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Vybrané části vyhodnocení dotazníkové ankety:
• Souhrnné hodnocení podmínek života v obci
• Co se zde občanům nejvíce líbí

• Co se zde občanům nejčastěji nelíbí
• Jaké služby v obci chybí
• Jaké oblasti by se měly přednostně financovat

ÚČAST OBČANŮ NA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU
Ke dni uzávěrky dotazníkové ankety 30.9.2017 bylo v Písečné trvale hlášeno

429 občanů starších 15 let

Dotazník vyplnilo 78 občanů, tj. 18% z celkového počtu

S W O T analýza:

Silné stránky:
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15.
16.

Blízkost přírody, zdravé životní prostředí
Klidný život
Dobré mezilidské vztahy
Prodejny potravin a fungující hospoda
Kanalizace a ČOV ve vlastnictví obce
Účelové komunikace v extravilánu obce umožňující obsluhu pozemků
Základní škola a mateřská škola s dostatečnou kapacitou
Venkovní sportoviště a tělocvična
Neexistence zchátralých objektů
Veškeré pozemky jsou řádně obhospodařovány svými vlastníky nebo
nájemci
Péče obce o zeleň a celkový vzhled obce
Pozemkové úpravy a vyjasněná vlastnická práva
Nový územní plán 2018
Sběrný dvůr, vlastní svoz odpadů
Existence protipovodňových opatření – poldry

Slabé stránky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nezájem řady občanů o dění v obci
Nedostatek pracovních příležitostí přímo v obci
Nadměrná exhalace z lokálních topidel v zimním období
Absence rozvodu plynu v obci
Nevzhledné venkovní prostory některých firem a podnikajících subjektů
Hlučnost a dopravní obslužnost provozovny Fostrade v centru obce
Málo parkovacích míst v centru obce
Chybí přímý autobusový spoj na Žamberk
Nedostatek kulturních příležitostí a společenského života
Chybí sportoviště pro věkovou skupinu od 12 do 18 let
Nevyhovující stav cyklotrasy směr Valdštejn
Málo obecních bytů k pronájmu
Nedostatek stavebních parcel pro individuální výstavbu
Personální obsazení obecního úřadu je vzhledem k zajišťování množství
agend nedostatečné

Příležitosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O bydlení v obci mají zájem především mladí lidé, rodiny s dětmi
Daňové příjmy obce dlouhodobě stoupají (rozpočtové určení daní, …)
Vyšší daňové příjmy obce umožní počítat s investicemi do rozvoje území
Rozvoj obce za pomoci MAS Orlicko
Využití dotačních titulů ze státních a evropských fondů
Podpora systému nakládání s odpady, podíl třídění
Rozvoj místních obyčejů i nových tradic může pozvednout společenský život
Růst zájmu o turistku v tuzemsku

Hrozby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Omezování vhodných dotačních titulů pro plánovaný rozvoj
Neustálý nárůst byrokratických a legislativních překážek efektivního výkonu
správy obce
Ukončení provozu prodejny smíšeného zboží
Očekávané nadměrné náklady na údržbu a opravy obecních nemovitostí
Vybavení turistické ubytovny už neodpovídá běžným standardům
Pozemky určené ÚP k výstavbě ve vlastnictví soukromníků mohou být
skoupeny developery
Současný stav sběrného dvora dovoluje živelné odkládání odpadů všeho
druhu
Riziko opuštění provozních budov podnikajících firem v katastru obce
Nárůst počtu neukázněných řidičů nerespektujících bezpečnou rychlost
v kritických místech

B.1 Návrhová část - Strategická vize
 obec Písečná je klidným místem pro život uprostřed čisté přírody
•
•
•






s kompletní a fungující infrastrukturou
s udržovanými veřejnými prostranstvími a místními pamětihodnostmi
s dobrou dopravní obslužností do spádových měst za vzděláním, za prací,
k lékaři, či za zábavou
Zlepšuje podmínky pro společenský život a sportovní vyžití občanů s cílem
• navázat na bohatou historii a vytvořit co možná nejlepší prostředí pro
následující generace
• zvýšit zájem občanů o kulturně-společenské akce, zapojit je do života a
rozvoje obce tak, aby spoluobčané byli na svoji obec hrdí
• dobudovat cyklostezku směrem na Valdštejn
• rozšiřovat sportoviště a zvýšit komfort pro hosty turistické ubytovny
Chrání životní prostředí a udržuje jedinečný charakter okolní přírody
• pokračováním protipovodňových opatření šetrných k přírodním podmínkám
• udržováním a revitalizací zeleně v obci i okolí
Rozšiřuje podmínky pro bydlení,
• především přípravou ploch pro individuální výstavbu rodinných domů

