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ÚVOD

Návrh strategické části Strategie rozvoje obce Černý Důl byl zpracován v souladu
s dohodnutou osnovou jako podklad pro členy Pracovního týmu a Pracovních skupin ve
vybraných prioritních oblastech, kteří se budou podílet na jeho konečném formulování.
Strategická část vychází především z projednané a dohodnuté Analytické části – Profilu
obce a SWOT analýz v jednotlivých analytických okruzích a soustřeďuje se na vymezení
základních úkolů ve vybraných prioritních oblastech. Jejich stanovení vychází z projednání
zpracovaných podkladů v Pracovních skupinách a následně v Pracovním týmu pro Strategii
rozvoje obce, které navázalo na analytické práce v měsících prosinec 2007 a leden 2008.
Výsledný elaborát zohledňuje rovněž závěry projednání pracovní verze
Strategické části v Pracovních skupinách a Pracovním týmu pro Strategii rozvoje
obce, jejichž jednání proběhla v měsících září – prosinec 2007, leden 2008. Během
těchto jednání byly rovněž upřesněny a doplněny podklady pro zpracování seznamu
rozvojových projektů.
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NÁVRH STRATEGIE REALIZACE VIZE, STRATEGICKÝCH CÍLŮ
A POSTUPŮ

SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ JE VÝSLEDKEM PŘIROZENÝCH SOCIÁLNÍCH
A EKONOMICKÝCH PROCESŮ NA JEDNÉ STRANĚ A POLITICKÉ REGULACE TĚCHTO
PROCESŮ NA STRANĚ DRUHÉ. CÍLEM STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL JE
FORMULOVAT TAKOVÝ SOUBOR OPATŘENÍ, JÍMŽ AKTÉŘI PŘÍTOMNÍ V ÚZEMÍ
BUDOU MOCI REGULOVAT VÝVOJ ÚZEMÍ K ŽÁDOUCÍMU STAVU. TO PŘEDPOKLÁDÁ:
-

poznání existujícího stavu socioekonomického vývoje a identifikaci existujících
a očekávaných vývojových tendencí,

-

dosažení konsenzu o „žádoucím stavu“ rozvoje: cíle, k jehož naplnění budou regulační
opatření směřovat,

-

stanovení strategických směrů rozvoje a v jejich rámci vytčení programových opatření
cílených na dosažení žádoucího stavu.

Aktéry socioekonomického rozvoje obce Černý Důl jsou všichni obyvatelé a instituce,
kteří zde trvale žijí a působí, zejména samospráva obce, podnikatelské subjekty a jejich
sdružení, orgány státní správy, neziskové organizace, příspěvkové (veřejnoprávní) instituce,
občanská a zájmová sdružení. Harmonický vývoj (hospodářský, sociální, kulturní, ale
i krajinotvorný) správního území obce je výrazně ovlivňován také politikou na krajské,
národní i nadnárodní úrovni, kterou aktéři rozvoje na lokální úrovni nemohou přímo ovlivnit.
Místní aktéři však mohou odhadnout důsledky činnosti aktérů vně obce a svými
cílenými lobbistickými zásahy zesílit ty tendence, které směřují k cílům a prioritám rozvoje,
a naopak potlačit ty, které jejich dosažení brání. Vývoj obce je ovlivněn politikou krajské
samosprávy, do jejíž působnosti spadá řada pro region významných kompetencí, především
v oblastech územního plánování, dopravní infrastruktury a ochrany přírody a krajiny. Je proto
nezbytné koordinovat aktivity podporující rozvoj obce s představami a záměry na úrovni
kraje.
Ne nevýznamnou součástí je skutečnost, že správní území obce částečně zasahuje
do území Krkonošského národního parku (II. a III. zóna), respektive jeho ochranného pásma.
Veškeré rozvojové projekty je proto nutné připravovat s vědomím nezbytné koordinace.

STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE OBCE
Identifikace současného stavu rozvoje socioekonomických aktivit a očekávaných
tendencí dalšího vývoje byla provedena v Analytické části následně sumarizované ve SWOT
analýze, která pomohla identifikovat příležitosti a rizika očekávaných tendencí vývoje.
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Stanovení žádoucího stavu (strategické vize, tj. hlavního cíle, kterého chce obec
v rámci své strategie dosáhnout) je vždy také otázkou politickou, protože tento stav je
kompromisem někdy i protichůdných zájmů různých aktérů. Na základě dosavadního stavu
poznání je možné ji pro území obce Černý Důl formulovat následovně:
„KV ALI TNÍ
INFR AS TRUKTUR A

ŽIVOTNÍ
A

PRO STŘEDÍ

DOPR AVNÍ

OBCE,

N APO JENÍ

JEJÍ
ČI NÍ

TECHNI CK Á
ČERNÝ

DŮL

STŘEDI SKEM CESTOVNÍHO RUCHU.“

Tento rozvoj by měl být založen na produktivní, výkonné a ekologicky šetrné
ekonomice, využívající místních zdrojů a zejména turisticko sportovního potenciálu obce. Měl
by rozvíjet lidský potenciál a podporovat dotváření krajiny, které posílí pocit identifikace
obyvatelstva s místem jeho života i atraktivitu pro návštěvníky. Rozvoj musí být založen
rovněž na kvalitní a fungující technické a dopravní infrastruktuře, na vytváření podmínek pro
bydlení a pro kulturní, společenskou, zájmovou, spolkovou a sportovní činnost
a v neposlední řadě na propagaci území mimo jeho hranice.
Vize obce bude postupně naplňována prostřednictvím definovaných strategických cílů
rozvoje, vycházejících z poznání tendencí sociekonomického a krajinotvorného vývoje
v území, shrnutých ve SWOT analýze, které jsou současně formulovány tak, aby byly
komplementární k rozvojovým cílům, směrům a opatřením strategií rozvoje větších územních
celků, jejichž součástí území obce je.
POZNÁNÍ ROZVOJOVÝCH PŘEDPOKLADŮ JE DŮLEŽITÉ PRO NÁSLEDNÝ
NÁVRH VLASTNÍ STRATEGIE ROZVOJE DANÉHO ÚZEMÍ. JEDNOTLIVÉ OBLASTI
ROZVOJOVÝCH POTENCIÁLŮ PŘEDSTAVUJÍ V PODSTATĚ JEDNOTLIVÉ OBLASTI
ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V OBCI. PRÁVĚ POZNÁNÍ, JAK SPECIFIK TĚCHTO OBLASTÍ,
TAK ZEJMÉNA CHARAKTERU JEJICH VZÁJEMNÝCH SOUVISLOSTÍ, KTERÝMI SE
SPOLUUTVÁŘÍ ROZVOJOVÉ PROSTŘEDÍ, MŮŽE PŘISPĚT K VYJASNĚNÍ CELKOVÝCH
ROZVOJOVÝCH ŠANCÍ ÚZEMÍ.

STRATEGIE, STRATEGICKÉ CÍLE A POSTUPY
Vize rozvoje správního území obce směřuje k naplňování oprávněných potřeb
místních obyvatel při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. To znamená vytvořit
podmínky pro zlepšování vyváženého uspokojování potřeb ekonomických, sociálních
a kulturních takovým způsobem, který neohrozí uspokojování těchto potřeb pro příští
generace. To vše při současném dotváření podmínek pro příznivé životní prostředí.
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PRIORITY A STRATEGICKÉ CÍLE
Na základě analytické části stanovili představitelé řešeného území pro naplnění vize
jako prioritní tyto oblasti:
A) Cestovní ruch
B) Doprava a technická infrastruktura
C) Životní prostředí
V těchto prioritních oblastech jsou navrženy k dosažení realizace strategické vize
následující hlavní – STRATEGICKÉ CÍLE:
A/ Soustavné vytváření podmínek pro realizaci komplexních produktů cestovního
ruchu
B/ Kvalitní dopravní a technická infrastruktura nezbytná pro ekonomický rozvoj
území a uspokojování všech potřeb obyvatelstva obce a jeho návštěvníků
C/ Zachování druhové pestrosti flory a fauny a tvorba kvalitního obytného
prostředí
Pro usměrnění energie všech aktérů zúčastněných na realizaci Strategického plánu
rozvoje obce jsou v rámci jednotlivých strategických cílů navrženy tyto PRIORITY:
A.1
A.2
A.3

Kompletace a kvalitní propagace nabídky atraktivit obce a jejího okolí
Kvalitní rekreační zázemí obce
Podpora a rozvoj společenského a kulturního života obce

B.1
B.2

Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti a prostupnosti obce a regionu
Zajištění odkanalizování jednotlivých částí obce a kvalitní pitné vody v dostatečném
množství
Zlepšení životního a podnikatelského prostředí zlepšením dodávky elektrické energie
Zlepšení kultury bydlení a kvality ovzduší zlepšením dodávky zemního plynu a tepla
Trvale vyhovující pokrytí území informačními médii
Zajišťování podmínek pro výstavbu rodinných domů a rekreačních objektů

B.3
B.4
B.5
B.6
C.1
C.2
C.3

Zajištění ochrany zvláště chráněných území přírody a biotopů zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů
Zajištění funkčnosti územního systému ekologické stability
Zajištění kvalitního obytného prostředí obce

Jejich naplnění se předpokládá postupnou provázanou efektivní realizací konkrétních
aktivit směřujících k cílům dále navržených opatření. Návrh aktivit musí umožnit realizaci
všech známých projektů - probíhajících, připravených i těch ve fázi záměrů, které přispějí
k dosažení vytyčených priorit.
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ A NÁVRH AKTIVIT

Soustava strategických cílů a priorit vedoucích k realizaci vize rozvoje obce
předpokládá soustředění ekonomického, lidského i časového potenciálu do směrů vedoucích
k optimálnímu využití zdrojů při maximálním efektu. Tyto směry jsou popsány v níže
uvedených opatřeních v členění dle prioritních oblastí a priorit.

