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OBEC JINDRICHOV
psč 793

83, OKRES BRUNT ÁL

Návrh plánu obnovy venkova na léta 2013 - 2022

Obec Jindřichov připravuje v rámci nového dotačního období nový plán obnovy venkova pro
potřeby rozvoje obce, občanské vybavenosti a infrastruktury pro léta 2013 - 2022.
Z tohoto důvodu Obec Jindřichov předkládá návrh zastupitelstvu obce a občanské veřejnosti
k posouzení, změnám nebo doplněni ke konečnému zpracování v termínu do 30.06.2013
s možností zapracování do nového územního plánu.
Pro výše uvedené období
v následujícím rozsahu:

obec

připravuje

a navrhuje

úpravy

jednotlivých

oblastí

obce

1. zámecký areál
- celková rekonstrukce areálu v souladu s veřejným zájmem, včetně zajištění bydlení pro
seniory s potřebným zázemím dle zpracované studie
2. kanalizace a vodovod
- realizace II. etapy ČOV a kanalizace dle projektové dokumentace, včetně provedení
přípojek a následně úpravy komunikací a veřejných prostranství
- zajištění odkanalizování místní části Arnultovic, která není zahrnuta v projektu
- úprava jímacích zařízení na pitnou vodu, úpravy vrtů a zásobníku, včetně úpravy vody
3. škola
- zajišténí zateplení fasády mateřské školy
- vybudování parkoviště
- doplnéní školní zahrady a dětského hřiště herními prvky
- úprava areálu u ZŠ se zajištěním jízdních a parkovacích pruhů pro osobní přepravu se
zastávkou
- oplocení školského areálu, vybudování sportovních sektorů ( atletika, míčové hry,
běžecká dráha)
4. služby občanům
- rozšíření služeb pro občany a jejich zázemí
- technické zázemí, vybudování řemeslnických cIilen
- středisko dopravy, sociální zařízení a kanceláře
- informační centrum a rozšíření služeb knihovny
5. areálletního kina
- zajištění možnosti prebudování na přírodrú amfiteátr se zakrytým hledištěm, pódiem a
potřebným zázemím s taneční plochou
6. zdravotnická zařízení
_ rozsah potřebných
v rozsahu praktického
odborná vyšetření

Telefon: 554 641 744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zdravotnických služeb, včetně lékárny zajistit v areálu zámku
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7. sociální péče
- obec se v této oblasti zaměří na rozšiřování poskytovaných
rekonstrukci zámeckého areálu, zejména pro občany obce
8. hasičská zbrojnice
- zajištění další etapy rekonstrukce objektu dle projektové
- zajistit technické vybavení ]SDH
- úprava venkovních prostor v okolí objektu

služeb v návaznosti

na

dokumentace

9. bytové hospodářství
- opravy stávajících bytových domů z 60. let, výměna bytových jader, rekonstrukce
výměna oken, zateplení vnějších plášťů bytových domů se zhotovením fasád
- zřizování nových bytových jednotek, podpora výstavby rodinných domků
10. kostel a hřbitov
- podpora opravy místního kostela ve spolupráci s farností a biskupstvím
- oprava hřbitovní zdi, komunikací, zhotovení chodníků, osvětlení, rekonstrukce
síně s potřebným mobiliářem
- úprava zeleně

sítí,

smuteční

11. hromadná přeprava osob
- zajištění důstojnějšího prostředí v prostorách nádraží ČD
- vybudování nových čekáren pro autobusovou přepravu
- vybudování a úprava najíždějících pruhů a stanovišť k zastávkám
12. sakrální stavby
- opravy kapliček v obci
- obnova kaple u hranic s Polskem
- opravy památníků a pietních míst, včetně úprav okolí
13. úprava veřejných prostranství
- zajištění průběžné údržby a obnovy veřejné zeleně
- zhotovení chodníků a přechodů v kritických částech obce z hlediska dopravy
- vybudování parkovišť u veřejných budova bytových domů
- zřízení dětského hřiště pro veřejnost s úpravou parku za domem služeb
- zajištění průběžného kácení a ořezů stromů v obci
14. veřejné osvětlení
- celková rekonstrukce
veřejného osvětlení
s rozšířením do nových obytných zón
15. odpadové
- zajištění
- rozšíření
- zajištění

za účelem

dosažení

úsporného

hospodářství
podrrúnek pro lepší třídění odpadů a zpětného odběru elektrického
sběrného dvora, včetně vybavení potřebnou technikou
optimálního svozu odpadů s ekonomickou návazností

provozu

zařízení

16. komunikace
- zajištění opravy a rekonstrukce komunikací po vybudování kanalizace
- výstavba nových komunikací k bytové zástavbě a rodinným domkům
- zajištění a doplnění dopravního značení
- zajištění oprav mostů a lávek přes místní Petrovický potok
- revidovat možnost rekonstrukce železničního podjezdu na silnici II/457
- vybudování inženýrských sítí k bytové zástavbě a průmyslovým zónám
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17. turis tika
- vybudováni komunikace v rámci přeshranični spolupráce Jindřichov - Pokřivná (PL)
- vyznačeni turistických tras
- vybudováni odpočívadel kolem cyklostezek a cyklotras s napojením na Osoblažsko,
Albrechticko, Zlatohorsko, Polsko
18. společenské zázemí
- vybudováni společenského

sálu s potřebným

zázemím

19. životní prostředí
- v katastru obce je nutno zajistit potřebné skládky inertních materiálů
- zajištěni rekonstrukce a vybudováni odvodňovacích kanálů, poldrů, příkopů s propustky
- výsadba stromořadí a větrolamů
- zajištěni rekultivace bývalé skládky komunálniho odpadu
20. plynofikace
- dle potřeb občanů obec zajistí rozšířeni plynoftkace a dodávek plynu
21. mezinárodni spolupráce
- rozšiřovat spolupráci se spřátelenými obcemi v Rakousku a Polsku, zejména v oblasti
společných projektů na podporu ekonomického růstu naší oblasti
22. podnikáni
- výpomoc obce při zajištění dobrých podmínek pro malé a střední podnikatele
- rozšířeni a doplněni infrastruktury průmyslové zóny
- podporovat zaměstnanost občanů v obci a nejbližším okolí
23. poskytováni informací
- zpracováni obecního zpravodaje
- rozšířeni místního rozhlasu v rámci obce a obydlí občanů

Vážení občané,
vedení obce a Zastupitelstvo obce Jindřichova se na Vás obrací s žádostí o spolupráci při úpravě
návrhu obnovy naší obce na období let 2013 - 2022. S ohledem na zkušenosti občanů a jejich
e0třeby, budou jejich připomínky a podněty zohledněny v připravovaném plánu obnovy obce.
Zádáme Vás, abyste své připomínky a podněty předali na obecni úřad nejpozději do 20. května
2013.
Zájmem vedeni obce je kvalitni zpracováni rozvoje obce v úzké spolupráci s občany.
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