
Opatření
Specifikace opatření, příp. 

varianty řešení Očekáváný přínos

Priorita 
/naléhavost 
řešení/ Stav projektu

Možnosti 
financování - 
dotace

Oblast Doprava, infrastruktura

Dostavba budovy obecního úřadu 
Dostavba stávající budovy, rozšíření sálu, 
včetně dostavby výtahu

Dokončení budovy dle projektu, zvýšení 
kapacity společenského sálu, 
bezbariérový přístup, zlepšení 
dostupnosti veřejných služeb

1 - projekt s nejvyšší 
prioritou

Projektová dokumentace - hotová, ale 
zastaralá, bude se zhotovovat DSP pouze 
na výtah, měla by být hotová do podzimu 
2019 - žádost na MMR MMR

Budování cyklostezek
Budování cyklostezek, prioritně na Hlučín, dále 
další obce - Kozmice, Hať)

Zlepšení dostupnosti okolních obcí, 
bezpečná doprava, rozvoj cykloturistiky  1 - řešit průběžně Hotová cyklostezka ke studánce OP PS, MMR

Řešení parkovacích ploch 
Vybudování nových parkovacích míst, např. 
Orelská louka, u ZŠ, aj. 

Zajištění statické dopravy v obci, 
dostupnost veřejných míst 1

Nová park. místa v rámci projektu výstavby 
tělocvičny

Sklad obecního majetku
Skladovací prostory pro obecní majetek - např. 
sezonní mobiliář apod. 

Vhodné prostory pro uložení movitého 
majetku (vybavení) obce 1 V současnosti nedostatek financí

Zvyšování bezbariérovosti veřejných prostor a 
budov

Bezbariérovost průběžně řešit při budování 
nových a rekonstrukcí stávajících veřejných 
prostor, komunikací a budov

Zlepšení dostupnosti, bezpečnost 
pohybu pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace 1 - řešit průběžně

Viz. Dostavba výtahu v budově OÚ,  hotová 
PD na bezbariérovost školy MMR, MAS

Rozšíření hřbitova a vybudování kolumbária
Rozšíření hřbitova a vybudování kolumbária 
dle projektu 

Zajištění vhodných a důstojných prostor 
pohřebiště 1 Hotová studie, vyhotovení DSP letos - 2019 MMR

Energetické úspory v obci Energetické úspory, energetický management
Úspory finančních prostředků za energie, 
preference obnovitelných zdrojů energie 1 - řešit průběžně OPŽP, EFEKT

Modernizace VO 
Modernizace veřejného osvětlení v obci, 
úsporné technologie (např. LED)

Úspory finančních prostředků za energie, 
preference obnovitelných zdrojů energie 1 - řešit průběžně

Proběhla pasportizace VO, obnova VO v 
2010, nový záměr - Oranžový přechod u 
autobus. zastávky EFEKT, ČEZ

Řešení odkanalizování obce 
Výběr nejvhodnější varianty s ohledem na 
legislativu, životní prostředí a možnosti obce Vyřešení čištění odpadních vod 1 Studie OPŽP

Rozšíření ulice Ovocná Rozšíření ulice Zkvalitnění dopravy, zvýšení bezpečnosti 1 DSP do konce 4/2019, realizace ? MMR

Rekonstrukce komunikací, včetně chodníků

Výběr komunikací dle potřeby, řešit průběžně, 
současně nutná koordinace s vyřešením 
odkanalizování obce (např. chybějící chodník 
ul. Na Chabovci aj. )

Zkvalitnění dopravy, zvýšení bezpečnosti 
chodců

Zásobník (koordinace s  
odkanalizováním obce)

Vyhotovuje se DSP na ul. U Sadu II. Etapa - 
žádost na PD do programu projektové 
přípravy MSK MSK, popř. MMR

Sběrný dvůr
Vybudování sběrného dvora s celoročním 
provozem  Řešení sběru a třídění odpadů Zásobník 

Zvýšení osvěty, postupně rozšíření 
možností ke třídění odpadů OPŽP

Oblast školství, sport, mládež

Rekonstrukce školy a výstavba tělocvičny
Zajištění bezbariérového přístupu do ZŠ i MŠ, 
nová tělocvična

Rozšíření možností sportovního vyžití 
pro občany, výuky TV pro děti, 
bezbariérový přístup, wellnes zóna 1

Tělocvična v realizaci,  o dotace MF, 
rekonstrukce střechy - dotace MMR, MF, MMR

Vybavení přírodní učebny a osázení zahrady pro 
MŠ a ZŠ

podnětným učebním prostředím (amfiteátr, 
dílny, altány, chodníčky a cestičky, tématická 

Zlepšení prostředí pro žáky MŠ a ZŠ, 
zkvalitnění výuky 1

Zpracovává se DSP, mikroprojekty 
Euroregion Silesia OP PS

Mobilní PC učebna Mobilní PC učebna ZŠ Zkvalitnění výuky pro žáky ZŠ 1 OP VVV

Víceúčelové hřiště Venkovní víceúčelové hřiště pro míčové hry
Rozšíření možností sportovního vyžití 
pro občany, výuky TV pro děti 1 Jednání s TJ, koncepce sportu 

MMR, MŠMT?, MVČR - 
prevence kriminality ?

Komplexní řešení lokality koupaliště Rekonstrukce, příp. demolice 
Smysluplné využití, zatraktivnění 
chátrající lokality 1 Zatím není záměr, nedostatek financí

Komplexní řešení Orelské louky
Včetně hřišť a atraktivit pro děti a mládež 
(např. skatepark)

pro občany, rozšíření možností trávení 
volného času pro děti a mládež 1 Zatím není záměr, nedostatek financí

Budování sportovišť
Hřiště a sportoviště pro děti, mládež, možnosti 
celoročního využití

Rozšíření možnosti aktivního využití 
volného času pro děti všech věkových 
kategorií (od nejmenších po teenagery), 
možnost využití v různých ročních 
obdobích 1 - řešit průběžně

Zatím není záměr, nedostatek financí, 
proběhne oprava a doplnění dětského 
hřiště (altán, herní prvky)

MMR, MŠMT? MVČR - 
prevence kriminality?