OPATŘENÍ
K naplnění priorit v uvažovaném období se navrhují níže specifikovaná opatření. Po
stručném popisu současné situace jsou uvedeny konkrétní cíle daného opatření, možné
aktivity k jeho naplnění a předpokládané realizační výstupy. Nezbytnou součástí specifikace
jsou uvažované dopady do řešeného území.
Každé opatření je ve svých důsledcích zaměřeno na určité cílové skupiny, které by
měly být realizovaným opatřením dotčeny.
Rovněž jsou specifikováni Garanti (zodpovědné instituce), kteří se budou přímo
podílet na realizaci konkrétního opatření a zodpovídají za ně.
Nezbytnou součástí je vymezení lhůty pro realizaci s uvedením možných zdrojů
financování.
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PRIORITNÍ OBLAST A – CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch, resp. služby s ním spojené, je jednou z významných složek příjmů
obyvatel státu, kraje i sídla. Úspěšnost jeho kladného dopadu do příjmů obyvatel daného
místa a tím i do příjmů obce je závislá nejen na přírodních atraktivitách lokality
a dochovaných, lidskou rukou vytvořených budovách a dílech minulých generací, které
v místě žily a tvořily, ale stejně důležité je i vytvoření podmínek pro jejich zapojení do
současného života obce. Relativně malá investiční náročnost na straně vstupu, ale poměrně
velký efekt zhodnocení vložených prostředků, řadí podporu a rozvoj cestovního ruchu mezi
přední priority strategické vize rozvoje obce.
Strategickým cílem celé prioritní oblasti je proto podpora a vytváření příznivých
podmínek pro všechny složky lidské činnosti, sloužící cestovnímu ruchu. Nutno však
zdůraznit, že přímá podpora živnostenským zařízením, sloužícím cestovnímu ruchu, jako
jsou ubytovací a stravovací zařízení, je z pozice obecních orgánů obtížná. S ohledem na
dikci platných zákonných norem jsou možné zásahy obce, usnadňující tato živnostenská
podnikání, velmi omezené. Nepřímou podporou tak může být například snížení nájemného
za zábor veřejného prostranství pro letní předzahrádky, či nevyměřování poplatků ze
vstupného na kulturní akce. Tato opatření však vždy podléhají schválení obecním
zastupitelstvem, nelze je tedy automaticky předpokládat při odsouhlasení strategické vize
rozvoje obce. Opatření v prioritní oblasti cestovní ruch, která jsou dále navrhována, pomohou
zvýšit, příp. zajistit kvalitní nabídky prožití volného času jak návštěvníkům, tak i obyvatelům
obce.
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STRATEGICKÝ CÍL A – Soustavné vytváření podmínek pro realizaci
komplexních produktů cestovního ruchu

PRIORITA A.1
Kompletace a kvalitní propagace nabídky atraktivit obce a jejího
okolí

Obec Černý Důl je dynamicky se rozvíjejícím horským střediskem, které se stále více
dostává do povědomí návštěvníků Krkonoš, a to v letní i zimní turistické sezóně. Zejména ve
vyšších nadmořských výškách katastru obce je vytvořena tradiční síť turistických tras,
v centrální části obce a v jejích místních částech Čistá v Krkonoších a Fořt však turistické
značení chybí. Navíc bohatá historie obce a dochované přírodní, architektonické i technické
památky umožňují realizovat naučné stezky v okolí obce. Ačkoliv je územím obce vedeno
několik cyklistických tras, chybí jejich propojení.
Nezbytnou součástí rozvoje střediska je jeho cílená propagace a rozšiřování
a zkvalitňování turistické nabídky. Obec zabezpečuje propagaci samostatně (například
prostřednictvím kvalitních webových stránek), ale spolupracuje v rámci Sdružení měst a obcí
Krkonoše i s dalšími středisky regionu. Nestala se však členem Euroregionu Glacensis.
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Opatření A.1.1
Vytvoření historické expozice obce v historicky či památkově významném
objektu na území obce
Popis:
Obec Černý Důl je profilovaná především jako sportovní středisko, a to zejména
v zimním období díky svému lyžařskému areálu. Především v letním turistickém období je
ale důležité kromě tradiční pěší turistiky a rozvíjející se cykloturistiky nabídnout
návštěvníkům i doplňkové služby, převážně nesportovního charakteru. Jednou z možností je
zřízení historické expozice, která se rovněž může stát výchozím bodem naučné stezky
seznamující s pamětihodnostmi obce. Může být umístěna například v historicky nebo
architektonicky významném objektu, pro který se hledá využití. Pokud to prostorové možnosti
dovolí, může se stát centrem společenského a kulturního života obce, což bude mít dopad
nejen na návštěvníky, ale i obyvatele obce. S odkazem na hornickou minulost obce je
zvažováno vybudování „Muzea podzemí Krkonoš“.
Cíle opatření:
- rozšíření nabídky turistických služeb
- zvýšení informovanosti o obci
- rozšíření cílů poznávacích výletů
Aktivity naplňující opatření:
- vytipování vhodného objektu, např. budovy obecního úřadu
- zpracování projektu a provedení rekonstrukce vytipovaného objektu
- vybudování expozice, včetně exteriérové části
- zajištění provozovatele
- vytvoření informačních letáků a propagačních materiálů
Realizační výstupy opatření:
- stavební úprava vytipovaného objektu s realizovanou historickou expozicí
- vydání informačních tiskovin
- zařazení služeb minimuzea do nabídky turistických produktů obce a regionu
Dopady do řešeného území:
- zvýšení atraktivity obce
Cílové skupiny:
- návštěvníci obce
- obyvatelé obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- občanské sdružení Speleo Albeřice
Předpokládaná doba trvání:
- 2009 - 2010
Financování :
- operační program příhraniční spolupráce Česko – Polsko
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Opatření A.1.2
Zřízení naučných stezek
Popis:
Seznámení a upozornění na historii obce, která byla v minulosti spojená zejména
s dolováním a hornictvím. Naučné stezky zájemce provedou po všech významnějších
pamětihodnostech obce a jejího okolí. Na trase budou umístěny informační tabule s textem.
Navrhována je:
- Vápenická stezka,
- Rozšíření stávající stezky Berghaus.
Cíle opatření:
- veřejně přístupné informace o zajímavých a hodnotných objektech v obci, místech
spojených s její historií, upozornění na technické památky a přírodní zajímavosti
a významná místa v obci a okolí
- přehledné propojení zajímavostí trasy, umožňující jejich prohlédnutí
Aktivity naplňující opatření:
- navržení tras naučných stezek
- zpracování textu informačních tabulí
- napsání informačních tiskovin ke každé naučné stezce a kompletního průvodce
v českém, anglickém, německém a polském jazyce
Realizační výstupy opatření:
- realizace naučných stezek v terénu (vyznačení tras standardizovanou metodou Klubu
českých turistů - čtverec rozdělený úhlopříčkou na horní bílou část a dolní barevnou a
osazení informačních tabulí)
- vydání a distribuce informačních tiskovin k naučným stezkám
Dopady do řešeného území:
- zvýšení informovanosti o hodnotách obce
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Speleo Albeřice
- Krkonošské vápenky a.s. Kunčice
Předpokládaná doba trvání:
- 2009 - 2011
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Opatření A.1.3
Zřízení pěších turistických tras
Popis:
Vytvoření nových turistických značených tras ve správním území obce, zejména v
jejích místních částech Čistá v Krkonoších a Fořt, včetně jejich propojení s okolními obcemi.
Cíle opatření:
- rozšíření turistických možností a vyvedení návštěvnického zájmu z centra obce i do
dalších místních částí
- přehledné propojení zajímavostí trasy, umožňující jejich prohlédnutí
Aktivity naplňující opatření:
- navržení turistických tras, koordinace s okolními obcemi
Realizační výstupy opatření:
- realizace značených turistických tras v terénu (vyznačení tras a osazení informačních
tabulí, rozcestníků)
Dopady do řešeného území:
- zvýšení turistické atraktivnosti území
- propojení území s okolními obcemi
- rozšíření turistického ruchu do dalších částí obce, rozvoj služeb v těchto částech
obce
Cílové skupiny:
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- Klub českých turistů
- obec Černý Důl
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2012
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Opatření A.1.4
Zajištění široké funkční propagace obce
Popis:
Kvalita a atraktivita Černého dolu je propagována samostatně obcí i společně
s dalšími členy Svazku měst a obcí Krkonoše. Zejména v zimním období se pak na
propagaci podílí provozovatel zdejšího skiareálu. V nastoupeném trendu je vzhledem ke
konkurenci dalších krkonošských horských středisek nutné pokračovat. Významným krokem
by bylo spojení sil jednotlivých poskytovatelů turistických služeb – obce, provozovatelů
sportovišť, ubytovacích kapacit, restauračních zařízení a dalších služeb.
Cíle opatření:
- zapojení obce do propagačních aktivit Svazku měst a obcí Krkonoše, Svazku obcí
Východní Krkonoše a Královéhradeckého kraje
- zařazení Černého Dolu do obecného povědomí jako významného centra sportovních,
turistických a rekreačních služeb v Krkonoších
Aktivity naplňující opatření:
- příprava informačních a propagačních tiskovin
- zapojení obce do činnosti Euroregionu Glacensis
- účast obce na propagačních akcích organizovaných Královéhradeckým krajem
a Českou centrálou cestovního ruchu
Realizační výstupy opatření:
- propagační a informační materiál obce
Dopady do řešeného území:
- zvýšení zájmu o návštěvu Černého Dolu v rámci kraje, republiky a zahraničí
Cílové skupiny:
- obyvatelstvo České republiky
- zahraniční návštěvníci České republiky
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- SMO Krkonoše
- SO Východní Krkonoše
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - průběžně
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- soukromé prostředky
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

