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ÚVOD
Dne 10. 5. 2016 byl dokončen proces tvorby strategického plánu v obci Píšť. Strategický plán, který je
představen prostřednictvím strategické mapy, ukazuje budoucí směřování a intervence obce Píšť.
Navržená strategická mapa obsahuje strategických cíle, které jsou rozpracovány do konkrétních dílčích
cílů a jednotlivých opatření či aktivit. Strategická mapa vychází z podrobné vstupní analýzy vnitřního a
vnějšího prostředí obce (socioekonomická analýza; analýza potřeb občanů; analýza potřeb
neziskového a podnikatelského sektoru; analýza profesionality řízení veřejné správy v obci). Obec si
také stanovila a schválila vizi, která je sjednocujícím prvkem a ukazuje zastřešující pohled na dosažení
žádoucího stavu obce v dlouhodobém horizontu.
Strategický plán byl schválen dne 1.6.2016 na 12. zasedání Zastupitelstva obce Píšť Usnesením ZO
č. 12/III.5./2016. Poté byl sestaven akční plán pro dvouleté období a obec zahájila implementaci
strategického plánu. Nedílnou součástí strategického plánovacího procesu je také průběžný
monitoring a evaluace dosaženého pokroku.
Doplnění Strategického plánu bylo schváleno dne 17.6.2020 na 11. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
Usnesením ZO č. 11/III.6./2020.
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VIZE OBCE PÍŠŤ

OBEC PÍŠŤ
NAŠE - ZDRAVÁ - OTEVŘENÁ
Píšť je upravená a bezpečná obec s kvalitními podmínkami pro bydlení, práci
a trávení volného času občanů VŠECH generací.
Píšť rozvíjí a ohleduplně využívá okolní smíšenou krajinu.
Píšť podporuje svými aktivitami zdravé životní prostředí.
Obecní samospráva profesionálně řídí rozvoj obce, otevřeně komunikuje,
informuje a umožňuje aktivní účast občanů na dění v obci.
Píšť dává příležitosti pro rozvoj komunitního života a podporuje rozvoj služeb
a podnikání v obci.
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE PÍŠŤ

Graf 1 – Strategická mapa rozvoje obce Píšť

1. Rozvíjet obslužnou
infrastrukturu a občanskou
vybavennost
1.1 Rozvíjet infrastrukturu pro
volný čas (v oblasti kultury,
sportu a zájmových činností)

1.2 Rozvíjet oblast školství a
vzdělávání
1.3 Zajistit kvalitní nabídku
zdravotnických služeb
1.4 Rozšířit nabídku služeb
občanské vybavenosti a
maloobchodu

2. Rozvíjet technickou
infrastrukturu

2.1 Dobudovat veřejně
prospěšné stavby pro
technickou infrastrukturu
2.2 Vybudovat technickou
infrastrukturu v průmyslových
zónách
2.3 Přesunout pracovní jednotku
technické služby do průmyslové
zóny Východ
2.4 Dokončit kanalizaci a ČOV
2.5 Řešit problematiku nové
zástavby rodinných domů dle
ÚZP
2.6 Zajistit zásobování pitnou
vodou

3. Rozvíjet dopravní
infrastrukturu

3.1 Zajistit kvalitní stav místních
a účelových komunikací
3.2 Zajistit odpovídající síť
cyklostezek na katastrálním
území obce

3.3 Udržovat stav a kvalitu
komunikací/ silnic (hlavně v
zimě)
3.4 Dobudovat prvky
bezpečnosti v oblasti kontroly
dodržování předepsané rychlosti
3.5 Zajistit kvalitní služby veřejné
dopravy
3.6 Zajistit pěší prostupnost
(dokončit chodníky, vymezit
dostatek přechodů pro chodce)
3.7 Rozšířit a vymezit místa pro
parkování

4. Zlepšovat kvalitu životního
prostředí a pečovat o krajinu

4.1 Provádět ekologickou osvětu

5. Posílit pocit bezpečí v obci

4.2 Zlepšit kvalitu vody v
Píšťském potoce/ vyčistit potok

5.1 Snížit kriminalitu páchanou
v obci (krádeže, násilná činnost)
a riziko výskytu problémových
osob (nevhodného chování,
vandalismu atd.)

