účast na realizaci cyklostezek a cyklotras

-

Bezpečnost
dopravy

-

1.2.
Technická
infrastruktura

Modernizace a
dobudování sítí
základní
technické
infrastruktury

-

výstavba a rekonstrukce chodníků, opatření k oddělení pěší a motorové dopravy
příprava plánu mobility a realizace bezbariérových řešení v dopravě a dalších opatření pro osoby se
zvláštními potřebami (pro zrakově nebo jinak tělesně postižené)
realizace opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti dopravy (dopravní značení, řešení
bezpečnostních závad na komunikacích v obci: místa pro přecházení a jejich nasvětlení, výjezdy
z obecních komunikací a prostor, křižovatky)

projednání a příprava realizace kanalizační sítě ve vhodných částech obce
projednání a realizace výstavby obecní ČOV nebo napojení kanalizační sítě na kanalizační síť jiné obce
dokončení napojení obyvatel a domů ve městě na vodovod
projednání plynofikace obce

Role obce
realizační,
motivační

realizační,
motivační

realizační,
motivační

realizační,
motivační
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1.3.
Životní
prostředí

Rozšíření separace
odpadu, nákup
techniky

-

zajištění potřebné infrastruktury pro sběr tříděného odpad, vč. nádob na specifické druhy odpadu
(bioodpad, textil, nebezpečný odpad apod.) a zajištění jeho dostatečného svozu
realizace sběrného místa
realizace nákupu komunální techniky

-

likvidace skládek na území obce

Snížení emisní
zátěže ze
stacionárních
zdrojů

-

snížení energetické náročnosti budov v obci - veřejných obecních objektů, objektů pro bydlení
přechod na ekologičtější formy vytápění nahrazením neekologických zdrojů, vč. využití obnovitelných
zdrojů pro výrobu energie na vytápění objektů všech typů

Zlepšení stavu
krajiny a eliminace
environmentálních
rizik

-

dokončení pozemkových úprav v území a snížení ohroženosti pozemků vodní erozí
realizace opatření eliminující povodňové riziko a jeho dopady

Environmentální
vzdělávání a
povědomí
obyvatel

-

zavedení a využívání platforem a kanálů pro poskytování informací o stavu ŽP v obci jeho obyvatelům
opatření k zapojení obyvatel do ochrany životního prostředí obce a jeho zlepšení, vč. využití potenciálu
dobrovolnictví
projednání a účast na realizaci osvětových opatření směřujících k zvýšení povědomí obyvatel o ochraně
životního prostředí a udržitelném způsobu života, vč. zapojení NNO a dalších organizací v oboru životního
prostředí

Ekologická zátěž

realizační

realizační

realizační,
motivační

realizační

-

realizační,
motivační

Prioritní osa 2 (PO 2):
Hospodářský rozvoj obce
2.1.
Zaměstnanost

Sociální podnikání
a jiné formy
směřující k vyšší
ekonomické
aktivitě
znevýhodněných
skupin obyvatel

-

podpora flexibilních forem organizace práce a sladění pracovního a rodinného života (např. organizačními
úpravami v rámci MŠ)

motivační,
realizační
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2.2.

Podnikatelská
infrastruktura

-

investiční příprava pro umístění podnikatelských aktivit v případě reálných očekávání jejich využití
podnikateli
podpora ekologizace podnikání ve městě, zejména výrobních procesů
podpora využití opuštěných areálů pro podnikatelské záměry

Atraktivní
podnikatelské
prostředí

-

propagace obce jako možné podnikatelské destinace
propojování informovanosti o obci s produkty místních podnikatelů

Služby a
maloobchod

-

vytváření podmínek pro zvýšení vybavenosti obce maloobchodem a službami, vč. podpory prodeje
místních a produktů

-

propagace turisticky významných míst obce a jejího nejbližšího okolí
větší využití tradičních akcí v cestovním ruchu v nejbližším okolí obce (festivaly = Mezinárodní folklorní
festival, Jiráskův Hronov, apod.)
intenzivní využívání služeb propagačních společností k propagaci obce

Podpora
podnikání v obci

-

realizační,
motivační

realizační

motivační

Cestovní ruch

-

realizační,
motivační

Prioritní osa 3 (PO 3):
Kvalitní život v obci
3.1.