PRIORITA A.2
Kvalitní rekreační zázemí obce

Pro zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu je nutné připravit kvalitní zázemí jak
pro letní, tak zimní turistickou sezónu. Významné postavení tu má zejména další rozvoj
vodní rekreace v areálu Slunečná, neboť obec Černý Důl je jednou z mála obcí v regionu,
která má možnost poskytovat služby tohoto charakteru. Pro rozvoj obce jako významného
lyžařského centra je nezbytný kontinuální rozvoj skiparku.
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Opatření A.2.1
Rozvoj lyžařského centra
Popis:
Dynamický rozvoj všech lyžařských center v Krkonoších vede k neustálému
zvyšování komfortu a nabídky služeb a nutí provozovatele skicenter k novým investicím
a realizaci doplňkových aktivit, a to včetně letního provozu. Z tohoto hlediska se jeví nutné
rozšířit stávající skiareál v Černém Dole až na vrchol Špičáku (prodloužení stávající lanové
dráhy, výstavba rozhledny). Nové prostory by zde našla i horská služba, která dnes sídlí
v objektu relativně vzdáleném černodolskému skiareálu.
Vhodné terénní podmínky dávají předpoklady pro rozvoj a doplnění systému
vertikální dopravy, a to především prodloužením až na vrchol Špičáku. V dlouhodobějším
horizontu je možné uvažovat i s propojením na okolní lyžařská střediska (Jánské Lázně –
Černá hora). To je však vázáno na další prověření a následné vybudování odpovídajícího
zázemí (záchytná parkoviště) Černého Dolu jako významného nástupního bodu prostoru
Krkonoš.
Cíle opatření:
- rozšíření provozu skiareálu
- vytvoření nového turistického cíle v letní sezóně
Aktivity naplňující opatření:
- zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení
- realizace jednotlivých etap výstavby skiareálu
Realizační výstupy opatření:
- úprava parkovacích ploch s letním využitím a výstavba obslužných objektů
- prodloužení stávající lanové dráhy na vrchol Špičáku
- výstavba rozhledny na Špičáku, včetně přilehlého zázemí pro lyžaře, turisty
a Horskou službu
- heliport
- další úpravy vertikální dopravy (LV Skalka, LV Šušmaňák, atd.)
Dopady do řešeného území:
- zkvalitnění podmínek pro lyžaře a letní turistiku
- zajištění dopravy běžkařů a letních turistů na hřeben Krkonoš
Cílové skupiny:
- návštěvníci Černého Dolu
- obyvatelé obce
- lyžaři a pěší turisté
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- provozovatel Skiparku
- Horská služba
- soukromé subjekty
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2011

SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové

17

STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Financování:
- operační programy fondů EU
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- soukromé prostředky
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Opatření A.2.2
Obnova, rozšíření a zkvalitnění autokempu Čistá v Krkonoších, včetně
dalšího rozvoje areálu Slunečná
Popis:
Černý Důl má na rozdíl od jiných horských obcí v Krkonoších, zejména vzhledem
k velkému rozdílu v nadmořské výšce svého území, unikátní příležitost nabídnout příležitost
vodní rekreace. Je však nutné zkvalitnit zdejší nabídku vodních sportovních a rekreačních
aktivit a vybudovat tak moderní zázemí obce tohoto typu.
Cíle opatření:
- zlepšení nabídky možností letních rekreačních aktivit obce, zvýšení návštěvnosti
- obnova poskytovaných služeb, včetně nové restaurace, výstavba chatek, sportovišť,
stání pro karavany a obytné automobily
- odbahnění nádrže a úprava jejích břehů
Aktivity naplňující opatření:
- vypracování studie rekreačního střediska
- zpracování projektu výstavby rekreačního střediska
- realizace navržených úprav a nových objektů
Realizační výstupy opatření:
- nová infrastruktura autokempu
- revitalizovaná vodní nádrž
Dopady do řešeného území:
- zajištění vyhovujícího přírodního koupaliště
- rozšíření rekreačního zázemí obce, včetně rozvoje zdejšího autokempu
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- provozovatel autokempu
Předpokládaná doba trvání:
- 2009 - 2012
Financování:
- soukromé prostředky
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
- prostředky obce Černý Důl
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Opatření A.2.3
Výstavba golfového hřiště
Popis:
Výstavba golfového hřiště rozšíří spektrum nabídky sportovního vyžití návštěvníků
Černého Dolu a zvýší atraktivitu obce jako turistického centra.
Cíle opatření:
- výstavba golfového hřiště se zázemím a ubytovacími objekty
Aktivity naplňující opatření:
- vypracování projektu
- realizace golfového hřiště a navazujících objektů občanského vybavení
Realizační výstupy opatření:
- zprovoznění golfového hřiště
- nové ubytovací kapacity
Dopady do řešeného území:
- realizace golfového hřiště přispěje ke zvýšení letní návštěvnosti obce a rozšíří
nabídku zdejších sportovních aktivit
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- vlastníci pozemků
- soukromý subjekt
Předpokládaná doba trvání:
- 2009 - 2012
Financování:
- soukromý subjekt
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Opatření A.2.4
Rozšíření nabídky sportovních aktivit v obci
Popis:
Obec Černý Důl se profiluje jako významné sportovní středisko, poskytující služby
v zimní i letní turistické sezóně. Důraz se položen v zimě zejména na lyžařské disciplíny
(sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování, v létě na pěší turistiku a cykloturistiku.
Trendem však je rozšiřovat tuto základní nabídku i o další sportovní aktivity. Vzhledem
k tomu, že je výstavba nových sportovišť realizována v prostoru školního zařízení, rozšiřuje
a zkvalitňuje se i školní výuka a otevírá prostor pro aktivní prožití volného času a regeneraci
sil i pro obyvatele obce.
Cíle opatření:
- rozšíření nabídky sportovních aktivit pro žáky základní školy a veřejnost
- zvýšení zájmu o zápisy dětí do ZŠ
Aktivity naplňující opatření:
- zpracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení
- realizace jednotlivých projektů
Realizační výstupy opatření:
- víceúčelové hřiště s umělým povrchem, oplocením a osvětlením
- rekonstrukce objektu tělocvičny a vybudování sportoviště u tělocvičny
Dopady do řešeného území:
- zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy, podpora volnočasových aktivit
občanů, rozšíření sportovních aktivit pro rekreanty
Cílové skupiny:
- obyvatelé Černého Dolu
- návštěvníci
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Královéhradecký kraj
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2015
Financování:
- FM EHPI Norska
- prostředky obce
- dotace z grantů a fondů státu

SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové

21

STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Opatření A.2.5
Vybudování prostor pro setkávání s veřejností
Popis:
Realizací dětských hřišť a odpočinkových zón v jednotlivých místních částech obce
Černý Důl vznikne prostor setkávání veřejnosti, a to jak rodičů s dětmi, tak například seniorů.
Obec nabídne dětem prostor pro aktivní trávení volného času. Výstavba hřišť bude mít
dopad i na rozšíření atraktivnosti obce pro její návštěvníky a turisty s dětmi.
Cíle opatření:
- výstavba dětských hřišť či dětských koutků
- úprava veřejných ploch v odpočinkové zóny s lavičkami, doplněné případně herními
prvky pro děti
Aktivity naplňující opatření:
- vytipování vhodných prostor a pořízení projektové dokumentace
- výstavba dětských hřišť
- úprava veřejných ploch
Realizační výstupy opatření:
- dětské hřiště v každé části obce
Dopady do řešeného území:
- obec získá prostor pro setkávání matek s dětmi
- vznik prostor pro odpočinek veřejnosti
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2010
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

PRIORITA A.3
Podpora a rozvoj společenského a kulturního života obce

Z historického hlediska je stávající charakter obce určován unikátním přírodním
prostředím Krkonoš, architekturou horských obcí a zejména rozvíjející se sportovní tradicí
obce. Nezbytnou součástí života obce jsou však také kulturní a společenské akce, které
rovněž tvoří významný produkt turistického ruchu a přinášení zkvalitnění života (zejména
z hlediska kvalitního prožití volného času) i místním obyvatelům. Tyto akce nejen zvyšují
turistický potenciál, ale přispívají i ke zvýšení komfortu bydlení v obci. Pořadatelsky jsou
aktivní zejména členové občanských sdružení (Klub důchodců, Spolek Krakonoš, Sbor
dobrovolných hasičů). Z ekonomického hlediska však nelze vyslyšet všechna přání obyvatel,
například provoz tradičního kina je nereálný.
S rozvojem společenského a kulturního života obce také úzce souvisí péče
o dochovaný památkový fond.

SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové

23

STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Opatření A.3.1
Komunikace s občany
Popis:
Kvalitní možnosti komunikace jsou nezbytnou podmínkou zvyšování životní úrovně
obyvatel. Rekonstrukce místního rozhlasu rozšíří informovanost místních obyvatel o dění v
obci, kvalitní, dostatečně dimenzovaný a rychlý přístup k internetu zlepší jejich spojení s
širším okolím. Kvalitní internetová prezentace turistických služeb je v současné době
nezbytným předpokladem pro rozvoj služeb v terciální sféře.
Cíle opatření:
- oprava a rekonstrukce místního rozhlasu, rozšiřování obecního internetu a možností
připojení
Aktivity naplňující opatření:
- projektová příprava rekonstrukce místního rozhlasu včetně realizace
- projektová příprava rozšíření internetového připojení včetně realizace
Realizační výstupy opatření:
- zapojení obce do centrálního informačního systému obyvatelstva
- bezdrátový rozhlas
- internetizace obce
Dopady do řešeného území:
- zvýšení informovanosti občanů a návštěvníků obce
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
Předpokládaná doba trvání:
- průběžně
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
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Opatření A.3.2
Péče o kulturní památky
Popis:
V obci Černý Důl se nedochovalo velké množství kulturních památek. Je proto
důležité o dochovaný památkový fond pečovat. Jedním z hlavních úkolů je zabezpečit
obnovu kostelů v Černém Dole a ve Fořtu včetně opravy hřbitovní zdi a přilehlého okolí
kostela v Černém Dole. Zrekonstruované prostředí kulturních památek nejen zvýší kvalitu
životního prostředí v obci, ale vytvoří i prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Cíle opatření:
- péče o památkový fond obce, zejména rekonstrukce kostelů v Černém Dole a ve
Fořtu
- rekonstrukce hřbitova v Černém Dole a ve Fořtu
Aktivity naplňující opatření:
- projektová příprava rekonstrukce kostelů a hřbitovů, včetně zajištění vyjádření orgánů
státní památkové péče
- stavební rekonstrukce
- průběžná obnova památek
Realizační výstupy opatření:
- zrekonstruované kulturní památky a hřbitovy
- cyklus kulturních akcí v nově obnovených památkách
Dopady do řešeného území:
- zlepšení vzhledu kostelů a hřbitovů, a tím i životního prostředí v Černém Dole
- udržování vzhledu ostatních památek
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Královéhradecký kraj
- Římskokatolická farnost
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2015
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
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PRIORITNÍ OBLAST B – DOPRAVA A TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

