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I.
Účelem programu je obnova a rozvoj :

ÚČEL PROGRAMU
- životního prostředí
- občanského společenství
- identity v časovém a prostorovém měřítku
- hospodářské efektivity života v obci

II. PŘEDMĚT PROGRAMU
1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.1. KANALIZACE a ČOV
 vybudování splaškové kanalizace v obou částech obce – Plavy i Haratice včetně čistíren
odpadních vod ev. přečerpávacích stanic pro vedení splašků na ČOV Velké Hamry; na území
obce není vybudována vyhovující soustavná kanalizační síť se řádným čištěním odpadních vod,
jsou zpracovány dvě samostatné studie odkanalizování vč. dvou ČOV
 rozšíření kanalizační sítě v husté zástavbě v obou částech obce
1.2. OVZDUŠÍ
 preference ekologického způsobu vytápění rodinných a bytových domů a objektů pro
podnikatelskou činnost; častý výskyt inverzí je způsoben konfigurací terénu, dlouhým topným
obdobím, velkým množstvím středních a malých zdrojů znečištění – uhelné kotelny
 realizace III. etapy plynofikace Plavy-Velké Hamry
1.3. VEŘEJNÁ ZELEŇ
 výsadba a dosadba alejí a stromořadí dle územního plánu
 obnova zeleně na místním hřbitově
 doplnění zeleně v centru obce, u školských zařízení a na dalších veřejných prostranstvích
 zřízení lokalit pro odpočinek
 likvidace náletových porostů podél místních komunikací, plevelných porostů na veřejných a
obecních pozemcích v centru a obydlených částech obce
1.4. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 průběžná likvidace černých skládek na pozemcích obce
 rozšiřování systému třídění komunálního odpadu
 obnova obecního mobiliáře
 podpora ekologického životního stylu obyvatel
 podpora ekologické výchovy ve školách
1.5. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 protipovodňová opatření – úprava přirozených břehů, oprava mostků a propustků

2. OBČANSKÁ VYBAVENOST
2.1. Školská zařízení
2.1.1.









Základní škola
plynofikace kotelny
výměna oken, zateplení fasády
stavba tělocvičny – plnohodnotná škola
výstavba nových prostorů pro enviromentální výchovu, zájmovou činnost a zdravý životní styl
pravidelná údržba budovy
modernizace vnitřního zařízení a vybavení
modernizace školní zahrady
vytváření podmínek pro kvalitní výuku a zručnost žáků, moderní výukové trendy, činnost
kroužků, stabilitu kvalifikovaných pedagogických pracovníků
 podpora nadstandardních činností školy

2.1.2.






Mateřská škola
oprava fasády vč. zateplení
modernizace vnitřního zařízení a vybavení
modernizace školní zahrady
vytváření podmínek pro činnost kroužků
podpora nadstandardních činností školy

2.1.3. Školní jídelny
 modernizace zařízení a vybavení
 podpora zdravého stravování - bio výrobky, regionální produkty
2.2. Služby
 podpora rozvoje soukromého sektoru na území obce
 zachování, rozšíření a zkvalitnění základních služeb pro veřejnost
2.3. Veřejné osvětlení
 pravidelná údržba
 nátěr sloupů
 opatření ke snížení spotřeby el.energie
2.4. Doprava, místní komunikace
 souvislé opravy místních komunikací vč.odvodnění
 obnova povrchů chodníků
 obnova cest pro pěší
 budování cyklostezek /v rámci mikroregionu/
 vybudování chodníku mezi Plavy a V.Hamry
 obnova autobusových čekáren
 oprava mostů
 součinnost obce při výstavbě řadových garáží dle ÚP v obou částech obce
 vybudování parkoviště v Plavech pro osobní automobily
o u železniční zastávky
o u hřbitova
o v centru obce
 obnova dopravního značení
 zachování současného rozsahu veřejné dopravní obslužnosti – autobusy, vlaky
 oprava a využití železniční zastávky a přilehlého pozemku
2.5. Požární ochrana
 modernizace techniky a vybavení JPO5
 podpora činnosti SDH Plavy a Haratice
2.6. Místní hřbitov
 generální oprava hřbitovní zdi
 trvalá péče o místní hřbitov

3. ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A ÚDRŽBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY
3.1. Objekty v majetku obce
 trvalá péče o všechny obecní domy – bytové domy, školní budovy i další nemovitosti
 postupné stavební úpravy starších obecních bytů
 záchrana o oživení budovy bývalého internátu
3.2. Objekty ve vlastnictví fyzických a ostatních právnických osob
 postupnou rekonstrukcí obecních domů podnítit ostatní vlastníky nemovitostí, fyzické i
právnické osoby, aby cítili spoluzodpovědnost za celkový vzhled obce – stav objektů, úpravu
a čistotu okolí, veřejných prostranství atp.
 Fond na zlepšení úrovně bydlení
o zachovat Fond pro poskytování výhodných půjček občanům na opravy a modernizaci
rodinných a bytových domů a bytů na území obce, pokud bude o půjčky ze strany
občanů zájem
o rozšířit účel /druh/ půjček podle požadavku občanů
 podpořit oživení budovy sokolovny

4. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 podpora rozvoje soukromého podnikání na území obce dle platného ÚP
 podpora výstavby rodinných domů na stavebních parcelách dle platného ÚP
 součinnost při přípravě stavebních parcel pro výstavbu řadových garáží dle platného ÚP

5. INFORMOVANOST OBČANŮ, OSVĚTA
 Místní rozhlas
o jeho existence má v obci své opodstatnění
o rozšíření vedení do okrajových částí obce
o modernizace místního rozhlasu
o bezdrátový přenos
 Internet
o zveřejňování veškerých zákonem stanovených informací na webu obce
o propagace obce a služeb v obci
o prezentace místních organizací a akcí konaných v obci
o aktuality SPOZ
o modernizace webu obce
 SMS portál – zřízení
 Obecní knihovna
o přemístění knihovny do čp. 186
o komplexní zlepšení služeb pro čtenáře vč. rozšíření výpůjční doby
o využití moderních výpůjčních systémů
o besedy pro veřejnost
o zapojení mládeže do činnosti knihovny
o spolupráce s knihovnami v mikroregionu
 Obecní kronika
o vedení kroniky v knižní podobě i elektronicky
o vytváření všestranných podmínek pro práci kronikáře
 Informační tabule
o trvalá péče o stávající informační systém v obci
o rozšíření informačního systému

6. KULTURA, REKREACE, SPORT








trvalá péče o dětské hřiště v Hliňáku
rozšíření počtu odpočinkových ploch a dětských hřišť
podpora činnosti spolků, neziskových organizací a volnočasových aktivit našich obyvatel
podpora tělovýchovných aktivit a zájmové činnosti mládeže
pořádání pravidelných akcí pro děti a mládež
podpora akcí pořádaných pro veřejnost místními spolky
mezinárodní spolková spolupráce

7. ZAMĚSTNANOST
 podpora projektů na podporu zaměstnanosti
 spolupráce s úřadem práce, vytváření pracovních míst – veřejně prospěšné práce, veřejná
služba
Dokument lze aktualizovat, platné znění vždy podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Věra M u ž í č k o v á
starostka obce Plavy

