AKČNÍ PLÁN NA ROKY 2020 - 2021
Příloha č. 1 Strategického plánu rozvoje obce Albrechtice

OBLAST ROZVOJE

CÍL

OPATŘENÍ

1.1 Výstavba, správa, rekonstrukce,
opravy a údržba technické a dopravní
infrastruktury
1. Technická a dopravní infrastruktura

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

PROJEKT

OBDOBÍ

Opravy, rekonstrukce a zlepšení kvality
místních komunikací, parkovišť a mostů
včetně dopravního značení

Oprava místních komunikací dle potřeby

2020 - 2021

Příprava pozemků pro výstavbu RD výstavba komunikací a inženýrských sítí

Lokalita u Sušky - výkup pozemků, přeložky
inženýrských sítí a studie proveditelnosti pro bytovou
výstavbu

2020 - 2021

vlastní, případně dotace

Rekonstrukce, opravy, rozšíření a údržba
veřejného osvětlení

Rekonstrukce VO

2020 - 2021

vlastní + dotace

Výstavba a rekonstrukce chodníků v dolní části obce

2020 - 2021

vlastní + dotace

AKTIVITY

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Rozšíření kanalizační sítě

Obec bude prostředím pro kvalitní život
občanů s dostatečnou a kvalitní
technickou a dopravní infrastrukturou.

Zkvalitnění, dovybavení a rozšíření
sběrných hnízd a pořízení komunální
techniky
Zhotovení pasportů infrastruktury obce

Dodržování povolené rychlosti v obci
(radary apod.)
1.2 Bezpečnost silničního provozu
Budování a rozšíření bezpečnostních prvků
(chodníky, ostrůvky, přechody apod.)
Výstavba, rekonstrukce, opravy, údržba a
rozšíření obecních budov včetně jejich
zázemí a pořízení vybavení
2.1 Výstavba, rekonstrukce, opravy a
údržba občanské vybavenosti

2. Občanská vybavenost

Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba
sportovišť, jejich zázemí a vybavení
Vybudování, údržba, oprava, rekonstrukce a
provoz dětských hřišť a odpočinkových zón

Obec bude místem pro kvalitní život
občanů s odpovídajícím zázemím
veřejných služeb.

Obnova a úprava veřejných prostranství a
zeleně

2.2 Pořízení, opravy, rekonstrukce a
údržba varovného, výstražného a
informačního systému

Pořízení informačních tabulí a směrovek
Pořízení a údržba protipovodňových
opatření
Zbudování turistických tras, naučných
stezek a příslušenství

3.1 Turistické cíle

Opravy památek

Péče o krajinu

3. Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta

Obec bude atraktivní turistickou oblastí,
která využívá přírodních krás a
turistických cílů v obci a jejím blízkém 3.2 Poskytování kvalitních služeb
okolí.

3.3 Prezentace obce

Zkvalitnění a navýšení stravovacích a
ubytovacích kapacit

Zajištění a podpora potravinové oblužnosti v
obci
Zajištění dostatečné a kvalitní propagace na
regionální a celostátní úrovni
Zajištění a podpora bohatého kulturního
života

3.4 Podpora komunitního života v obci
Podpora a rozvoj spolkové činnosti

KOMENTÁŘ

