Vize rozvoje obce Husinec do roku 2028

Strategický rozvojový
plán obce Husinec
Jak budeme v Husinci žít za 10 let? Vyjádřete se k návrhu budoucího
směřování rozvoje obce a konkrétních záměrů.
Milí spoluobčané, od jara 2017 probíhají práce na přípravě dlouhodobého plánu
rozvoje naší obce do roku 2028, který nahradí strategický plán zpracovaný pro
období 2008–2018. Rozvojový plán formuluje strategii rozvoje naší komunity a jejího fungování, a i když není právně závazným dokumentem, schvaluje ho zastupitelstvo obce a stává se důležitým nástrojem řízení. Znamená to, že k jeho záměrům
a prioritám se, mimo jiné, bude přihlížet při sestavování rozpočtu obce a přípravě
investičních akcí.
Zpracování rozvojového plánu předcházely dotazníkový průzkum (v prosinci 2016)
a veřejné setkání občanů (v lednu 2017). Obě akce byly vedeny snahou dát obyvatelům
Husince a Řeže prostor pro vyjádření názoru na další rozvoj obce a tyto názory následně
také byly zohledněny při tvorbě nového strategického plánu obce. V první fázi přípravy byl
zpracován podrobný profil obce, který obsahuje popis současného stavu v zásadních oblastech fungování a života obce. Součástí analytických prací bylo také zpracování tzv.
SWOT analýzy, která shrnuje silné a slabé stránky obce, existující problémové oblasti
a budoucí rozvojové příležitosti i možná rizika. Na základě zohlednění silných a slabých
stránek analýzy, názorů získaných od veřejnosti a diskuse v pracovní skupině byl vypracován seznam prioritních oblastí zájmu, které vytvořily východisko pro formulování dlouhodobé vize rozvoje obce do roku 2028 a strategie jejího naplnění. Pracovní skupina pro
přípravu plánu poté ve strategické návrhové části formulovala hlavní směry rozvoje obce –
představu, jak by obec měla v budoucnu vypadat, a způsoby, jak toho dosáhnout – logický
řetězec cílů, opatření a aktivit. Definovali jsme hlavní cíle pro dosažení žádoucí změny a na
to vázaná opatření a konkrétní aktivity, které je k naplnění cílů potřeba zvládnout v následujících letech s ohledem na možnosti obce – finanční, technické, organizační.
Zastupitelstvo obce část dokumentu obsahující vizi, cíle a opatření schválilo na
konci ledna 2018. Veřejnost nyní chceme pozvat, aby se vyjádřila k návrhu opatření
a aktivit. Pošlete nám vaše připomínky: Co by se mělo v obci dít, aby se postupně
podařilo naplnit navržené cíle a představu budoucího rozvoje obce? Jaké konkrétní
činnosti, aktivity a projekty považujete za důležité a reálně proveditelné?
Níže v textu uvádíme přijatou vizi rozvoje Husince a přehled 24 specifických cílů, opatření navržená pro naplnění cílů a plánované nebo doporučené aktivity a konkrétní projekty,
které by měly vést k realizaci opatření. Informace ve větší míře podrobnosti najdete na
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webových stránkách obce, na záložce Strategický plán obce, respektive na adrese
http://www.husinec-rez.cz/obec-727b/strategicky-plan-obce-2/, včetně uvedených
částí strategického plánu.
Připomínky k návrhu cílů, opatření a aktivit (projektů) můžete vyplnit níže do připomínkového formuláře a vhodit do schránky na obecním úřadě, nebo je můžete napsat zpracovatelce strategického plánu Mgr. Kosíkové na Simona.kosikova@gmail.com.
Prosíme vás o předání připomínek do 25. 3. 2018. Děkujeme.
Jana Münzbergerová, starostka, Simona Kosíková, zpracovatel SP

Vize rozvoje obce Husinec
do roku 2028
Obec Husinec je v roce 2028 příjemným místem k životu, působivou lokalitou
s unikátní atmosférou, přitažlivou pro své obyvatele, s dobře urbanisticky řešenou
zástavbou neporušenou necitlivými developerskými projekty, zdravým životním
prostředím, množstvím kvalitní zeleně a krásným okolím, pestrou nabídkou možností trávení volného času a sportovního a kulturního vyžití, živou komunitou, ve
které vládne duch pospolitosti a dobrého sousedství.

