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 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Vilémov 

Výstupy: 

 

1) První veřejné projednávání konané dne 20.10.2015  

Účast: celkem 17 občanů, všichni Vilémov 

Co se Vám ve Vaší obci nelíbí? : 
1) Chybí multifunkční dům – místo pro setkávání (11 bodů) 

2) Mobiliář obce – dětské hřiště + prostor pro větší děti a mládež (lavička u pošty) + 
odpočinková zóna např. u hřbitova (5 bodů) 

3) Areál kolem kostela (4 body) 

4) Brownfield Mikov + přilehlé plochy (4 body) 

5) Nebezpečný stav chodníků – chybí návaznost chodníků, nejsou bezbariérové, chybí 
přechody (3,5 bodu) 

6) Malé (žádné) zapojení občanů do dění v obci (3 body) 

7) Chybí trasy z obce -např. turistické, cyklotrasy (mimo silnice) (2 body) 

8) Nezájem občanů o údržbu veřejných prostranství (mimo své pozemky) (2 body) 

9) Špatný technický stav kanalizace (2 body) 

10) Nedodržování rychlosti v obci – semafor na omezení rychlosti (2 body) 

11) Nedokončený chodník mezi DPS – proti výměníku (1,5 bodu) 

12) Využití agentur na práci, kterou by mělo dělat zastupitelstvo samo (1 bod) 

13) Neudržované travní plochy uvnitř obce (1 bod) 

14) Parkoviště kolem bývalé jednoty (1 bod) 

15) Stav dešťové kanalizace – zanesené svody (1 bod) 

16) Pasivita zastupitelů – malá informovanost občanů (např. D.T.) (1 bod) 

17) Dopravně-bezpečnostní situace na komunikaci u pošty  (1 bod) 

18) Chybí napojení obce na cyklostezku do D (1 bod) 

19) Obecní rozhlas (1 bod) 

20) Chybí navazující spoje – veřejná doprava (1 bod) 

21) Památky v obci – stav (dle vlastnictví) (bez bodu, bylo doplněno dodatečně) 

22) Požární nádrž – obnova (bez bodu, bylo doplněno dodatečně) 

23) Není slyšet hudba z kaple – při loučení se zesnulým (bez bodu, bylo doplněno 
dodatečně) 
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2) Druhé veřejné projednávání konané dne 3.11.2015 

Účast: celkem 23 občanů, všichni Vilémov 

SWOT analýza: 

Silné stránky: Slabé stránky: 
- Hezká příroda v okolí obce - Špatný technický stav požární 

nádrže – chybí koupaliště 

- Dostatek schopných, pracovitých lidí - Chybí motivace schopných lidí – 
„tahoun“ 

- Hezký vzhled obce - Chybí místo pro setkávání 

- Existence vlastníků, kteří se starají o 
své nemovitosti 

- Malé (chybí) vyžití pro mladou 
generaci 

- Kvalitní restaurační zařízení - Sportovní hala – málo využitá (ale 
v určitých hodinách kapacitně 
vytížená) 

- Zaměstnanost - Obnovení tradic – malá účast 
(nevhodná místa konání) 

- Málo nepřizpůsobivých obyvatel - Chybí mapa plánu na údržbu 
obecních pozemků – udržovat 
kulturní krajinu 

- Blízkost Národního parku - Bezpečná cesta do školy – chybí 
přechody, nedodržování rychlosti 

- Obnovení trati do Německa  

- Komunikativní občané – osobní 
přístup 

 

- Funkční sportovní hala  

- Aktivity paní Mošovské – nabídka 
sportovních aktivit 

 

- Obnovení tradic  

- Zájem obce o starší obyvatele – 
jubilea, a o mladé – vítání občánků 

 

- Nejmenší rozloha katastru – 
nejkratší komunikace – dostupná 
údržba 

 

