
PROGRAM ROZVOJE OBCE VŠESTUDY 

Veškeré změny, rekonstrukce, výstavby, úpravy apod. se budou časově a finančně realizovat podle vyhlášených 

dotačních titulů.  

VEŘEJNÁ SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ 

Obec a obecní úřad 

- Kompletní rekonstrukce obecního úřadu s ohledem na dotace ale hlavně musíme zjistit 

ještě, jak se Jirka bude tvářit na odprodej nějaké budovy, nebo pronájem na KD a 

ostatní aktivity. 

- Digitalizace úřadu – zaktualizovat webové stránky 

- Umožnit občanům provádět platby elektronicky – poplatek za odpad, psy, aj. 

- Vytvořit funkční skupinu na sociální síti pro připomínky a události občanů 

- Efektivní úřad – flexibilně reagovat na potřeby občanů 

- Fungovat hospodárně 

- Zajištění členství ve sdružení obcí našeho regionu – SESO, MAS  

- Oprava hasičské věže a zbrojnice 

- Občasník – Obecní noviny vydávané občas  

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Zeleň 

- Úprava a výsadba nových dřevin a keřů 

- Vytvoření cestiček v parcích 

- Osazení nových laviček v parcích 

 

Voda 

- Vyčištění a úprava odtokových kanálů 

- Vyčištění rybníka a zpevnění stran 

- Zamezení dalšímu prosakování “spodní vody“ (silnice u zahrádek) 

- Rekonstrukce, popř. výstavba nové ČOV 

 

Odpady 

- Zajištění sběrného kontejneru na celou sezónu  

- Zajištění pravidelného svozu kontejnerů s tříděným odpadem 

- Zajištění popelnic v obci (zrušení pytlů) 

 

ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA 

- Oprava obecních komunikací 

- Výstavba obchvatu obce pro zemědělské stroje 

- Oprava autobusové zastávky (přidat osvětlení) 

- Zajištění pozemků pro výstavbu nových domů 

- Oprava hřbitovní zdi, úprava hřbitovní zeleně 

 

ŽIVOT V OBCI 

Infrastruktura pro volný čas 

- Koupě, oprava nebo pronájem kulturního domu 

- Výstavba univerzálního sportoviště 

- Výstavba cyklostezky a napojení na okolní cyklostezky 

- Realizace každoročních aktivit (obecní ples, kolektivní cvičení, akce pro děti, sportovní 

turnaje pro dospělé, aj.) 

 

Bezpečnost v obci 

- Rekonstrukce osvětlení, výměna za LED (úspora energie) 

- Osazení kamerového systému v celé obci 

 

Zvýšení kvality života 

- Zajištění prodejny v obci                                                           

 

 


