PROGRAM ROZVOJE OBCE

JESTŘEBÍ

na období let
2017-2023

Aktualizace č.1 Programu rozvoje obce Jestřebí na období let 2017-2023
byla projednána a schválena zastupitelstvem obce dne 20.4.2021, usnesení č. 16/23/2021

B. Návrhová část
Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné v případě potřeby aktualizovat podle
skutečného průběhu realizace cílů, opaření a aktivit. Vzhledem k tomu, že vyvstala potřeba realizovat
nové akce a akce plánované odložit na další roky, případně neplánovat vůbec, byla vypracována
aktualizace Návrhové části.

B.1 Strategická vize
Obce Jestřebí a Pobučí jsou vzhledem k blízkosti přírody a současně dosahu větších měst příjemným
místem pro život, o čemž svědčí stále rostoucí počet obyvatel a častý zájem o koupi či výstavbu
rodinného domu v těchto obcích. Vizí obce je proto zajistit svým občanům kvalitní životní podmínky,
existenci kvalitní sítě pozemních komunikací, bezpečnost obyvatel, rozšířit možnosti sportovního
a kulturního vyžití.

B.2 Cíle, opatření a aktivity
Cíl: „Rozvoj bydlení a infrastruktury“
Opatření: „Zajištění technické infrastruktury“
- Oprava chodníků a místních komunikací - trvá, rozšířeno o vybudování parkoviště a odstavné
plochy u hřbitova a parkovací stání u OÚ a obchodu
- Výstavba splaškové kanalizace – dokončena v roce 2019
Opatření: „Rekonstrukce a obnova občanské vybavenosti“
- Rekonstrukce objektů MŠ a ZŠ – realizována rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ, na kterou
získala obec dotaci Ministerstva financí ČR. Na rekonstrukci podlahy v tělocvičně obdržela obec
dotaci Olomouckého kraje. Rekonstrukci sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ a odstavnou plochu
u ZŠ financuje obec ze svého rozpočtu.
- Výstavba penzionu pro seniory – z finančních důvodů a priority jiných projektů odloženo
- Energetická opatření budovy OÚ – rekonstrukce budovy OÚ přesunuta na 2024-2028
- Rekonstrukce požární zbrojnice SDH – trvá, změněno na výstavba hasičské zbrojnice SDH
v Jestřebí a rekonstrukce hasičské zbrojnice Pobučí
- Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v Jestřebí – trvá, rozšířeno o rekonstrukci sociálního
zařízení fotbalového hřiště v Jestřebí
- Vykoupení pozemků pro další výstavbu – z finančních důvodů a priority jiných projektů odloženo
- Výstavba hřiště v místní části Pobučí – trvá
- Vybudování sběrného dvora – z finančních důvodů a priority jiných projektů odloženo na 2025-2028
- Rekonstrukce smuteční síně a rozšíření kolumbária – nově doplněno z důvodu stavu smuteční síně
a potřebě rozšířit kolumbárium
- Realizace prostor pro technické zázemí obce - nově doplněno z důvodu nevyhovujícího současného
stavu a místa zázemí
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Cíl: „Udržení kulturních památek a turismu“
Opatření: „Udržení sakrálních staveb“
- Oprava drobných sakrálních staveb - trvá
- Oprava kaple Jestřebí (Kaple Panny Marie Sněžné) – oprava kaple byla realizována v roce 2019
a 2020 z externích finančních zdrojů (dar občanů Jestřebí)
- Oprava kaple Jestřebíčko (Kaple sv.Františka) – trvá
- Osvětlení kaple Jestřebí a kaple Pobučí – nově doplněno, bude financováno z vlastních zdrojů

Cíl: „Péče o krajinu a životní prostředí
Opatření: „Správa vodních ploch“
- Obnova vodní nádrže Jestřebí – trvá, rozšířeno na Revitalizaci návsi Jestřebí
- Obnova a údržba zeleně v intravilánu obce – trvá
- Oprava nádrže v Jestřebíčku – nově doplněno
- Revitalizace návsi Pobučí – nově doplněno
- Obnova živého plotu kolem hřbitova – nově doplněno
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Cíl: "Rozvoj bydlení a infrastruktury"
Zlepšení infrastruktury obce
Opatření: "Zajištění technické infrastruktury"

Od-do

Náklady
(tis.Kč)

Zdroj
financování

Vybudování chodníků v obci Jestřebí

2021-2022

4 650

vlastní+externí

Rekonstrukce místní komunikace ke hřbitovu

2021-2022

8 000

vlastní+externí

Vybudování parkoviště a odstavné plochy u hřbitova

2021-2022

1 400

vlastní+externí

Parkovací stání u OÚ a obchodu

2022-2023

Opatření: "Rekonstrukce a obnova občanské
vybavenosti"

Od-do

vlastní

Náklady
(tis.Kč)

Zdroj
financování
vlastní+externí

Výstavba sportovního hřiště - Jestřebí

2021-2022

3 920

Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny v ZŠ Jestřebí

2021-2022

280

vlastní

Odstavná plocha u ZŠ

2021-2022

190

vlastní

Výstavba sportovního hřiště - Pobučí

2022-2023

vlastní

Rekonstrukce sociálního zařízení hřiště - Jestřebí

2023-2025

vlastní+externí

Rekonstrukce smuteční síně

2023-2025

Rozšíření kolumbária

3 800

vlastní+externí

2023

vlastní

Realizace prostor pro technické zázemí obce

2023-2026

vlastní+externí

Výstavba hasičské zbrojnice Jestřebí

2023-2028

vlastní+externí

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Pobučí

2023-2028

vlastní+externí

Cíl: "Udržení kulturních památek a turismu"
Rekonstrukce kulturních památek a drobných sakrálních staveb, údržba a ochrana
Opatření: "Udržení sakrálních staveb"
Rekonstrukce kaple v Jestřebíčku (Kaple sv.Františka)

Od-do
2022-2023

Náklady
(tis.Kč)

Zdroj
financování

1260

vlastní+externí

Osvětlení kaple Jestřebí

2021

vlastní

Osvětlení kaple Pobučí

2021

vlastní

2021-2023

vlastní

Oprava drobných sakrálních staveb

Cíl: "Péče o krajinu a životní prostředí"
Udržení péče o krajinu a životní prostředí
Opatření: "Správa vodních ploch"

Od-do

Náklady
(tis.Kč)

Zdroj
financování

Oprava nádrže v Jestřebíčku

2022-2024

vlastní+externí

Revitalizace návsi Jestřebí

2023-2026

vlastní+externí

Revitalizace návsi Pobučí

2023-2026

vlastní+externí

Obnova živého plotu kolem hřbitova
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