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Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie rozvoje
obce představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů k řízení
změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn. Strategický plán je dokument, který by
měl splňovat následující kritéria: dlouhodobost (zpracován min. na období 4 let),
systematičnost (mapuje všechny odvětví a obory), selektivnost (definování priorit, které se
dále rozpracují), provázanost (mezi opatřeními a dotčenými cílovými skupinami), soustavnost
(není to rigidní dokument, je nutné ho prověřovat a modifikovat), otevřenost (směrem k
potřebám a námětům občanů) a reálnost.
Zpracovaný program obnovy vesnice je dlouholetý program, který nic nenařizuje, nýbrž
nabízí pomoc a spolupráci při hledání harmonického rozvoje vesnice.

Aby byl program opravdu úspěšný a přinesl do obce oživení, je nutné maximálně aktivizovat
co možná nejvíce obyvatel a pokud možno je zapojit při realizaci jednotlivých akcí programu.
Všichni občané by měli vědět, proč se program v obci připravoval, co je jeho cílem a jak se
jich osobně dotkne. Teprve poté je možno začít s aktivnějšími spolupracovat a řešit jednotlivé
problémy a tím naplňovat akce programu.
Zpracovaný program je dokument otevřený a bude ho možno dle potřeby doplňovat o další
akce, které budou mít příznivý vliv na další rozvoj obce.
Věříme, že se provedením akcí programu přispěje ke zlepšení celkové situace vesnice, čemuž
přejeme hodně úspěchů.
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Obec Blatec
NUTS IV: Olomouc
NUTS III: Olomoucký kraj
NUTS II: Střední Morava

Strategický plán rozvoje obce

1. Základní informace
Název obce:
Počet obyvatel:

Blatec
609

Adresa:
Tel.:

Blatec 81, 783 75 Blatec
585 961 287

IČO:
Počet zastupitelů:

00635367
7

2. Historie a současnost
Obec Blatec
Současnost
Obec Blatec se rozkládá na mírně zvlněné rovině, asi 9 km od Olomouce a člení se na dvě
základní sídelní jednotky Blatec a Kocanda. Obec je tvořena starou historickou částí – náves
typu okrouhlice, ke které se do roku 1945 postupně po obvodu přistavovaly menší domky.
Východně od středu obce se nachází část zvaná „Kocanda“, za řekou Moravou pak „Mlýn“.
Nová zástavba je rozšířená severovýchodním směrem, především v lokalitě zvané „Nová
čtvrť“.

Až do roku 1980 byl Blatec samostatnou obcí. K 1. červenci 1980 byl sloučen s obcí
Kožušany-Tážaly, v roce 1990 se opět osamostatnil. Na západ od vesnice vede silnice,
spojující Olomouc s Tovačovem, železniční stanice Blatec se nachází na trase Olomouc
Nezamyslice. Obcí protéká potok Romza, který pramení u Nedvězí a protéká katastry
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Bystročic a Kožušan - Tážal do Blatce, dále pak k Charvátům. Velikost obce činí 65,8 km2,
z toho cca 88 % tvoří zemědělská půda, 2 % zastavěné plochy, 2 % vodní plochy a 8 %
ostatní plochy.

Obec Blatec je součástí správního obvodu ORP Olomouc. Leží na rozhraní správních území
ORP Olomouc a ORP Prostějov. Poloha Blatce je výhodná vzhledem k blízkosti velkých měst
(Olomouce 9 km, Prostějov 12 km, Přerov 20 km) a výborné dopravní obslužnosti obce, která
je zajištěna především železniční tratí č. 301, přinášející komfort v podobě přímého
vlakového spojení obce s Olomoucí a Prostějovem, a silnicí II/435 (jedna z Olomouckých
radiál).
Obec Blatec je členem Mikroregionu Království založeného 25. 9. 2001. Předmětem činnosti
Mikroregionu je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se zejména
rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí či společného
prosazování zájmů v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury a turismu. Členy tohoto svazku
jsou kromě Blatce také obce Brodek u Přerova, Císařov, Citov, Čelechovice, Dub nad
Moravou, Grygov, Hrdibořice, Charváty, Kožušany–Tážaly, Krčmaň, Majetín, Suchonice,
Velký Týnec a Věrovany.
Obec Blatec je rovněž součástí MAS Hanácké království, z.s. (dříve MAS Občané pro rozvoj
venkova, o.s.), které se rozkládá na ploše 14 367 ha s počtem obyvatel 17 260.