B.2 Návrhová část – Programové cíle
Kód

Formulace cíle

PC01

Rozvoj kulturního života v obci

PC02

PC06
PC07

Informovanost občanů o dění v
obci
Cestovní ruch a sportoviště
Školství – rozvoj pracovních a
sportovních dovedností dětí
Údržba a rekonstrukce obecních
budov
Údržba historických objektů
Rozvoj infrastruktury

PC08

Zlepšování vzhledu obce

opravy božích muk, historické hasičárny
výkup pozemků, sítě k novým RD, údržba mostů a komunikací,
oprava chodníku, „bezpečná cesta“, asfaltové povrchy, kanalizace a
ČOV
parkové úpravy, revitalizace veřejné zeleně, dlažba před knihovnou

PC09

Rozvoj odpadového hospodářství

oplocení sběrného dvora, nové kontejnery

PC10

Péče o vodu v krajině

protipovodňová opatření, údržba koryta potoka

PC11

Údržba lesů a ostatní zeleně

PC12

Obnova kulturní krajiny

sázení a ošetřování stromků na nevyužitých plochách, významné
stromy
polní cesty, odpočívadla, vyhlídky, (mj. podpora turistiky)

PC13

Doprava a dopravní obslužnost

spoje do spádových měst, řešení rizikových míst v obci

PC03
PC04
PC05

Popis cíle
dobudování sálu,
nárůst počtu kulturních akcí
rozšíření informačních zdrojů a kanálů, zvýšit procento občanů
přihlášených k odběru informací z webu obce
dovybavení sportovišť, jejich údržba vč. koupaliště
vybudování školních zahrádek, pracovní dílny,
rekonstrukce tělocvičny
výměna oken v obecních bytech, rekonstrukce čp. 45 a 117

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC01
PC 01

Rozvoj kulturního života v obci

termín

•OPC01_A Dokončení společenského sálu v čp. 71

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C
A

•OPC01_B Svěcení praporu obce

2019

B

•OPC01_C Oslava 130 let od založení hasičského sboru

2019

B

•OPC01_D Setkání rodáků

2019

B

•OPC01_E Akce pořádané obcí (vítání, důchodci, výlety,
setkání na hranicích, vánoční strom a trhy)

průběžně

C

•OPC01_F Besedy a přednášky

průběžně

C

•OPC01_G Akce pořádané spolky s podporou obce

průběžně

C

•OPC01_H Podpora provozu knihovny, knižní fond

průběžně

C

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC02
PC 02

Informovanost občanů o dění v obci

termín

Rozpočet
tis. Kč

Priorita
A/B/C

•OPC02_A Hlášení místního rozhlasu dle potřeby

B

•OPC02_B Vydávání „Slova starostky“ a „Občasníku“

B

•OPC02_C Pořádání veřejných schůzí s občany

B

•OPC02_D Zvýšit procento občanů přihlášených
k odběru informací z webu obce

C

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC03
PC 03

Cestovní ruch a sportoviště

termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC03_A Workoutová sestava na hřišti

2018

600

A

•OPC03_B Skluzavka a pingpongový stůl u dětského hř.

2018

200

A

•OPC03_C Technické zázemí pod tribunou

2018

500

A

•OPC03_D Oprava povrchů koupaliště

2019

•OPC03_E Skatepark u nového chodníku ke koupališti

2019

700

B

•OPC03_F Podíl na realizaci cyklostezky „Šušek“

2019

500

B

•OPC03_G Informační tabule a tiskoviny pro turisty

průběžně

B

C

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC04
PC 04

Školství – rozvoj pracovních a
sportovních dovedností

termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC04_A Rekonstrukce tělocvičny

2020

1 900

A

•OPC04_B Venkovní zahrádky pro pěstování bylin

2018

B

•OPC04_C Školní dílny v suterénu pod MŠ

2018

B

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC05
PC 05

Údržba a rekonstrukce obecních budov

termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC05_A Oprava střech na čp. 77

2019

A

•OPC05_B Výměna oken v obecních budovách (byty)

průběžně

B

•OPC05_C Rekonstrukce čp. 117

2022

B

•OPC05_D Rekonstrukce ubytovny čp. 45

2021

C

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC06
PC 06

Údržba historických objektů

termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC06_A Oprava historické hasičárny

