
Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl 2. Plán  ●  13 – část návrhová  ●  strana 1 

 

název dokumentace  : Strategický rozvojový plán obce  
     ČISTÁ 
označení  dokumentace : MB-114816 
název dokumentu  : Část návrhová 
označení dokumentu  : MB-114816-13 
 
 

Dokumentace označená MB-114816 je autorským dílem. Pořizování fyzických 
či mediálních kopií, nebo částečných kopií, opisů nebo částečných opisů této 
dokumentace podléhá ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů v aktuálním platném znění předchozímu písemnému souhlasu vlastníků 
autorských práv s výjimkou krátkých citací jako součást kritických článků a 
recenzí. Bez jazykové korektury. Tiskové chyby vyhrazeny.  

    

  označení    kapitola                     strana      :      
 
13 Návrhová část SRPO  
 
 

 
 
13.1 Hlavní rozvojový cíl obce ....................................... 3 
 
 
 
 

 
 
13.2 Programové cíle ..................................................... 4 
 
13.2.1 Programový cíl A - Vybavenost ................................ 4 
13.2.2 Programový cíl B - Správa obce............................... 4 
13.2.3 Programový cíl C - Ekonomika................................. 4 
13.2.4 Programový cíl D - Dopravní obslužnost .................. 4 
13.2.5 Programový cíl E - Životní prostředí......................... 4 
13.2.6 Programový cíl F - Cestovní ruch............................. 4 
13.2.7 Programový cíl G - Zájmové aktivity......................... 4 
13.2.8 Programový cíl H - Bezpečnost................................ 4 
13.2.9 Programový cíl I - Přístupnost .................................. 4 

 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl 2. Plán  ●  13 – část návrhová  ●  strana 2 

 
 
13.3.  Plán ak čních opat ření ............................................ 5 
 
13.3.1 Akční opatření A - Vybavenost................................. 5 
13.3.2 Akční opatření B - Správa obce ............................. 11 
13.3.3 Akční opatření C - Ekonomika ............................... 15 
13.3.4 Akční opatření D - Dopravní obslužnost................. 17 
13.3.5 Akční opatření E - Životní prostředí........................ 20 
13.3.6 Akční opatření F - Cestovní ruch............................ 24 
13.3.7 Akční opatření G - Zájmové aktivity ....................... 26 
13.3.8 Akční opatření H - Bezpečnost .............................. 29 
13.3.9 Akční opatření I - Přístupnost................................. 32 

 
*** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl 2. Plán  ●  13 – část návrhová  ●  strana 3 

 
 
13.1 Hlavní rozvojový cíl obce 

 
Východiskem pro stanovení hlavního rozvojového cíle 
obce byla analýza dosavadního vývoje a současného 
stavu obce. Byla zpracována podle metodiky MMR 
s využitím statistických údajů ČSÚ, informačních zdrojů 
obecního úřadu a datových zdrojů vyššího územně 
správního celku. 
 
Strategický rozvojový plán obce reflektuje rozvojové 
materiály regionu, kraje, České republiky i Evropské unie. 
Analytická část rozvojového plánu odhalila problémy, 
které hodlá obec v daném plánovacím období buď vyřešit, 
nebo se alespoň k jejich řešení přiblížit. 
 
Obec Čistá si v základní strategické vizi na období 
2017 – 2030 předsevzala hlavní rozvojový cíl: 
 

Vytvo řit atraktivní funk ční lokalitu pro p říjemné 
bydlení a volno časové aktivity rostoucího 
počtu obyvatel obce.  

 
 
Pro úspěšné splnění tohoto hlavního rozvojového cíle byly 
rozpracovány programové cíle v jednotlivých tématických 
oblastech. Každý programový cíl je podporován řadou 
konkrétních akčních opatření, která jsou podrobně 
popsána v jednotlivých kapitolách taktického plánu. 
 
Odhad nákladů realizace jednotlivých akčních opatření 
taktického plánu obsahuje finanční harmonogram. 
Návrh termínů realizace jednotlivých akcí taktického plánu 
je uveden v časovém harmonogramu. Pořadí realizace 
jednotlivých akcí taktického plánuje  podle důležitosti  
a naléhavosti navrženo v harmonogramu priorit. 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl 2. Plán  ●  13 – část návrhová  ●  strana 4 

 
 

13.2 Programové cíle v jednotlivých tématických obl astech 
 
13.2.1 Programový cíl: A – Vybavenost 

Dobudovat technickou infrastrukturu a rozvíjet nabídku 
občanské vybavenosti. 

 
13.2.2 Programový cíl: B – Správa obce 

Zvyšovat kvalitu a efektivitu práce zastupitelů 
i zaměstnanců obce.  
 

13.2.3 Programový cíl: C – Ekonomika 
Vyhledávat příležitosti pro podporu místní ekonomiky a 
efektivně participovat na dotačních programech pro rozvoj 
obce. 
 

