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 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová 

Výstupy: 

 

1) První veřejné projednávání konané dne 21.8.2015  

Účast: celkem 15 občanů, z toho 1 Kamenická stráň 

Co se Vám ve Vaší obci nelíbí? : 
1) Urychlit vybudování kanalizace – není kanalizace – okrajové části obce, místní části 

(15 bodů) 

2) Nezájem mladých lidí (9 bodů) 

3) Odvoz odpadků svozovou firmou (7 bodů) 

4) Chybí DPS (5 bodů) 

5) Pokrytí signálem mobilních operátorů – nefunkční internet (5 bodů) 

6) Zásobování pitnou vodou – místní část Kamenická stráň (5 bodů) 

7) Spalování nevhodných materiálů (3 body) 

8) Betonový plácek – multifunkční plocha – špatný povrch (2 body) 

9) Zimní údržba místních komunikací (bez bodu – bylo doplněno dodatečně) 
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2) Druhé veřejné projednávání konané dne 7.9.2015 

Účast: celkem 15 občanů, všichni Růžová 

SWOT analýza: 

Silné stránky: Slabé stránky: 
- Čisté životní prostředí - Špatný stav koupaliště Nový svět 

- Krásná příroda - Chybějící kanalizace 

- Dostatek sportovního vyžití - Signál mobilních operátorů + 
internet 

- Kulturní akce – nabídka - Špatný stav plochy hřiště – beton 

- Koupaliště Nový svět - Černé skládky 

- Turistika - Nepořádek související s turistikou 

- Hřbitov - Nedostatek cyklostezek 

- Kulturní památky - Nedostatečná péče o zeleň – místní 
komunikace 

- Stabilní starostka - Nezájem občanů o dění v obci 

- Veřejné osvětlení – uložení el. do 
země 

- Areál statku 

- Zájem o novou výstavbu - Špatná zemědělská činnost 

- Málo nepřizpůsobivých občanů - Nedostatek spolků – pěvecký 
kroužek 

-  - Nefunkční rozhlas 

-  - Nedodržování vyhlášky – hluk 

 - Svoz odpadků v zimě 

 - V restaurace (U kostela) čepují 
špatné pivo 

 - Špatný stav místních komunikací – 
místní komunikace Nový svět 

 - Chybí DPS 

 - Zájem o novou výstavbu 

 - Nevhodně zvolená velikost 
prostředků hromadné dopravy 

 - Nedostatek autobusových zastávek 

 - Špatná práce Policie ČR - nepořádek 

Příležitosti: Rizika:  
- Oprava/obnova koupaliště - Vznik černých skládek 

- Spolupráce mezi obcemi vs. 
operátory 

- Nepořádek související s turistikou 

- Vyhlídka – vybudování - Vyhlídka – nezískání dotace 

- Statek – odkup obcí pro další využití - Riziko rozvoje nežádoucí vegetace 

- Vytipovat aktivní lidi - Zájem o novou výstavbu 

- Třídění odpadu, zpracování bio-
odpadu 

- Běhání krav mimo ohrady 
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- Pravidelná osvěta – působení na 
občany (odpady) 

- Volné pobíhání psů (lam) 

- Instalace odpadkových košů  

- Pravidelné brigády  

- Tlak na technické služby – výběr 
svozové firmy 

 

 

 

3) Třetí veřejné projednávání konané dne 21.9.2015  

Účast: celkem 14 občanů, z toho 2 Kamenická stráň 

Stanovení priorit – systém OPERA: 

Priority občanů Růžové: 
Priorita: Počet bodů: 

1. Kanalizace 7 bodů 

2. Koupaliště Nový svět 6 bodů 

3. Svoz odpadu 3 body 

4. Komunikace Nový svět 2 body 

5. Spalování nevhodných materiálů 2 body 

6. Nedostatek autobusových zastávek 2 body 

7. Signál 2 body 
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4) Čtvrté veřejné projednávání konané dne 12.10.2015  

Účast: celkem 19 občanů, všichni Růžová 

Návrhy opaření řešení priorit: 

1) Kanalizace: 
1. Sehnat peníze – dotační titul 

2. Výběrové řízení na dodavatele 

3. Způsob financování připojení občanů? 

 

2) Koupaliště Nový svět: 
1. Zpracovat projektovou dokumentaci 

2. Sehnat financování – dotace 

3. Podpora obce Arnoltice – např. při prokazování využití 

4. Dořešit přístup – přístupová komunikace 

5. Leží na 3 katastrálních územích – řešení? 

  

3) Svoz odpadu: 
1. Osvěta – třídění odpadů 

2. Legalizace kompostárny + technika 

3. Výběr svozové firmy 

4. Novelizace vyhlášky o odpadech 

 

4) Komunikace Nový svět: 
1. Je v řešení – bude se realizovat příští rok v rámci pozemkových úprav 

 

5) Spalování nevhodných materiálů: 
1. Působení na občany - osvěta 

 

6) Nedostatek autobusových zastávek: 
1. Zpracovává se projektová dokumentace 

2. Bude s podávat žádost o dotaci do SFDI 

 

7) Signál: 
1. Vyvíjet tlak na operátory, aby došlo k dohodě 

2. Kontrola podmínek realizace zesilovače  - Janov 

3. Stavba vysílače – Mezná – bude se realizovat 
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5) Nejvíce aktivní občané při VP: 

- Petr Zita 

- Ivan Karasek 

- Renata Veselá 

- Petr Hammerle 

- Richard Chlouba 

- Vendy Lieblová 

- Jitka Drobúlová 

- Václav Veselý 

- Hana Muchová 

 

6) Vyhodnocení dotazníků odevzdaných občany Růžové – 2 odevzdané 

dotazníky 

Výčet všech odpovědí: 

Odpověď: Četnost odpovědi: 
1. Zlepšení vzhledu prostoru mezi 

dvěma pohostinstvími ve středu 
obce (zkulturnění autobusové 
zastávky – bílení, služné lavice; 
vydláždění prostoru před truhlíky 
s květinami) 

/ 

2. Osazení trvalých nádob na květiny 
(viz Česká Kamenice) 

/ 

3. Odstranění ohrady na tříděný odpad 
(nevhodné místo, nepořádek) 

/ 

4. Více květin ve středu obce (s 
pravidelnou péčí a zálivkou) 

/ 

5. Koupaliště / 

6. Udělat kanalizaci (co nejdříve) / 

7. Pokutovat obyvatele, kteří vypouštějí 
splašky  

/ 

8. Opravit nebo zbourat kino (směr 
Srbská) 

/ 

9. Udělat silnici k Vogeltancům / 

10. Noční osvětlení prodloužit do 1hod. 
(pátek, sobota) 

/ 

11. Více označení pro turisty – Dolský 
mlýn atd.  

/ 

 

 

Zpracovala:  

 


