MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ŘEHENICE
NA OBDOBÍ 2020 - 2024

Schválen obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 9.9.2019 usnesení č. 3

Vyvěšeno dne

Sejmuto

----------------------------------------------Starosta obce Řehenice

----------------------------------------Místostarosta obce Řehenice

Anotace
Aktualizovaný místní program je dokument určující hlavní směry rozvoje obce na další
období. Období 2020 – 2024 bylo zvoleno proto, aby z větší části pokrýval volební 2018 2022 a určil základ pro nové zastupitelstvo vzniklé po volbách v roce 2022. Tento program
vychází z předchozích dokumentů Místního programu obnovy venkova obce Řehenice na
období 2014 – 2018 ( schválený obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání dne
11.12.2013) .
Zpracovaný program je materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a
postupem času opět doplňovat, upřesňovat, aktualizovat, zejména s ohledem na aktuální
finanční možnosti obce. Program stanoví jednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj
obce v rámci její architektonicko-urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a
kulturně společenského života. Smyslem programu je podnítit zájem občanů o péči o vzhled
obce, jejího okolí a krajinu. Podporovat rozvoj školství, kultury a sportu v obci a zkvalitňovat
stav občanské vybavenosti obce.

Plánované investiční a neinvestiční akce obce Řehenice

Komunikace
Bude probíhat budování obecních komunikací v nových lokalitách. V současné době je
vydáno stavební povolení na vybudování komunikace v Dařboži na pozemcích parc. č. 463/2,
468/3, 538/37 v katastrálním území Babice u Řehenic
Proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby bylo možné stavební práce zahájit
v termínu zahájení stavební sezóny roku 2020.
Je třeba vybudovat přechod pro chodce v části obce Babice včetně jeho osvětlení.
Opravy místních komunikací.
V obci probíhají průběžné opravy místních komunikací dle potřeby.
Chodníky pro pěší
Je plánována rekonstrukce chodníků v části obce Babice. Dále je plánováno vybudování
nových chodníků v částech obce Křiváček, Řehenice, Barochov a Dařbož.

Veřejné osvětlení
Rozšíření sítě veřejného osvětlení bude prováděno dle potřeb a požadavků občanů v trvale
obydlených částech obce. Je plánována rekonstrukce a obnova stávajícího veřejného
osvětlení včetně uložení kabelů do země.
Vybudovat osvětlení mezi částmi obce Křiváček – Barochov.

Čistírna odpadních vod ( ČOV ) a kanalizace
V současné době v obci ČOV a kanalizace není. V Územním plánu obce jsou ČOV plánovány
s následným vybudováním kanalizace po etapách v jednotlivých částech obce.

Vodní plochy – rybník Barochov
V roce 2018 proběhla rekonstrukce hráze rybníku Barochov poz. č. 1406 k.ú. Malešín, jeho
vyčištění a odbahnění. Je nutná jeho průběžná údržba.

Volnočasové aktivity – kultura, sport, obecní knihovna, SDH
Kulturní zařízení ani obecní sportovní či dětská hřiště v obci nejsou.
V Územním plánu obce jsou plánovány lokality pro sport. Je nutné získání pozemků,
vybudování hřišť včetně jejich celkového vybavení.
Vybavení Obecní knihovny je zastaralé – je potřeba její zmodernizování.
SDH je podporováno obcí, je nutná rekonstrukce budovy pro uskladnění hasičské techniky.
Je nutné zmodernizování techniky a vybavení.

Veřejná správa – budova a vybavení obecního úřadu
Je plánována modernizace vybavení úřadovny obecního úřadu – nábytek do pracovny
starosty, obnova zastaralého technického vybavení.
Je plánována obnova vybavení pro technickou správu a údržbu obce (věk používaného stroje
Multicar M26 se blíží 20 letům).

Závěr
Tento zpracovaný Místní program obnovy venkova pro obec Řehenice je vzhledem ke
svému rozsahu možno chápat jako otevřený střednědobý dokument s dobou platnosti
přibližně od roku 2020 do roku 2024, tzn. 5 let. Předpokládáme aktualizaci tohoto
dokumentu podle finančních možností obce a zvolených priorit uvedených akcí s možností
jejich rozšiřování a v neposlední řadě také s přihlédnutím k vyhlašovaným grantovým
programům.