13.2.4 Programový cíl: D - Dopravní obslužnost 
Udržovat dopravní obslužnost veřejné hromadné dopravy 
a zlepšovat stav komunikací ve vlastnictví obce 

 
13.2.5 Programový cíl: E - Životní prost ředí 

Zlepšovat stav veřejných prostranství, důsledně likvidovat 
nepovolené skládky a rozšiřovat veřejnou zeleň 
 

13.2.6 Programový cíl: F - Cestovní ruch 
Podporovat využití regionálních turistických a cyklo tras, 
aktivně se podílet na kulturním dění v regionu 

 
13.2.7 Programový cíl: G – Zájmové aktivity 

Rozvíjet spolkovou a sportovní činnost, podporovat 
volnočasovou aktivitu obyvatel i aktivizaci seniorů 

 
13.2.8 Programový cíl: H – Bezpe čnost 

Zajistit zvýšenou bezpečnost silničního provozu  
a prosazovat postih veškeré přestupkové činnosti 
 

13.2.9 Programový cíl: I – P řístupnost 
Vytvořit bezbariérovou přístupnost veřejných objektů  
a prostranství pro osoby s omezenou schopností  
pohybu a orientace 
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13.3 Plán ak čních opat ření 
 

 
 
13.3.1 Plán realizace ak čních opat ření A – Vybavenost 
 

 
Programové východisko  
Obec nemá dokončenou technickou infrastrukturu. 
Rezervy jsou i v oblasti služeb a občanské vybavenosti. 
Kvalitní MŠ získala velmi pozitivní renomé. 
 
 
Programový cíl  
Dobudovat technickou infrastrukturu a rozvíjet nabídku 
atraktivní občanské vybavenosti. 
 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 
 

 
Akce A - 1: Rekonstrukce vodovodu  

 
Charakteristika a popis akce: 
Stavebně-technický stav vodovodní sítě ve starší části 
obce je nevyhovující. Záměrem obce je provést jeho 
postupnou rekonstrukci. Realizace záměru bude 
koordinována s přípravou dalších významných 
infrastrukturních akcí. 
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Akce A - 2: Řešení splaškové kanalizace 
 

Charakteristika a popis akce: 
Vybudování stokové sítě splaškové kanalizace a vyřešení 
způsobu ekologicky vyhovujícího způsobu čištění 
splaškových odpadních vod představuje pro obec 
nejnákladnější investiční akci.  Neustálé legislativní změny 
a nejistoty ohledně dotační podpory financování vytvářejí 
investorsky nestabilní prostředí. Obec bude hledat 
optimální způsob řešení problému likvidace splaškových 
vod prostřednictvím specializované studie proveditelnosti. 
 

 
Akce A - 3: Rekonstrukce povrchové kanalizace 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je postupně provádět rekonstrukci trubní 
sítě stávající povrchové kanalizace se zaústěním do 
Čistého potoka. 
 

 
Akce A - 4: Rozší ření mate řské školky 

 
Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na současný limitní stav a předpokládaný 
demografický vývoj růstu populace v obci se bude 
realizovat záměr rozšíření kapacity provozu místní 
mateřské školky. Předpokládá se nástavba 1. patra 
stávajícího objektu. 
 

 
Akce A - 5: D ům pro seniory 

 
Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na předpokládaný průběh demografické křivky 
stárnutí populace hodlá obec v plánovacím období 
vybudovat dům pro seniory. Ekonomické a kapacitní 
řešení posoudí studie proveditelnosti záměru. V objektu 
se předpokládá vybudování bytů různých kvalitativních a 
rozměrových parametrů, společenských prostor pro 
komunitní život  a prostor pro poskytování ambulantních 
pečovatelských služeb. Studie posoudí možnosti 
budoucího využití objektu základní školy. Zvažuje se i 
zřízení denního stacionáře pro seniory. 
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Akce A - 6: Zemní kabelizace vzdušných vedení 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec má zájem na postupné zemní kabelizaci rozvodů 
elektrické energie a datových sítí ( ze vzdušného vedení 
do země).  Realizace přispěje k zlepšení vizuální podoby 
obce.  
 
 

Akce A - 7: Ve řejné osv ětlení 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést rekonstrukci a dobudování 
veřejného osvětlení. V rámci projektu budou nahrazeny 
sloupy VO, zdroje světla nahradí LED a celý záměr bude 
splácen úsporou budoucích provozních nákladů.  

 
 

Akce A - 8: Digitalizace pasportu VO 
 

Charakteristika a popis akce: 
V rámci přechodu k elektronické správní agendě obce 
bude provedena digitalizace pasportu veřejného osvětlení. 
Mapové části pasportu budou integrovány do GISu  
( Geoinformační systém ). 
 
 

Akce A -9: Nové stavební pozemky 
 

Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na trvalou potřebu dalšího stavebního rozvoje 
obce budou v plánovacím období připraveny nové 
stavební pozemky pro individuální bytovou výstavbu 
v souladu s platným územním plánem obce. 
 
 

Akce A - 10: Rekonstrukce plakátovacích ploch 
 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s úpravami veřejných prostranství hodlá obec 
v plánovacím období provést rekonstrukci vývěsek a 
plakátovacích ploch ve všech místních částech. 
K výstavbě budou použity tradiční přírodní materiály 
v souladu s udržováním venkovského charakteru 
intravilánu. 
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Akce A - 11: Rekonstrukce rozhlasu 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést rekonstrukci systému veřejného 
rozhlasu a odstranit tak stávající výhrady k míře 
slyšitelnosti v okrajových částech obce. Do budoucna 
však hodlá obec spíše akcentovat efektivnější způsoby 
šíření informací prostřednictvím SMS a elektronických 
zpráv.  