Saturace základních potřeb obce v oblasti občanské vybavenosti je zajištěna z větší části na
vlastním území, stejně jako v případě okolních obcí, jejichž vybavenost je minimálně na
stejné úrovni jako v Blatci (proto Blatec není zdrojem vybavenosti pro okolní obce). V jiných
obcích využívá Blatec vybavenost pro vzdělání a výchovu – konkrétně II. stupeň základní
školy, zejména v městysi Dub nad Moravou, z kterou má Blatec smlouvu o spádovosti.
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Nabídku pracovních příležitostí a uspokojení nadstandardních či specifických potřeb
poskytují převážně města Prostějov a Olomouc.
Území obce vytváří vynikající podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu, zvláště pro
prostupnost území v návaznosti na volnou krajinu. Okolí obce nabízí díky nivě řeky Moravy
nenáročné cyklistické trasy. Přes území obce prochází dálková cyklotrasa č. 47 Olomouc –
Kroměříž – Uherské Hradiště – Hodonín a lokální cyklostrasa č. 6061 Blatec – Tršice.

Obsluha obce veřejnou hromadnou je zajištěna dvěma autobusovými zastávkami. Kromě
hlavní zastávky umístěné v centru obce (Blatec, náves) je to i zastávka Blatec, rozc., která leží
při silnici II/435 Olomouc – Dub nad Moravou a je od jádra obce vzdálena cca 1 km. Území
obsluhují autobusové linky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, a to č.
770230 (Kroměříž – Tovačov – Olomouc) a č. 890704 (Olomouc – Tovačov – Kroměříž).
Obsluhu obce a blízkého okolí železniční dopravou zajišťuje celostátní železniční trať č. 301
Nezamyslice – Olomouc.
Územím obce protékají čtyři vodní toky. Nejvýznamnějším z nich je řeka Morava protékající
od severu k jihu východní částí území. Jádrem obce protéká Romza, která se vlévá se do říčky
Blaty. Východní hranici katastru tvoří Morávka-náhon.
Obec je zásobována pitnou vodou z tzv. Vodovodu Pomoraví. Obec nemá vybudovánu
kanalizaci ukončenou na ČOV.
Územím obce prochází evropsky významná lokalita Morava – Chropyňský luh (součást
systému NATURA 2000). Lokalita je chráněna především pro lužní biotop.
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Blatec náleží ke středně velkým obcím a rozkládá se v mírně zvlněné, intenzivně zemědělsky
využívané krajině. Dominuje zde orná půda s menším zastoupením luk a zahrad v návaznosti
na zastavěné území a řeku Moravu. Blatec je úzce spjat se statutárním městem Olomoucí,
kam denně vyjíždí značné procento obyvatelstva za prací a rovněž studenti za vzděláním.
Dopravní spojení je řešeno autobusovou a hromadnou dopravou.