4.3 Systémově pracovat v rámci
odpadového hospodářství

5.2 Zajistit kontrolu dodržování
předepsané rychlosti

4.4 Rozvíjet protipovodňová a
protierozní opatření pro
ochranu obce

4.5 Zamezit znečištění ovzduší
lokálními topeništi
4.6 Řešit otázku volného
pobíhání psů
4.7 Rozvíjet přírodní hodnoty na
území obce a stabilní
ekosystémy
4.8 Rekultivovat a zvelebit
rybníky, vyčistit studánky

5.3 Zajistit pěší prostupnost
(dokončit chodníky, vymezit
dostatek přechodů pro chodce)
5.4 Rozšířit a vymezit místa pro
parkování
5.5 Rozvíjet protipovodňová a
protierozní opatření pro
ochranu obce

5.6 Řešit otázku volného
pobíhání psů
5.7 Vytvářet dobré mezilidské
vztahy

Graf 1 – Strategická mapa rozvoje obce Píšť

6. Rozvíjet spolupráci,
informovanost a komunitní
život

7. Podporovat podnikání v
obci

8. Rozvíjet plochy a místa v
obci

9. Budovat efektivní a otevřenou
veřejnou správu

6.1 Rozvíjet spolupráci s občany

7.1 Přilákat nové podnikatelské
subjekty do průmyslových zón

8.1 Rozvíjet dané plochy

9.1 Zlepšovat zázemí obecního
úřadu a jeho okolí

6.2 Moderně informovat o dění
v obci a obecních záležitostech

7.2 Podporovat stávající
podnikatele v obci

8.2 Zabezpečit aktivity v
souvislosti s navrácením českopolského dluhu

9.2 Pracovat na profesionalizaci
řízení úřadu

8.3 Využít dotační příležitosti
pro realizaci investičních
záměrů

9.3 Rozvíjet kvalitní fungování
pracovníků

6.3 Zaměřit se na informování o
žádaných tématech

6.4 Podporovat činnosti
zájmových organizací v obci

6.5 Posílit partnerství obcí
v rámci česko-polské
spolupráce

9.4 Budovat vizuální identitu,
transparentnost a
profesionalitu úřadu

Opatření k jednotlivým strategickým a dílčím cílům

1. Rozvíjet obslužnou infrastrukturu a občanskou vybavennost

1.1 Rozvíjet infrastrukturu pro volný čas (v oblasti kultury, sportu a zájmových činností)
•1.1.1 Realizovat projektový záměr - Informační a kulturní centrum obce Píšť (sál, divadelní
scéna, knihovna)
•1.1.2 Rozšířit možnost kulturního vyžití (minikino; kavárna; bowling, sauna, relaxační centrum-v
budově bývalého JZD)
•1.1.3 Rozšířit možnosti trávení volného času pro teenagery
•1.1.4 Vymezit oddechové zóny v obci (možnost obnovit psí sportoviště na Kolkově hoře a využít
pro zóny oddechu - požádat pozemkový úřad)
•1.1.5 Vybudovat cyklokrosovou dráhu poblíž střelnice
•1.1.6 Dokončit plán využití pozemku naproti Prefy ke sportovně-rekreačním účelům (v souladu
s ÚPD)
•1.1.7 Zvelebit prostor před Hasičskou zbrojnicí (při křížení ulic Ratibořské a Hasičské)
•1.1.8 Vymezit plochu v části "Na Pile" pro realizaci „zeleného“ veřejného prostranství (parku,
hřiště, apod.)
•1.1.9 Průběžně udržovat a případně modernizovat koupaliště
•1.1.10 Využít obecní prostory pro činnost spolků (prostory domu s pečovatelskou službou,
prostor jídelny školy, popř. další)
1.2 Rozvíjet oblast školství a vzdělávání
•1.2.1 Modernizovat školu (vybudovat nové prostory družiny, prostory pro volnočasové aktivity a
odborné učebny v podkroví školy)
•1.2.2 Uskutečnit kroky k nové strategii školy - aktivity ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu,
popularizaci školy, naplnění kapacity tříd ZŠ
•1.2.3 Nabídnout prostory školy - spolkům, občanům (vzdělávání, přednášky, kurzy aj.)
•1.2.4 Informovat o dění ve škole
1.3 Zajistit kvalitní nabídku zdravotnických služeb
•1.3.1 Zachovat dostupnou zdravotní péči a usilovat o zvýšení kvality zdravonických služeb
•1.3.2 Aktivně nabízet prostory současné MŠ k využití (pro zdravotní služby)
1.4 Rozšířit nabídku služeb občanské vybavenosti a maloobchodu

