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VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ 

VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
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Veřejná projednávání Strategického plánu obce Huntířov 

Výstupy: 

 

1) První veřejné projednávání konané dne 4.2.2016 

Účast: celkem 17 občanů, z toho 6 z místní části Nová Oleška, 8 z místní části 

Stará Oleška a 3 z místní části Huntířov 

Co se Vám ve Vaší obci nelíbí? : 
1) Chybí kanalizace, ČOV  (11 bodů) 

2) Filipínky (obec jako celek) – zachovat stávající ráz (7 bodů) 

3) Chybí zázemí u rybníku, chybí zóna pasivního (i aktivního) odpočinku (6 bodů) 

4) Nezpevněné obecní komunikace u soukromých domů (týká se všech místních částí) 
(6 bodů) 

5) Nedostatečná údržba památek (5 bodů) 

6) Plýtvání pitnou vodou – chalupáři (5 bodů) 

7) Zánik vycházkových tras (4 body) 

8) Nová Oleška – chybí místo pro setkávání (místnost) (3 body) 

9) Malé zaměření obce na cestovní ruch (3 body) 

10) Velký rybník – zanešený (2 body) 

11) Spalování nevhodných materiálů – možná i používání nevyhovujících kotlů (2 body) 

12) Nová Oleška – nekontrolované vypouštění odpadních vod do potoku (rybníků) (2 
body) 

13) Veřejná doprava – nenavazující spoje (je v řešení) (2 body) 

14) Prodejna Huntířov (Motorest) – konzumace alkoholu venku a s tím související 
nepořádek a znečišťování veřejného prostranství (2 body) 

15) Hrozí povodně – zamezit prostřednictvím regulace vody (2 body) 

16) Špatný technický stav – cesta směr Děčín, Kámen, obecní cesty neprůchodné 
(nutno prověřit dle vlastnictví) (1 bod) 

17) Stará Oleška – chybí vodovod (týká se všech místních částí) (1 bod) 

18) Nepořádek na soukromých pozemcích (1 bod) 

19) Chybí dešťová kanalizace (1 bod) 

20) Nová Oleška – špatné sousedské vztahy (týká se jednoho konkrétního případu) (1 
bod) 

21) Požární nádrž Huntířov (1 bod) 
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2) Druhé veřejné projednávání konané dne 18.2.2016 

Účast: celkem 10 občanů, z toho 4 z místní části Nová Oleška, 3 z místní části 

Stará Oleška a 3 z místní části Huntířov 

SWOT analýza: 

Silné stránky: Slabé stránky: 
- Společenský život - Stará Oleška, 

dostatek společenských akcí včetně 
sportovních  

- Finanční prostředky - obecní 

- Komunikace úřadu vůči občanům – 
měsíčník + SMS info-systém + web 
obce 

- Lesy ČR – zničené těžbou (lesy + 
cesty) použitím těžké techniky 

- Rozvoz obědů - Nevhodné materiály - topení 

- Doprava k lékaři, vyzvedávání 
receptů, v případě potřeby doprava 
dětí (domů) 

- Křižovatka - Huntířov 

- Krásná příroda, klidné prostředí - Nepostihují se občané narušující 
pořádek - znečišťování 

- Existence školky a školy - Vodovod – chybí Stará Oleška, 
v havarijním stavu Nová Oleška + 
Huntířov, kanalizace včetně dešťové 
+ ČOV – všechny místní části 

- Obec pořádá, zajišťuje výjezdní akce 
pro občany za kulturou 

- Nezájem mladých o dění v obci, 
nezájem obecně 

- Činnost SPOZ - Nedostatek pracovních příležitostí 

- Existence sociálních bytů - Nepořádek na soukromých 
pozemcích 

-  - Existence herny Huntířov (u 
benzinové pumpy) 

-  - Budova kravína – hluk, nepořádek 

-  - Sociální byty – pouze dva 

Příležitosti: Rizika:  
- Usnadnit občanům kácení 

poškozených (přerostlých) stromů 
na pozemcích 

- Povodně – přívalové deště - záplavy 

- Usnadnit orientaci – označit lépe 
ulice a domy 

- Zvýšená kriminalita v letním období 

- Usnadnit samotěžbu - Riziko pádu stromů 

- Vybudovat pěší komunikaci 
z Huntířova do Olešky 

- Při přívalových deštích hrozí sesuvy 
půdy – Nová Oleška + Stará Oleška 

-  - Hrozí pád kamenů, skal 

-  - Dětské hřiště Nová Oleška – padají 
větve 

-  - Úzká komunikace – N.+S. Oleška – 
směr Huntířov 
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3) Třetí veřejné projednávání konané dne 3.3.2016 

