STRATEGIE ROZVOJE OBCE - SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKT
Seznam rozvojových projekt byl schválen Zastupitelstvem m styse
Prioritní oblasti:

A – cestovní ruch

erný D l usnesením UZM . 04/054/2015 ze dne 29.01.2015.

B – doprava a technická infrastruktura

Stru ná charakteristika

Období
realizace

Spolupracující
subjekt
(investor)

prodloužení stávající lanové
dráhy Alpine Pro v . osv tlení,
rozší ení sjezdovek,
lyž. vlek na „Šušma áku“

2015 - 2018

(provozovatel
SKIPARKU)

A

vybudování cyklostezky
Cyklostezka, podél silnice I/14 v úseku Lánov –
turistické trasy
istá v Krk., vnit ní turistické
trasy

2015 - 2020

A

Rozvoj
autokempu

vybudování nové infrastruktury
autokempu – restaurace, chatky,
sportovišt , stání pro karavany a
obyt. automobily, odbahn ní
nádrže, úprava b eh apod.

A

Golfové h išt

A

Pé e
o památky

Prioritní
Název projektu
oblast

A

Rozvoj
Skiparku

2015+

Stav
ípravy

C – životní prost edí

Cíl realizace

Odhad náklad
(mil.K .)

projekt

zkvalitn ní podmínek pro lyža e
a letní turistiku

40

Krkonoše –
svazek m st a
obcí Vrchlabí

studie

odvedení cykloturist a p ších
turist ze silnice I/14 a II/297

22

2015 - 2020

(vlastník nebo
provozovatel
autokempu)

zám r

zlepšení podmínek pro
návšt vníky, zvýšení
návšt vnosti

10

výstavba golfového h išt se
zázemím a ubytovacích objekt

2015 - 2020

(Areál erný D l
s.r.o.)

projekt

zvýšení letní návšt vnosti obce,
rozší ení sportovních aktivit

100

oprava kostel v D a ve Fo tu,
rekonstrukce staré hasi ské
zbrojnice, obnova ostatních
památek

2015 - 2020

Spolek na
záchranu kostela
ve Fo tu

zlepšení vzhledu kostel a
ostatních památek,
zatraktivn ní m styse

15

zám r

Prioritní
Název projektu
oblast

Stru ná charakteristika

Období
realizace

vybudování d tského h išt
v ásti erný D l

2016 - 2020

Spolupracující
subjekt
(investor)

Stav
ípravy

Cíl realizace

Odhad náklad
(mil.K .)

zám r

vytvo ení prostor pro setkávání
matek s d tmi

0,4

A

tská h išt

A

Seniorpark

vybudování fitparku pro seniory

2016 - 2020

Klub d chodc

zám r

vytvo ení podmínek na podporu
zdravého životního stylu senior

0,5

A

Koncepce
sportu

Zpracování koncepce spotu v
stysi

2016-2018

TJ Sokol, ZŠaMŠ

zám r

Zlepšení podmínek pro
sportování ob an

0,2

A

Propagace

soustavné vydávání
propaga ních materiál m styse,
vybavení infocentra (hardware,
software, mobiliá , webové
stránky)

2015 – 2020

Svazek obcí
východní
Krkonoše

zám r

zvýšení úrovn služeb a
marketingu cestovního ruchu

0,5

B

Územní
plánování

aktualizace územního plánu

2015 – 2018

zám r

vytvo ení základní podmínky
pro rozvoj m styse

0,5

B

Vodovodní ad

postupná vým na zastaralých
ástí vodovodního adu, obnova
a dopl ování hydrant

2015 – 2020

zám r

zlepšení kvality dodávané vody,
zajišt ní požární vody, snížení
ztrát

5

B

oprava povrchu, propustk
Oprava silnice a doprovodných za ízení v úseku
II/297
od bývalé továrny Men ík po
ižovatku v isté v Krk.

