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Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne
29.10.2003 po číslem usnesení 60/03.
Tato aktualizace byla schválena ZO dne

Přístup ke strategii místního programu obnovy venkova
A. Využití dotačních programů
B. Komunikace s občany, internetové stránky obce
C. Odborné a poznávací semináře starostů a dalších zástupců obce

Priorita 1. Technická a dopravní infrastruktura
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod
Zásobování obcí vodou, vodní zdroje
Rekonstrukce a dostavba místních komunikací
Doplňující dopravní infrastruktura – vybudování autobusových zastávek
Oprava hasičské zbrojnice
Oprava veřejného osvětlení
Bezdrátový rozhlas do místních částí

Priorita 2. Školství
A. Vybudování mateřské školy

Priorita 3. Bydlení
A. Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
B. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu
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Priorita 4. Životní prostředí
A. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu
B. Revitalizace hydrologického režimu krajiny
C. Péče o pozitivní vzhled obcí, architektonický řád

Priorita 5. Cestovní ruch
A. Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, včetně doprovodného zázemí
B. Zázemí turistického ruchu, ubytovacích zařízení

Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života
A. Výstavba a modernizace sportovišť, podpora sportovních aktivit
B. Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí
C. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti zájmových spolků

Priorita 7. Senioři
A. Péče o starší spoluobčany

Přístup ke strategii rozvoje
Předmět, cíl aktivity
Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji obci (naplňování strategie) je
nutné, aby řízení všech těchto kroků byla od počátku vedena efektivně a cíleně. Předpokladem pro
zajištění informovanosti, zahájení přípravy i úspěšného předkládání rozvojových záměrů nebo vlastního
naplnění strategie, alespoň na základě zkušeností jiných obcí, je pozice obecního zastupitelstva obce,
případně určeného pracovníka z obecního zastupitelstva. Toto zastupitelstvo je odpovědné za zahájení
realizace priorit, opatření a aktivit navrhovaných ve strategii obce. ZO dbá na přípravu podkladových
materiálů a zpracovávání projektů pro žádosti o dotace z kraje, národních ministerstev i Evropské unie.
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Priorita 1. Technická a dopravní infrastruktura

A. Dobudování kanalizace a čistírny odpadních vod
Předmět, cíl aktivity
Předmětem je zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod – vyřešení problematiky odkanalizovaní a
čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení technických standardů a právních nařízení.
Oprava, úpravy a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí, dostavba a vybudování
nových, jednotných i oddílných stokových sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na
ČOV.

B. Zásobování obcí vodou, vodní zdroje
Předmět, cíl aktivity
Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele ze zabezpečených a sledovaných zdrojů a její rozvedení ke
všem místům potenciálních odběrů v požadovaném množství při dodržení obvyklých vlastností dodávky
je základním požadavkem vybavenosti sídla pro kvalitní a spokojené bydlení občanů. Obnova a
rekonstrukce vodních zdrojů, vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů
k sídlům.
Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu.
Kvalitní pitná voda všem domácnostem v dostatečném množství přiměřenému tlaku dodávky a
požadované normové jakosti.

C. Rekonstrukce a dostavba místních komunikací

Předmět, cíl aktivity
Opravy komunikací byly řazeny u více obcí mezi důležité priority. Předmětem aktivity je tedy oprava
místních komunikací IV. třídy zvláště v zastavěných územních sídlech obce. Nezbytné jsou i
rekonstrukce a obnovy dalších okresních silnic nižších tříd (III.) v obci.
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Oprava a dostavba místních komunikací, oprava a dobudování místních komunikací pro pěší
(chodníků), zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěných územích sídel, zvýšení bezpečnosti na
místních komunikacích pro pěší, a to vše v souvislosti s rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras.

D. Doplňující dopravní infrastruktura

Předmět, cíl aktivity
Předmětem je dobudování a rekonstrukce autobusových zastávek, dostavba parkovacích a dalších
manipulačních ploch v centrech sídel obce – doprava v klidu. Obnova, úprava a doplnění dopravního a
směrového značení a doplnění obecního mobiliáře.