STRATEGICKÝ CÍL B - Kvalitní dopravní a technická infrastruktura
nezbytná pro ekonomický rozvoj území a uspokojování všech potřeb
obyvatelstva obce a jeho návštěvníků

SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové

26

STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

PRIORITA B.1
Zajištění kvalitní
a regionu

dopravní

dostupnosti

a

prostupnosti

obce

Základní komunikační systém celého širšího území je vázán na vedení silnice I. třídy
I/14 –
Vrchlabí – Rudník – Trutnov, která prochází po jižním okraji obce Čistá
v západovýchodním směru. Na ni se připojují ostatní komunikace silniční sítě, a to silnice
II/297 vedoucí od ní severním směrem napříč zástavbou obcí Čistá a Černý Důl a pokračující
dále do prostoru Jánských Lázní a Dolního Maršova a dále silnice III/32554 vedoucí jižním
směrem do obce Fořt. Silnice II/297 je základní obslužnou osou území. Její vedení,
tj. směrové parametry, niveleta a šířkové uspořádání jsou částečně omezeny stávající
zástavbou. Za problematické je možné považovat souběžné vedení pěší dopravy, pro kterou
je tato silnice jediným možným propojením.
Vedení silniční sítě je v území stabilizováno a tak se na ní nepředpokládají žádné
přeložky.
Na silniční síť navazují místní komunikace převážně obslužného charakteru, které
zpřístupňují jednotlivé objekty. Jejich stav odpovídá jejich dopravnímu významu a vyznačuje
se především omezenými šířkovými parametry. Většinou zpevněný povrch však vyžaduje
nutné opravy.
Vzhledem ke složité konfiguraci terénu v tomto území nejsou tímto prostorem vedeny
žádné železniční tratě.
Z ostatních druhů dopravy je západně od území situováno letiště pro sportovní účely
se statutem veřejného vnitrostátního letiště a jižně od území plocha pro vzlety a přistání
u Dolního Lánova.
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Opatření B.1.1
Zlepšit dopravní dostupnost území realizací modernizace silnice
silnice I/14
Popis:
Silnice I/14 je sice územím vedena mimo zastavěné území obce, ale poměrně
v těsném kontaktu s jižním okrajem obce Čistá. V území je sice vedena v odpovídajících
parametrech, ale v širším území není její vedení v odpovídajících parametrech a na její trase
se vyskytují značné dopravní závady. Modernizace její trasy v širších vazbách výrazně zlepší
dostupnost území. Součástí modernizace by mělo být i bezkolizní řešení křížení pěší
a cyklistické dopravy v křižovatce se silnicemi II/297 a III/32554.
Cíle opatření:
- vyhovující dopravní připojení řešeného území nadřazenou silniční sítí
- zlepšení dopravní dostupnosti řešeného území
- zkrácení jízdních dob, snížení dopravních nákladů
- zvýšení bezpečnosti pěšího a cyklistického provozu
Aktivity naplňující opatření:
- prosazení a příprava realizace modernizace tahu silnice I/14
Realizační výstupy opatření:
- realizace modernizace silnice I/14
Dopady do řešeného území:
- vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj včetně rozvoje cestovního ruchu
- zlepšení dostupnosti území
- zvýšení bezpečnosti pěšího a cyklistického provozu
Cílové skupiny:
- podnikatelské subjekty
- obyvatelstvo
Garanti (odpovědné instituce):
- Ministerstvo dopravy ČR
- Státní fond dopravní infrastruktury
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2015
Financování:
- prostředky státu
- dotace z fondů EU
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Opatření B.1.2
Zlepšit dopravní dostupnost a prostupnost území rekonstrukcí silnice
II/297
Popis:
Silnice II/297 je územím vedena převážně zastavěnou obytnou částí obce v těsném
kontaktu s jeho centrální částí a je v podstatě i jediným pěším propojením v obci. Dále je
v její trase vedena i cyklistická trasa. Rekonstrukce silnice s mírnými úpravami směrového
vedení, nivelety a s doplněním jejího šířkového uspořádání o chodníky výrazně zlepší
bezpečnost pěšího provozu v obci.
Cíle opatření:
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pěší dopravy
- zvýšení kvality životního prostředí obyvatel
Aktivity naplňující opatření:
- prosazení a příprava realizace rekonstrukce silnice II/297
- příprava budování chodníků u silnice II/297
Realizační výstupy opatření:
- realizace rekonstrukce silnice II/297
- chodníky pro pěší
Dopady do řešeného území:
- zlepšení životního prostředí v sídle
- zvýšení bezpečnosti chodců
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- Královéhradecký kraj
- obec Černý Důl
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2015
Financování:
- prostředky z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z fondů EU
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Opatření B.1.3
Zlepšit dopravní
dopravní dostupnost a prostupnost území zvýšením kvality silnice
III/32554
Popis:
Silnice III/32554 je vzhledem k jejich nižšímu dopravnímu významu v poměrně
špatném technickém stavu s neodpovídajícím šířkovým uspořádáním a směrovými
i výškovými parametry. Jejich postupné úpravy do odpovídajícího stavu a parametrů
povedou ke zvýšení kvality dopravní obsluhy území.
Cíle opatření:
- vyhovující dopravní připojení území na nadřazenou silniční síť
- zlepšení dopravní dostupnosti území
- zvýšení bezpečnosti silničního provozu
- zvýšení kvality životního prostředí obyvatel
Aktivity naplňující opatření:
- prosazení a příprava úprav silnice III/32554 na odpovídající technický stav a směrové,
výškové a šířkové parametry
Realizační výstupy opatření:
- realizace rekonstrukce silnice III/32554
Dopady do řešeného území:
- vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj včetně rozvoje cestovního ruchu
- zlepšení životního prostředí
- snížení nehodovosti
Cílové skupiny:
- podnikatelské subjekty
- obyvatelé obce
Garanti (odpovědné instituce):
- Královéhradecký kraj
- obec Černý Důl
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2015
Financování:
- prostředky Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
- dotace z fondů EU
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Opatření B.1.4
Zkvalitnit vnitřní komunikační systém
systém obce včetně veřejných prostranství
Popis:
Systém místních komunikací obce, napojující jednotlivé objekty na silniční síť
vyžaduje s ohledem na konkrétní místní podmínky odstranění omezených šířkových
parametrů, v celém rozsahu pak nezbytné opravy s ohledem na výrazné působení vnitřních
klimatických podmínek. Nezbytné je rovněž postupné doplňování celého systému úseky
napojujícími nové rozvojové lokality.
Nejen technická, ale i tzv. morální modernizace je nezbytná rovněž v případě
veřejných prostranství v obci, a to jak vlastních ploch (úpravy povrchů), tak objektů
doprovodné a drobné architektury na nich. Stejně tak je třeba vytvářet kvalitní veřejná
prostranství v nových rozvojových lokalitách.
Cíle opatření:
- vyhovující dopravní napojení všech objektů kvalitními veřejnými komunikacemi na
silniční síť
- zlepšení dopravní prostupnosti území obce
- zvýšení bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích
- zpřístupnění všech částí obce i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
- zvýšení kvality životního prostředí veřejných prostranství
- zvýšení atraktivity parteru obce pro její návštěvníky
Aktivity naplňující opatření:
- zpracování aktuální dokumentace pasportu místních komunikací
- zpracování aktuální dokumentace pasportu veřejných prostranství
- projektová příprava a následná realizace modernizace současných a výstavby
nových úseků místních komunikací
- zpracování studie technického a morálního zkvalitnění veřejných prostranství
- projektová příprava a následná realizace oprav a rekonstrukcí současných a výstavby
nových ploch veřejných prostranství včetně objektů doprovodné a drobné architektury
- zpracování projektu systematické soustavné údržby místních komunikací a veřejných
prostranství
Realizační výstupy opatření:
- modernizované úseky místních komunikací
- nové úseky místních komunikací
- opravené a rekonstruované plochy veřejných prostranství
- nové plochy veřejných prostranství
- rekonstruované, opravené a nové objekty drobné architektury
- funkční systém údržby místních komunikací a veřejných prostranství
Dopady do řešeného území:
- přehledný, bezpečný a všem skupinám obyvatel umožněný pohyb po území obce
- zlepšení kvality životního prostředí
- zvýšení zájmu o každodenní využívání ploch veřejných prostranství
- zvýšení pocitu sounáležitosti obyvatel s obcí
- zvýšení návštěvnosti obce (především střednědobé)
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Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- podnikatelské subjekty
- vlastníci dotčených nemovitostí
- (Městský úřad Vrchlabí)
- (Krajský úřad Královéhradeckého kraje)
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2015
Financování:
- prostředky obce
- prostředky podnikatelských subjektů
- prostředky vlastníků dotčených nemovitostí
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
- dotace z fondů a iniciativ EU
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PRIORITA B.2
Zajištění odkanalizování jednotlivých částí obce a kvalitní pitné vody
v dostatečném množství
Řešené území je z vodohospodářského hlediska nutné uvést v návrhovém období do
takového technického stavu, aby stav vodovodu a kanalizace nelimitoval plánovaný rozvoj
obce Černý Důl. Pro dosažení tohoto cíle je nutné vytvářet podmínky a předpoklady –
tj. zpracovat projektovou dokumentaci všech dílčích problémů s ohledem na možnou finanční
podporu státu, případně EU.
Jednoznačnou prioritou mezi řešenými sítěmi vodovod/kanalizace je realizace
kanalizační sítě pro Černý Důl a Čistou v Krkonoších zakončenou centrální čistírnou
odpadních vod.
Kanalizace
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na realizaci kanalizace
a centrální ČOV pro Černý Důl a Čistou v Krkonoších. Odkanalizování a čištění odpadních
vod Černého Dolu je prozatím řešeno na ČOV Mileta. Místní část Fořt zůstává i nadále
u individuálního zneškodňování odpadních vod.
Stávající čistírny na hřebenových lokalitách jsou vyřešeny a není nutné realizovat
dodatečné kanalizační stavby.
Rozvoj obce po dokončení navrhovaných opatření nebude limitován, bude splňovat
podmínky vlivu kladené na životní prostředí.
Vodovod
Obec se svými místními částmi je dostatečně zásobována pitnou vodou. Nová
zástavba bude napojena na stávající vodovodní systém prodloužením vodovodních řadů.
Tlakové poměry vyhovují, řešeny jsou vodojemy a šachtami s redukčními ventily.
Ve zdrojích je dostatečná vydatnost pro uvažovaný rozvoj, navíc obec Rudník, který
je součástí této vodárenské soustavy, bude řešit zásobování vodou z vlastních zdrojů, jeho
potřeba zůstane pro Černý Důl a místní části.
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Opatření B.2.1
Zlepšit stav kanalizačního a vodovodního systému obce
Popis:
Dle zpracovávané projektové dokumentace bude realizována kanalizační síť v Čisté
v Krkonoších a centrální ČOV i pro Černý Důl. Vodovodní síť bude postupně doplňována
v místech nové zástavby. Dle zpracované dokumentace bude realizována kanalizace pro
odvod přečištěných odpadních vod a rozšíření vodovodu v části obce Fořt.
Cíle opatření:
- podchycení všech zdrojů odpadních vod s přihlédnutím k uvažovanému rozvoji
obce v místních částech Čistá v Krk. a Černý Důl
- podchycení přečištěných vod z individuálních čištění odpadních vod v místní části
Fořt
- doplnění vodovodní sítě s přihlédnutím k uvažovanému rozvoji obce
- vytipování úseků stávajících sítí vodovodu a kanalizace k opravě (rekonstrukci)
- zvýšení kvality životního prostředí obyvatel
Aktivity naplňující opatření:
- prosazení, příprava a realizace kanalizace včetně ČOV
- postupné odstraňování problémů stokového systému
- doplnění vodovodní sítě
Realizační výstupy opatření:
- kompletní systém zneškodňování odpadních vod ve všech částech obce
- kompletní systém zásobování pitnou vodou ve všech částech obce
Dopady do řešeného území:
- vytvoření podmínek pro rozvoj obce
- odstranění stížností na stokový systém
- zlepšení životního prostředí v dotčených sídlech
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
- podnikatelské subjekty
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Vodárenská společnost Lánov s.r.o.
- Královéhradecký kraj
Předpokládaná doba trvání:
- od 2008 - 2015
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
- dotace z fondů a iniciativ EU
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PRIORITA B.3
Zlepšení životního a podnikatelského prostředí zlepšením dodávky
elektrické energie
Řešené území z hlediska zásobování elektrickou energií spadá do sféry dvou
napěťových systémů. Severní část katastrálního území, která je horskou oblasti Krkonoš, je
zásobována z kabelového rozvodu systému 10 kV. Rozvodný systém 10 kV je výkonově
orientován na transformovnu (TR) 35/10 kV Pec pod Sněžkou s možností provozního
zajištění z TR 35/10 kV Špindlerův Mlýn, případně TR Rudník. Z hlediska současného
zásobování elektrickou energií stávající rozvod 10 kV realizovaný v horské části Krkonoš
plně vyhovuje i výhledovým předpokladům odběru. Systém VN i NN je v celém rozsahu
kabelizován. Ve výhledových záměrech a.s.ČEZ Distribuce se navrhuje výkonové posílení
systému 35 kV pro výše uvedené TR (35/ 10 kV) realizací transformovny TR 110/35 kV
Horní Maršov.
Zásobování jižní části řešeného území elektrickou energií je řešeno v celém rozsahu
systémem 35 kV. Výkonově je tento systém orientován na TR 110/35 kV Vrchlabí. V případě
mimořádné provozní situace lze provoz zajistit z TR 110/35 kV Poříčí u Trutnova. Zlepšení
zásobovací situace v dodávce elektrické energie přinese výstavba TR 110/35 kV v Horním
Maršově. Současný zásobovací rozvod systému 35 kV pro obec Černý Důl je řešen
z podstatné části nadzemním vedením, odbočkou z vedení VN 333 (TR Vrchlabí – Rudník).
S ohledem na rozvoj předmětného území především v oblasti sportovních aktivit byla
provedena v exponovaných místech kabelizace systému 35 kV. Negativní skutečností je
jednostranné připojení VN systému Černého Dolu na kmenové vedení VN 333 bez možností
zajištění zásobování z druhé strany. Dále technický stav vedení, který vyžaduje celkovou
obnovu. Vzhledem k této skutečnosti předpokládá provozovatel energetického systému (ČEZ
Distribuce, a.s.) provedení komplexní obnovy nadzemního systému VN. Tímto opatřením se
zvýší výkonová kapacita systému VN a zajistí se vyšší spolehlivost dodávky el. energie
odběratelům. Stávající rozvodné systémy 10 kV a 35 kV pro horskou část a pro jižní část
jsou z hlediska zajištění zásobování elektrickou energií plně vyhovující a výhledově
neměnné
Výhledový rozvoj obce si vyžádá pro zajištění zásobování elektrickou energií zvýšení
počtu trafostanic VN/NN, a to nejen v oblasti odběru obyvatelstva a služeb, ale i při vzniku
nových podnikatelských aktivit. S ohledem na tuto skutečnost bude zváženo větší uplatnění
kabelového rozvodu systému 35 kV. V horské části, kde je realizován kabelový rozvod VN
i NN, zůstává situace neměnná.
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Opatření B.3.1
Zabezpečit trvale dostatečné zásobování elektrickou energií a zkvalitnit
technický stav rozvodů zejména sekundárních sítí
Popis
Pro zlepšení zásobovací a provozní situace v oblasti zásobování elektrickou energií
bude provedena výstavba nového vedení 35 kV v úseku od napájecí linky VN 333 (TR
Vrchlabí – Rudník) až po obec Černý Důl. Z hlediska veřejnoprávního projednávání bude
navrhovaná obnova vedení realizována ve stejné trase stávajícího vedení VN. Tímto
řešením nedojde k záboru dalšího území. Navrhované řešení přispěje k zmenšení počtu
podpěrných bodů.
Cíle opatření:
- zajištění kvalitní dodávky elektrické energie a výkonu nejen v systému VN, ale i NN
- zlepšení zásobovací situace v oblasti podnikatelské sféry a obyvatelstva
- zvýšení úrovně životního prostředí
Aktivity naplňující opatření:
- prosazení (obnovy) vedení VN ve směru od VN 333 (TR Vrchlabí – Rudník) po Černý
Důl
- uplatnění zemního kabelového rozvodu při obnově rozvodného systému NN
Realizační výstupy opatření:
- obnovené vedení 35 kV dimenzované na výhledový odběr řešeného území
- obnovená vedení NN v zastavěných lokalitách zemním kabelovým vedením
Dopady do řešeného území:
- zlepšení životního prostředí obce
- zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelské sféry
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- podnikatelská sféra
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 – 2013 (15)
Financování:
- investiční prostředky ČEZ Distribuce a.s., Hradec Králové
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PRIORITA B.4
Zlepšení kultury bydlení a kvality ovzduší zlepšením dodávky
zemního plynu a tepla