Účast: celkem 15 občanů, z toho 5 z místní části Nová Oleška, 4 z místní části 

Stará Oleška, 3 z místní části Filipínky a 3 z místní části Huntířov 

Stanovení priorit – systém OPERA: 

Priority občanů Huntířova: 
Priorita: Počet bodů: 

1. Kanalizace 4 body 

2. Voda + Vodovod 4 body 

3. Spalování nebezpečných materiálů - 
komíny 

3 body 

4. Rybník ve Staré Olešce 2 body 

5. Zachovat stávající ráz krajiny a 
zamezit nevhodné výstavbě 

1 bod 

6. Průjezdnost a bezpečnost ulic 1 bod 

7. Společenská místnost – Nová Oleška 1 bod 
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4) Čtvrté veřejné projednávání konané dne 17.3.2015 

Účast: celkem 17 občanů, z toho 9 z místní části Nová Oleška, 5 z místní části 

Stará Oleška a 3 z místní části Huntířov  

Návrhy opaření řešení priorit:  

1) Kanalizace  
1. Inspirovat se v regionu (např. Českolipsko), kde realizují domovní ČOV – Jak?, Za 

jakých podmínek? 

2. Obec zvažuje spoluúčast na vybudování individuálních DČOV 

3. Asistence ze strany obce při vyřizování vstupní dokumentace 

4. Odpadní vody ohrožují rybník - Nová Oleška 

 

2) Vodovod + voda 
1. Sehnat peníze – dotace 

2. Prioritně řešení: 
a) Stará Oleška – zpracovává se PD, rozpočet cca 10 mil. Kč 
b) Huntířov – velmi špatný technický stav 
c) Nová Oleška – není zmapováno kudy přesně vede, mnohdy po soukromých poz. 
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3) Znečišťování ovzduší + spalování nevhodných materiálů 
1. Zvýšit informovanost, osvětu 

2. Cíleně postihovat znečišťovatele – dopisem/výzvou 

 

4) Rybník Stará Oleška 
1. Sehnat finanční prostředky – např. dotace 

2. Vybudovat zázemí - toalety 

3. Instalovat inventář – odpadkové koše – budou se letos instalovat 

4. Změna ÚP v souvislosti s využitím vhodných pozemků 

5. Získat do vlastnictví obce – objekt bývalé restaurace Na hrázi s novým využitím 

6. Vyčistit rybník 

 

5) Zachovat stávající ráz krajiny a zamezit nevhodné výstavbě 
Pro tuto prioritu nebylo žádné opatření definováno 

 

6) Průjezdnost a bezpečnost ulic + místní komunikace 
1. Instalace zrcadel na nejvíce nepřehledná místa 

2. Vykácení, prořezání stromů 

3. Opravy komunikací 

4. Omezit rychlost 

 

7) Společenská místnost Nová Oleška 
1. Prostor 

2. Finanční prostředky 

 

5) Nejvíce aktivní občané při VP: 

- Josef Janů 

- Tomáš Pivec 

- Rostislav Houda 

- Jana Komová 

- Josef Malina 

 

6) Vyhodnocení dotazníků odevzdaných občany Huntířova 

Celkem 8 dotazníků  

 

Výčet všech odpovědí: 



9 
 

Odpověď: Četnost odpovědi: 
1. Zachovat stávající ráz osady 

Filipínky – Lužní, nedopustit 
žádnými dalšími stavbami (mimo 
ÚP) zničení této lokality 

/ 

2. Opravit komunikaci spojující 
Filipínky se Starou Oleškou 

/ 

3. Zajistit sjízdnost osobními vozidly 
po cestě z Filipínek do Janské (ve 
spolupráci s obcí Janská) 

/ 

4. Zajistit bezpečnost turisticky 
exponované stezky z Filipínek do 
Janské (ve spolupráci s obcí 
Janská) 

/ 

5. Ve spolupráci s Lesy ČR 
zrekonstruovat kamennou 
historickou studánku v lese na 
Filipínkách včetně rekonstrukce 
kamenného mostku, který k ní 
vede 