Obci dalo název zcela nepochybně bláto, kterého zde bylo zejména v dávných dobách
vzhledem k poloze mezi dvěma řekami nadbytek. Název obce se průběhu staletí měnil a
vyvíjel. V pramenech, psaných latinsky, německy a česky se můžeme setkat s několika
variantami: např. v pramenech psaných latinsky se Blatec uvádí v roce 1508 jako Blatcze
(1771 Blatze, 1828 Blatz), v pramenech psaných česky poprvé v roce 1492 jako Blatec (15871847 Blatce), v pramenech psaných německy poprvé v roce 1601 Blocz (později Blatze).
INFORMACE O OBCI:
SOUHRNNÉ INFORMACE
Blatec
Název obce
CZ0712500801
NUTS5:
CZ0712 - Olomouc
LAU 1 (NUTS 4):
CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS3:
CZ07 - Střední Morava
NUTS2:
Olomouc
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Olomouc
Obec s rozšířenou působností:
658
Katastrální plocha (ha):
623
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2015:
224
Nadmořská výška (m n.m.):

OBYVATELSTVO:
Počet obyvatel

Celkem
Muži
Ženy

Počet bydlících
obyvatel k 31.12. 2014
623
325
298

0-14 let
104
53
51

Počet obyvatel ve věku
15-59 let
60-64 let
384
40
210
19
174
21

NEZAMĚSTNANOST:
Uchazeči o práci - počet
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65 a více let
95
43
52

Uchazeči o práci
OZP
Mladistvých
Věk 18-24 let
Věk 50 let a více
Absolventi
Základní vzdělání
Vyučení
S maturitou

Celkem
38
2

Muži
19
2

Ženy
19
0

3
13
12
11

1
6
6
6

2
7
6
5

OBČANSKÁ, TECHNICKÁ A KULTURNÍ VYBAVENOST OBCE V ROCE 2015:
Pošta
ne
Veřejný vodovod
ano
Kanalizace
směsná ano
ČOV
ne
Plynofikace
ano
Skládka komunálních odpadů
ne
Sbor dobrovolných hasičů obce
ano
Požární nádrž
ne
Obecní policie
společná s Dubem nad Moravou
Veřejná knihovna
ano
Kino
ne
Divadlo
ano příležitostně v restauračním zařízení
Kulturní dům
ano
Sportovní hala
ne
Sakrální stavby
kaplička,
Boží
muky-sousoší,
socha
Sv.Linharta, 2 kříže
Hřbitov
ne
Praktický lékař
ne
Zubní lékař
ne
ZAMĚSTNAVATELÉ V OBCI:
Název firmy
Obchod Hruška
Komínek s.r.o.
Zámečnická dílna
MJM litovel
Obec Blatec, obecní úřad
ZD Dub nad Moravou
ostatní - rodinné farmy
Zpracování Strategického plánu rozvoje obce je v souladu a v návaznosti na tyto dokumenty:
•
•
•
•

Urbanistická studie obce Blatec (US Brno 1999)
Územní plán obce Blatec - schváleno .........
Program obnovy vesnice (schváleno zastupitelstvem obce Blatec 28.6. 2000)
Strategie rozvoje mikroregionu Království
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• Integrovaná strategie rozvoje území MAS - Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje na období 2014 – 2020 „Společně pro Království“
Tak jako jiné prošla obec Blatec pozitivními a důležitými změnami, jejichž počátek
můžeme z hlediska novodobých příležitostí a možností sledovat od roku 2000:
Akce financované z rozpočtu obce v uplynulém období do současnosti:

TÉMA
Osvětové,
kulturní
společenské akce

ROK
NÁZEV AKCE
REALIZACE
a ročně
Podpora spolkové činnosti
2000

Obnova
a
údržba 2012-2013
venkovské zástavby a
občanské vybavenosti
2014
2014
2014
Akce
ke
zkvalitnění 2013
technické infrastruktury a
komunikací
2013
2014

ROZPOČET
AKCE
Ø100.000,Kč
Návrh a výroba informačních 25.000,- Kč
tabulí a vývěskové skříně
Oprava a údržba kapličky 50.000,- Kč
(podřezání, fasáda)
Oprava
a
rekonstrukce 580.000,- Kč
Obecního domu (podlaha sálu)
Pořízení
obchodu
s 2.800.000,potravinami
Kč
Rozšíření sociálního zařízení 50.000,- Kč
v ZŠ
Vybudování
komunikace 2.500.000,Kč
v nové zástavbě
Oprava povrchu komunikace 2.000.000,Kč
Nová čtvrť
I.etapa vybudování VO v nové 250.000,zástavbě

