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stránka 1

Obec Chuchelná

Strategická osa 1 – Doprava a dostupnost obce
Východiska – problémové oblasti:
Dlouhodobé cíle

Udržení kvality přístupové
páteřní komunikace

Strategický postup:

Seznam opatření:

Zajištění kvality komunikace (apelace na úřady, úprava okolní
zeleně)
2. Bezpečný průjezd obcí (kruhový objezd, atypický kruhový
objezd před RÚ, instalace prvků zpomalující provoz)
Strategický postup:

Bezpečný a pohodlný pohyb
chodců v rámci obce
Seznam opatření:

Bezpečný a pohodlný pohyb
řidičů v rámci obce
Seznam opatření:

Vytváření podmínek pro
cyklostezky
Seznam opatření:

Rozvoj dopravní dostupnosti
Seznam opatření:

Udržení autobusového a
vlakového spojení
Seznam opatření:

1.

Infrastruktura pro zvýšení pasivní bezpečnosti (přechody pro
chodce, osvětlený přechod u RÚ, klidová zóna v centru obce,
obytné zóny, retardéry)
2. Úprava stávajících a výstavba nových chodníků
(bezbariérové chodníky upravené pro pacienty z RÚ,
bezbariérové nájezdy, výměna povrchu, rozšíření, výstavba
nových chodníků z hlediska bezpečnosti, v lokalitě výstavby
nových RD, oprava chodníků do Resty)
Strategický postup:
1.

Dopravní značení (umístění nového dopravního značení,
umístění zrcadel do míst, ve kterých usnadní orientaci)
2. Parkování (vytvoření většího množství parkovacích míst u
podnikatelských objektů a objektů využívaných veřejností, řešení
parkování u soukromých RD, parkování u společnosti PF Plasty,
za hřbitovem, u prodejny Tempa)
3. Rekonstrukce a výstavba místních komunikací (rozšíření,
rekonstrukce povrchu, výstavba nových komunikací ve stávající
zastavěné části obce, v lokalitě výstavby nových RD, oprava
komunikace vedoucí k lesu, bezbariérové přístupy)
Strategický postup:
1.

Zabezpečení stávajících cyklostezek (značení cyklostezek,
mapy, úprava okolí cyklostezek – zkrácení zeleně na cestách)
2. Terénní úpravy pro vznik nových cyklostezek (zpevnění
povrchu, instalace odpočívek, značení tras)
3. Vznik nových cyklostezek (od hřbitova směrem k
Bohuslavicím)
Strategický postup:
1.

Provázání na Polsko (rekonstrukce komunikace k Polským
hranicím i rekonstrukce komunikace na Polské straně, čerpání
prostředků z OP přeshraniční spolupráce)
2. Podpora provozu železnice (oprava mostů, propojení do
Polska - apelace na příslušné orgány, podpora vytvoření studie
využitelnosti)
Strategický postup:
1.

1.
2.
3.

Úpravy a rekonstrukce infrastruktury pro hromadnou
dopravu (opravy zastávek, úpravy jejich okolí, dodání osvětlení)
Udržení stávajícího počtu autobusových linek a intenzity
vlakového spojení
Odklonění autobusové dopravy (vedení trasy autobusu po
silnici II. třídy, vybudování točny (odstaveného pruhu pro
autobusy)

Strategická osa 2 – Marketing obce v rámci regionu

Strategie rozvoje obce

stránka 2

Obec Chuchelná

Východiska – problémové oblasti:
- jakým způsobem prezentovat obecní zajímavosti, koho oslovovat
- co turistům nabídnout
- jak obec prezentovat
- jak zjišťovat efektivnost použitých marketingových nástrojů
- je v obci dostatečná infrastruktura a služby podporující cestovní ruch
Dlouhodobé cíle

Rozvoj destinačního
managementu

Strategický postup:

Seznam opatření:

Určení cílových skupin (zaměření na pěší turisty, cyklosturisty,
seniory)
2. Určení vhodných komunikačních kanálů (webové stránky
obce, mirkoregionu, regionální periodika, rozhlas, tištěné
informační brožurky o obci)
3. Rozšíření využití webové stránky obce (cizojazyčné provedení
části oslovující turisty, informace o dění v obci, aktualizace,
rozdělit fotky do kategorií, stručná historie)
Strategický postup:

Vytipování obecních atraktivit
a jejich popularizace
Seznam opatření:

Infrastruktura podporující
cestovní ruch
Seznam opatření:

Marketing pro další rozvoj
obce
Seznam opatření:

Zpřístupnění památek
Seznam opatření:

Strategie rozvoje obce

1.

Prezentace pro podporu cestovního ruchu (vytvoření
seznamu a popisu památek a atraktivit obce, vydání informační
brožurek - památky, služby (restaurační), ubytování, pořádání
kulturně-společenských akcí místních i regionálního významu)
2. Tvorba nových atraktivit (naučné stezky v okolí obce pro pěší i
cyklisty, venkovní posezení, bludiště, lanové překážky,
průvodcovská činnost)
3. Prezentace pro podporu povědomí o obci
Strategický postup:
1.