- Malá (žádná) zadluženost obce  

- Dobrovolní hasiči  

- Chrámový sbor, modeláři, kroužek 
gymnastiky 

 

- Existence školy  

- Kulturní dědictví obce  

Příležitosti: Rizika:  
- Vybudovat místo pro setkávání - Malá struktura zaměstnavatelů 

- Zlepšit organizace využití sportovní 
haly – komunikace se správcem 

- Stárnutí generace – odliv mladých 
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- Obnovit veřejný rozhlas (připravuje 
se, ve spolupráci s DSO – řešení 
z dotace) 

- Hrozí přetrhání stávajících vazeb 
mezi obyvateli 

- Rozšířit informování pro občany 
z obce – sms, e-mail info-kanál 

- Odchod pedagogů - stárnutí, odliv 
mladých 

- Vyčistit požární nádrž  

- Vyřešit septik – stará jímka (ve 
vlastnictví SČVAKu) 

 

 

 

3) Třetí veřejné projednávání konané dne 10.11.2015  

Účast: celkem 22 občanů, všichni Vilémov 

Stanovení priorit – systém OPERA: 

Priority občanů Vilémova: 
Priorita: Počet bodů: 

1. Kulturní a společenské centrum – 
místo pro setkávání 

6 bodů 

2. Zlepšení životního prostředí, údržba 
krajiny, vzhledu – dle plánu, řešení 
brownfields 

3 body 

3. Bezpečné komunikace (chodníky, 
opravy cest), bezpečnost v obci 

3 body 

4. Revitalizace středu obce 2 body 

5. Komunikace ze strany úřadu vůči 
občanům – sms, e-mail kanál, řešit 
pasivitu zastupitelů 

2 body 

6. Požární nádrž, řešení koupaliště 2 body 

7. Podpora mládeže a zapojení občanů 
do dění v obci 

1 bod 
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4) Čtvrté veřejné projednávání konané dne 24.11.2015  

Účast: celkem 20 občanů, všichni Vilémov 

Návrhy opaření řešení priorit: 

1) Kulturní a společenské centrum – místo pro setkávání:  
1. Získání dotačních prostředků 

2. Zpracování projektové dokumentace, proběhlo zahájení zpracování územního 
plánu – bude zohledněno 

3. Detailně naplánovat využití 

4. Alternativně využít tělocvičnu 

5. Oprava Klubu v hasičárně – možno alternativně využít jako malokapacitní místo pro 
setkávání 

6. Při vybudování nového objektu – nutno zajistit udržitelnost 

 

2) Zlepšení životního prostředí, údržba krajiny, vzhledu – dle plánu, 
řešení brownfields: 

1. Pasport zeleně + plán údržby 

2. Brownfields – nátlak na majitele k odstranění havarijního stavu – převod na obec 
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3) Bezpečné komunikace (chodníky, opravy cest), bezpečnost v obci: 
1. Pasport komunikací (místních včetně chodníků a dopravního značení) 

2. Nutno dořešit vlastnictví – nákup/výkup pozemků 

3. Nové chodníky – nejsou nájezdy, chybí bezbariérovost – předělat realizaci 

4. Chybí chodník od DPS - vybudovat 

5. Instalace rychlostního radaru, zpomalovacího semaforu 

6. Systémové řešení – parkování mimo vyhrazené parkovací plochy 

7. Instalace dopravního značení – zákaz stání, zákaz zastavení 

 

4) Revitalizace středu obce: 
1. Řešit dle vlastnictví – s vlastníkem  

2. Projektová dokumentace na parkovou úpravu u samoobsluhy, parkoviště, točna 
pro autobusy, autobusové nádraží – vyřešit nepořádek u samoobsluhy 

3. Zlepšení vzhledu obce – pořízení, doplnění mobiliáře 

4. Plocha od tělocvičny ke kostelu – obnova křížové cesty, schodiště 

 

5) Komunikace ze strany úřadu vůči občanům – SMS, e-mail kanál, řešit 
pasivitu zastupitelů: 