 
Akce A - 12: D ětská h řiště 

 
Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s rozšiřováním nových ploch pro výstavbu 
rodinných domů hodlá obec vybudovat nová dětská hřiště. 
Budou vybaveny interaktivními dětskými atrakcemi na bázi 
dřeva. Výběru vhodných lokalit bude předcházet 
dotazníkové šetření. 
 
 

Akce A - 13: Senior park 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá vybudovat speciální zařízení určené pro 
realizaci sportovně-pohybových aktivit starší generace.  
V senior fitness parku bude instalována skupina  
mechanických cvičebních stojanů na procvičování 
jednotlivých svalových skupin. Cvičení pod širým nebem 
lze provádět v běžném civilním oblečení bez asistence 
cvičitele.  
  
 

Akce A - 14: Junior park 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vybudovat lokalitu určenou především 
pro dospívající mládež. Součástí Junior parku u in-line 
dráhy budou  herní prvky pro adrenalinovou pohybovou 
aktivitu a dřevěný altán pro kryté posezení. Vybavení 
Junior parku bude provedeno z masivních konstrukcí, 
které by měly úspěšně odolávat ukázkám individuální 
fyzické síly. 
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Akce A - 15: Výkup pozemk ů v centru   
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá v plánovacím období vykoupit pozemky 
v centru a následně provést vhodnou parkovou úpravu, 
která by zlepšila podobu centrálního prostranství v Čisté. 
 
 

Akce A - 16: Startovní byty 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vybudovat objekt se startovními 
malometrážními byty. Jejich využívání bude časově 
regulováno a bude sloužit k dočasné stabilizaci mladých 
rodin v obci. Kapacita a dispoziční uspořádání bude 
posouzeno ve studii proveditelnosti.  

 
Akce A - 17: Záchrana kostela 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovacím období zabránit další 
stavebně-technické devastaci kostela sv. Vavřince. Ve 
spolupráci s vlastníkem objektu bude hledat alternativy a 
možnosti záchrany nejvýznamnější architektonické 
památky v Čisté i pro příští generace. 
 

 
 
Akce A - 18: Revitalizace areálu h řbitova 

 
Charakteristika a popis akce: 
Obec připraví záměr celkové revitalizace areálu hřbitova. 
Součástí záměru bude: 
● oprava střechy a fasády márnice 
● oprava hřbitovní zdi 
● výsadba zeleně pro pohledové odstínění nádob 
    na hřbitovní odpad 
● vybudování nových lavičkových posezení 
● vybudování nové okrasné pumpy na vodu  
    se žulovým  zadlážděním 
● vybudování nové zvoničky 
● vybudování nového prostranství pro kolumbarium 
 
Úpravy hřbitova budou součástí celkového Programu 
kreativní revitalizace obce. 
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Akce A - 19: Oplocení h řiště 

 
Charakteristika a popis akce: 
S ohledem na zvýšení bezpečnosti hodlá obec vybudovat 
oplocení dětského hřiště v Týnci. 
 

Akce A - 20: Obecní lavi čky 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je usnadnit starším obyvatelům pohyb po 
veřejných prostranstvích. Na vhodných místech pro ně 
vybuduje síť odpočinkových laviček doplněných prvky 
drobného komunálního inventáře. 
 
 
 
 

 
Indikátory  
 
■ kvantitativní indikátory 
■ kvalitativní indikátory  
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13.3.2 Plán realizace ak čních opat ření B – Správa obce 
 

Programové východisko  
Správa obce je stabilizovaná. V nejbližší době bude 
vyžadovat posílení výkonu funkce starosty obce na plný 
pracovní úvazek. 
 
 
 
Programový cíl  
Zvyšovat kvalitu a efektivitu práce zastupitelů  
i zaměstnanců obce. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 

 
 

Akce B - 1: Zvyšování kvality práce zam ěstnanc ů obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
V oblasti lidských zdrojů dojde k realizaci projektu pro 
zvyšování výkonnosti a kvality správy obce. Pro úředníky 
obecního úřadu bude navržen průběžný systém zvyšování 
kvalifikace včetně zabezpečení zvláštní odborné 
způsobilosti (ZOZ) podle zák. 312/2002 Sb. o úřednících 
samosprávných územních celků a o změně některých 
zákonů. 
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Akce B - 2: Zvyšování kvality práce zastupitel ů obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
V oblasti lidských zdrojů dojde k realizaci projektu pro 
zvyšování výkonnosti a kvality práce zastupitelů obce. Pro 
členy zastupitelstva bude navržen dobrovolný průběžný 
systém vzdělávání v kreativních, organizačních a řídících 
dovednostech. 
 

Akce B - 3: Ve řejné ankety 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem vedení obce je průběžně reflektovat názor 
veřejnosti na místní aktuální témata. Proto budou v 
pravidelných časových obdobích organizovány veřejné 
ankety. Vedle klasických dotazníků budou využívány i 
nové výzkumné formy (např. pocitové mapy) a nové 
komunikační kanály ( elektronické dotazníky na internetu). 
Pravidelné ankety poslouží také pro budování zpětné 
informační vazby mezi obyvateli a vedením obce. 