•1.4.1 Aktivně se podílet na zajištění bankomatu
•1.4.2 Aktivně se podílet na zajištění čerpací stanice v prostoru průmyslové zóny Východ
•1.4.3 Aktivně se podílet na zajištění obchodu s textilem, obuví, drogerií
•1.4.4 Postavit ubytovací zařízení např. v budově bývalého JZD
•1.4.5 Rozšířit centrum obce např. vybudováním zázemí hřbitova, kostela atp. případným
nákupem pozemku a nemovitosti u hřbitova
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2. Rozvíjet technickou infrastrukturu

2.1 Dobudovat veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu
•2.1.1 Plynovod dle ÚPD - v koridoru trasy TP-01 plynovodu STL –do části obce Na Pile (koridor 10 m
na obě strany od vyznačené osy)
•2.1.2 Elektrické vedení dle ÚPD - viz. příloha č. 1
•2.1.3 Suché nádrže dle ÚPD - viz. příloha č. 1
•2.1.4 Sběrný dvůr (v průmyslové zóně Jih)
•2.1.5 Obnovit stávající veřejné osvětlení a rozšiřovat jej dle aktuálních potřeb
•2.1.6 Obnovit síť místního rozhlasu a rozšiřovat jej dle aktuálních potřeb (např. v části obce Hůrky)
2.2 Vybudovat technickou infrastrukturu v průmyslových zónách
•2.2.1 PZ SEVER a ZÁPAD - kanalizace
•2.2.2 PZ JIH a VÝCHOD - veškerá tech. infrastruktura (kanalizace, voda, elektrické vedení, plyn)
2.3 Přesunout pracovní jednotku technické služby do průmyslové zóny Východ
2.4 Dokončit kanalizaci a ČOV
•2.4.1 Vybudovat kanalizaci a ČOV
•2.4.2 Průběžně informovat o technickém řešení projektu kanalizace a informovat o celém průběhu
projektu
2.5 Řešit problematiku nové zástavby rodinných domů dle ÚPD
•2.5.1 Rozvíjet zastoupení rodinných domů ve struktuře obce (vymezené rozvojové plochy smíšené
obytné - především plochy v těchto lokalitách: Lomená, K Dolku / Strmá, Zahradní / Strmá, Severní /
Zahradní, Severní, Hřbitovní / Průmyslová, Dolní / K Pile, Za Humny, Luční, K Obecníku a Dvořisko.
Přestavbové plochy jsou vymezeny uvnitř zastavěného území v těchto lokalitách: Na Kaménce,
Ratibořská / Luční (u potoka)
•2.5.2 Doplnit a zarovnat zástavbu v severní části obce západně od Hůrecké ulice
•2.5.3 Doplnit mezery mezi průmyslovou zónou Sever a stávající zástavbou podél ulice Ratibořské
nebo na jihovýchodním okraji obce u starého fotbalového hřiště (viz ÚP).
•2.5.4 Chránit stávající měřítko a výškovou hladinu obytné zástavby s cílem udržovat převážně
nízkopodlažní charakter zástavby ve struktuře obce
•2.5.5 Chránit a rozvíjet harmonický přechod mezi zástavbou a nezastavitelnou krajinou v pásu okolo
hranice zastavitelného území