Akce financované z rozpočtu obce s dotací v uplynulém období do současnosti:

TÉMA

ROK
NÁZEV AKCE
REALIZACE

Obnova a údržba 2010-2011
venkovské zástavby
a
občanské
vybavenosti
2012-2013

Akce ke zkvalitnění
technické
2004-2008
infrastruktury
a
komunikací

ROZPOČET
AKCE
CELKEM
nové 600.000,- Kč

Výstavba
autobusové
zastávky Kocanda
Oprava
a 70.000,- Kč
rekonstrukce křížů
(sousoší Náves)

Vybudování
31.000.000,-Kč
vodovodu včetně
přivaděče

DOTACE/
ZDROJ
400.000,- Kč/
POV
30.000,POV

Kč/

1.500.000,-Kč/
Olomoucký
kraj
20.000.000,Kč/ Mze ČR
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2008-2011

2014-2015

Vybudování sítí 6.500.000,-Kč
v nové zástavbě,
včetně malé ČOV
Úprava místních 16.400.000,-Kč
komunikací
a
chodníků
v návaznosti
na
rekonstrukci
komunikace
III/4353

5.400.000,-Kč/
SZIF
11.600.000,Kč/
Olomoucký
kraj

Akce financované v uplynulém období do současnosti z rozpočtu obce za finanční
spoluúčasti Mikroregionu Království:

TÉMA

ROK

Osvětové,
kulturní
a 2014
společenské akce
Akce
ke
zkvalitnění 2013
technické infrastruktury a
komunikací

NÁZEV AKCE
Vydání pohlednic obce Blatec

ROZPOČET
AKCE
5.000,-Kč

Pořízení bezdrátového veřejného 1.100.000,-Kč
rozhlasu

Akce realizované v obci Blatec v uplynulém období do současnosti prostřednictvím
místních organizací a podniků:

TÉMA

ROK
NÁZEV AKCE
REALIZACE
Akce k ochraně a obnově 2005-2006
Ozelenění
kulturní krajiny
hospodářského
střediska
2009
Ozelenění
hospodářských cest
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ROZPOČET
AKCE/REALIZÁTOR
ZD Dub nad Moravou

400.000,-Kč/ Myslivci

ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK OBCE BLATEC HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNÉ STRÁNKY
Vybudovaná síť elektrifikace a telefonizace
Dostupné dopravní spojení
Kvalitně připravený sbor dobrovolných hasičů k zásahům
Možnosti k využití alternativních zdrojů energie
Vybudované zázemí pro bezdrátovou komunikaci
SLABÉ STRÁNKY
Nedokončené jednotlivé typy technické infrastruktury
Nedostatečně zabezpečená síť mobilních operátorů
Nedostatek zainvestovaných ploch
Špatný stav místních komunikací
Vysoká frekvence silničního provozu
Malé množství zainvestovaných pozemků pro bytovou výstavbu
Nedostatek nabídek v oblasti bydlení pro mladou generaci
PŘÍLEŽITOSTI
Využití fondů EU, státu a kraje pro zajištění výstavby nebo rekonstrukce základní
technické infrastruktury v obcích
Využití fondů EU, státu a kraje pro zajištění výstavby nájemního bydlení a
potřebných sítí
Zlepšení dopravní obslužnosti, dostupnosti a bezpečnosti v každém ročním období
HROZBY
Nestabilní cenová politika
Nedostatek finančních prostředků na celkové dořešení problematiky
Omezování hromadné dopravy
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ POMĚRY
SILNÉ STRÁNKY
Velmi příznivá geografická poloha v blízkosti statutárního města
Kvalitní, relativně čisté ovzduší
Klidné prostředí vesnice
SLABÉ STRÁNKY
Nedostatečně zabezpečený sběr a vypouštění odpadních vod
Nepřítomnost biologické skládky
Nepřítomnost sběrového dvora
PŘÍLEŽITOSTI
Zavádění ekologizujících norem v hospodaření obce i jejích obyvatel