 
Akce B - 4: SMS infokanál 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovacím období rozšířit spektrum 
informačních kanálů. Vedle vývěsek, rozhlasu a 
internetových stránek hodlá zprovoznit zasílání SMS zpráv 
na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů obyvatel obce. 
 
 

Akce B - 5: Profesionalizace postu starosty 
 
Charakteristika a popis akce: 
Trvalý nárůst objemu agendy vedené  starostou obce si 
vyžádá vytvoření postu uvolněného starosty na plný 
pracovní úvazek. 

 
Akce B - 6: Pojmenování ulic 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je do budoucna připravit legislativní 
podmínky pro pojmenování ulic a prostranství v Čisté. 
Realizaci záměru bude předcházet dotazníkový výzkum 
názoru obyvatel a soutěže o nejvhodnější pojmenování. 
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Akce B - 7:  Vyznamenání starosty obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vytvořit institut Vyznamenání starosty 
obce Čistá. Bude sloužit jako nástroj pro oficiální ocenění 
skupin nebo jednotlivců, kteří se určitým způsobem 
zasloužili o dobré jméno obce, případně svým příkladným 
chováním prokázali vysoce záslužný čin. 

 
 

Akce B - 8: E-mail infokanál 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovacím období rozšířit spektrum 
informačních kanálů. Vedle vývěsek, rozhlasu a 
internetových stránek hodlá zprovoznit zasílání 
elektronických zpráv na zaregistrované el. adresy obyvatel 
obce. 

 
 
Akce B - 9: Projekt partnerství 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v průběhu plánovacího období navázat 
partnerskou spolupráci s některou obdobně velkou 
tuzemskou či zahraniční obcí a využít zdroje, které jsou 
pro tento účel v EU k dispozici. 
 
 

Akce B - 10: Obecní schránka d ůvěry 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce zřídit u vstupu do budovy obecního úřadu 
speciální schránku důvěry. Bude sloužit pro předávání 
individuálních podnětů a informací. Způsob dalšího 
nakládání s obdrženými informacemi upraví speciální 
vnitřní směrnice. 
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Akce B - 11: Rozší ření webových stránek 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá v budoucnu obsahově a tématicky rozšířit své 
internetové stránky. Na tvorbě a průběžné aktualizaci se 
budou intenzivněji podílet i členové jednotlivých výborů a 
zástupci zájmových organizací v Čisté. 
 
 
Indikátory  
 
■ kvalitativní indikátory 
■ názorové indikátory  
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13.3.3 Plán realizace ak čních opat ření C – Ekonomika 
 

 
Programové východisko  
Ekonomika obce je uspokojivá. Pracovních příležitosti 
přímo v obci není mnoho a většina aktivní populace za 
prací vyjíždí. Obec je nezadlužená a má volné finanční 
prostředky.  
 
Programový cíl  
Vyhledávat příležitosti pro podporu místní ekonomiky a 
efektivně participovat na dotačních programech pro rozvoj 
obce. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 
 

 
Akce C - 1: Burza pracovních p říležitostí  

 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá na svých webových stránkách otevřít Burzu 
práce, ve které bude zveřejňovat aktuální nabídky a 
poptávky pracovní příležitosti. Nabízet se budou 
krátkodobé, opakované i trvalé pracovní poměry. 

 
 
Akce C - 2: Katalog investi čních a podnikatelských p říležitostí 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vytvořit Katalog investičních a 
podnikatelských příležitostí, které by podpořily místní 
ekonomiku a přinesly nové pracovní a obchodní 
příležitosti. 
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Akce C - 3: Nové pracovní p říležitosti 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá po celé plánovací období vytvářet nové 
pracovní příležitosti v souvislosti s realizací svých 
investičních i neinvestičních záměrů. Zároveň bude 
využívat možnosti MPSV k podpoře společensky účelných 
pracovních míst při údržbě majetku a veřejných 
prostranství. Nová pracovní místa budou vznikat 
především pro absolventy, pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním a pro obtížně zaměstnatelné osoby. 
 

Akce C - 4: Preference místních dodavatel ů  
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je pro zajišťování realizace vlastních 
potřeb preferovat místní dodavatele výrobků a služeb. 
Podmínkou je dodržení srovnatelných kvalitativních a 
cenových parametrů. Záměr se týká pouze případů, ve 
kterých nemůže dojít ke kolizi s požadavky zákona o 
zadávání veřejných zakázek.  

 
Akce C - 5: Čerpání dota čních fond ů 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovacím období využívat dotační 
příležitosti pro tématicky vhodné záměry. Pro úspěšnou 
realizaci dotačních projektů bude obec průběžně 
akumulovat vlastní zdroje nutné pro požadovanou finanční 
spoluúčast.  
Základní přehled zdrojových oblastí dotačních titulů: 
 
● krajské dotační tituly 
● národní dotační tituly 
● dotační tituly Evropské unie 
● nadační dotační tituly 
● dotační tituly individuálního charakteru 

 
Indikátory  
 
■ ekonomické indikátory 
■ názorové indikátory  
 

 
 



Strategický rozvojový plán obce 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Díl 2. Plán  ●  13 – část návrhová  ●  strana 17 

 
 
13.3.4 Plán realizace ak čních opat ření D - Dopravní obslužnost 
 

 
Programové východisko  
Základní veřejná dopravní obslužnost autobusovými spoji 
je v současné době zajišťována uspokojivým způsobem. 
Nejsou dobudovány chodníky a komunikace, chybějí 
parkovací místa. 
 