E. Oprava hasičské zbrojnice
Předmět, cíl aktivity
Předmětem je rekonstrukce hasičské zbrojnice v zámeckém areálu a dalších manipulačních ploch
sloužící pro výjezdy aut a manipulaci s hasičským zařízením.

F. Oprava veřejného osvětlení
Předmět, cíl aktivity
Předmětem je rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení v místech, kde tato oprava ještě neproběhla.
Opravy mají zabezpečit výborný stav sloupů a svítidel, snížení energetické náročnosti VO v jednotlivých
obcích, zajistit bezpečnost na přilehlých chodnících a komunikací.

G. Bezdrátový rozhlas do místních částí
Předmět, cíl aktivity
Předmětem je dobudování bezdrátového rozhlasu ve všech našich místních částí, a tím zajistit
informovanost občanů o dění v obci a zajistit dostupnost informací při krizových situacích v obci.

Obec Tršice

4

1.Aktualizace místního programu obnovy vesnice

Priorita 2. Školství
A. Vybudování mateřské školky
Předmět, cíl aktivity
Předmět je vybudování mateřské školy v obci. Umístění dětí předškolního věku v součastné
době probíhá mimo území naší obce. Vzhledem k tomu, že naše děti nejsou umisťovány do
mateřských škol z důvodů malých kapacit je nutné vybudovat mateřskou školku na území
naší obce.

Priorita 3. Bydlení

A. Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
Předmět, cíl aktivity
Obec patří mezi velmi atraktivní z pohledu zájmu o bydlení.
Cílem je pokračování ve vytváření a vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou
individuální výstavbu, jako předpokladu pro další rozvoj bydlení a života v obcích.
Připravené pozemky, stavební parcely, jejich „zasíťování“. S tímto souvisí i provedení nezbytných změn
územně plánovací dokumentace.

B. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu
Předmět, cíl aktivity
Modernizace stávajícího bytového fondu – přiměřeným „nátlakem“, přesvědčením, respektive pomocí
vedení obcí místním obyvatelům přispět k modernizaci a revitalizaci domů i jiných nemovitostí. Jednotná
pravidla, program podpory ze strany samosprávy pro místní občany, kteří chtějí modernizovat, případně
i architektonicky sladit své domy a nemovitosti - zlepšení architektonického vzhledu obcí.
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Priorita 4. Životní prostředí

A. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

Předmět, cíl aktivity
Území obce je ovlivněno zemědělskou produkcí, v minulosti poškozeno intenzifikací zemědělství. Došlo
k redukci prvků zabezpečujících ekologickou stabilitu krajiny, ochranu proti erozi, a celkově bylo
změněno měřítko krajiny a krajinná matrice. Je nutné obnovení a doplnění přírodních biocenter a
biokoridorů, remízků, rozptýlené krajinné zeleně, alejí a doprovodné zeleně vodních toků, cest apod.
Obnova původní krajinné matrice dle historických podkladů (map, leteckých snímků), obnova
prostupnosti krajiny, boží muka, smírčí kameny, památné stromy. Rekonstrukcí, obnovou, či novou
výsadbou dojde ke zlepšení estetického obrazu krajin, ochraně zemědělských pozemků před erozí
vodní i větrnou, a v neposlední řadě též ke zlepšení ekologické stability jinak intenzívně zemědělské
krajiny.

B. Revitalizace hydrologického režimu krajiny
Předmět, cíl aktivity
Revitalizace přirozené funkce toků, protierozní opatření, doplnění břehových a doprovodných porostů
vodních toků a rybníků, odbahnění rybníků, rekonstrukce technických prvků,zajistit projektové
dokumentace a návrhy financování.