Oblast Životní prostředí

Revitalizace potoka Bečva a jeho přítoku
Přírodní úpravy koryta o prameniště až po 
katastr Hati Správné hospodaření s vodou 1

Čeká se vyjádření Povodí Odry, souvislost s 
nádrží v Hati, PD zatím není OPŽP

Rozvoj veřejné zeleně
Rozvoj a obnova veřejné zeleně, výsadba 
stromů, květnaté louky Péče o vzhled obce, zvýšení biodiverzity 1 - průběžně

Výsadba u nové cyklostezky, bude PD, 
průběžně dosadby stávají zeleně

Řešení zadržování povrchových vod Vytváření přírodě blízkých biotopů, tůní 
Správné hospodaření s vodou, zvýšení 
biodiverzity 1

Do budoucna záměr zadržování dešťové 
vody na budovách školy, oú, atd…. OPŽP

Environmentální výchova a osvěta občanů
formami, např. v rámci obecních akcí, článků 
ve zpravodaji, přednášek apod. 

Zvýšení informovanosti občanů, zlepšení 
životního prostředí, např. ovzduší 1 Školení ke kotlíkovým dotacím

Aktualizace pasportů komunikací, zeleně, aj. Aktualizace dokumentace obce
Vedení evidence, zajištění přehledu 
majetku obce 1 Aktualizace pasportizace VO podzim 2018

Oblast Lidské zdroje, podnikání

Zřízení služby senior taxi
Dotovaná taxi služba pro seniory do vybraných 
lokalit (zdravotnická zařízení

Podpora dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb, zlepšení životních 
podmínek pro seniory 1

Je v jednání s Charitou Hlučín, dále 
možnost využití obecního automobilu

Podpora mobilních sociálních služeb Pečovatelská služba, mobilní hospic aj.

Podpora dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb, zlepšení životních 
podmínek pro seniory 1 -průběžně Spolupráce v rámci KPSS na Hlučínsku

Domov pro seniory
Pobytové služby,  další možné služby pro 
seniory - denní stacionář, odlehčovací služba

Zlepšení životních podmínek pro seniory, 
zabezpečení důstojného stáří Zásobník

Práce s dětmi a mládeží
Rozvoj dětí a mládeže ve všech oblastech - 
sport, kultura, životní prostředí

Prevence kriminality, výchova a 
vzdělávání dětí a mládeže, předávání  
zkušeností mezi generacemi, 
dobrovolnická činnost, volnočasové a 
mimoškolní aktivity 1 -průběžně

Proběhne Den rodiny - den dětí, množství 
volnočasových kroužků

MVČR - prevence 
kriminality, Nadace  ČEZ, 

Rozvoj přeshraniční partnerské spolupráce Aktivity s partnerskými obcemi

Výměna zkušeností a sdílení dobré 
praxe, realizace společných projektů, 
rozvoj občanské soudržnosti a 
sousedských komunit 1 - průběžně

Společné akce - Rozloučení s prázdninami, 
sportovní olympiáda OP PS 

Podpora stravovacích služeb
Podpora stravovacích služeb (restaurace, 
kavárna, cukrárna),

Rozšíření služeb pro obyvatele a 
návštěvníky obce, rozvoj cestovního 
ruchu 1 - průběžně

Podpora podnikatelů

Podpora podnikání v obci - nabídka prostor a  
lokalit k podnikání, spolupráce při obecních 
akcích, setkávání podnikatelů aj.

Podpora podnikatelů v obci,  využití 
volných obecních prostor,zvýšení počtu 
obchodů, apod. 1 - průběžně

Interaktivní mapa na webu obce - možnost 
vložit odkazy na své podnikání, reklama v 
obecním zpravodaji

Strategický plán - návrhová část



Budování cyklostezek
Budování cyklostezek, prioritně na Hlučín, dále 
další obce - Kozmice, Hať)

Zlepšení dostupnosti okolních obcí, 
bezpečná doprava, rozvoj cykloturistiky 1 Hotová cyklostezka ke studánce

Sběrný dvůr
Vybudování sběrného dvora s celoročním 
provozem  Řešení sběru a třídění odpadů Zásobník 

Zvýšení osvěty, postupně rozšíření 
možností ke třídění odpadů - tuky

Environmentální výchova a osvěta občanů

Informace o životním prostředí různými 
formami, např. v rámci obecních akcí, článků 
ve zpravodaji, přednášek apod. 

Zvýšení informovanosti občanů, zlepšení 
životního prostředí, např. ovzduší 1 Školení ke kotlíkovým dotacím

Zřízení služby senior taxi
Dotovaná taxi služba pro seniory do vybraných 
lokalit (zdravotnická zařízení

Podpora dostupnosti sociálních a 
zdravotních služeb, zlepšení životních 
podmínek pro seniory 1 využití obecního automobilu

Práce s dětmi a mládeží
Rozvoj dětí a mládeže ve všech oblastech - 
sport, kultura, životní prostředí

Prevence kriminality, výchova a 
vzdělávání dětí a mládeže, předávání  
zkušeností mezi generacemi, 
dobrovolnická činnost, volnočasové a 
mimoškolní aktivity 1 -průběžně

Proběhl Den rodiny, Medobraní, 
Medardfest, Den s vojenskou historií, 
Sportovní slavnosti, aj. 

Realizované projekty