Programový cíl  
Udržovat dopravní obslužnost veřejné hromadné dopravy 
a zlepšovat stav komunikací ve vlastnictví obce. 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 

 
 
 

Akce D - 1: Rekonstrukce místních komunikací 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést v plánovaném časovém 
horizontu postupné dokončení rekonstrukce povrchu 
všech frekventovaných místních komunikací v intravilánu. 
V případě realizace některé z velkých infrastrukturních 
akcí bude třeba harmonogram realizace koordinovat 
s průběhem výkopových prací.  
 
 

Akce D - 2: Pasportizace místních komunikací  
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést kompletní  pasportizaci místních 
komunikací a příslušného dopravního značení. 
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Akce D - 3: Odstavné plochy 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovacím období rozšířit plochy pro 
dopravu v klidu. V první etapě se připravuje záměr 
vybudovat odstavné plochy pro motorová vozidla v nové 
části obce. Podmínkou realizace záměru je získání 
vhodného pozemku. 
 
 

Akce D - 4: Celoplošná dopravní zóna 
 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s připravovanými záměry v oblasti dopravní 
bezpečnosti hodlá obec navrhnout vytvoření celoplošné 
zóny dopravního omezení. Bude se týkat  úpravy 
maximální povolené rychlosti, omezení vjezdu nákladní 
dopravy a omezení režimu stání na veřejných 
komunikacích. 
 
  

Akce D - 5: Digitalizace pasportu MK 
 
Charakteristika a popis akce: 
V rámci přechodu k elektronické správní agendě obce 
bude provedena digitalizace pasportu místních 
komunikací. Mapové části pasportu budou integrovány do 
GISu ( Geoinformační systém ). 
 
 

Akce D - 6: Plán úklidu chodník ů a komunikací 
 

Charakteristika a popis akce: 
Na podporu programového cíle v kapitole D připraví obec 
Plán úklidu a údržby chodníků a místních komunikací. 
Bude se týkat povrchů všech chodníků a místních 
komunikací v obci. Bude zahrnovat opatření pro letní i 
zimní provozní režim. 
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Akce D - 7: Obnova dopravního zna čení 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je v plánovaném časovém horizontu 
provádět postupnou obnovu vodorovného a svislého 
dopravního značení ve smyslu požadavků pasportu 
místních komunikací. 
 
 

Akce D - 8: Hipostezky 
 

Charakteristika a popis akce: 
Pro zamezení dalšího poškozování stávajících turistických 
cest hodlá obec podpořit budování samostatné sítě 
hipostezek. Jejich trasy mohou využít náročnější terénní 
konfiguraci v extravilánu a přispět tak k atraktivnějšímu 
formování kulturní krajiny. 
 

Akce D - 9: Rekonstrukce a výstavba chodník ů 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá rozšířit síť chodníků. Záměr vyžaduje 
dořešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. 
V případě realizace některé z velkých infrastrukturních 
akcí bude třeba harmonogram realizace koordinovat s 
průběhem výkopových prací. 
 
 

Akce D - 10: P řechody pro chodce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je do budoucna vytvořit na dopravě 
komplikovaných úsecích komunikací přechody pro 
chodce, případně značená místa pro přecházení. V první 
řadě bude dopravně řešen prostor na křižovatce u hřiště. 
 

 
Indikátory  
 
■ kvantitativní indikátory 
■ kvalitativní indikátory  
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13.3.5 Plán realizace ak čních opat ření  E - Životní prost ředí 
 

 
Programové východisko  
Stav životního prostředí není uspokojivý. Chybí řešení 
likvidace splaškových odpadních vod. Problémem je i 
zamořování ovzduší spalinami z topenišť a pachem z 
Dehtochemy.  
 
 
Programový cíl  
Zlepšovat stav veřejných prostranství, důsledně likvidovat 
nepovolené skládky a rozšiřovat veřejnou zeleň. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 
 
 
 
 

Akce E - 1: Ve řejná zeleň intravilánu 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je provést postupnou druhovou obměnu 
křovin a dřevin na veřejných prostranstvích. Místo exotů 
budou vysazeny tradiční druhy, které lépe korespondují 
s vesnických charakterem intravilánů. 
 

 
Akce E - 2: Ve řejná zeleň extravilánu 

 
Charakteristika a popis akce: 
V rámci revitalizace extravilánu hodlá obec obnovit aleje 
podél polních cest. Z hlediska lokálního ekosystému se 
jeví jako vhodné použít druhy tradičních ovocných stromů. 
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Akce E - 3: Ochrana kvality vzduchu 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je chránit zdraví občanů dodržováním 
pravidel pro provoz domácích topenišť, především úplným 
vyloučením spalování odpadů v kotlích na tuhá paliva jako 
hlavního zdravotního ohrožení v obci. Zároveň bude obec 
usilovat o snížení úrovně pachové zátěže z techno-
logického provozu na sousedním správním území. 
 