Kvalitnější a
přívětivější veřejný
prostor

Občanská
vybavenost a
prostředí obce

realizační
-

-

revitalizace veřejných prostranství, vč. zlepšení vzhledu a uspořádání centra obce
revitalizace a údržba zeleně v obci, údržba a rozšiřování odpočinkových veřejných prostranství v obci (vč.
dětských aj. hřišť)
zajištění údržby veřejných prostranství a míst (vč. úklidu chodníků a zastávek AD, potřebného množství
nádob na odpad apod.)
rozšiřování bezbariérovosti veřejných, případně dalších budov sloužících veřejnosti

-

podpora terénních a ambulantních služeb poskytovaných pro obyvatele obce
vytvoření nástrojů a mechanismů práce s dobrovolníky a využití potenciálu v oblasti dobrovolnictví

-

Sociální služby
3.2.
Veřejné služby

realizační,
motivační
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Školství
-

zlepšení úrovně zázemí pro poskytování vzdělávání:
= udržení a zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání
= úpravy budov a učeben a jejich vybavení

-

zajištění součinnosti s Policií ČR při konání v obci (namátkové a dopravní kontroly)
projednání působení městské policie (některého sousedního města)
technická opatření směřující se zvýšení bezpečnosti v obci (zlepšení veřejného osvětlení – opravy,
rekonstrukce)
podpora činnosti Sboru dobrovolných hasičů v obci (obnova hasičského vybavení, nákup nové techniky
podpora ve vzdělávání atd.)

Bezpečnost v obci

-

3.3.
Dostupné
bydlení

Podpora
organizací obč.
společnosti
poskytujících
veřejné služby
Příprava lokalit
pro bytovou
výstavbu
Zvyšování kvality a
dostupnosti
podporovaného
bydlení
Údržba a zlepšení
bytového fondu

3.4.

Kulturní a
společenský život
obce

Kultura, sport,
volný čas
Sportovní,

-

podpora mechanismů pro efektivní spolupráci obce s neziskovými aj. organizacemi zajišťujícími veřejné
služby
propagace činnosti neziskových aj. organizací poskytujících veřejné služby a jejich přínosu pro obec a její
obyvatele

realizační,
motivační

realizační,
motivační

realizační,
motivační

realizační
-

vytváření příznivých podmínek pro rozvoj bytové výstavby v obci
investiční příprava ploch pro bydlení

-

podpora startovacího bydlení
podpora a projednávání rozšíření kapacity domu s pečovatelskou službou (bydlení pro seniory –
v okolních městech)

-

péče o obecní byty

-

podpora a propagace tradičních významných kulturních akcí v okolí obce
rekonstrukce, modernizace a údržba zařízení pro kulturní a společenské aktivity (víceúčelová budova)
zlepšení stavu objektů využívaných pro spolkové a komunitní aktivity (klubovna)

realizační

realizační

realizační,
motivační

realizační,
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volnočasové a
další obecně
prospěšné aktivity

-

zlepšení stavu veřejných sportovišť a jejich vybavenosti
rozšíření infrastruktury pro sport a volný čas
podpora dobrovolnictví v oblasti sportovních, volnočasových a dalších obecně prospěšných aktivit

motivační

Prioritní osa 4 (PO 4):
Správa obce
4.1.
Strategické
řízení obce

Strategické řízení
obce

realizační
-

-

4.2.
Posilování
vnějších
funkcí obce

Posilování vnějších
funkcí obce

posílení role strategického řízení a plánování:
= zpracování, monitoring a aktualizace strategického plánu rozvoje obce, vč. nastavení mechanismů
zapojení samosprávy a klíčových aktérů do těchto procesů
= zpracování oborových koncepcí a jejich provázání se strategickým plánem rozvoje obce
= nastavení vazeb strategického plánu rozvoje obce, oborových koncepcí a akčních rozvojových plánů na
investiční a rozpočtovou politiku obce
provádění účinného systému dalšího vzdělávání úředníků, zaměstnanců obce a zaměstnanců organizací
zřízených obcí
zlepšení podmínek pro získávání externích zdrojů (zejména dotací) obcí a v obci působícími subjekty (vč.
podnikatelů, NNO)

-

zapojování obce do mezinárodní (přeshraniční) spolupráce a posilování partnerství s obcemi v ČR i
zahraničí (výměna zkušeností, propagace, společné projekty, spolupráce v mikroregionu, apod.)

-

nastavení či zlepšení kanálů a platforem pro pravidelné informování široké veřejnosti o záměrech obce
realizace nástrojů směřujících k vyššímu zapojení obyvatel do rozvoje obce

Otevřený úřad
4.3.
Otevřený úřad

realizační,
motivační

realizační