10

Grantová politika EU, státu a kraje ke splnění ekologických norem
Spolupráce s aktivními představiteli hospodářsky významných firem a podnikatelů
HROZBY
Nepromyšlené a neodborné zásahy člověka do přírodních lokalit
Nedostatečná spolupráce v krajinotvorbě se zemědělskými subjekty
Nedostatek finančních prostředků k zajištění pravidelné péče o přírodní lokality
HOSPODÁŘSTVÍ
SILNÉ STRÁNKY
Vyšší podíl zemědělských subjektů v podnikatelské sféře
Vhodné podmínky pro tradiční i netradiční zemědělské podnikání i diverzifikované
činnosti
Nevelká vzdálenost aglomerace s přístupem na trh práce
SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek ploch a prostor pro budování nového hospodářsko- podnikatelského
zázemí
Slabé zastoupení malého a středního podnikání
Nízký zájem investorů o lokalitu
Zvýšená nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst
Nízká kupní síla obyvatel v návaznosti na nízkou úroveň mzdových příjmů
pracujících občanů
PŘÍLEŽITOSTI
Možnost využití Evropského sociálního fondu ke zlepšení nabídky v oblasti
rekvalifikací, sebevzdělávání, resocializačních programů, sebezaměstnání a
zvyšování možností přístupu na trh práce
Možnost využití Evropského sociálního fondu k zakládání sociálních firem
Zlepšení komunikace mezi jednotlivými obcemi v oblasti koordinace společných
hospodářských zájmů
Rozvoj podnikání v oblastech venkovské turistiky a agroturistiky, rozvoj služeb
Oživení zemědělské výroby pěstováním technických plodin, ekopodnikáním,
agroturistikou
Vytvoření podmínek pro vznik motivujícího trhu práce
Zlepšení podmínek pro příliv investorů
Využití potenciálu nevyužívaných objektů k podnikání
HROZBY
Omezování finančních podpor ze strany EU
Další nárůst nezaměstnanosti
Odliv mladé generace za pracovními příležitostmi
Omezení dalšího rozvoje obce vlivem nedokončení rozvoje technické infrastruktury
OBČANSKÁ A TURISTICKÁ VYBAVENOST
SILNÉ STRÁNKY

11

Fungující mateřská a základní škola
Aktivní činnost spolků a sdružení na pořádání tradičních oslav, svátků, sportovních
akcí a aktivit pro děti a dospělé
Informovanost občanů o dění v obci
SLABÉ STRÁNKY
Vzdálenější lékařská péče
Omezená možnost pořádání kulturních, sportovních, společenských i osvětových akcí
ve společenském zařízení obce
Chybějící zázemí pro starší a potřebné občany
Špatný stav místních komunikací???
Omezené možnosti využívání veřejných budov pro volnočasové aktivity
Nižší životní úroveň domácností
PŘÍLEŽITOSTI
Podpora a rozvoj společenského a komunitního života v obci
Rozšíření nabídky kulturních akcí, společenského vyžití a volnočasovývh aktivit využití potenciálu aktivních občanů a spolků
Rozvoj agroturistiky
Zlepšení stavu kulturních památek
Rekonstrukce, opravy a výstavba sportovně-společenských objektů
Užší spolupráce široké veřejnosti, spolků a podnikatelských subjektů s veřejnou
správou a samosprávou obce
HROZBY
Sociální upadání venkova ve vztahu k zaměstnanosti a podnikání
Nedostatek kvalifikované pracovní síly
Zvýšení podílu obyvatel v již neproduktivním věku
Zhoršování dopravní obslužnosti v regionu
Zhoršování stavu místních komunikací
Zavírání a omezování provozu základních škol
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V měsících červnu až srpnu 2015 proběhlo v obcích dobrovolné dotazníkové šetření.