/ 

6. Rekonstrukce božích muk na 
Filipínkách 

/ 

7. Vybudovat pod hlavní silnicí 
v Huntířově podchod, případně 
kruhový objezd místo křižovatky 

/ 

8. Vybudovat saunu / 

9. Vybudovat tenisový kurt / 

10. Získat do vlastnictví objekt 
restaurace na hrázi u Olešského 
rybníka a pronájmem zajistit její 
celoroční provoz (v letní sezóně – 
restaurační, ve zbytku roku – 
alespoň víkendy jako hospůdka – 
cíl procházek k Olešskému 
rybníku, školení, svatby atd.) 

/ 

11. Vyhlásit veřejnou soutěž (s 
odměnou) na téma: a) zaměření 
prosperující firmy ve vlastnictví 
obce – zvýšení zaměstnanosti, b) 
nápad, který by celoročně zvýšil 
atraktivnost obce – návštěvnost, 
nová pracovní místa, finanční 
soběstačnost, c) nápad na výrazné 
využití Olešského rybníka – 
atraktivita, prosperita, 
návštěvnost turistů, pracovní 
místa 

/ 
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12. Vybudovat kanalizaci odpadních 
vod (+ St. Oleška) 

/////  

13. Umístit radar na komunikaci – 
příjezd z DC (instalovat radar 
v obou směrech) 

// 

14. Zřídit poštu na OÚ v Huntířově / 

15. Vybudovat sportovní areál – Stará 
Oleška 

/ 

16. Vybudovat letní kino – Stará 
Oleška 

/ 

17. Vybudovat retardér u Myslivny / 

18. Vybudovat posilovnu ve Staré 
Olešce 

/ 

19. Obnovit rozhlas / 

20. Zřídit bankomat / 

21. Vybudovat dětské hřiště, 
multifunkční hřiště pro mladé 

// 

22. Instalovat ukazatele na školu a 
školku 

/ 

23. Vybudování míst pro relaxaci 
(park pro starší lidi k posezení) 

/ 

24. K dostupnosti obce – zlepšení cest / 

25. Vybudovat cyklostezku / 

26. Vybudování cest – na Starou 
Olešku, Ludvíkovice, Markvartice 

/ 

27. Oprava vodovodního řadu / 

28. Údržba okolí domů – trávníky, 
zahrady  

 

29. Vybudování kulturního místa – 
např. z Motorestu udělat hospodu 
s posezením, sál pro různé akce, 
lezeckou stěnu 

/ 

30. Podílet se finančně na vybudování 
domovních ČOV  

/ 

31. Vybudovat ČOV / 

32. Obecní vodovod – dodávky pitné 
vody (zejména v letních měs.) 

/ 

33. Zpracovat seznam řemesel a 
služeb, které mohou nabídnout 
podnikatelé Huntířova, tento 
seznam aktualizovat a propagovat 

/ 

34. Rekonstruovat dešťovou 
kanalizaci, včetně vytvoření 
poldru, který zabrání záplavám St. 
Olešky při povodni v Huntířově 

/ 
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35. Rekonstruovat vodovod 
v Huntířově, postupně nahradit 
vodovodní potrubí tak, aby se 
minimalizovaly výpadky 
vodovodní sítě 

/ 

36. Posílit informovanost občanů 
v místním tisku o činnosti a 
plánech zastupitelstva, na úkor 
obecných informací, které lze 
najít v jiných mediích 

/ 

 

Grafické znázornění nejčastějších odpovědí v porovnání k občany stanoveným 

prioritám 

 

 

 

 

Zpracovala:  

 

 

44%

17%

22%

17%

Vyhodnocení dotazníků dle četnosti odpovědí

Řešení kanalizace (i dešťové) včetně
ČOV, alternativně individuální
domovní ČOV

Řešení dodávek pitné vody, vodovod
- rekonstrukce, vybudování nového

Bezpečné komunikace - omezení
rychlosti, radar, retardér, řešení
křižovatky Huntířov

Vybudovat dětské hřiště,
multifunkční hřiště pro mladé,
sportoviště