Naplnění vize má tuto podobu:
• V Husinci lidé rádi žijí a nacházejí zde pohodlné bydlení v pěkném, klidném a bezpečném prostředí a pestré možnosti využití volného času a sportovního a kulturního vyžití,
kvalitní základní občanskou vybavenost, včetně nabídky základních sociálních, zdravotních a komerčních služeb, a možnosti kvalitního vzdělávání v předškolních a školních zařízeních s dostatečnou kapacitou.
• Komunikující a dobře spravovaná obec se stará o vytvoření dobrých podmínek pro život
všech generací svých obyvatel a podporuje sousedskou pospolitost. Je otevřená vůči
svému okolí, čerpá výhody ze své polohy a zachovává si přednosti malé obce, v zázemí
hlavního města.
• Obyvatelé obce jsou aktivní ve spolkovém a komunitním životě a zajímají se o veřejné
záležitosti a dění v obci, v obci fungují dobré sousedské vztahy.
• Vyvážený rozvoj obce bude směřovat do oblasti rozvoje bydlení, trávení volného času,
zajištění technické infrastruktury a kvalitního životního prostředí. Obec si při rozvoji
zachovává charakter rezidenční lokality s převahou rodinných domů, vysokým podílem
zeleně, čistotou, pořádkem, estetickým vzhledem všech svých částí a kvalitním životním prostředím a usměrňuje citlivé rozšiřování výstavby s navazující infrastrukturou.
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Cíle (x.), opatření (x.x.) a aktivity (x.x.x.)
pro
naplnění vize
Cíle (X), opatření (X. X. ) a aktivity (X. X. X. ) pro naplnění vize
Kultura, sport, volný čas a komunitní život
1. Zajistit krytý prostor s kapacitou pro pořádání kulturních a společenských
akcí v obci
1. 1. Vybudování krytého
multifunkčního prostoru pro
víceúčelové využití, primárně
pro sportovní a společenské
akce

1. 1. 1. Přijetí rozhodnutí o projektu výstavby nového objektu
u fotbalového hřiště
1. 1. 2. Příprava podkladů pro zadání projektové studie
1. 1. 3. Výstavba nového objektu

2. Posílit komunitní život v obci
2. 1. Podpora činnosti
volnočasových
a společenských akcí pro
všechny věkové skupiny
občanů

2. 1. 1. Podpora financování komunitních akcí a aktivit
místních lidí a sdružení prostřednictvím uplatnění kombinace
„systémového“ a „ad hoc“ přístupu; nastavení systematické
finanční podpory místních spolků z rozpočtu obce
2. 1. 2. Podpora tradičních akcí organizovaných obcí
i soukromými osobami a subjekty
2. 1. 3. Zřízení prostor pro zájmové aktivity menšího rozsahu
(knihovna, setkávání, malé akce, klubovna) v nově budovaném
objektu u fotbalového hřiště (viz 1. 1)
2. 1. 4. Zvážení možnosti širší podpory a využití objektu
turistického oddílu v Krušných horách
2. 2. 1. Zjišťování potřeb a zájmy mládeže v oblasti
volnočasových aktivit

2. 2. Vytváření podmínek pro
vlastní aktivitu mladých lidí
a zapojování mládeže do řešení
veřejných záležitostí

2. 2. 2. Vybudování a zajištění provozu místa pro teenagery,
přednostně umístěného v horní Řeži („mobil home“)
2. 2. 3. Vytvoření aplikace pro komunikaci obce s mládeží
2. 2. 4. Podpora nápadů a projektů iniciovaných mládeží

2. 3. Podpora „místní paměti“ – 2. 3. 1. Vydání místopisné mapy s pozoruhodnými místy v historii
znalosti historie a místopisu
obce
2. 3. 2. Zřízení a údržba interaktivní živé kroniky obce na
internetu (webu obce)

3. Zkvalitnit podmínky pro rozvoj sportovních aktivit místních obyvatel
3. 1. Budování a rekonstrukce
prostor pro vnitřní sportovní
aktivity
3. 2. Budování a zajištění
provozu otevřených sportovišť

3. 1. 1. Vybudování školní tělocvičny

3. 2. 1. Výkup pozemků a vybudování otevřeného sportoviště
v horní Řeži (jednání s majiteli pozemků, zpracování projektu,
Příloha Naše vesnice 1/2018výstavba)
3. 2. 2. Vybudování víceúčelového sportoviště (na pozemcích
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internetu (webu obce)

3. Zkvalitnit podmínky pro rozvoj sportovních aktivit místních obyvatel
3. 1. Budování a rekonstrukce

3. 1. 1. Vybudování školní tělocvičny

V
i z eprorvnitřní
o z vsportovní
oje obce Husinec do roku 2028
prostor
aktivity

3. 2. Budování a zajištění
provozu otevřených sportovišť

3. 2. 1. Výkup pozemků a vybudování otevřeného sportoviště
v horní Řeži (jednání s majiteli pozemků, zpracování projektu,
výstavba)
3. 2. 2. Vybudování víceúčelového sportoviště (na pozemcích
mezi fotbalovým hřištěm a bývalým hotelem Vltava)
3. 2. 3. Prověření možností a uzavření dohody o využití hřiště
u lávky (volejbal aj. )
3. 2. 4. Vytvoření kluziště u fotbalového hřiště – prověření
možností a zahrnutí do projektu rekonstrukce hřiště
3. 2. 5. Dohody s developery na výstavbě otevřeného sportoviště
v nové výstavbě (nebo jiných prostor)