PRIORITY ROZVOJE OBCE BLATEC Z POHLEDU OBČANŮ
PRIORITA Č. 1
DOPRAVNÍ INFRATRUKTURA – Rekonstrukce chodníků a místních komunikací, jejich
údržba a výstavba
PLÁNOVANÁ/MOŽNÁ DOTAČNÍ PODPORA: Ministerstvo pro místní rozvoj, MAS
Hanácké království (LEADER)
PRIORITA Č. 2
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
PLÁNOVANÁ/MOŽNÁ DOTAČNÍ PODPORA: Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace
Olomouckého kraje, MAS Hanácké království (LEADER), Státní fond životního prostředí
PRIORITA Č. 3
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Výstavba a rozšíření
inženýrských sítí a technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, místní
rozhlas)
PLÁNOVANÁ/MOŽNÁ DOTAČNÍ PODPORA: Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace
Olomouckého kraje, MAS Hanácké království (LEADER), Ministerstvo životního prostředí,
Státní fond životního prostředí, Operační program životní prostředí 2014 - 2020
PRIORITA Č. 4
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ – Zvýšení podpory kulturních, společenských a
sportovních aktivit
PLÁNOVANÁ/MOŽNÁ DOTAČNÍ PODPORA: Ministerstvo školství, Ministerstvo pro
místní rozvoj, dotace Olomouckého kraje, MAS Hanácké království (LEADER)
PRIORITA Č. 5
PROVOZ A SPOJE – Zlepšení podmínek pro provoz a parkování automobilů v obci,
zvýšení frekvence dopravního spojení
PLÁNOVANÁ/MOŽNÁ DOTAČNÍ PODPORA: dotace Olomouckého kraje, MAS Hanácké
království (LEADER)
PRIORITA Č. 6
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ – Zlepšení technických podmínek pro kulturní a
sportovní aktivity, aktivní relaxaci a společenské vyžití s dopadem na snížení kriminality v
obci
PLÁNOVANÁ/MOŽNÁ DOTAČNÍ PODPORA: Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace
Olomouckého kraje, MAS Hanácké království (LEADER), Ministerstvo školství,
Ministerstvo kultury
PRIORITA Č. 7
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí a související
vyřešení problémů se sběrem, tříděním a odvozem odpadů
PLÁNOVANÁ/MOŽNÁ DOTAČNÍ PODPORA: Státní fond životního prostředí,
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Operační program Životní
prostředí 2014 - 2020
PRIORITA Č. 8
ROZVOJ PODNIKÁNÍ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ OBCE, LIDSKÉ ZDROJE - momentální
špatné podmínky pro podnikání, špatná dostupnost obchodů a služeb, nedostatečné
ekonomické i ekologické využití stávajících průmyslových a zemědělských objektů a s tím
související nedostatek pracovních příležitostí
PLÁNOVANÁ/MOŽNÁ DOTAČNÍ PODPORA: Ministerstvo průmyslu a obchodu –
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, CzechInvest,
CzechTrade, Evrospký sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce, Státní
zemědělský a intervenční fond
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Rozvoj obce můžeme charakterizovat jako permanentní vytváření podmínek ke zkvalitnění
života místních obyvatel. Je neoddiskutovatelným a prioritním zájmem dobudovat a částečně
také rekonstruovat základní technickou infrastrukturu. Je však zapotřebí vytvářet také
podmínky a možnosti pro další rozvoj lidského potenciálu, je potřeba rozvíjet šance v oblasti
neinvestičních dotací do podnikání, vzdělávání a výchovy, prevence sociálně patologických
jevů a kriminality zaměstnání a zaměstnatelnosti, pomoci ohroženým skupinám obyvatel a
omezovat sociální vyloučení a diskriminaci.