Akce E -4:  Eliminace „vizuálního“ zne čištění obce 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec bude důsledně dbát na likvidaci nepovolených 
skládek na veřejném prostranství a postihovat jejich 
pachatele. S majiteli soukromých pozemků a objektů 
projedná podporu odstranění předmětů, které způsobují 
„vizuální“ znečištění obce. 

 
 

Akce E - 5: Územní systém ekologické stability 
 
Charakteristika a popis akce: 
V rámci územního plánu obce je navržena koncepce 
územního systému ekologické stability. Obecně je 
smyslem ÚSES vymezit „prostor pro přírodu“, skládající se 
z ploch (biocenter) a tras (biokoridorů). Účelem 
vymezování ÚSES je ochrana stávajících a vytvoření 
nových ostrovů v požadované hustotě a nalezení jejich 
vhodných propojení systémem suchých a mokrých cest, 
aby byla umožněna výměna biologických informací mezi 
jednotlivými ostrovy.  
 

Akce E - 6: Kv ětinová obec 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je podpořit myšlenku výrazné vizuální 
regenerace všech místních částí. Vznikne dlouhodobý 
projekt plošného a prostorového zahradnického zkrášlení 
vybraných veřejných prostranství květinovou výzdobou. 
Zároveň vznikne soutěž o nejhezčí ulici a nejkrásnější 
předzahrádku v obci. Nápady na řešení květinové obce 
obsahuje příloha tohoto strategického rozvojového plánu: 
24-část inspirační. 
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Akce E - 7: Pasportizace ve řejné zelen ě 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je zavést podrobnou evidenci a plán 
údržby veřejné zeleně. Vypracuje proto pasport, který 
bude sloužit jako výchozí dokument pro regeneraci a 
rozvoj veřejné zeleně v obci. 
 
 

Akce E - 8: Podpora alternativních zdroj ů tepla a energie 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá výhledově podporovat alternativní zdroje tepla 
a energie. V dlouhodobém horizontu bude usilovat o 
vytvoření vlastní kapacity pro výrobu elektrické energie 
(prověřit možnost vytvoření takovéhoto zdroje na 
střechách obecních budov), případně zdroje energie ze 
zemního tepelného čerpadla. 
 
 

Akce E - 9: Údržba zámkové dlažby 
 
Charakteristika a popis akce: 
Betonová zámková dlažba obsahuje množství spár, které 
jsou náchylné k zarůstání plevelem. Jejich výplně se 
postupně deštěm vymílají a uvolňují místo náplavové 
hlíně. Záměrem obce je v plánovacím období provádět 
pravidelnou údržbu dlažby. K údržbě budou použity 
ekologicky nezávadné postřiky a do spár bude pravidelně 
doplňován sklářský písek. 

 
 

Akce E - 10: Canis hygiena 
 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je do budoucna rozmístit na území obce 
více stojanů s pytlíky na camis hygienu při venčení psů. 
Pokud budou hygienické prostředky ze stojanů pouze 
odcizovány, budou se vydávat majitelům psů jednou ročně 
přímo v kanceláři OÚ. 
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Akce E - 11: Zpevn ěné plochy   
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je zlepšit kvalitu veřejných prostranství. 
V místech soustředění kontejnerů na tříděný odpad hodlá 
vybudovat zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby. 
Na pohledově exponovaná místa bude vysazena nová 
veřejná zeleň. 

 
 

Akce E - 12: Odstran ění azbestu 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá iniciovat akci na odstranění azbestových 
stavebních materiálů, které jsou kvalifikovány jako 
nebezpečný odpad. Jejich odstranění ze staveb musí 
probíhat ve zvláštním hygienickém režimu a je finančně 
nákladné. Jedná se především o střešní vlnité desky, 
ploché čtvercové dílce a odpadové potrubí. Obec nabídne 
organizační pomoc pro společnou likvidaci, která náklady 
na likvidaci sníží. 

 
 

Indikátory  
 
■ kvalitativní indikátory 
■ názorové indikátory  
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13.3.6 Plán realizace ak čních opat ření F - Cestovní ruch 
 

 
Programové východisko  
Obec nepatří mezi intenzivně vyhledávané turistické cíle a 
nikdy o to zvlášť neusilovala. Návštěvníkům nabízí 
v současné době pouze základní služby občanského 
vybavení. 
 
Programový cíl  
Podporovat využití regionálních turistických a cyklo-
turistických tras, aktivně se podílet na kulturním dění v 
regionu. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 

 
 

 
Akce F - 1: Program udržování a pé če o kulturní d ědictví obce 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je udržet v uspokojivém stavu své hmotné 
a nehmotné kulturní dědictví tak, aby přečkalo i do 
budoucna. V rámci programu bude vytvořen systém 
průběžné renovace památek ve vlastnictví obce. 

 
 

Akce F - 2: Aktualizace informa čního prospektu 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je pravidelně aktualizovat vydání 
základního informačního prospektu, který bude ve 
vícejazyčném provedení obsahovat podrobné turistické i 
komerční informace o obci a blízkém okolí. 
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Akce F - 3: Akce regionálního charakteru 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je participovat na turisticky atraktivních 
akcích v rámci aktivit svazku obcí Máchův kraj. 
 