2.6 Zajistit zásobování pitnou vodou
•2.6.1 Rekonstruovat úpravny u pitné vody a zřídit hlubinný vrt HV 3 pro zásobování obyvatel obce Píšť
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3. Rozvíjet dopravní infrastrukturu
3.1 Zajistit kvalitní stav místních a účelových komunikací
•3.1.1 Ulice Opavská, Ratibořská (hlavní silnice) - od polských hranic až k rozcestí na Dolní Benešov a
Chuchelnou
•3.1.2 Část komunikace ul. Pekařská u MŠ
•3.1.3 Cesty v okolí Píště - příhraniční prostor (cesta do Bolesławi)
•3.1.4 Hlavní příjezdová komunikace do Píště z Hlučína (Hlučínská)
•3.1.5 Iniciovat kroky k opravě příjezdové cesty k zahrádkářské chatě
•3.1.6 Přístupová cesta k průmyslové zóně Jih a Sever
•3.1.7 Propojit ulice Kolkova a Sportovní
•3.1.8 Zpřístupnit průmyslovou zónu Východ
•3.1.9 Opravit komunikace-v části obce Na Pile, Hůrky
3.2 Zajistit odpovídající síť cyklostezek na katastrálním území obce
•3.2.1 Do části Na Pile (podél ulice K Pile současně s pěší komunikací)
•3.2.2 Směr Polsko (podél ulice Ratibořská k hraničnímu přechodu do Owsiszcze, současně s pěší komunikací)
•3.2.3 Od ulice Dolní směrem do Bělé (v trase pěší turistické stezky)
•3.2.4 Od ulice Ratibořské přes ul. Polní směrem do Hatě a Vřesiny
3.3 Udržovat stav a kvalitu komunikací/ silnic (hlavně v zimě)
3.4 Dobudovat prvky bezpečnosti v oblasti kontroly dodržování předepsané rychlosti
•3.4.1 Zřídit obecní policii nebo zajistit odpovídající službu u jiné obecní policie
•3.4.2 Zpomalovací semafory
3.5 Zajistit kvalitní služby veřejné dopravy
•3.5.1 Opravit/ zkvalitnit zastávky Píšť-Mýto, Píšť-Koupaliště, Píšť-U kostela
•3.5.2 Zřídit autobusovou zastávku ve východní části obce
•3.5.3 Zajistit přesun autobusové točny z prostoru u hasičské zbrojnice do prostoru nové průmyslové zóny
Východ
•3.5.4 Připomínkovat spoje veřejné dopravy přes nově nastavené záchytné terminály v Ostravě v rámci
Sdružení obcí Hlučínska (námitky obyvatel)
3.6 Zajistit pěší prostupnost (dokončit chodníky, zřídit dostatek přechodů pro chodce)
•3.6.1 Vybudovat chodník podél ulice Ratibořská (od křižovatky Ratibořské a Boleslavské až k hraničnímu
přechodu do polské obce Owsiszcze)
•3.6.2 Vybudovat chodník do části Na Pile (od křižovatky ulic Opavské a K Pile)
•3.6.3 Propojit pro pěší ulice Opavská a Kolkova
•3.6.4 Rekonstruovat ostatní chodníky (dle potřeby)
3.7 Rozšířit a vymezit místa pro parkování
•3.7.1 Omezit parkování na nevhodných místech (hlavní silnice-restaurace Majk, Cukrárna Blahutová,
autobusy-horní konec ul. Opavské) ve spolupráci se SS MSK a na místních komunikacích v obci
•3.7.2 Vydat vyhlášku stání aut na svém pozemku
•3.7.3 Zajistit přesun parkoviště autobusů z prostoru u hasičské zbrojnice do prostoru nové průmyslové zóny
Východ
•3.7.4 Vybudovat parkoviště u hřbitova; v ploše komerčního vybavení v přestavbovém území bývalého
mechanizačního střediska u koupaliště
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4. Zlepšovat kvalitu životního prostředí a pečovat o krajinu