3. 3. Zajištění provozu a údržby
infrastruktury pro sportovní
aktivity

3. 3. 1. Zajištění pravidelné údržby hřiště na sídlišti Červená
Skála
3. 3. 2. Sledování vývoje kolem změny vlastnických práv
a využití venkovních tenisových kurtů u bývalého hotelu Vltava
a uplatnění přednostního odkupu

3. 4. Podpora soukromých
sportovních aktivit různých
skupin, např. seniorů

3. 4. 1. Finanční příspěvky na konkrétní sportovní aktivity

Školství a vzdělávání
4. Zajistit dostupnost předškolního a základního vzdělávání v obci
(1.–5. třída) v závislosti na poptávce
4. 1. Zajištění základních
kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících
současným i budoucím
potřebám

4. 1. 1. Úprava prostor podle potřeb předškolního a školního
vzdělávání (měnící se kapacita)
4. 1. 2. Sledování demografického vývoje obce (zpracování
prognózy)

4. 2. Podpora fungování širší
nabídky vzdělávacích zařízení
(dětské skupiny, paralelní
alternativní možnosti výuky)

4. 2. 1. Finanční a materiální podpora soukromých projektů
a iniciativ podporovaných komunitou (provoz, stavební úpravy)

5. Zajistit podmínky pro kvalitní základní vzdělávání
5. 1. Zajištění kvalitního stavu
objektů pro poskytování
vzdělávání (škola, jiné objekty)

5. 1. 1. Vybudování nové budovy MŠ s potenciálem jiného
budoucího využití (v závislosti na poptávce)
5. 1. 2. Vytvoření fondu oprav školy (pohotovostní suma peněz
v případě nehody, například vytopení)

5. 2. Podpora kvalitního
základního vzdělávání po
personální a technické stránce

5. 2. 1. Rozvoj materiálního zázemí školy
5. 2. 2. Podpora vzdělávání pedagogů
5. 2. 3. Podpora kvalitního vedení školy a dobrého sociálního
klimatu ve školském zařízení
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6. Zajistit dostupnost sociálních služeb obyvatelům obce s ohledem na jejich

5. 2. Podpora kvalitního
základního
vzdělávání
5. 2. Podpora
kvalitníhopo
personální
a
technické
stránce
základního vzdělávání po
V i aztechnické
e r o zstránce
voje
personální

v5.případě
nehody,
například zázemí
vytopení)
2. 1. Rozvoj
materiálního
školy
2. Rozvoj
Podporamateriálního
vzdělávání pedagogů
5. 2. 1.
zázemí školy
3. Podpora vzdělávání
kvalitního vedení
školy a dobrého sociálního
5. 2. 2.
pedagogů
o2.b3.cPodpora
Hkvalitního
u szařízení
i n vedení
e c školy
d o a rdobrého
o k usociálního
2028
klimatu
veeškolském
5.
klimatu ve školském zařízení

Sociální a zdravotní služby
Sociální
a zdravotní
služby
6. Zajistit dostupnost
sociálních
služeb obyvatelům obce s ohledem na jejich
6.
Zajistit dostupnost sociálních služeb obyvatelům obce s ohledem na jejich
potřeby
potřeby
6. 1. Zajištění dostupnosti
6. 1. 1. Zjišťování sociálních potřeb skupin obyvatel (zejména
(ambulantních)
sociálních
6. 1. Zajištění dostupnosti
služeb
(ambulantních) sociálních
služeb

seniorů
a mládeže)sociálních potřeb skupin obyvatel (zejména
6. 1. 1. Zjišťování
6. 1. 2. Zřízení
senior taxi pro pravidelnou dopravu do zařízení
seniorů
a mládeže)
sociální
péče senior taxi pro pravidelnou dopravu do zařízení
6. 1. 2. Zřízení
sociální péče

Komunikující obec a aktivní občané
Komunikující
obecaaotevřenost
aktivní vobčané
7. Podpořit komunikaci
obci

7.
komunikaci a otevřenost
v obci dokumentů obce
7. 1.Podpořit
Zajištění účinné
7. 1. 1. Zveřejňování
informovanosti
občanů
7. 1. Zajištění účinné
oinformovanosti
otázkách rozvoje
a dění
občanů
ov obci
otázkách rozvoje a dění
v obci

7. 2. Zapojování občanů do
plánování
a rozhodování
7.
2. Zapojování
občanů do
plánování a rozhodování
7. 3. Podpora iniciativ obyvatel
pro
7. 3.společné
Podpora investice
iniciativ obyvatel
(„komunitní
pro společnéprojekty“)
investice
(„komunitní projekty“)