 
 

Akce F - 4: Historická publikace obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je vytvořit reprezentativní historickou 
publikaci o Čisté. V této souvislosti hodlá oslovit obyvatele 
s žádostí o laskavé poskytnutí veškerého zajímavého 
informačního a fotografického materiálu, který by mohl 
připravovanou publikaci obohatit. 

 
 
Akce F - 5: Pasportizace drobných památkových objek tů 

 
Charakteristika a popis akce: 
Obec vytvoří pasportizaci drobných historických a 
památkových objektů, které se nacházejí na jejím 
katastru. Materiál pomůže realizaci průběžného programu 
udržování a péče o kulturní dědictví obce. 
 
 

Akce F - 6: Turistická služba 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá podpořit záměr na zřízení turistické 
průvodcovské služby v Čisté. Těžištěm tématického 
zaměření bude průvodcovská činnost na tel. vyžádání.  
V rámci prohlídky kostela sv. Vavřince se návštěvníci 
dozvědí zajímavosti o obci, kostelu i blízkém okolí. 

 
 

Indikátory  
 
■ kvantitativní indikátory 
■ kvalitativní indikátory  
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13.3.7 Plán realizace ak čních opat ření G – Zájmové aktivity 
 

 
Programové východisko  
Spektrum zájmových aktivit v obci je nadstandardní. 
Rezervy jsou i v oblasti nabídky kulturních a vzdělávacích 
aktivit pro seniory. 
 
 
Programový cíl  
Rozvíjet spolkovou a sportovní činnost, podporovat 
volnočasovou aktivitu obyvatel i aktivizaci seniorů. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 
 

 
Akce G - 1: Komunitní centrum 

 
Charakteristika a popis akce: 
Pro podporu a rozvoj nových forem komunitních aktivit 
hodlá obec vybudovat nové komunitní centrum. Vznikne 
na volném prostranství u objektu mateřské školky a 
nabídne prostory pro realizaci projektů – viz. akce G3. 
 
 

Akce G - 2: Klub aktivních senior ů  
 

Charakteristika a popis akce: 
Pro podporu komunitních aktivit starší generace hodlá 
obec založit oficiální Klub aktivních seniorů. Klub bude 
fungovat v obecním kulturním domě a bude mít pravidelný 
měsíční program. Nabídne aktivizační programy a 
zábavně-vzdělávací pořady. Jeho aktivity se mohou 
rozšířit na mikroregionální úroveň.  
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Akce G - 3: Malé komunitní projekty  

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je podpora pořádání drobných 
komunitních projektů, jako např. burzy dětského oblečení 
a vybavení, výtvarné workshopy, výstavy atd.  
 

Akce G - 4: Akademie celoživotního vzd ělávání 
 

Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá zahájit pořádání Akademie celoživotního 
vzdělávání. V rámci Akademie proběhnou přednášky na 
zajímavá témata včetně vzdělávání v oblasti osobního 
rozvoje, získávání nových dovedností a znalostí. 
 

Akce G - 5: Obecní grantový program 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je pokračovat v podpoře zájmových 
společenských aktivit. Do budoucna hodlá vytvořit 
speciální grantový program obce, který bude 
transparentním způsobem spolufinancovat obecně 
prospěšné aktivity na území obce Čistá. 
 
 

Akce G - 6: Akademie t řetího v ěku 
 

Charakteristika a popis akce 
Pro seniory hodlá obec organizovat  přednášky na témata 
zajímající starší generaci, především z historie. Na 
programu se objeví i akce využívající moderní trendy 
reminiscenční terapie, posilování ekonomické gramotnosti 
i obrany před nepoctivými formami prodeje.  
 
 

Akce G - 7: Mediální propagace obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti s podporou investičních a sportovně-
turistických aktivit hodlá obec do budoucna zřetelně posílit 
svou mediální propagaci prostřednictví tištěných  
i elektronických médií.  
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Akce G - 8: Foto, audio a video archiv 
 

Charakteristika a popis akce: 
Vedle klasické kronikářské činnosti hodlá obec do 
budoucna rozšířit tyto aktivity o průběžné shromažďování 
a doplňování fotografických, zvukových a video záznamů 
ze života obce.  
Záměrem obce je vytvořit soubor archivů historických 
dokumentů ze života obce, které vhodným způsobem 
doplní psanou kroniku.  
 
Fotoarchiv  
Sbírka tištěných a elektronických fotografií obce 
 
Videoarchiv  
Sbírka videozáznamů ze života obce 
 
Audioarchiv  
Sbírka audiozáznamů historických vzpomínek a vyprávění 
místních občanů 
 
Archiv artefakt ů 
Sbírka historicky významných předmětů hmotné povahy 
se vztahem k historii obce 
 
 
 
 

 
Indikátory  
 
■ kvantitativní indikátory 
■ kvalitativní indikátory  
■ názorové indikátory 
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13.3.8 Plán realizace ak čních opat ření H – Bezpe čnost 
 

 
Programové východisko  
Současný stav bezpečnosti v obci je uspokojivý. 
Největším bezpečnostním problémem je dopravní provoz. 
 