Infrastruktura podporující cestovní ruch (ubytování, podpora
agroturistiky, značení v obci, značení naučných stezek, stojany
na kola)
2. Služby podporující cestovní ruch (restaurační služby – místní
speciality, rychlé občerstvení pro cyklisty)
Strategický postup:
1.

1. Prezentace nabídky pozemků pro výstavbu RD (popis okolí
lokality, výhod bydlení v obci, umístění nabídky na webových
stránkách, v regionálních periodikách)
Strategický postup:
1. Opatření k zpřístupnění památek turistům (vnitřní rekonstrukce,
povolení zpřístupnění od památkového úřadu)
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Obec Chuchelná

Strategická osa 3 – Vybavenost obce a kvalita života místních obyvatel
Východiska – problémové oblasti:
Dlouhodobé cíle

Rekonstrukce a výstavba
nové technické infrastruktury

Strategický postup:

Seznam opatření:

Rekonstrukce a výstavba nové kanalizace (projektová
dokumentace, nutné opravy havarijních stavů, velká investice do
oddělené kanalizace)
2. Výstavba ČOV/údržba biologických rybníků
3. Údržba, rekonstrukce a dostavby dalších prvků technické
infrastruktury (výměna osvětlení, dostavba trafo stanic pro nové
lokality RD, včetně potřebných rozvodů a přívodů, inženýrské
sítě pro nové RD, rozšíření vodovodu)
4. Zajistit pokrytí obce signálem Vodafone
Strategický postup:

Rekonstrukce, přístavby a
dovybavení budov občanské
vybavenosti
Seznam opatření:

Podpora spolkové činnost a
aktivit občanů
Seznam opatření:

Sportovní a kulturní vyžití
obyvatel
Seznam opatření:

1.

Zdravotnická infrastruktura (nutné opravy a rekonstrukce
budovy, nákup dovybavení, vnitřní úpravy a řešení efektivity
ordinací a lékárny)
2. Zkvalitnit poskytované vzdělávání v obci (rekonstrukce budov
MŠ a ZŠ, doplnění vnitřního vybavení školních objektů, podpora
vzniku dalších kroužků – JA, počítačový kroužek, zájmové kurzy
pro vzdělávání dospělých, popularizace místní knihovny – využití
prostorů pro zájmové setkávání, aktivity knihovny)
3. Vybudování a rekonstrukce prků sociální infrastruktury –
terénní služby pro občany v obci, vznik neziskové organizace
poskytující služby pro občany, pro seniory).
4. Rekonstrukce, doplnění a drobné úpravy dalších prvků
občanské vybavenosti (dovybavení a úpravy hřbitova,
doplnění mobiliáře v klidových zónách – držáky na kola, lavičky,
hřiště pro děti s průlezkami, rekonstrukce a dovybavení
hasičárny)
5. Péče o historické památky a jejich okolí (úpravy okolí,
potřebné rekonstrukce či práce na zachování kulturní hodnoty)
Strategický postup:
1.

Zapojování občanů do dění v obci (podpora spolkové činnosti,
komunikace se spolky v otázkách jejich potřeb, zapojování
spolků do organizace obecních aktivit, veřejné zasedání a
schůze, ankety, diskuze na webových stránkách, obecní věstník,
strategický plán rozvoje obce umístěn na webových stránkách,
zprávy ze jednání zastupitelstva, odkazy na jiné stránky – např.
dotace)
2. Úprava a nelezení prostorů pro fungování spolkové a jiné
zájmové činnosti
3. Spolupráce s Polskem (společné kulturní, sport. a spol. akce)
Strategický postup:
1.

1.

2.

3.

4.

Strategie rozvoje obce

Dovybavení, údržba a rekonstrukce sportovní a kulturní
infrastruktury (údržba a rekonstrukce hřišť, výstavba potřebné
sportovní infrastruktury, rekonstrukce kulturní infrastruktury,
dovybavení prostor)
Sportovní aktivity obyvatel (pořádání turnajů, přátelských
zápasů mezi sportovními celky i obyvateli, zvýraznění výročí
obecních sportovních organizací, větší propagace nových
populárních sportů – atletický kroužek)
Kulturní aktivity obyvatel (využití KD k promítání filmů, pro
přednášky i jiné kulturní aktivity, pořádání většího množství
kulturně-společenských aktivit)
Další kulturně-společenské aktivity (pořádání dnů otevřených
dveří)
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Obec Chuchelná

Strategická osa 4 – Podpora rozvoje ekonomické sféry
Východiska – problémové oblasti:
- ekonomický rozvoj – průmysl nebo zemědělství (využiti zemědělství)
- jak využít volné plochy?
- rozšíření služeb pro občany
- výrazná vyjížďka obyvatel za prací
- omezené možnosti získávání kvalifikace pro moderní profese
- kam by měly plynout finanční „volné“ prostředky obecního rozpočtu
- jaké rozvojové záměry chce obec realizovat v následujících 3 – 5ti letech
- další rozvoj obce – získávání zkušeností
Dlouhodobé cíle