Území částí obce Černý Důl a Čistá v Krkokonoších je současné době
zplynofikováno. Středotlaká plynovodní síť v obou částech je napájena ze dvou postupně
vybudovaných regulačních stanic VTL/STL "Černý Důl" a "Čistá" umístěných vždy na
okrajích zástavby.
Pouze část Fořt není prozatím plynofikována, ale s plynofikací se uvažuje.
Z tohoto důvodu lze ve výhledu očekávat pokles potřeby nejen fosilních paliv, ale
i el. energie na vytápění. V budoucnu lze očekávat nárůst odběru zemního plynu, který bude
ovšem také závislý na vývoji ceny zemního plynu.
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Opatření B.4.1
Rozšířit síť rozvodů zemního plynu

Popis:
Rozšíření plynovodní sítě do doposud neplynofikované části obce Fořt je možné
realizovat na základě zpracované projektové dokumentace prodloužením stávajícího STL
plynovodu. Napojení nových rozvojových lokalit ve všech částech obce pak na základě
samostatných dílčích dokumentací.
Cíle opatření:
- plynofikace dalších lokalit
- zlepšení kultury bydlení občanů a podnikatelských aktivit, včetně zvýšení kvality
životního prostředí
Aktivity naplňující opatření:
- průzkum zájmu obyvatel a podnikatelských subjektů
- příprava a prosazení realizace rozšíření rozvodů zemního plynu
- jednání mezi investory a VČP Net s.r.o. Hradec Králové
- projektová připravenost
Realizační výstupy opatření:
- plynofikace části obce Fořt
- plynofikace rozvojových lokalit
Dopady do řešeného území:
- pozitivní vliv na zlepšení ovzduší - životní prostředí
- pozitivní vliv na rozvoj území a vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu
Cílové skupiny:
- podnikatelské subjekty
- obyvatelé obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- VČP Net s.r.o. Hradec Králové
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 - 2015
Financování:
- soukromé investice
- prostředky obce Černý Důl
- prostředky státu – dotační programy
- prostředky VČP Net s.r.o. Hradec Králové
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PRIORITA B.5
Trvale vyhovující pokrytí území informačními médii

Pokrytí řešeného území rozhlasovým signálem je dostatečné a plně vyhovující. Je
zajištěn příjem všech veřejnoprávních stanic, komerčních, regionálních a zahraničních
vysílání. U televizního vysílání se projevuje územní členitost, která omezuje v některých
lokalitách kvalitní příjem TV signálu. Jmenovitě je dotčen příjem stanice PRIMA a NOVA.
U ostatních stanic je příjem signálu dobrý. Místní telefonní rozvod byl komplexně obnoven
a digitalizován. Modernizace telefonní sítě vyřešila kapacitní problémy vzrůstajících
požadavků. Pokrytí řešeného území signálem operátorů mobilních telefonů je dobré
a nevykazuje zásadní nedostatky. V současné době se větší měrou prosazuje bezdrátové
připojení k informační síti INTERNET.
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Opatření B.5.1
Zabezpečit
pokrytí
a mediálním signálem