 
Programový cíl  
Zajistit zvýšenou bezpečnost silničního provozu  
a prosazovat postih veškeré přestupkové činnosti. 
 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 
 

 
 
Akce H - 1: Dopravní bezpe čnost 

 
Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je posílit dopravní bezpečnost na svém 
katastru. Zvažuje se použití nového systému dopravních 
radarů a další projekty – viz záměry v kapitole D – 
dopravní obslužnost.  
Možnosti zvýšení dopravní bezpečnosti: 
 
● vertikální dopravní značení snížené rychlosti 
● horizontální dopravní značení snížené rychlosti 
● nástřik horizontálních optických překážek 
● zpomalovací montované a celoplošné retardéry 
● měřící radary a jejich funkční atrapy 
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Akce H - 2: Osobní bezpe čnost 
 

Charakteristika a popis akce: 
V případě zhoršení osobní bezpečnostní situace nebo 
vandalismu je obec připravena na veřejných 
prostranstvích instalovat další fotopasti nebo systém 
kamerového dohledu. 
 
 

Akce H - 3: Požární bezpe čnost 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je udržovat podporu SDH, který zajišťuje 
nejen požární ochranu, ale úspěšně funguje při údržbě 
obce a při práci s mladou generací. 
 
 

Akce H - 4: Majetková bezpe čnost 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je posilovat do budoucna aktivní i pasivní 
prvky ochrany obecního majetku ve spolupráci s PČR. 
V oblasti ochrany soukromého majetku bude obec 
nápomocna formou pořádání preventivně-vzdělávacích 
pořadů pro veřejnost. 
 

Akce H - 5: Informa ční a datová bezpe čnost 
 
Charakteristika a popis akce: 
Obec hodlá v plánovacím období posílit pasivní i aktivní 
ochranu správy svých fyzických a elektronických dat. 
Konkrétní opatření budou prováděna v režimu 
„vyhrazený“, případně „důvěrný“ a další. 
 
 

Akce H - 6: Ochrana obyvatelstva a kritické infrast ruktury 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je úzká spolupráce se všemi složkami 
integrovaného záchranného systému ( ISZ ) při 
pravidelném vyhodnocování rizik. 
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V souladu s vyhl. č.380/2002 Sb. budou průběžně 
zajišťovány požadavky na: 
 
a) ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé 
zvláštní povodní 
b) zóny havarijního plánování 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární 
pomoci 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo 
zastavěné území a zastavitelné plochy 
 
g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro 
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminací 
h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v 
území 
i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou 
energií 
 
 
 
 

 
Indikátory  
 
■ kvalitativní indikátory  
■ názorové indikátory 
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13.3.9 Taktický plán realizace ak čních opat ření I – Přístupnost 

 
 
Programové východisko  
Současný stav bezbariérové přístupnosti veřejných 
objektů a prostranství na území obce je nevyhovující. 
Většina veřejně přístupných objektů není pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace bez asistenční 
dopomoci přístupná. 
 
Programový cíl  
Vytvořit bezbariérovou přístupnost veřejných objektů  
a prostranství pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 
Programové řešení 
Na podporu splnění programového cíle jsou navržena 
následující akční opatření: 
 
 
 
 
 

Akce I - 1: Bezbariérová ve řejná doprava 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je usilovat o vytvoření podmínek pro 
bezbariérovou veřejnou dopravu osob s pohybovým 
handicapem. Během plánovacího období lze predikovat  
postupné nasazení nových nízkopodlažních „tzv. 
bezbariérových“ autobusů. V takovém případě budou 
upraveny nástupiště a čekárny podle potřeb všech 
kategorií znevýhodněných osob. 
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Akce I - 2: Generel bezbariérového řešení obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
V souvislosti se zlepšování kvality života v obci vznikne 
Generel bezbariérového řešení. Zaměří se na zlepšení 
přístupnosti objektů občanské vybavenosti a veřejných 
prostranství z hlediska potřeb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
 
 

Akce I - 3: Bezbariérovost ve řejně přístupných obecních objekt ů  
 

Charakteristika a popis akce: 
Na základě výsledků průzkumové části Generelu 
bezbariérové přístupnosti budou vytipovány veřejně 
přístupné objekty  ve vlastnictví obce, ve kterých budou 
postupně bezbariérové úpravy provedeny. 
 
 

Akce I - 4: Bezbariérovost ve řejně přístupných objekt ů třetích osob 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je důsledně vyžadovat dodržování 
legislativy při stavebních úpravách veřejně přístupných 
částí objektů ve vlastnictví třetích osob. Zajištění 
bezbariérových úprav se vztahuje i na tyto stavby. 
 
 

Akce I - 5: Bezbariérový sportovní areál 
 

Charakteristika a popis akce: 
Záměrem obce je dále rozvíjet víceúčelový sportovní areál 
i s ohledem na možnosti inkuzivní participace pohybově 
znevýhodněných osob. 
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Akce I - 6: Bezbariérové trasy obce 
 

Charakteristika a popis akce: 
Na základě výsledků průzkumové části Generelu 
bezbariérové přístupnosti budou navrženy i bezbariérové 
trasy, které propojí objekty občanské vybavenosti a vytvoří 
tak základní komunikační síť pro samostatný pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

 
Indikátory  
 
■ kvantitativní indikátory 
 

 
 
 

 
 
 
*** 

 