2. Zveřejňování
Zavedení systému
upozornění
7. 1. 1.
dokumentů
obce na nové informace nebo
dokumenty
přes „pasivní“
facebook a na
chytré
7.
1. 2. Zavedení
systému upozornění
novételefony
informace nebo
7. 1. 3. Distribuce
tištěnýchfacebook
informacía –chytré
vydávání
zpravodaje
dokumenty
přes „pasivní“
telefony
(Naše
tisktištěných
plakátů informací
k aktuálním
událostem
a akcím
7. 1. 3.vesnice),
Distribuce
– vydávání
zpravodaje
(Naše
tisks občany
plakátů kk významným
aktuálním událostem
a akcím
7. 2. 1.vesnice),
Setkávání
projektům,
respektive
zásadním
rozhodnutím
– veřejné
diskuze projektům, respektive
7.
2. 1. Setkávání
s občany
k významným
7. 2. 2. Pořádání
anket, –dotazníků,
průzkumů
zásadním
rozhodnutím
veřejné diskuze
3. Pořádání
Zřizování anket,
pracovních
skupinprůzkumů
k projektům
7. 2. 2.
dotazníků,
7.
2.
3.
Zřizování
pracovních
skupin
k projektům
7. 3. 1. Uplatnění nástroje participativních
obecních rozpočtů
7. 3. 1. Uplatnění nástroje participativních obecních rozpočtů

Partnerství s ÚJV
8. Posílit vzájemný vztah spolupráce a strategické partnerství obce s ÚJV
8. 1. Vytvoření strategického
partnerství obce a ÚJV

8. 1. 1. Iniciace jednání obce se zástupci ÚJV o strategickém
partnerství
8. 1. 2. Vyjednání obsahu a podpis dohody o partnerství –
memoranda, které potvrdí zájem na spolupráci a definuje rámec
pravidelné komunikace zástupců obou stran

Rozvoj území a výstavba, komerční služby
9. Posílit udržitelný územní rozvoj obce
9. 1. Usměrňování nové
9. 1. 1. Stanovení podmínek a vyjednávání s developery,
výstavby s ohledem na
prosazení podmínek do plánovacích smluv
únosnou kapacitu území
Příloha Naše vesnice 1/20189. 1. 2. Omezení výstavby v novém územním plánu (etapizace, 5
a možnosti (doprovodné)
výškové koeficienty, regulativy – rozvolnění zastavění prostoru,
technické infrastruktury
minimální rozloha stavebního pozemku, odstup od lesního

8. 1. Vytvoření strategického
partnerství obce a ÚJV

Vize rozvoje

8. 1. 1. Iniciace jednání obce se zástupci ÚJV o strategickém
partnerství
8. 1. 2. Vyjednání obsahu a podpis dohody o partnerství –
o b cmemoranda,
e H u skteré
ine
c dzájem
o rnaospolupráci
k u 2a0definuje
2 8 rámec
potvrdí
pravidelné komunikace zástupců obou stran

Rozvoj území a výstavba, komerční služby
9. Posílit udržitelný územní rozvoj obce
9. 1. Usměrňování nové
výstavby s ohledem na
únosnou kapacitu území
a možnosti (doprovodné)
technické infrastruktury

9. 1. 1. Stanovení podmínek a vyjednávání s developery,
prosazení podmínek do plánovacích smluv
9. 1. 2. Omezení výstavby v novém územním plánu (etapizace,
výškové koeficienty, regulativy – rozvolnění zastavění prostoru,
minimální rozloha stavebního pozemku, odstup od lesního
porostu)

9. 2. Minimalizace rozrůstání
výstavby do extravilánu obce

9. 2. 1. Opatření v novém územním plánu: zachování všech
stávajících lesních, přírodních a zemědělských ploch; zastavení
rozšiřování zastavitelných ploch, respektive omezení funkčnosti
na volných plochách v neprospěch výstavby; prioritní využívání
ploch brownfields pro schvalování další výstavby
9. 2. 2. Opatření v novém územním plánu: určení hranice
zastavěného území

9. 3. Zachování klidového rázu
obce

9. 3. 1. Zachování nadregionálního biocentra v ZÚR (plocha od
zadního vjezdu do ÚJV směrem ven z obce)
9. 3. 2. Omezení ploch v novém ÚP pro rušící provozy

9. 4. Získávání strategických
pozemků a nemovitostí pro
budoucí potřeby rozvoje obce

9. 4. 1. Zpracování výhledu budoucích potřeb a strategických
investic, zmapování vhodných objektů a pozemků
9. 4. 2. Vytvoření finančního nástroje pro investice do nákupu
(fond, veřejná sbírka)
9. 4. 3. Aktivní sledování rozvojových záměrů v okolních obcích
a komunikace s okolními obcemi v záležitostech, které mohou
mít vliv na obec (např. dopravní obslužnost, kvalita životního
prostředí)
9. 4. 4. Výkup (souboru drobných) pozemků 15 OS 4 v horní Řeži
„Nad údolím“ pro vybudování sportoviště

10. Udržet dobrou nabídku základních služeb a obchodů
10. 1. Zapojení podnikatelů do
rozvoje obce

10. 1. 1. Vytvoření mechanismu komunikace obce s podnikateli
k otázkám rozvoje obce

10. 2. Podpora rozvoje
a stability drobných služeb
a obchodů v obci

10. 2. 1. Podpora propagace firem přes obecní informační
kanály
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Vize rozvoje obce Husinec do roku 2028