řešeného

území

kvalitním

telekomunikačním

Popis:
Telekomunikační systém odpovídá současným požadavkům a nevykazuje
nedostatky. Příjem televizního signálu stanic PRIMA a NOVA je v některých lokalitách
ovlivněn členitostí terénu. U ostatních TV stanic je příjem plně vyhovující a bez nedostatků.
Připravovaná digitalizace televizního vysílání přinese zlepšení v příjmu TV signálu.
Cíle opatření:
- dodržet na celém řešeném území dobrou kvalitu televizního signálu nejen
u veřejnoprávních TV, ale i komerčních stanic
Aktivity naplňující opatření:
- pro zlepšení příjmu dotčených TV stanic instalovat televizní převaděče
- podpora napojení na kabelové digitální vysílání
Realizační výstupy opatření:
- počet domácností a podnikatelských subjektů se zajištěným kompletním příjmem
televizního signálu
Dopady do řešeného území:
- zlepšení dostupnosti informací a zlepšení kulturního vyžití obyvatelstva
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce
- podnikatelská sféra
Garanti (odpovědné instituce):
- České radiokomunikace a.s.
Předpokládaná doba trvání:
- 2008 – 2013
Financování:
- investiční prostředky Čra a.s.
- investiční prostředky Telefónica O2, Czech Republic a.s.
- prostředky obce Černý Důl
- dotace z grantů Královehradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
- dotace z fondů a iniciativ EU
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PRIORITNÍ OBLAST C – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STRATEGICKÝ CÍL C – Zachování druhové pestrosti flory a fauny a tvorba
kvalitního obytného prostředí

Velká druhová pestrost organizmů umožňuje přírodě snadněji se vyrovnávat se
změnami podmínek. Tato schopnost je podmínkou zachování života na Zemi, tedy
i životního prostředí pro lidstvo. Zachováním, případně následným zvýšením druhové
pestrosti organismů na území obce, lze následně přispět k vytvoření podmínek pro
spokojený život trvale žijících obyvatel obce i pohodu pobytu jejích návštěvníků.
Pro zajištění kvalitních podmínek trvale žijících obyvatel je třeba vytvořit podmínky
pro důstojné bydlení všech věkových skupin a zabezpečit nezbytné doprovodné služby
a technické vybavení.
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PRIORITA C.1
Zajištění ochrany zvláště chráněných území přírody a biotopů
zvláště chráněných
chráněných druhů rostlin a živočichů

Zvláště chráněná území spolu s dalšími lokalitami zájmu orgánů ochrany přírody
slouží k zachování segmentů krajiny s přírodními podmínkami blízkými podmínkám původní
člověkem neovlivněné krajiny nebo k zachování přírodních zajímavostí. Na místech se
specifickými podmínkami žijí organizmy na tyto podmínky vázané. Zachování jedinečných
přírodních zajímavostí a pestrosti rostlinných a živočišných druhů pro budoucí generace je
obecnou povinností a odrazem kulturní úrovně obyvatel. Zachované přírodní prostředí
včetně kvality prostředí v obci má zpětně pozitivní vliv na obyvatele obce a zachování či
rozšíření zájmu o návštěvnost jejího území.
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Opatření C.1.1
Vytvořit a udržovat databáze zvláště chráněných území přírody, památných
stromů a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Popis:
Zajistit provázanost databází Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Správy KRNAP a Obecního úřadu. Zlepšit
obecnou informovanost obyvatel a návštěvníků (i potenciálních) o přírodních hodnotách ve
svém okolí a problematice jejich ochrany. Informace zpřístupnit veřejnosti a průběžně je
aktualizovat.
Cíle opatření:
- obecně přístupné a aktuální informace o zvláště chráněných územích a dalších
lokalitách zájmu orgánů ochrany přírody v území
Aktivity naplňující opatření:
- spolupráce OÚ Černý Důl se Správou KRNAP, s orgánem ochrany přírody obce
s rozšířenou působností - ORP (MěÚ Vrchlabí), krajským úřadem (KÚ Hradec
Králové), Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a s místně příslušným střediskem
Agentury ochrany přírody a krajiny (Hradec Králové)
- aktivní komunikace s občanskými sdruženími v oblasti ochrany přírody
- doplnění databáze (a zveřejnění) o informace týkající se stálých, periodických
i jednorázových podpůrných zásahů a jejich finančního zabezpečení včetně uvedení
zdrojů
- udržování databáze všech lokalit zájmu orgánů ochrany přírody na správním území
obce (včetně plánů péče), uveřejnění na svých internetových stránkách a další
popularizace
Realizační výstupy opatření:
- aktualizované a obecně přístupné informace o zvláště chráněných územích a dalších
objektech zájmu orgánů ochrany přírody na území obce
Dopady do řešeného území:
- vytvoření podmínek pro ochranu přírodních kvalit území
- informovanost širokého spektra zájemců o tyto informace
- spolupráce veřejného i soukromého sektoru v oblasti péče o přírodu
Cílové skupiny:
- všechny skupiny obyvatel
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Správa KRNAP
- Odbor životního prostředí MěÚ Vrchlabí
- Odbor životního prostředí KÚ Hradec Králové
- (Agentura ochrany přírody a krajiny Hradec Králové)
- (Ministerstvo životního prostředí)
Předpokládaná doba trvání:
- od roku 2008 průběžně
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Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- prostředky Královéhradeckého kraje
- prostředky Správy KRNAP
- prostředky MŽP a AOPK
- dotace z fondů a iniciativ EU
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Opatření C.1.2
Zajistit soustavnou
soustavnou péči o zvláště chráněná území přírody, památné stromy
a biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Popis:
Při zajišťování péče o všechny zájmové lokality orgánů ochrany přírody je nezbytná
úzká spolupráce orgánů obce s MÚ Vrchlabí, Správou KRNAP, Krajským úřadem v Hradci
Králové a MŹP. Jen tak lze zabezpečit soustavnou péči o přírodní hodnoty území obce
nezbytné pro zachování kvality životního prostředí potřebné jak pro trvale žijící obyvatele
obce, tak pro zachování zájmu potenciálních návštěvníků o její území.
Cíle opatření:
- zajištění ochrany a údržby zvláště chráněných území přírody, památných stromů
a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Aktivity naplňující opatření:
- kontrola stavu
- zajištění plnění plánů péče (zásahy údržby)
Realizační výstupy opatření:
- plán kontrol
- plán a realizace jednotlivých zásahů
Dopady do řešeného území:
- zlepšení stavu sledovaných lokalit
- zachování a zlepšení příznivých podmínek životního prostředí jako celku
Cílové skupiny:
- vlastníci pozemků
- školy
- zájmové organizace
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Správa KRNAP
- Odbor životního prostředí MěÚ Vrchlabí
- (KÚ Hradec Králové)
- (Agentura ochrany přírody a krajiny)
- (Ministerstvo životního prostředí)
Předpokládaná doba trvání:
- od roku 2008 průběžně
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- prostředky Královéhradeckého kraje
- prostředky Správy KRNAP
- prostředky MŽP a AOPK
- dotace z fondů a iniciativ EU
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PRIORITA C.2
Zajištění funkčnosti územního systému ekologické
ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) vytváří vzájemně propojenou soustavu
ploch, která po svém celkovém vybudování vytvoří podmínky pro trvalé bytí a reprodukci
organizmů i na plochách do ÚSES nezařazených. Území s bohatým zastoupením různých
druhů rostlin a živočichů významně přispívá ke spokojenosti jeho obyvatel i návštěvníků a je
základem pro zachování života.
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Opatření C.2.1
Zajistit územní ochranu všech prvků ÚSES včetně prvků interakčních
interakčních

Popis:
Zajistit zapracování ploch všech prvků ÚSES (včetně prvků interakčních) do územně
plánovací dokumentace a projektů pozemkových úprav.
Cíle opatření:
- zajištění prostoru pro život všech organizmů přirozeně se vyskytujících v území
- obecně přístupné a aktuální informace o územích (a podmínkách jejich územní
ochrany) vymezených pro zachování druhové pestrosti rostlin a živočichů
Aktivity naplňující opatření:
- přesné vymezení všech prvků ÚSES
- zapracování ploch prvků ÚSES do územně plánovacích dokumentací
- zapracování ploch prvků ÚSES do projektů pozemkových úprav
Realizační výstupy opatření:
- geodetické vymezení prvků ÚSES včetně oddělení dotčených částí parcel
- upřesněná územně plánovací dokumentace obce
- projekty pozemkových úprav zahrnující aktuální vymezení prvků ÚSES
Dopady do řešeného území:
- vytvoření podmínek pro ochranu ploch prvků ÚSES
- zachování všech místně příslušných druhů živočichů a rostlin
Cílové skupiny:
- vlastníci pozemků
- široká veřejnost
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Správa KRNAP
- Odbor životního prostředí MěÚ Vrchlabí
- Odbor stavební, územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Vrchlabí
- (Krajský úřad Královéhradeckého kraje)
- (Ministerstvo životního prostředí)
Předpokládaná doba trvání:
- od roku 2008 průběžně
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- prostředky Královéhradeckého kraje
- prostředky Správy KRNAP
- prostředky MŽP a AOPK
- dotace z fondů a iniciativ EU
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Opatření C.2.2
Zajistit funkčnost celého ÚSES