2017 – 2020

zlepšení kvality silnice, zvýšení
bezpe nosti provozu

80

provozovatel
vodovodu

stavební
(Královéhradecký
povolení
kraj)

Prioritní
Název projektu
oblast

Stru ná charakteristika

vybudování záliv pro autobusy a
montáž nových zastávek v isté
v Krk. v návaznosti na opravu
silnice II/2014
vybudování chodníku u silnice
II/297 v úseku mezi ZŠ a MŠ a
chodníku okolo „TOJIBY“ p i
rekonstrukci silnice

Období
realizace

Spolupracující
subjekt
(investor)

Stav
ípravy

Cíl realizace

Odhad náklad
(mil.K .)

2017 – 2020

zám r

zklidn ní dopravy, zlepšení
vzhledu obce

1,5

2017 - 2020

zám r

zvýšení bezpe nosti chodc ,
zejména d tí ZŠ a MŠ

1,5

kategorizace místních
komunikací, dopravní zna ení pro
ásti obce istá v Krk. a Fo t

2015 - 2016

zám r

zvýšení bezpe nosti dopravy,
podklad stavební ízení

0,2

Orienta ní
systém

Umíst ní sloup se sm rovkami
po obci

2015 - 2018

studie

zlepšení orientace turist

0,75

B

Ve ejné
osv tlení

Pr
žné opravy, vým ny
rozvad
a lamp, pasport VO

2015 - 2020

zám r

udržování funk nosti VO,
pasport VO

0,5

B

Rekonstrukce
nám stí

komplexní rekonstrukce po
etapách, dopravní ešení

2018 - 2022

studie

zlepšení vzhledu, zvýšení
bezpe nosti

30

B

Rekonstrukce
místních
postupná oprava sm rového
komunikací
a ší kového uspo ádání v etn
a ve ejných zkvalitn ní povrch a odvodn ní
ploch

2015 - 2020

díl í
projekty

zkvalitn ní dopravní
prostupnosti, zvýšení
bezpe nosti, zlepšení životního
prost edí

3

B

Autobusové
zastávky

B

Chodníky

B

Dopravní
generel

B

Prioritní
Název projektu
oblast

B

B

B

Stru ná charakteristika

Opravy
a rekonstrukce oprava a rekonstrukce zejména
objektu p. 61 D, obchod ve
objekt ve
Fo tu, p. 49 v isté v Krk.
vlastnictví
obce
bitovy

Kanalizace
a OV

Období
realizace

Spolupracující
subjekt
(investor)

Stav
ípravy

Cíl realizace

Odhad náklad
(mil.K .)

2016 - 2022

zám ry

zlepšení vzhledu obce, zvýšení
kvality obecních byt a prostor

12

rekonstrukce h bitova v D

2015 - 2020

projekt

zlepšení funkcí a vzhledu
bitova

1

výstavba centrální OV
a splaškové kanalizace v ásti
obce istá v Krkonoších a erný
l

2016 - 2020

stavební
povolení

zlepšení životního prost edí

120

B

Obnova
hasi ské
techniky

Vým na zastaralé hasi ské
techniky

2016 - 2020

zám r

zajišt ní provozuschopnosti
hasi ské techniky

6

C

Zateplení
objekt
ZŠ a MŠ

vým na oken a dve í, zateplení
fasád a strop

2015 - 2020

zám r

úspora energií

5

2015 - 2020

zám r

zlepšení životního prost edí
zvýšením množství sebraného
odpadu a jeho t íd ním

5

2015 - 2020

zám r

udržování a rozši ování zelen
v katastru m styse

1

C

Nakládání
s odpady

C

Pé e o zele

nákup za ízení pro sb r odpad
(traktor, traktorový nosi
kontejner , naklada ,
velkoobjemové kontejnery a
nádoby na r zné druhy odpad ),
íst ešky pro kontejnery na
íd ný odpad
údržba a výsadba zelen
(památné stromy, stromy u silnic,
místních komunikací a na
ve ejných prostranstvích),
rozší ení zahrady u MŠ, výsadba

Prioritní
Název projektu
oblast

Stru ná charakteristika
ke a trvalek v prostoru
ižovatky v isté v Krk.

Období
realizace

Spolupracující
subjekt
(investor)

Stav
ípravy

Cíl realizace

Odhad náklad
(mil.K .)