1. Veřejný rozhlas – ve spolupráci s DSO Sever – jako součást varovného systému 
(protipovodňová opatření) – bylo by možné spojit v rámci digitalizace – možnost 
informovat přes SMS-info systém 

2. Stávající stav – info jsou zveřejňovány na webu obce – úprava webového rozhraní 
pro širší využití 

 

6) Požární nádrž, řešení koupaliště: 
1. Svolání brigády k úklidu 

2. Posekat trávu, vyčistit, vytvořit prostor pro pasivní odpočinek – místo na ležení 

3. Provést opravy nádrže (např. hasiči) 

4. Pravidelná údržba 

 

7) Podpora mládeže a zapojení občanů do dění v obci: 
1. Větší propagace akcí pro děti 

2. Rozšířit nabídku aktivit 

3. Vybudovat dětské hřiště 

 

 

5) Vyhodnocení dotazníků odevzdaných občany Vilémova 

Celkem 3 dotazníky  
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Odpověď: Četnost odpovědi: 
1. Chodník (potok u DPS) + vyznačit 

přechod pro chodce 
/ 

2. Kultivace bývalé „smeťáku“ – 
např. parčík, lavičky 

/ 

3. Více laviček a kytek na veřejných 
prostorách 

/ 

4. Kulturní místnost (akce pro 
obyvatele) 

/ 

5. Upravit prostor pod školkou (proti 
školce) 

/ 

6. Dětské hřiště v obci / 

7. Vyklidit prostor pod nádražím 
Mik. Dolní (bývalý Mikov a STAP 
GŘ) 

/ 

8. Zastřešení autobusových zastávek 
(s větší nápaditostí – např. 
vyhlásit soutěž na návrh jejich 
podoby) 

/ 

9. Zastávka ČD Vilémov (lavičky, 
zkulturnit budovu – byt?) 

/ 

10. Pravidelně sekat trávu na 
veřejných prostorách (pokud jde 
o soukr. Pozemky – najít způsob, 
jak vlastníky přinutit k jejich 
údržbě) 

/ 

11. Uklidit prostory za samoobsluhou  / 

12. Vyřešit křižovatku v zatáčce u 
obecního úřadu – je nepřehledná, 
udělat přechod pro chodce 
k obecnímu úřadu, event. snížit 
rychlost pro motorová vozidla 

/ 

13. Zachovat a opravit koupaliště / 

14. Vycházet ze seznamu 
strategických cílů schválených ZO 
č. 438/2013 

/ 

15. Likvidace stavebních objektů a 
pozemků, které nemají majitele, 
nebo se majitel o ně nestará – 
Mikov, STAP GŘ, nevyužívaná 
skládka dřeva u nádraží 
Mikulášovice d.n., bývalý závodní 
klub, polorozpadlé skladištní 
budovy u nádraží – ve spolupráci 
se sdružením obcí, mikroregiony 
apod., upozorňovat vyšší orgány 
veřejné a státní správy, požadovat 

/ 
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legislativní řešení a v případě, kdy 
bude muset řešit obec, tak 
finanční prostředky 

16. Provést nové oplocení starého 
hřbitova (pokud nebude zrušen) 

/ 

17. Provést opravu budovy kostela 
(pokud připadne obci) 

/ 

18. Postavit chybějící kousek 
chodníku nad potokem před čp. 
20 

/ 

 

 

Co se občanům nelíbí?: Četnost: 
1. Ruiny, vybydlené objekty, zničené 

zastávky, špína 
/ 

 

 

6) Nejvíce aktivní občané při VP: 

- Marie Suchardová 

- Veronika Provazníková 

- Rudolf Svoboda 

- Petr Petráš 

- Petr Bydžovský 

- Martin Klinger 

- Miroslav Beneš 

- Viktor Bílek (i negativní aktivita se počítá) 

 

Zpracovala:  

       

 