C. Péče o pozitivní vzhled obcí, architektonický řád,
Předmět, cíl aktivity
Zlepšení tváře, upravenosti a celkového pořádku na obcích spočívá v zamyšlení se nad nedostatky v
neupravenosti společných prostor a budov ve vlastnictví obcí, ale i nad nemovitostmi v majetku každého
občana. Významnou roli zde může sehrát obec v aktivní spolupráci s příslušným stavební úřadem.
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Předmětem budou aktivity směřující k zlepšení vzhledu a čistoty obcí, tak aby vzniklo příjemné prostředí
pro život, ale i otázka zavedení funkce “obecního architekta”.
Obnova veřejné zeleně, výsadba alejí, případně skupin stromů podél polních cest, realizace menších
remízků u křižovatek polních cest, péče o stávající výsadbu. Stabilizace ekologických funkcí celého
území, využití zeleně jako protihlukové bariéry.

Priorita 5. Cestovní ruch

A. Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, včetně doprovodného zázemí
Předmět, cíl aktivity
V rámci celkového záměru podpory rozvoje turistického ruchu v mikroregionu Bystřička může být jedním
ze základních kroků další pokračování výstavby značených regionálních a místních cyklistických
komunikací (cyklotras i cyklostezek) a tras pro pěší turistiku v návaznosti na celou oblast regionu
Střední Moravy.
S tím úzce souvisí i revize stávajících tras, jejich značení, poskytování informací o obcích a jiných
místních zajímavostech, vydání informační brožury, propagaci a marketing nabízených služeb a další
obdobné aktivity.

C. Zázemí turistického ruchu, ubytovací zařízení
Předmět, cíl aktivity
V obci schází dostatečné ubytovací kapacity. Jedná se částečně o uzavřený kruh – bez možnosti
ubytování není možné očekávat „vícedenní“ turisty a naopak bez návštěvníků není reálná návratnost
investice do vybudování ubytovny nebo penzionu.
Ze strany obce se bude jednat zejména o vytvoření podmínek pro investory, není reálné předpokládat,
že by byl projekt připraven a realizován samotnou obcí. Předpokladem pro rozšiřování nabídky
ubytování je z pohledu podnikatelů standardní finanční a ekonomická návratnost této investice.
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Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

A. Výstavba a modernizace sportovišť, podpora sportovních aktivit

Předmět, cíl aktivity
Výstavba nových, respektive rozšíření a modernizace stávajících areálů, hřišť, kurtů, dětských koutků.
Otevřené a udržované areály / jejich správa, návštěvní hodiny, fungující sociální zázemí, půjčovny
sportovních potřeb, apod.

B. Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí

Předmět, cíl aktivity
Zde je možné zahrnout veškeré připravované a plánované projekty obcí, které se týkají výstavby,
rekonstrukce, obnovy, oprav obecního úřadu, kulturního domu, škol, sportovních areálů, knihovny,
dalších obdobných zařízení.
Cílem je rovněž inventarizace, údržba a opravy nemovitých kulturní, historických i církevních památek,
záchrana ohrožených. Obnovení a podpora lidových tradic s památkami spojených.
Připravené projekty rekonstrukcí a modernizací, opět potenciální možnost podání projektů do vhodných
programů ke spolufinancování.
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C. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti zájmových spolků

Předmět, cíl aktivity
Předmětem aktivity je podpora činnosti místních zájmových spolků, vzájemná koordinace aktivit i
například příprava vhodných společných projektů.
Komplexní přehled pořádaných akcí kulturního, společenského a sportovního charakteru, z nichž
některé mohou být podpořeny a prezentovány i jako akce mikroregionu Bystřička. Prezentace
pravidelně zveřejňovaná v regionálním tisku, internetových stránkách, rozhlase – soukromá rádia,
lokální televizní vysílání apod.

Priorita 7. Senioři

A. Péče o starší spoluobčany

Předmět, cíl aktivity
Předmětem kvalitní úroveň života seniorů v obci, kterou lze dalšími aktivitami typu denní stacionář pro
místní staré občany, rozšiřování existující péče v rámci rozvážky jídla, programy kulturního a
společenského charakteru, podpora činnosti klubů seniorů apod. Vybudovat dům seniorů. V tomto
případě podporovat i soukromé developery nebo firmy, které mají o danou problematiku zájem.

Obec Tršice

9