2018

400

A

•OPC06_B Oprava božích muk

průběžně

B

•OPC06_C Pomoc při údržbě kostela

průběžně

C

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC07
PC 07

Rozvoj infrastruktury

termín

Výkup pozemků vymezených ÚP pro výstavbu průběžně
Inženýrské sítě k novým RD
průběžně
Oprava lávky u mostu na návsi
2018
Asfaltový povrch před novou hasičárnou
2018
Zpevnění pěšiny od Konzumu k Osmanovým,
doplnění veřejného osvětlení
2019
•OPC07_F Dokončení připojení všech objektů na kanalizaci 2019
•OPC07_G Oprava povrchu komunikace - dolní konec
2018
•OPC07_H Oprava lávky u hřiště
2019
•OPC07_I Oprava mostu u čp. 35
2020
•OPC07_J Oprava mostu u čp. 54
2020
•OPC07_K Oprava mostu u čp. 103
2020
•OPC07_L Oprava chodníku od čp. 72 ke škole
2019
•OPC07_M Asfaltový povrch parkoviště pro mechanizaci 2018
•OPC07_N Modernizace technologií ČOV
průběžně
•OPC07_O Přístřešek pro mechanizaci a materiál
2019

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC07_A
•OPC07_B
•OPC07_C
•OPC07_D
•OPC07_E

A
A
A
A

1 500

500

A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC08
PC 08

Zlepšování vzhledu obce

termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC08_A Zlepšení vzhledu venkovních prostorů firem
a některých podnikatelských subjektů (ZESPO) 2018

A

•OPC08_B Parkové úpravy u hřiště a nového chodníku

2019

B

•OPC08_C Vydláždění prostoru před knihovnou

2018

B

•OPC08_D Revitalizace veřejné zeleně v centru obce

průběžně

C

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC09
termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

2018

150

A

•OPC09_B Pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad 2019

100

B

PC 09

Rozvoj odpadového hospodářství

•OPC09_A Oplocení sběrného dvora

•OPC09_C Pronájem mobilních kontejnerů na TO

průběžně

B

•OPC09_D Přístřešek pro uskladnění odpadní štěpky

2019

B

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC10
termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC10_A Realizace protipovodňových opatření
u čp. 104 a 61

2018

9 550

•OPC10_B Údržba koryta Potočnice ve spolupráci s PL

průběžně

B

•OPC10_C Údržba melioračních příkopů

průběžně

B

•OPC10_D Sedimentační nádrž před rybníkem Šušek

2019

B

•OPC10_E Obnova retenční nádrže na horním konci

2019

B

PC 10

Péče o vodu v krajině

A

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC11
PC 11

Údržba lesů a ostatní zeleně

termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC11_A Posuzování stavu a ošetřování významných a
rizikových stromů odbornou firmou
průběžně

B

•OPC11_B Les – zpracování polomů a poškozených kultur,
pěstební činnost
průběžně

B

•OPC11_C Redukce výskytu invazivních rostlin

C

průběžně

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC12
PC 12

Obnova kulturní krajiny

termín

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

•OPC12_A Podpora budování sítě polních cest v katastru

A

•OPC12_B Vytváření odpočinkových míst u turistických tras

B

•OPC12_C Údržba významných krajinotvorných prvků a remízků

B

•OPC12_D Podpora vytváření malých vodních ploch ve volné krajině

C

B.3 Opatření a rozvojové aktivity – PC13
PC 13

Rozpočet Priorita
A/B/C
tis. Kč

Doprava a dopravní obslužnost

termín

•OPC13_A Bezpečnost provozu v kritických místech obce

2018

A

•OPC13_B Řešení možností přímých autobusů na Žamberk 2019

B

Následující kroky
B.4 Realizace programu
• PRO je podkladem pro tvorbu akčního plánu rozvoje obce na jednotlivé roky
• Každá z aktivit bude realizována prostřednictvím konkrétního projektu
• Změny v průběhu realizace aktivit projedná a schválí zastupitelstvo obce

B.5 Monitoring realizace programu
•
•
•
•

Pravidelné shromažďování informací o průběhu realizace dílčích aktivit
Zpřesňování informací o realizaci projektů, dodržení termínů, čerpání nákladů
Aktualizované dokumenty (PRO a akční plán) podléhají schválení OZ
Každoroční revize dokumentu PRO a doplnění aktivit o další podněty

B.6 Aktualizace programu
• Aktualizace PRO bude probíhat každý rok před schválením rozpočtu obce
• Vznikne nová verze dokumentu s označením data a s vyznačenými změnami

B.7 Financování programu
• Sledování a zapojení do vyhlášených dotačních výzev a vlastní zdroje obce
• V průběhu realizace PRO budou zpřesňovány informace o možnostech
financování jednotlivých aktivit

Schválené dokumenty budou zveřejněny na internetových stránkách obce.