4.1 Provádět ekologickou osvětu
•4.1.1 Zveřejňovat informace týkající se životního prostředí v obecním zpravodaji
•4.1.2 Pořádat přednášky pro občany v této oblasti na různá témata
•4.1.3 Zprostředkovat poradentsví pro zájemce z řad občanů v oblasti ochrany životního prostředí
4.2 Zlepšit kvalitu vody v Píšťském potoce/ vyčistit potok
•4.2.1 Zamezit znečištění potoka vybudováním splaškové kanalizace v obci
•4.2.2 Vyčistit koryto potoka od nánosu naplavenin
4.3 Systémově pracovat v rámci odpadového hospodářství
•4.3.1 Zamezit vzniku skládek
•4.3.2 Odstranit černé skládky
•4.3.3 Vybudovat sběrný dvůr (v průmyslové zóně Jih)
4.4 Rozvíjet protipovodňová a protierozní opatření pro ochranu obce
•4.4.1 Vytvořit protipovodňový plán
•4.4.2 Postupovat dle Protipovodňové a protierozní ochrany obce (studie odtokových poměrů)
•4.4.3 Vybudovat protierozní opatření (průlehy, příkopy) jako ochranu zástavby před splavováním
půdy z polí
•4.4.4 Řešit problémy vodní eroze půdy jejím zatravněním a výsadbou dřevin v rámci komplexních
pozemkových úprav
•4.4.5 Vybudovat suché nádrže jako protipovodňová opatření, která mají zabránit zpomalení odtoku
srážkových vod z polí v údolích nad zástavbou obce -> v západní části obce na občasné vodoteči v
části Zábrodí (Vidole); pod Obecníkem v lokalitě Záhuří; nad Vojtovým rybníkem nebo projednat na
území sousední obce Bělá navržení suché retenční nádrže na Píšťském potoce u Bělského mlýna;
rekonstruovat Retenční nádrž Píšť a hráz rybníka Na Pile, aby byl vytvořen retenční prostor jako
náhrada za poldr, který byl původně uvažován jižněji částečně na katastru obce Závada
4.5 Zamezit znečištění ovzduší lokálními topeništi
•4.5.1 Zamezit spalování nevhodných paliv v domácnostech
•4.5.2 Korigovat neukázněnost občanů ve vztahu k vytápění a spalování
•4.5.3 Podporovat alternativní zdroje vytápění ze strany obce
•4.5.4 Propagovat/preferovat zejména solární zdroje a tepelná čerpadla jako zdroje tepla a přípravy
teplé vody pro zásobování ploch dle ÚPD
4.6 Řešit otázku volného pobíhání psů
•4.6.1 Nastavit opatření řešící otázku volného pobíhání psů
4.7 Rozvíjet přírodní hodnoty na území obce a stabilní ekosystémy
•4.7.1 Zvyšovat zastoupení stromořadí, alejí a remízů (zejména podél komunikací nebo vodních toků;
provádět výsadbu stromů, keřů) na veřejných prostranstvích na katastru obce
•4.7.2 Budovat parky či lesoparky
•Pozn. 4.7.1 a 4.7.2 týká se zejména těchto lokalit: Na Pile, Vidole, Svinné, Dolní, Kolkova, Kolkova /
Sportovní, K Dolku, Školní, Hůrecká / průmyslová zóna Sever, Padol, u ČOV, Ratibořská, Hájek (u silnice
k Hlučínu).
4.8 Rekultivovat a zvelebit rybníky, vyčistit studánky
•4.8.1 Rekultivovat Retenční nádrž Píšť (stavební objekty: rekonstrukce hráze; odlehčení koryta
Doubravky; odbahnění; vegetační úpravy; tůně pro zvýšení ekosystémové a druhové biodiverzity)
•4.8.2 Rekonstruovat a vyčištit studánky na ul. K Obecníku

