STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT
OBEC PŘÍCHOVICE
2011 – 2014

Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce
Příchovice, vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém
horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem,
jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického,
ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho
hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec
prosperovala jako celek.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi
v současné době žijící a pracující v obci. Cílem je, ale i vytvoření kvalitních podmínek pro
zvyšování počtu obyvatel ve všech našich obcích.
Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:





Občanská vybavenost a kvalita života
Doprava a technická infrastruktura
Územní rozvoj
Životní prostředí

OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a
infrastruktury v oblastech využití volného času a vzdělávání.
Sportoviště, organizace sportovních akcí
 Dokončení sportovního areálu multifunkčního hřiště v Kucínech (2011)
 Výstavba sociálního zázemí pro hřiště v Kucínech (2012)
 Rozšíření a vylepšení sportovního areálu hasičů v Zálesí (trvale)
 Vybudování dětského zázemí pro volný čas v Příchovicích (2011)
 Údržba sportovního areálu na NH v Příchovicích, podpora sedmi družstev
přihlášených v oblastním přeboru a mužského prvoligového družstva (trvale)
 Pomoc při zajištění organizace M ČR a P ČR národních házenkářů (trvale)
 Podpora organizace sportovních akcí (trvale)
Kulturní zařízení, veřejná správa, organizace kulturních akcí
 Rekonstrukce a výměna oken budovy KD v Příchovicích (2011-2012)
 Rekonstrukce obecního bytu v Příchovicích a výměna oken (2011)
 Oprava vstupních prostor Obecního úřadu Příchovice (2011)
 Obnova parketového povrchu a úprava interiéru sálu kulturního domu, oprava jeviště
v sále KD za účelem pořádání kulturních a společenských akcí (trvale)
 Pomoc při zajištění oslav 120.výročí založení SDH Kucíny (2011)
 Vybudování nového zázemí pro uskladnění traktoru, sezónních strojů a dalšího
majetku obce (2012)
 Vybudování skladovacích prostor pro uskladnění majetku Junáckého střediska
Příchovice – vybavení skautského letního tábora – lodě, stany, podsady... (2012-2013)
 Výstavba chodníku v Zálesí (2012)
 Rekonstrukce VO ve všech třech obcích (2012-2013)

Mateřská škola
 Výměna oken (2011)
 Rekonstrukce a rozšíření kapacity sociálního zařízení MŠ (2013)
 Vybudování nových vstupních prostor MŠ (2013)
 Zateplení a nová fasáda objektu MŠ (2014)
 Modernizace MŠ (trvale)
 Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež (trvale)
Cestovní ruch
 Zkvalitnění služeb a nabídky produktu v oblasti cestovního ruchu (trvale)
 Výstavba naučných stezek a stezek pro pěší turisty kolem kaple Sv. Anny a stoleté
lípy směrem k lesní kapli Sv. Vojtěcha (2012)
 Zbudování rozhledny na horizontu lesa Ticholovec – ve spolupráci s MAS a
Mikroregionem (2013)
 Výstavba cyklostezek (2013)
 Změna funkce lesa z hospodářského na les jiného významu – rekreaci, odpočinek,
jeho trvalá údržba (trvale)
Zajištění kvalitního zázemí a vybavení jednotkám zajišťujícím bezpečnost obyvatel
 Údržba hasičských aut pro SDH Příchovice, Kucíny, Zálesí – účast na soutěžích
v požárním sportu (trvale)
 Nákup potřebného vybavení (trvale)
Rekonstrukce a obnova kulturních památek
 Obnova kulturních a historických památek (trvale)
 Odvlhčení kapličky v Příchovicích ve spolupráci s Památkovým ústavem (2011)
 Oprava kapličky v Zálesí (2011)
 Oprava kapličky v Kucínech (2012)
DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce na okolní města a obce a
vybudovat kvalitní místní komunikace. Vytvořit podmínky pro využití obnovitelných zdrojů.
Doprava
 Podpora dopravní obslužnosti (dlouhodobě)
 Opravy a rekonstrukce místních komunikací (2012-2014)
 Pomoc při napojení na MK obyvatel spodní části Příchovic – v lukách (2013)
 Rekonstrukce a výstavba nových chodníků ve všech třech obcích (průběžně)
 Úprava v okolí čekáren ČSAD (trvale)
 Pořízení ukazatele rychlosti na silnici II. třídy v Kucínech (2011)
Obnovitelné zdroje
 Podpořit využití obnovitelných zdrojů (trvale)

Technická infrastruktura
 Rekonstrukce a modernizace bezdrátového veřejného rozhlasu ve všech obcích (2012)
 Rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení ve všech třech obcích (2012 2013)
 Podpora nových datových sítí (trvale)
ÚZEMNÍ ROZVOJ
Cílem je především vytvoření kompletního územního plánu, který zajistí další rozvoj obce.
 Dokončení změny č. 1 ÚP v obci Kucíny (2011)
 Pořízení nového ÚP všech tří obcí – příprava a dokončení (2011-2013)
 Podpora výstavby RD, vytváření lokalit pro výstavbu (trvale)
 Dokončení rekonstrukce ČOV (2011)
 Rekonstrukce a rozšíření kanalizačního řadu v zastavěné místní části „jih“ – vyústění
ČOV (2013-2014)
 Obnova kulturních a historických památek (trvale)
 Snaha o propojení obcí Příchovice a Kucíny rekonstrukcí stávající místní komunikace
(2013)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržet podmínky pro život v kvalitní životním prostředí.
 Rekultivace veřejných prostranství na parky (dlouhodobě)
 Stabilizace veřejné zeleně a veřejných prostranství ve všech obcích (trvale)
 Vytváření odpočinkových míst v obcích a lese Ticholovci
 Péče o obecní les, oprava lesních cest (trvale)
 Nákup komunální techniky pro údržbu veřejné zeleně, odstraňování bioodpadu,
v zimním období zkvalitnění údržby chodníků a místních komunikací (trvale)
 Odstraňování černých nepovolených skládek (dlouhodobě)
 Zkvalitnění nakládání s odpady, dobudování sběrného dvora
ZDROJE FINANCOVÁNÍ





Vyvěšeno:
Sejmuto:

Rozpočet obce
Dotace a granty Plzeňského kraje
OP Životní prostředí
Integrovaný operační program

1.2.2011
15.2.2011

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 15.2.2011.