Ekonomický rozvoj území
Seznam opatření:

Další rozvoj obce
Seznam opatření:

Strategický postup:
Využití zemědělského potenciálu obce (podpora ekologického
zemědělství, ekologických farem, agroturistiky)
2. Udržení větších společností s regionálním významem
(vytvoření parkovací infrastruktury)
3. Marketingová podpora místních podnikatelů (reklamní
upoutávky v propagačních materiálech obce, seznam
podnikatelů a služeb pro cestovní ruch – umístění mapy
s popisem obce i poskytovaných služeb)
4. Vytvoření infrastruktury umožňující větší zaměření na prodej
výrobků do Polska (komunikace)
5. Vytváření pracovních příležitostí pro místní obyvatele (v
obecních službách – úprava zeleně, údržba, obecní strážník)
6. Podpora školení pořádané většími podnikateli ve spolupráci
s obcí – počítačové kurzy, jazykové vzdělávání, rekvalifikace
Strategický postup:
1.

1.

2.
3.

Využití volných ploch pro ekonomicky efektivní činnost
(marketingová prezentace volných pozemků k ekonomickému
využití, lákání investorů, estetické a funkční sladění
investorských záměrů s územním plánem obce)
Bližší spolupráce se zahraničím (řešení společných záměrů
s Polskem)
Využití zkušeností dalších obcí a měst (účast ve sdruženích
regionálního významu, celostátního významu – NSZM)

Zkvalitnění a rozšíření
poskytovaných služeb

Strategický postup:

Seznam opatření:

Rozvoj dalších služeb pro občany na základě jejich
požadavků (úprava provozních hodin, služby na zakázku mimo
provozní dobu, umístění bankomatů v místním obchodě, větší
sortiment zboží v obchodě, rozvoj restauračních služeb pro
turistiku – místní speciality, nekuřácké restaurace, rozvoj dalších
služeb)
2. Spolupráce obce s místními podnikateli v otázkách řešení
jejich investičních záměrů
3. Rozvoj poskytovaných veřejných služeb
Strategický postup:

Efektivní využití volných
prostředků z obecního
rozpočtu
Seznam opatření:

1.

1.
2.
3.

Strategie rozvoje obce

Efektivní využití obecních budov a pozemků
Tvorba strategického plánu a akčního plánu realizace
záměrů obce
Aktivita v získávání dotačních prostředků
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Strategická osa 5 – Udržení kvality žiovtního prostředí
Východiska – problémové oblasti:
- nakládání s odpady, řešení zeleného odpadu, třídění odpadu
- vytápění, ochrana ovzduší
- obnova zeleně v zastavěné části obce
- nutnost protipovodňových opatření
- efektivita využití energetický zdrojů, mizivé využití obnovitelných zdrojů
Dlouhodobé cíle

Nakládání s odpady
Seznam opatření:

Strategický postup:
1.

2.

Podpora třídění odpadů ( více kontejnerů, častější svoz,
estetická úprava okolí kontejnerů, informovanost občanů o
třídění odpadů)
Zajištění svozu zeleného odpadu (vytvoření místního
kompostiště, zajištění svozu, alternativní využití bioodpadů)

Efektivita využití
energetických zdrojů

Strategický postup:

Seznam opatření:

Energetická efektivita provozu obecních budov (zateplování,
ekologicky šetrné volby vytápění, alternativní zdroje vytápění –
fotovoltaika, tepelná čerpadla, biomasa, peletky)
2. Omezení topení nevhodnými prostředky, především plasty
(postihy za topení plasty, ekologická osvěta – přednášky, letáky
ve schránce, kampaň obce proti pálení plastů a tuhých paliv
(kalů)
3. Využívání dešťové vody (zavlažování fotbalového hřiště)
Strategický postup:

Protipovodňová opatření
Seznam opatření:

Propagace životního
prostředí, informování
občanů
Seznam opatření:

1.

Dokončení hrází a suchých poldrů (ochrana proti 100leté
vodě)
2. Ochrana půdy proti přívalovým dešťům (obnova rozoraných
polních cest, výsadba dřevin, remízků)
Strategický postup:
1.

1.
2.
3.
4.

Strategie rozvoje obce

Obnova zeleně v zastavěné části obce (omlazování a
pravidelná údržba zeleně v obci)
Vodní plochy (údržba rybníku a jeho okolí, spolupráce obce
s rybářským spolkem, údržba potoku Zbojnička)
Údržba lesních porostů (úprava porostů podél cesty,
pročišťování lesa, ochrana kvality lesa)
Informační přednášky, letáky, leporela, propagace
ekologických přístupů k využití zdrojů (vytápění, svícení)
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