12

5. Posílit pocit bezpečí v obci

5.1 Snížit kriminalitu páchánou v obci (krádeže, násilná činnost) a riziko výskytu problémových osob
(nevhodného chování, vandalismu atd.)
•5.1.1 Realizovat prevenci
•5.1.2 Zřídit obecní policii nebo zajistit odpovídající službu u jiné obecní policie
5.2 Zajistit kontrolu dodržování předepsané rychlosti
•5.2.1 Realizovat prevenci
•5.2.2 Zřídit obecní policii nebo zajistit odpovídající službu u jiné obecní policie
5.3 Zajistit pěší prostupnost (dokončit chodníky, zřídit dostatek přechodů pro chodce)
•5.3.1 Vybudovat chodník podél ulice Ratibořská (od křižovatky Ratibořské a Boleslavské až k hraničnímu
přechodu do polské obce Owsiszcze)
•5.3.2 Vybudovat chodník do části Na Pile (od křižovatky ulic Opavské a K Pile)
•5.3.3 Propojit pro pěší ulice Opavská a Kolkova
•5.3.4 Rekonstruovat ostatní chodníky (dle potřeby)
5.4 Rozšířit a vymezit místa pro parkování
•5.4.1 Omezit parkování na nevhodných místech (hlavní silnice-restaurace Majk, Cukrárna Blahutová,
autobusy-horní konec ul. Opavské) ve spolupráci se SS MSK a na místních komunikacích v obci
•5.4.2 Vydat vyhlášku stání aut na svém pozemku
•5.4.3 Zajistit přesun parkoviště autobusů z prostoru u hasičské zbrojnice do prostoru nové průmyslové
zóny Východ
•5.4.4 Vybudovat parkoviště u hřbitova; v ploše území bývalého mechanizačního střediska u koupaliště
5.5 Rozvíjet protipovodňová a protierozní opatření pro ochranu obce
•5.5.1 Vytvořit protipovodňový plán
•5.5.2 Postupovat dle Protipovodňové a protierozní ochrany obce (studie odtokových poměrů)
•5.5.3 Vybudovat protierozní opatření (průlehy, příkopy) jako ochranu zástavby před splavováním půdy
z polí
•5.5.4 Řešit problémy vodní eroze půdy jejím zatravněním a výsadbou dřevin
•5.5.5 Vybudovat suché nádrže jako protipovodňová opatření, která mají zabránit zpomalení odtoku
srážkových vod z polí v údolích nad zástavbou obce -> v západní části obce na občasné vodoteči v části
Zábrodí (Vidole); pod Obecníkem v lokalitě Záhuří; nad Vojtovým rybníkem nebo projednat na území
sousední obce Bělá navržení suché retenční nádrže na Píšťském potoce u Bělského mlýna;
rekonstruovat Retenční nádrž Píšť a hráz rybníka Na Pile, aby byl vytvořen retenční prostor jako
náhrada za poldr, který byl původně uvažován jižněji částečně na katastru obce Závada
5.6 Řešit otázku volného pobíhání psů
•5.6.1 Nastavit opatření řešící otázku volného pobíhání psů
5.7 Vytvářet dobré mezilidské vztahy
•5.7.1 Podporovat společenský život a sousedské vztahy v obci
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6. Rozvíjet spolupráci, informovanost a komunitní život
6.1 Rozvíjet spolupráci s občany
•6.1.1 Zapojit občany do pracovních skupin
•6.1.2 Zapojit občany do úklidu obce (účast na veřejných brigádách)
•6.1.3 Zapojit občany v oblasti sportu
•6.1.4 Podporovat společenský život a sousedské vztahy v obci

6.2 Moderně informovat o dění v obci a obecních záležitostech
•6.2.1 Zpravodaj (papírová podoba)
•6.2.2 Webové stránky
•6.2.3 Facebook
•6.2.4 Kabelová televize
•6.2.5 Osobní kontakt
6.3 Zaměřit se na informování o žádaných tématech
•6.3.1 Informovat o zasedání zastupitelstva
•6.3.2 Informovat o stavu ovzduší v obci
•6.3.3 Informovat o důležitých projektech
•6.3.4 Informovat o omezení či výhodách týkajících se podnikatelů, Nestátních neziskových
organizací (dále NNO)
6.4 Podporovat činnosti zájmových organizací v obci
•6.4.1 Finančně, prostřednictvím dotací, propagačně, organizačně
•6.4.2 Posílit komunikaci s NNO
•6.4.3 Spolupracovat s NNO při pořádání spol. akcí
•6.4.4 Zapojit zájmové organizace do pracovních skupin
6.5 Posílit partnerství obcí v rámci česko-polské spolupráce
•6.5.1 Pořádat společné akce
•6.5.2 Vyměňovat si zkušenosti
•6.5.3 Propagovat se navzájem
•6.5.4 Připravovat společné projekty
•6.5.5 Rozvíjet spolupráci v rámci místních samospráv a škol
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7. Podporovat podnikání v obci
7.1 Přilákat nové podnikatelské subjekty do průmyslových zón
•7.1.1 Uveřejňovat informace o možnosti příchodu firem do připravovaných PZ
7.2 Podporovat stávající podnikatele v obci
•7.2.1 Propagačně, organizačně
•7.2.2 Posílit komunikaci s podnikateli
•7.2.3 Zapojit podnikatele do organizace akcí k podpoře podnikatelských aktivit
•7.2.4 Zapojit podnikatele do pracovních skupin
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8. Rozvíjet plochy a místa v obci
8.1 Rozvíjet dané plochy
•8.1.1 Zapracovat záměr na budoucí využití „Staré budovy MŠ“ (bývalé knihovny)
•8.1.2 Rozvíjet periferie obce
•8.1.3 Podpořit vypořádání vlastnictví pozemků kolem zahrádkářské chaty a pod budovou
8.2 Uskutečňovat aktivity v souvislosti s navrácením česko-polského dluhu (vyjádřit nesouhlas)
8.3 Využít dotační příležitosti pro realizaci investičních záměrů
•8.3.1 Sledovat vyhlášené výzvy
•8.3.2 Mít připravený zásobník projektů