Charakter obce, vzhled a uspořádání sídla, péče o veřejný
prostor a zeleň
11. Udržet kvalitní urbanistický a architektonický ráz obce
11. 1. Zavedení koncepčního
přístupu k rozvoji území

11. 1. 1. Spolupráce s architektem na vytvoření základního
rámce pro urbanistické a architektonické řešení charakteru
zástavby a definování principů urbanistického rozvoje obce
11. 1. 2. Zpracování koncepce rozvoje zeleně jako podklad pro
nový územní plán (včetně zmapování soukromých a veřejných
zelených ploch)
11. 1. 2. Uplatnění principů rozvoje a obecních představ
o uspořádání a vzhledu obce v územních studiích
a (v odůvodněných případech) v regulačních plánech
11. 1. 3. Podpora pouze urbanisticky hodnotné výstavby
primárně rodinných domů
11. 1. 4. Prosazení povinné údržby soukromých pozemků

12. Udržet a zlepšovat kvalitu veřejných prostranství
12. 1. Uplatnění koncepčního
přístupu k rozvoji a péči
o veřejná prostranství

12. 1. 1. Zpracování plánu doplnění vhodného mobiliáře
(například lavičky), včetně plánu údržby a pravidelné obnovy
stávajícího mobiliáře
12. 1. 2. Motivační projekty pro zapojení občanů do zlepšení
vzhledu a kvality veřejných prostor

12. 2. Vytváření nových ploch
veřejných prostranství

12. 2. 1. Určení prioritních míst veřejných prostranství
(v prostoru před bytovými domy v ulici Nad Údolím, prostor před
penzionem Egida…)
12. 2. 2. Koupě pozemku Nad Údolím pro vybudování veřejné
plochy
12. 2. 3. Prosazení vymezení nových ploch veřejných
prostranství v územním plánu
12. 2. 4. Zajištění přístupu na soukromou cestu podél Vltavy pod
Husincem v režimu „veřejné komunikace“

12. 3. Revitalizace konkrétních
veřejných ploch

12. 3. 1. Vybudování workoutových prvků na veřejných místech
pod bytovými domy v ulici Nad Údolím
12. 3. 2. Řešení úprav veřejných prostranství formou veřejných
nebo vyzvaných soutěží, zveřejňování návrhů a dle možností
zapojení veřejnosti
12. 3. 3. Podpora a organizace motivačních projektů pro
zapojení občanů do péče o veřejná prostranství a zeleň

13. Udržet vysoký podíl veřejné zeleně a zlepšit vzhled a kvalitu ploch
veřejné zeleně
13. 1. Uplatnění koncepčního

13. 1. 1. Provedení revize kvality a stavu dřevin na veřejných

veřejné zeleně

13. 1. 2. Zpracování plánu a nastavení režimu údržby zeleně,
včetně finanční rozvahy

přístupuNaše
k rozvoji
a údržbě1/2018zelených plochách
Příloha
vesnice
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veřejných ploch

Vize rozvoje

pod bytovými domy v ulici Nad Údolím
12. 3. 2. Řešení úprav veřejných prostranství formou veřejných
nebo vyzvaných soutěží, zveřejňování návrhů a dle možností
o b czapojení
e H veřejnosti
usinec do roku 2028
12. 3. 3. Podpora a organizace motivačních projektů pro
zapojení občanů do péče o veřejná prostranství a zeleň

13. Udržet vysoký podíl veřejné zeleně a zlepšit vzhled a kvalitu ploch
veřejné zeleně
13. 1. Uplatnění koncepčního
přístupu k rozvoji a údržbě
veřejné zeleně

13. 1. 1. Provedení revize kvality a stavu dřevin na veřejných
zelených plochách
13. 1. 2. Zpracování plánu a nastavení režimu údržby zeleně,
včetně finanční rozvahy
13. 1. 3. Výsadba zeleně s důrazem na původní druhy
13. 1. 4. Prosazení provádění opatření doporučených v rámci
biologického průzkumu pro biologicky cenné plochy, včetně
doporučení způsobu údržby, případně obnovy
13. 1. 5. Zakládání krajinných prvků a prvků ÚSES (příp. obnova
stávajících)

13. 2. Revitalizace jednotlivých
ploch zeleně

13. 2. 1. Zpracování plánu a provedení revitalizace zelené plochy
za bytovými domy v ulici Nad Údolím (prostor mezi panelovými
domy a lesem) s cílem vytvořit a udržet celistvost zelené plochy
a funkci veřejné plochy pro účely relaxace, respektive parku
13. 2. 2. Zajištění pravidelné údržby pobřežního pásu kolem
Vltavy na úrovni dolní Řeže