Popis:
Pro každý prvek vypracovat plán péče, případně projekt na doplnění či založení
prvku, zajistit realizaci a údržbu. Projekt musí respektovat přírodní podmínky a hlavní poslání
prvku. Při realizaci je třeba postupovat s ohledem na funkční části a při údržbě nutno
všechny zásahy směřovat k co největšímu přiblížení k pravděpodobnému původnímu stavu.
Velmi důležité je odstraňování barier na biokoridorech, eventuálně na jiných migračních
cestách (interakční prvky).
Cíle opatření:
- krajina prostoupená plochami s loukami a skupinami dřevin nebo lesíky a lesy,
s dostatkem prostoru pro trvalý bezpečný život organizmů a jejich migraci
Aktivity naplňující opatření:
- stanovení pořadí a postupu realizace jednotlivých prvků ÚSES
- vypracování projektů a plánů péče jednotlivých prvků ÚSES
- realizace jednotlivých prvků ÚSES
- zajištění údržby jednotlivých prvků ÚSES
Realizační výstupy opatření:
- projekty prvků ÚSES
- plány péče prvků ÚSES
Dopady do řešeného území:
- realizované prvky ÚSES
- vyšší ekologická stabilita území
Cílové skupiny:
- vlastníci dotčených pozemků
- široká veřejnost
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Správa KRNAP
- Odbor životního prostředí MěÚ Vrchlabí
- (vlastníci dotčených pozemků)
Předpokládaná doba trvání:
- od roku 2008 průběžně
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- prostředky Královéhradeckého kraje
- prostředky Správy KRNAP a MŽP
- dotace z fondů a iniciativ EU
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PRIORITA C.3
Zajištění kvalitního obytného prostředí obce

Kvalitní životní prostředí obce je jednou z podmínek spokojeného a plnohodnotného
života jejích obyvatel i pohody jejích návštěvníků.
Pro stabilizaci trvale žijících obyvatel je třeba vytvořit podmínky pro důstojné bydlení
všech věkových skupin a zabezpečit nezbytné doprovodné služby a kvalitní podmínky pro
základní prevenci ochrany obyvatel a majetku.
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Opatření C.3.1
Kvalitativně změnit možnosti parkování motorových vozidel a uvolnit
prostor obyvatelům a návštěvníkům obce
Popis:
Vybudováním patrových garáží a parkovišť v blízkosti míst nejvíce navštěvovaných
automobilisty se navrhuje uvolnit ulice a veřejná prostranství od parkujících automobilů.
Takto uvolněný parter následně dotvořit zelení, drobnou architekturou a uměleckými díly.
Cíle opatření:
- uvolnění veřejných prostranství od parkujících automobilů
- získání dalších ploch pro sadové úpravy, drobnou architekturu a umělecká díla
Aktivity naplňující opatření:
- rozbor potřeb parkovacích míst pro jednotlivé aktivity a možností sdružení zájmů
o parkovací místa
- zpracování studie alternativních řešení
- zapracování ploch do ÚPD
- realizace jednotlivých záměrů
Realizační výstupy opatření:
- studie možností výstavby patrových garáží a parkovišť
- upřesněná územně plánovací dokumentace
- jednotlivé stavby
Dopady do řešeného území:
- vytvoření podmínek pro ochranu ploch pro výstavbu patrových parkovišť a garáží
- jednotlivé objekty pro garážování a parkování vozidel
- dostatek parkovacích míst a garáží pro obyvatele i návštěvníky obce
- méně motorových vozidel parkujících na veřejných prostranstvích
- více ploch pro zeleň a krátkodobou rekreaci obyvatel
Cílové skupiny:
- podnikatelé
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Odbor dopravy MěÚ Vrchlabí
- Odbor stavební, územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Vrchlabí
Předpokládaná doba trvání:
- od roku 2008 - 2015
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- prostředky podnikatelů
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
- dotace z fondů a iniciativ EU
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Opatření C.3.2
Zkvalitnit
Zkvalitnit obytné prostředí obce zlepšením stavu veřejné zeleně

Popis:
Zabezpečení kvalitní údržby stávající zeleně a založení nových sadových úprav
v ulicích a na veřejných prostranstvích, které bude vycházet z oborové dokumentace
podložené podrobným zmapováním současného stavu veřejné zeleně na území obce.
Cíle opatření:
- lepší stav sadových úprav
- založení dalších ploch sadových úprav
- rozvoj vztahů obyvatel k zeleni a životnímu prostředí
Aktivity naplňující opatření:
- zpracování generelu zeleně obce
- realizace jednotlivých záměrů
- osvěta
Realizační výstupy opatření:
- projekty jednotlivých úprav
- realizované úpravy
- zvýšení pocitu sounáležitosti obyvatel s prostředím obce
Dopady do řešeného území:
- zlepšení prostředí v obci – více ploch zeleně, lepší stav
- nižší náklady na údržbu snížením vlivu vandalismu
Cílové skupiny:
- zájmové organizace
- výrobní i nevýrobní podniky
- obyvatelé obce
- návštěvníci obce
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Odbor životního prostředí MěÚ Vrchlabí
- (obec Černý Důl)
Předpokládaná doba trvání:
- od roku 2008 průběžně
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- prostředky podnikatelů
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
- dotace z fondů a iniciativ EU
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Opatření C.3.3
Vytvořit podmínky pro důstojné bydlení obyvatel

Popis:
Pro stabilizaci počtu trvale žijících obyvatel a zabezpečení jeho soustavného mírného
nárůstu je nezbytné vytvořit nejen územní podmínky pro bydlení všech věkových skupin. Pro
novou bytovou výstavbu je třeba v územně plánovací dokumentaci obce vymezovat vhodné
zastavitelné plochy a následně realizovat jejich vybavení základní technickou infrastrukturou.
V oblasti občanského vybavení pak zajistit dostatečnou úroveň a kapacitu základních
zařízení tohoto charakteru dostupných v obci.
V oblasti technického vybavení vytvořit podmínky pro druhotné využívání či
zneškodňování odpadů na úrovni dosaženého celospolečenského pokroku.
Soustavně je třeba vytvářet podmínky pro ochranu majetku obce a jejich obyvatel.
Cíle opatření:
- uspokojení požadavků na bydlení v obci
- zajištění péče o děti předškolního věku
- zajištění péče o občany v poproduktivním věku
- zkvalitnění systému nakládání s odpady
- zkvalitnění podmínek ochrany majetku
Aktivity naplňující opatření:
- zpracování územně plánovací dokumentace obce vymezující nové zastavitelné
plochy pro bydlení
- projekční příprava základní technické infrastruktury nových ploch pro bydlení a její
realizace
- příprava rekonstrukcí objektů ve vlastnictví obce
- rozšíření kapacity mateřské školy (MŠ)
- projekční příprava a následná výstavba domova pro seniory
- vybudování systému sociální péče o občany v poproduktivním věku
- příprava a realizace systému třídění odpadů
- příprava a realizace sběrného dvora
- obnova a doplnění vybavení Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Realizační výstupy opatření:
- změny územního plánu obce
- základní technická infrastruktura nových ploch pro bydlení
- rekonstrukce objektů ve vlastnictví obce
- alespoň 16 nových míst v MŠ (zvýšení z 24 na 40)
- objekt domova pro seniory
- funkční systém péče o občany v poproduktivním věku
- funkční systém třídění odpadů v obci včetně sběrného dvora
- kvalitní plně funkční výstroj a výzbroj SDH na úrovni současného pokroku
Dopady do řešeného území:
- stabilizace a soustavný mírný nárůst počtu obyvatel obce
- spokojenost obyvatel obce všech věkových skupin
- zvýšení soudržnosti společenství obyvatel obce
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Cílové skupiny:
- obyvatelé obce všech věkových skupin
- potencionální zájemci o trvalé bydlení v obci
Garanti (odpovědné instituce):
- obec Černý Důl
- Odbor stavební, územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Vrchlabí
- Obvodní stavební úřad Rudník
- Sbor dobrovolných hasičů
- (Královéhradecký kraj)
Předpokládaná doba trvání:
- od roku 2008 - 2015
Financování:
- prostředky obce Černý Důl
- prostředky vlastníků nemovitostí
- dotace z grantů Královéhradeckého kraje
- dotace z grantů a fondů státu
- dotace z fondů a iniciativ EU
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PRAVIDLA MONITORINGU A HODNOCENÍ

Řízení realizace Strategického plánu rozvoje obce Černý Důl, jeho monitoring,
vyhodnocování a průběžná aktualizace budou zajišťovány řídícími a výkonnými orgány obce
Černý Důl.
MONITORING
Celkovou zodpovědnost za monitorování Strategického plánu se navrhuje svěřit Radě
obce Černý Důl. Rada tak bude odpovědná za správný, efektivní, systematický a včasný
monitoring v průběhu implementace plánu, za předkládaná data a za informování vedení
obce o průběhu a celkových výsledcích strategie.
Povinností rady bude zajistit dohled nad realizací Strategie rozvoje, zejména pokud
jde o zajištění souladu s legislativou ČR a předpisy EU, dosažení strategických cílů,
efektivnosti vynaložených veřejných prostředků aj.
HODNOCENÍ
Hodnocení Strategie rozvoje obce budou prováděna Radou obce Černý Důl.
Výsledky hodnocení budou veřejně přístupné.
Předběžné hodnocení
Předběžné hodnocení Strategie rozvoje se navrhuje realizovat po jednotlivých
opatřeních vybraných k realizaci v příslušném volebním období (roky 2008-2015)
s následnou sumarizací po prioritních oblastech v členění dle priorit.
Vlastní hodnocení, pro které bude základnou současný stav obce v základních rysech
popsaný v Analytické části a SWOT analýze, se navrhuje provést ve dvou rovinách
s následnou syntézou:
a) v rovině realizačních výstupů opatření,
b) v rovině dopadů do řešeného území, které jsou formulovány v kvantifikované
podobě.
Průběžné hodnocení
Průběžné hodnocení Strategie rozvoje se navrhuje provádět po jednotlivých
opatřeních 1x ročně. Vlastní hodnocení, pro které bude základnou stav obce dle výsledku
hodnocení předchozího roku, se doporučuje provádět (stejně jako předběžné hodnocení)
v rovině:
a) realizačních výstupů opatření,
b) dopadů do řešeného území, které jsou formulovány v kvantifikované podobě.
Závěrečné hodnocení
Závěrečné hodnocení Strategického plánu se navrhuje realizovat po jednotlivých
opatřeních do 30. 9. 2016 s následnou sumarizací po prioritních oblastech v členění dle
priorit.
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Vlastní hodnocení, pro které bude výchozí základnou stav obce v základních rysech
popsaný v Analytické části a SWOT analýze – tedy stav před započetím vlastní realizace
Strategického plánu, se rovněž navrhuje provést ve dvou rovinách s následnou syntézou:
a) v rovině realizačních výstupů opatření,
b) v rovině dopadů do řešeného území, které jsou formulovány v kvantifikované
podobě.
Obsahem závěrečného hodnocení bude využití vložených prostředků, účinnost
a efektivnost plánu a jeho celkový dopad. Bude se zabývat faktory přispívajícími
k úspěchu nebo selhání realizace, dosaženými cíli a výsledky včetně jejich trvalé
udržitelnosti.
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SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
V předkládaném seznamu rozvojových projektů jsou zahrnuty všechny zjištěné
projekty a náměty na současné i následující plánovací období Evropské unie s výhledem do
roku 2020.
Tento seznam je třeba průběžně upravovat a doplňovat v závislosti na postupné
přípravě a realizaci jednotlivých projektů a vzniku nových projektů v návaznosti na aktivity
a opatření strategické části Strategického plánu rozvoje obce.