16

9. Budovat efektivní a otevřenou veřejnou správu

9.1 Zlepšovat zázemí obecního úřadu a jeho okolí

•9.1.1 Dovybavit obecní úřad technikou
•9.1.2 Uskutečnit interiérové úpravy kanceláří
•9.1.3 Zajistit větší zasedací místnost a obřadní síň (pravděpodobně v kulturním domě)
•9.1.6 Opravit vstup do budovy ze SV (schody, zatéká zde přes světlo)
•9.1.7 Lépe využít multifunkční místnost v přízemí
•9.1.8 Vybudovat dětské hřiště v okolí úřadu (v rámci kulturního domu)
9.2 Pracovat na profesionalizaci řízení úřadu
•9.2.1 Nastavit procesní fungování úřadu
•9.2.2 Systémově nastavit fungování komisí a výborů
•9.2.3 Aktualizovat směrnice úřadu
9.3 Rozvíjet kvalitní fungování pracovníků
•9.3.1 Systémově pracovat se zaměstnanci
•9.3.2 Zajistit lepší fungování docházkového systému
•9.3.3 Zajistit školení pro příslušné pracovníky obce
•9.3.4 Rozvíjet pracovní tým
•9.3.5 Podporovat efektivní komunikaci s veřejností
9.4 Budovat vizuální identitu, transparentnost a profesionalitu úřadu
•9.4.1 Vytvářet koncepci jednotného vizuálního stylu
•9.4.2 Zlepšit webové stránky
•9.4.4 Zlepšit fungování kabelové televize
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PŘÍLOHA 1 – BLIŽŠÍ SPECIFIKACE K OPATŘENÍ 2.1.2 DOBUDOVAT
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
2.1.2 Elektrické vedení dle ÚZP:
•
•
•
•
•

v koridoru tras TE-01 elektrického vedení 22 kV – přeložka elektrických vedení VN (koridor 10
m na obě strany od vyznačených os);
v koridoru trasy TE-02 elektrického vedení 22 kV – elektrické vedení VN, včetně trafostanice, v
části Na Pile (koridor 10 m na obě strany od vyznačené osy);
v koridoru trasy TE-03 elektrického vedení 22 kV – přeložka elektrického vedení VN, včetně
nové trafostanice (koridor 10 m na obě strany od vyznačené osy);
v koridoru trasy TE-04 elektrického vedení 22 kV – elektrické vedení VN, včetně nové
trafostanice (koridor 10 m na obě strany od vyznačené osy);
v koridoru trasy TE-05 elektrického vedení 22 kV – elektrické vedení VN, včetně nové
trafostanice (koridor 10 m na obě strany od vyznačené osy).