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY OBCE BLATEC:
finanční rámec pro léta 2015 - 2020
KANALIZACE, ČOV
Výstavba splaškové kanalizace PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Název projektového záměru

800.000

Odhadované finanční náklady
Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

10% - 50%

Odhadované období realizace/rok

2016 - 2017

Výstavba splaškové kanalizace REALIZACE

Název projektového záměru

80.000.000

Odhadované finanční náklady

10%

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

2016 - 2020

Odhadované období realizace/rok
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OPRAVA/REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Oprava/rekonstrukce komunikací Náves

Název projektového záměru

2.500.000

Odhadované finanční náklady
Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

40%

Odhadované období realizace/rok

2018

Oprava/rekonstrukce komunikací Pod
Frutou

Název projektového záměru

1.500.000

Odhadované finanční náklady
Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

40%

Odhadované období realizace/rok

2019
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Oprava/rekonstrukce komunikací Hliník

Název projektového záměru

3.000.000

Odhadované finanční náklady
Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

40%

Odhadované období realizace/rok

2020
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Oprava/rekonstrukce komunikací Na
Výsluní

Název projektového záměru

3.500.000

Odhadované finanční náklady
Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

40%

Odhadované období realizace/rok

2021

Oprava/rekonstrukce komunikací Cihelna

Název projektového záměru

1.000.000

Odhadované finanční náklady
Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

40%

Odhadované období realizace/rok

2023
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OPRAVA/REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
Oprava/rekonstrukce chodníků

Název projektového záměru

zbrojnice - Hliník
300.000

Odhadované finanční náklady
Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

40%

Odhadované období realizace/rok

2017

Oprava/rekonstrukce chodníků

Název projektového záměru

zbrojnice - nádraží
1.300.000

Odhadované finanční náklady

40%

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce
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2019

Odhadované období realizace/rok

Oprava/rekonstrukce chodníků

Název projektového záměru

OÚ - zbrojnice
4.000.000

Odhadované finanční náklady
Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

40%

Odhadované období realizace/rok

2021

Chodník zbrojnice – Hliník

Chodník zbrojnice – nádraží
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OBČANSKÁ VYBAVENOST
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ
Oprava fasády a střechy Obecního domu

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

7.000.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

30% - 50%

2024

Odhadované období realizace/rok
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Nástavba na obchod, prostory pro OÚ

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

8.000.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

30% - 50%

2022

Odhadované období realizace/rok

Výstavba nové požární zbrojnice

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

6.000.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

30% - 50%

2018

Odhadované období realizace/rok
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Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

6.000.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

30% - 50%

2018

Odhadované období realizace/rok

Rekonstrukce dětských hřišť

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

1.000.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

30% - 50%

2016

Odhadované období realizace/rok
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Výstavba víceúčelového sportoviště

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

3.500.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

30% - 50%

2021

Odhadované období realizace/rok
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ZELEŇ
Revitalizace zeleně Náves

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

2.500.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

10% - 40%

2019

Odhadované období realizace/rok

25

PAMÁTKY
Oprava sochy Sv. Linharta

Název projektového záměru

300.000

Odhadované finanční náklady

40% - 60%

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

2016

Odhadované období realizace/rok

Oprava kapličky

Název projektového záměru

700.000

Odhadované finanční náklady

40% - 60%

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

2017

Odhadované období realizace/rok
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TURISTIKA
DOPRAVNÍ BEZPEČNOST
Cyklostezka Blatec - Kožušany

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

5.000.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

40% - 50%

2020

Odhadované období realizace/rok
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Revitalizace rybníku Chaluha

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

1.600.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

10% - 40%

2020

Odhadované období realizace/rok

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vybudování sběrného dvora

Název projektového záměru
Odhadované finanční náklady

1.500.000

Předpoklad spolufinancování ze strany
obce

10% - 50%

2022

Odhadované období realizace/rok
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