Prioritní
Stručná
Období Spolupracující Stav
Název projektu
oblast
charakteristika realizace
subjekty
přípravy

A

zpevnění
Úprava
parkovacích
ploch
parkovacích
ploch s letním u Skiparku, dvě
využitím Černý víceúčelová
Důl
hřiště, obslužný
objekt

20082010

KHK

A

prodloužení
stávající lanové
dráhy na vrchol
Špičáku,
výstavba
rozhledny se
zázemím pro
lyžaře, turisty
a HS na
Špičáku,
heliport,
rozšiření
vertikální
dopravy

20092011

provozovatel
SKIPARKU

vybudování
cyklostezky –
Cyklostezka,
propojení ČD
turistické trasy s autokempem,
vnitřní turistické
trasy

20082012

A

Rozvoj
Skiparku

Cíl realizace

zlepšení
infrastruktury
Skiparku, letní
stavební
sportoviště pro
povolení
veřejnost se
zázemím,
stanice HS

studie

Odhad
nákladů
(mil.Kč.)

53

zkvalitnění
dle
podmínek pro
jednotlivých
lyžaře a letní
projektů
turistiku

odvedení
cykloturistů
záměr
dle projektu
a pěších turistů
ze silnice II/297
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Prioritní
Stručná
Období Spolupracující Stav
Název projektu
oblast
charakteristika realizace
subjekty
přípravy

A

A

A

A

A

A

A

A

vybudování
nové
infrastruktury
autokempu –
restaurace,
chatky,
Rozvoj
sportoviště,
autokempu
stání pro
karavany a obyt.
automobily,
odbahnění
nádrže, úprava
břehů apod.
výstavba
golfového hřiště
se zázemím
Golfové hřiště
a ubytovacích
objektů
úprava prostor
Muzeum
budovy OÚ pro
podzemí
zřízení muzea
Krkonoš
včetně venkovní
expozice
rekonstrukce
objektu
Tělocvična
tělocvičny
s vnějším
a vybudování
sportovištěm
sportoviště
u tělocvičny
oprava kostelů
v ČD a ve Fořtu,
oprava zdi
Péče
a okolí kostela
o památky
ČD, obnova
ostatních
památek
vybudování
naučné stezky
Vápenická,
Naučné stezky
rozšíření stezky
Berghaus
víceúčelové
Rekonstrukce
hřiště s umělým
hřiště ZŠ Čistá
povrchem,
v Krkonoších
oplocením
a osvětlením

Dětská hřiště

vybudování
dětských hřišť
v každé části
obce

20092012

provozovatel
autokempu

záměr

20092012

vlastník
pozemků

studie

20092010

Speleo
Albeřice

záměr

20112015

20082012

20082010

Odhad
nákladů
(mil.Kč.)

zlepšení
podmínek pro
návštěvníky, dle projektů
zvýšení
návštěvnosti

zvýšení letní
návštěvnosti
obce, rozšíření dle projektu
sportovních
aktivit
zvýšení
atraktivity
obce, podpora
3,5
kulturního
dědictví

soukromý
subjekt

zlepšení
podmínek pro
námět TV a sportovní dle projektu
vyžití veřejnosti
a turistů

KHK, ŘKF

záměr

zlepšení
vzhledu
dle projektů
kostelů,
podpora
kulturních akcí

studie

zvýšení
dle projektů
atraktivity obce

20092011

20082009

Cíl realizace

KHK

zlepšení
podmínek pro
stavební výuku TV,
7,5
povolení
podpora
volnočasových
aktivit občanů
vytvoření
prostor pro
záměr
dle projektů
setkávání
matek s dětmi
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Prioritní
Stručná
Období Spolupracující Stav
Název projektu
oblast
charakteristika realizace
subjekty
přípravy

A

B

B

Komunikace
s občany

Infrastruktura
pro stavební
pozemky I

Infrastruktura
pro stavební
pozemky II

B

Vodovodní řad

B

Oprava silnice
II/297

B

Chodníky

B

Autobusové
zastávky

B

Dopravní
generel

B

Rekonstrukce
náměstí

Cíl realizace

Odhad
nákladů
(mil.Kč.)

opravy
a rekonstrukce
místního
zlepšení
rozhlasu,
průběžně
informovanosti dle projektu
rozšiřování
občanů
obecního
internetu
infrastruktura
pro stavební
zajištění
2008pozemky
infrastruktury
ÚR
13
v lokalitě Černý 2009
pro novou
Důl „Nad
výstavbu
náměstím“
infrastruktura
pro stavební
zajištění
2009pozemky
infrastruktury
studie
13
v lokalitě Černý 2010
pro novou
Důl „Pod
výstavbu
náměstím“
postupná
výměna
zlepšení kvality
zastaralých částí
dodávané
2010- provozovatel
vodovodního
záměr vody, zajištění dle projektů
2015
vodovodu
řadu, obnova
požární vody,
a doplňování
snížení ztrát
hydrantů
oprava povrchu,
zlepšení kvality
stavební silnice, zvýšení
propustků
2009
KHK
120
a doprovodných
povolení bezpečnosti
zařízení
provozu
výstavba
chodníků
zlepšení
2010v možných
bezpečnosti dle projektů
záměr
2015
úsecích silnice
chodců
II/297
montáž nových
autobusových
2010zlepšení
záměr
dle projektů
zastávek v celé 2O12
vzhledu obce
obci
kategorizace
místních
generel
zvýšení
2008komunikací,
pro část bezpečnosti dle projektů
2012
dopravní
obce ČD
dopravy
značení
komplexní
zlepšení
rekonstrukce
vzhledu,
2010studie
dle projektu
dopravního
2015
zvýšení
řešení
bezpečnosti
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Prioritní
Stručná
Období Spolupracující Stav
Název projektu
oblast
charakteristika realizace
subjekty
přípravy

B

B

B

B

B

B

B

B

postupná oprava
směrového
Rekonstrukce
místních
a šířkového
komunikací
uspořádání
a veřejných
včetně
ploch
zkvalitnění
povrchů

20082015

záměr

oprava
a rekonstrukce
Opravy
zejména objektu
2009a rekonstrukce
čp. 61 ČD,
objektů ve
2015
obchod ve Fořtu,
vlastnictví obce
čp. 49 v Čisté
v Krk.
rekonstrukce
hřbitova v ČD,
2010Hřbitovy
úprava hřbitova 2015
ve Fořtu
Rozšíření MŠ stavební úpravy
objektu MŠ

Domov pro
seniory

Ochrana
majetku

výstavba objektu

20082009

Plynofikace
středotlaký
části obce Fořt rozvod zemního
plynu
kanalizace pro
odvod
přečištěných
Kanalizace
a rozšíření
a povrchových
vodovodu Fořt vod a rozšíření
vodovodu v části
obce Fořt

Odhad
nákladů
(mil.Kč.)

zkvalitnění
dopravní
prostupnosti,
zvýšení
dle projektů
bezpečnosti,
zlepšení
životního
prostředí

zlepšení
vzhledu obce,
dle
záměry zvýšení kvality jednotlivých
obecních bytů projektů
a prostor

záměr

.

20112013

vybavení Sboru
dobrovolných
hasičů, nákup
hasičské
průběžně
cisterny,
ponorného
čerpadla
a dalšího
vybavení

Cíl realizace

zvýšení
studie kapacity MŠ na
40 míst

záměr

KHK

zlepšení funkcí
a vzhledů dle projektů
hřbitovů

péče o seniory
dle projektu
v obci

zvýšení
akceschopnosti
SDH při hašení
požárů
záměr
a likvidací
následků
přírodních
anomálií
náhrada
způsobu
vytápění,
zkvalitnění
životního
prostředí

2008

stavební
povolení

2008

zajištění
infrastruktury
stavební
pro novou
povolení
výstavbu,
zlepšení ŽP

KHK
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE ČERNÝ DŮL – STRATEGICKÁ ČÁST

Cíl realizace

Odhad
nákladů
(mil.Kč.)

studie

zlepšení
životního
prostředí

80

záměr

zlepšení
životního
prostředí

dle projektů

Prioritní
Stručná
Období Spolupracující Stav
Název projektu
oblast
charakteristika realizace
subjekty
přípravy

B

C

C

Kanalizace
a ČOV

Nakládání
s odpady

Záchytné
parkoviště

výstavba
centrální ČOV
a splaškové
kanalizace
v části obce
Čistá
v Krkonoších
a Černý Důl III.
etapa
stavební úpravy
sběrného dvora,
přístřešky pro
kontejnery na
tříděný odpad
vybudování
záchytného
parkoviště pro
lyžaře

20092011

KHK

20092010

20102011

provozovatel
SKIPARKU

záměr

zvýšení
parkovacích
dle projektu
ploch pro
lyžaře

Pro přípravu a realizaci uvedených i nově vzniklých projektů se doporučuje hledat
možnosti spolufinancování nejen ze zdrojů veřejných rozpočtů a grantových prostředků, ale
i z prostředků fyzických a právnických osob, které se mohou přihlásit jako nositelé
či spolupracující subjekty se společnými zájmy na cílech jednotlivých projektů.
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