2.1.3 Suché nádrže dle ÚZP:
•
•
•
•
•

na ploše vodní a vodohospodářské č. 20-W – hráz suché nádrže (Vidole);
na ploše vodní a vodohospodářské č. 021-W – hráz suché nádrže (nad Vojtovým rybníkem);
na ploše vodní a vodohospodářské č. 029-W – suchá nádrž (Svinné);
na ploše vodní a vodohospodářské č. 094-W – hráz suché nádrže (Záhuří);
na plochách vodních a vodohospodářských č. 110-W a 111-W – suchá nádrž Bělský mlýn.
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PŘÍLOHA 2 - VYPOŘÁDÁNÍ NÁMĚTŮ OBČANŮ A ZAVEDENÍ OPATŘENÍ
DO STRATEGIE
Zpracování námětů občanů veřejného projednání ze dne 12. 4. 2016:
·

Téma školství = strategický cíl: 1. Rozvíjet obslužnou infrastrukturu a občanskou vybavenost, dílčí
cíl: 1.2 Rozvíjet oblast školství a vzdělávání
Náměty občanů: Stížnost občana na problematiku mládeže – nevhodné chování, vulgarismy apod.
Zavedené opatření: Již existující opatření: 1.2.2 Uskutečnit kroky k nové strategii školy
Opatření je již ve strategii uvedeno. Podrobněji bude dle potřeb řešeno v rámci strategie školy.

·

Téma využití bývalého JZD = strategický cíl: 1. Rozvíjet obslužnou infrastrukturu a občanskou
vybavenost, dílčí cíl: 1.4 Rozšířit nabídku služeb občanské vybavenosti a maloobchodu
Náměty občanů: Námět občana na využití budovy bývalého JZD pro vybudování ubytovacího
zařízení, jen je potřeba vymyslet uplatnění v zimním období. Mohlo by se využívat pro ubytování
svatebčanů.
Zavedené opatření: 1.4.4 Postavit ubytovací zařízení např. v budově bývalého JZD
Opatření je již ve strategii uvedeno. Podrobněji bude opatření rozpracováno v akčním plánu.

·

Téma vodohospodářství = strategický cíl: 2. Rozvíjet technickou infrastrukturu, dílčí cíl: 2.6 Zajistit
zásobování pitnou vodou
Náměty občanů: Občan vznesl dotaz: Uvažuje se o napojení na Kružberk?
Možnost propojení obecního vodovodu se skupinovým vodovodem Darkovice – Vřesina –
Darkovičky od vodojemu Píšť do Vřesiny podél silnice je navrženo v ÚPD obce. Jedná se pouze o
alternativní řešení. Ve strategii je uvedena jiná možnost zajištění zásobování pitnou vodou.

·

Téma veřejná doprava = strategický cíl: 3. Rozvíjet dopravní infrastrukturu, dílčí cíl: 3.5 Zajistit
kvalitní služby veřejné dopravy
Náměty občanů: Občan si stěžoval na nedostatečné spoje z a do Ostravy (velké množství
přestupů) při směnném pracovním režimu.
Zavedené opatření: 3.5.4 Připomínkovat spoje veřejné dopravy přes nově nastavené záchytné
terminály v Ostravě v rámci Sdružení obcí Hlučínska (námitky obyvatel)
Do strategie bylo opatření doplněno.

·

Téma lokální topeniště = strategický cíl: 4. Zlepšovat kvalitu životního prostředí a pečovat o
krajinu, dílčí cíl: 4.5 Zamezit znečištění ovzduší lokálními topeništi
Náměty občanů: Občan vznesl dotaz: Jak je možné zamezit znečišťování ovzduší lokálními
topeništi?
Zavedené opatření: 4.5.2 Korigovat neukázněnost občanů ve vztahu k vytápění a spalování
Opatření je již ve strategii uvedeno. Podrobněji bude opatření rozpracováno v akčním plánu.
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·

Téma česko-polská spolupráce = strategický cíl: 6. Rozvíjet spolupráci, informovanost a komunitní
život, dílčí cíl: 6.5 Posílit partnerství obcí v rámci česko-polské spolupráce
Náměty občanů: Občan vznesl dotaz: Počítá obec se souladem strategie se strategií partnerských
obcí v Polsku?
Zavedená opatření: 6.5.4 Připravovat společné projekty a 6.5.5 Rozvíjet spolupráci v rámci
základních a mateřských škol
Do strategie byla opatření doplněna.
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