14. Zachovat a zlepšovat prostupnost obce
14. 1. Údržba a rozvoj systému
místních stezek

14. 1. 1. Udržet a rozvíjet pěší cesty do okolních obcí (Větrušice,
Klecany, Klecánky, Libčice nad Vltavou, Úholičky)
14. 1. 2. Obnovení topolové aleje v Husinci
14. 1. 3. Udržet průchodnost okružní přírodní stezky kolem obce
(lávka – Polepšovna ducha – U ježibaby – U křížku – cesta nad
skálou – za školou – podél řeky)
14. 1. 4. Posouzení potenciálu místních stezek pro pěší pro
rozvojové projekty (naučná stezka apod. )

14. 2. Propojení důležitých
veřejných míst obce sítí
bezpečných tras (pro pěší
a cyklisty)

14. 2. 1. Zmapování místních stezek pro pěší na území obce,
naplánování a zajištění údržby
14. 2. 2. Lepší zprůchodnění přírodní stezky podél řeky
Úholičky – Řež – Letky
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Vize rozvoje obce Husinec do roku 2028

Dopravní obslužnost a doprava v klidu (parkování)
15. Zlepšit dopravní obslužnost a úroveň cestování veřejnou hromadnou
dopravou
15. 1. Zlepšení dopravní
obslužnosti důležitých
místních bodů

15. 1. 1. Prosazení požadavků na rozšíření počtu autobusových
linek
15. 1. 2. Prosazení požadavků na uspořádání logické návaznosti
vybraných autobusových spojů v návaznosti na odjezdy
a příjezdy vlaků
15. 1. 3. Zřízení místní hromadné dopravy pro svoz k a od vlaku
15. 1. 4. Vytvoření konceptu a vybudování prostoru (portál,
inzerce) pro spolujízdu a odvoz (osob a věcí)
15. 1. 5. Podpora dopravního řešení rozšíření tramvajového
spojení do Zdib (z Kobylis) v podobě, která vyhovuje místním
obyvatelům

15. 2. Odstranění bariér
u nástupu k vlaku (schody
u podchodu)

15. 2. 1. Důslední jednání se SŽDC o hledání řešení

15. 3. Podpora rozvoje dopravy
přívozem k vlakům

15. 3. 1. Vybudování nového přívozu na vlakovou zastávku do
Žalova, včetně míst pro parkování

15. 4. Zvýšení dostupnosti
veřejné hromadné dopravy pro
obyvatele Husince

15. 4. 1. Prozkoumání možností zavedení malokapacitní
hromadné dopravy (např. mikrobus) pro dopravu mezi
vesnicemi, k terminálům (bus, vlak)

16. Vybudovat fungující model parkování na území obce
16. 1. Provedení zonace
a stanovení pravidel pro
parkování na celém území
obce v souladu s dopravní
studií

16. 1. 1. Zpracování dopravní studie parkování (dopravy v klidu)
pro území dolní a horní Řeže, příp. celé území obce
16. 1. 2. Vymezení vyhrazených parkovacích míst pro rezidenty
16. 1. 3. Důraz na (prosazování) dodržování předpisů vzhledem
k parkujícím vozidlům

16. 2. Řešení systému
parkování v místech vysoké
dopravní zátěže

16. 2. 1. Prosazení parkování zaměstnanců ÚJV na vlastních
parkovištích společnosti
16. 2. 2. Zajištění většího počtu parkovacích míst v areálu ÚJV
pro rezidenty
16. 2. 3. Zřízení krátkodobého zastavení u lávky na vlak (K+R)
16. 2. 4. Regulace parkovacích ploch v dolní části Řeže
16. 2. 5. Zajištění náhradní plochy pro parkování při zrušení
parkoviště u bývalého hotelu Vltava

Příloha Naše vesnice 1/2018
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Vize rozvoje obce Husinec do roku 2028

Kvalitní životní prostředí, čistota a bezpečnost
17. Zajistit účinný systém nakládání s odpadními vodami
17. 1. Dobudování splaškové
kanalizace

17. 1. 1. Dobudování kanalizace v lokalitách Zahrádky a Na
Hvězdárně

17. 2. Zlepšení odtokových
poměrů v obci – vyřešení
odvádění dešťových vod

17. 2. 1. Zpracování a realizace celkové koncepce řešení odvodu
dešťových vod pro celé území obce

18. Zajistit čistotu a bezpečnost v obci
18. 1. Prevence kriminality

18. 1. 1. Zvýšení prevence kriminality v chatové oblasti
18. 1. 2. Instalace tří kamer na místech veřejného zájmu
18. 1. 3. Vyhodnocení možností rozšíření systému zajištění
bezpečnosti systémem dalších kamer nebo navýšení počtu
strážníků

18. 2. Předcházení projevům
sociopatologických jevů na
území obce

18. 2. 1. Podpora primární prevence na ZŠ
18. 2. 2. Spolupráce obce na akcích školy

18. 3. Udržení čistoty v obci

18. 3. 1. Udržení systému průběžné operativní komunikace obce
s technickými službami

19. Zvýšit bezpečnost pohybu po obci
19. 1. Dobudování a údržba
infrastruktury pro pěší
(primárně chodníky
a přechody)

19. 2. Zavedení systémové
péče o veřejné osvětlení pro
zajištění funkčního osvětlení
na území obce
10

19. 1. 1. Dobudování cesty pro pěší (chodníku) podél Hlavní
ulice v dolní části Řeže, včetně řešení přecházení od parkoviště
u penzionu Egida
19. 1. 2. Dobudování přechodů u autobusové zastávky Řež,
Husinec, rozcestí
19. 1. 3. Dobudování chodníku u křižovatky s cestou z Červené
skály, směrem do obce
19. 1. 4. Dobudování chodníku u autobusové zastávky Řež,
Husinec, rozcestí od křižovatky Hlavní–Husinecká po silnici
vedoucí k zadní vrátnici ÚJV
19. 1. 5. Rekonstrukce „nové cesty“ (osvětlení, povrch, zábradlí)
19. 1. 6. Získání pozemků pod „novou cestou“ do vlastnictví
obce a jejich následná rekultivace
19. 1. 7. Zpracování plánu a dobudování chodníků na
exponovaných místech na území obce
19. 1. 8. Získat pozemky pod komunikacemi (silnice i chodníky)
do vlastnictví obce (pro realizaci projektů budování chodníků
a dopravních řešení)
19. 2. 1. Zmapování a provedení revize problematických částí
systému osvětlení a doplnění chybějícího osvětlení
19. 2. 2. Řešení osvětlení komunikace od školy do horní části
Příloha Naše vesnice 1/2018
obce (Mandelka)
19. 2. 3. Odstranění temných míst podél hlavních cest

Vize rozvoje

obce a jejich následná rekultivace
19. 1. 7. Zpracování plánu a dobudování chodníků na
exponovaných místech na území obce
o 1.b8.cZískat
e Hpozemky
u s i npod
e komunikacemi
c d o r o(silnice
k u i2
028
19.
chodníky)
do vlastnictví obce (pro realizaci projektů budování chodníků
a dopravních řešení)

19. 2. Zavedení systémové
péče o veřejné osvětlení pro
zajištění funkčního osvětlení
na území obce

19. 2. 1. Zmapování a provedení revize problematických částí
systému osvětlení a doplnění chybějícího osvětlení
19. 2. 2. Řešení osvětlení komunikace od školy do horní části
obce (Mandelka)
19. 2. 3. Odstranění temných míst podél hlavních cest
a cestiček, osvětlení kritických míst (např. přechody, schody
u ÚJV ke stezce na Červenou skálu)

19. 3. Zpomalení dopravy na
území obce

19. 3. 1. Stavební zpomalení přijíždějících vozidel do obce – na
základě doporučení dopravní studie
19. 3. 2. Realizace doporučení dopravní studie

20. Snížit zátěž znečištění ovzduší a hluku z dopravy a provozu lomu
20. 1. Snížení dopravní zátěže
v intravilánu

20. 1. 1. Podpora využití paralelní komunikace z horní části
obce do ÚJV a odvedení části vozidel (průjezdu a parkování)
zaměstnanců ÚJV z hlavní komunikace přes „horní vrátnici“

20. 2. Omezení emisí hluku
a prachu

20. 2. 1. Podpora zřízení dobíjecí stanice v areálu nebo před
areálem ÚJV v místě dostupném pro veřejnost
20. 2. 2. Výsadba zeleně na plochách u zdrojů prašnosti

20. 3. Minimalizace negativního
vlivu (provozu a ukončení
činnosti) lomu na kvalitu života
v obci

20. 3. 1. Udržení přírodních bariér pronikání hluku a prachu od
lomu – prvky ÚSES (udržení a rozšíření)
20. 3. 2. Zjištění a periodická aktualizace informací o vývoji
provozu lomu a budoucím naložení s územím po uzavření lomu
(rekultivace, jiné využití)

21. Rozšířit funkční systém třídění odpadů
21. 1. Rozšíření třídění
komunálního odpadu v místě
(domácnost)

21. 1. 1. Zpracování studie možností rozšíření třídění odpadů
v domácnostech (analýza odpadových toků) a možností
nakládání s vytříděným odpadem (zajištění svozu)

21. 2. Kultivace a údržba
sběrných míst a míst ukládání
směsného komunálního
odpadu

21. 2. 1. Vytipování míst sběru vytříděného odpadu a ukládání
směsného komunálního odpadu pro uplatnění zvýšené péče
a údržby

22. Rozšířit možnosti nakládání s biologickým odpadem
22. 1. Podpora domácího
kompostování

22. 1. 1. Provedení průzkumu zájmu domácího kompostování
22. 1. 2. Pořízení domácích kompostérů

22. 2. Podpora nakládání
s biologickým odpadem ve
veřejných objektech

22. 2. 1. Ekologická likvidace biologických odpadů ze školní
kuchyně

23. Snižovat spotřebu energií (na úrovni obce)
23. 1. Snížení energetické
náročnosti provozu veřejné
infrastruktury a budov

23. 1. 1. Zateplení budovy radnice

23. 2. Snížení energetické
náročnosti provozu veřejného

23. 2. 1. Kontrola provozu veřejného osvětlení
23. 2. 2. Vypracování koncepce veřejného osvětlení
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22. 2. Podpora nakládání
s biologickým odpadem ve
veřejných objektech

22. 2. 1. Ekologická likvidace biologických odpadů ze školní
kuchyně

23.i zSnižovat
V
e r o zspotřebu
v o j e energií
o b c e(naHúrovni
u s i nobce)
ec do roku 2028
23. 1. Snížení energetické
náročnosti provozu veřejné
infrastruktury a budov

23. 1. 1. Zateplení budovy radnice

23. 2. Snížení energetické
23. 2. 1. Kontrola provozu veřejného osvětlení
Řízení
správa
obce 23. 2. 2. Vypracování koncepce veřejného osvětlení
náročnosti a
provozu
veřejného
Řízení
správa
obce v rámci okolních obcí a regionu
osvětlení
24. Posílita vnější
spolupráci

24.
vnější
spolupráci 24.
v rámci
okolních
obcí
a regionu
24. 1.Posílit
Efektivní
prosazování
1. 1. Aktivní
působení
v rámci
sdružení obce (DSO, MAS)

Řízení a správa obce 24. 1. 1. Aktivní působení v rámci sdružení obce (DSO, MAS)
zájmů
obce ve sdružení
obcí
24.
1. Efektivní
prosazování
zájmů
obce ve sdružení
24. 2. Koordinace
aktivit obcí

2. 1. Řešení
společných
s okolními obcemi – Úholičky,
24. Posílit vnější spolupráci 24.
v rámci
okolních
obcítémat
a regionu
a rozvojových
záměrů
24.
2. Koordinace
aktivit
24.
1. Efektivní
prosazování
s okolními
obcemi
a krajem
a
rozvojových
záměrů
zájmů
obceobcemi
ve sdružení
obcí
s okolními
a krajem

24.
24. 2.
3. Koordinace
Spolupráce aktivit
s okolními
a24.
rozvojových
obcemi
v rámcizáměrů
veřejných
3. Spolupráce
s okolními
sobcemi
okolními
obcemi
a krajem
aktivit
v rámci
veřejných
aktivit

24. 3. Spolupráce s okolními
obcemi v rámci veřejných
aktivit

Máslovice,
Větrušice,
Klecany,
Zdibys okolními obcemi – Úholičky,
24.
2. 1. Řešení
společných
témat
24.
1. 1. Aktivní
působení
v rámci
sdružení obce (DSO, MAS)
Máslovice,
Větrušice,
Klecany,
Zdiby
24. 2. 2. Vytváření
účelových
sdružení
obcí pro společné
investice
24.
2. 2. Vytváření účelových sdružení obcí pro společné
investice
24.
společných
témat s okolními
obcemi
– Úholičky,
24. 2.
3. 1.
1. Řešení
Spolupořádání
společenských,
kulturních
a sportovních

Máslovice,
Větrušice,
Klecany,
Zdiby kulturních a sportovních
akcí3.s 1.
okolními
obcemi
24.
Spolupořádání
společenských,
24. 3.
2.s 2.
2.
Vytváření
účelových
sdružení
akcí
okolními
obcemi
24.
Účast na
akcích
jiných
obcí obcí pro společné
investice
24. 3. 2.
naokolních
akcích jiných
obcí
3. Účast
Pozvání
obcí na
obecní akce
24. 3. 3.
okolních
obcí na obecníkulturních
akce
1. Pozvání
Spolupořádání
společenských,
a sportovních

akcí s okolními obcemi
24. 3. 2. Účast na akcích jiných obcí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. 3. 3. Pozvání okolních obcí na obecní akce
--------------------------------------

Formulář pro připomínky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulář
připomínky
K návrhovépro
části
Strategického plánu mám tuto připomínku:
-------------------------------------K
návrhové části Strategického plánu mám tuto připomínku:

Připomínka k návrhu cíle nebo opatření …. :
Připomínka k návrhu cíle nebo opatření …. :

Formulář pro připomínky

K návrhové části Strategického plánu mám tuto připomínku:
Pro opatřeník……
navrhuji
tento
konkrétní
/činnost/aktivitu:
Připomínka
návrhu
cíle nebo
opatření
….projekt
:
Pro opatření …… navrhuji tento konkrétní projekt /činnost/aktivitu:

Za prioritní opatření pro nejbližší období (do konce roku 2019) považuji tato:
Pro
opatřeníopatření
…… navrhuji
tento konkrétní
Za prioritní
pro nejbližší
období (doprojekt
konce /činnost/aktivitu:
roku 2019) považuji tato:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Za prioritní opatření pro nejbližší období (do konce roku 2019) považuji tato:

1.
Jméno
a kontakt – nepovinné; uveďte v případě, že si sami přejete:
Jméno a kontakt – nepovinné; uveďte v případě, že si sami přejete:
2.
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3.
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