Příloha č. 2 a příloha č. 3 Programu rozvoje obce Svor

VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ
VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Veřejná projednávání Strategického plánu obce Svor
Výstupy:

1) První veřejné projednávání konané dne 14.5.2015
Účast: celkem 12 občanů, z toho 2 z místní části Rousínov
Co se Vám ve Vaší obci nelíbí? :
1) Stav místních komunikací
2) Přístup pro pěší, pro kola do Rousínova
3) Vrchní vedení elektrického napětí
4) Stav areálu bývalého lesního koupaliště
5) Areál bývalé sklárny
6) Chybí obchvat kolem Svoru
7) Chybí venkovní posilovna pro seniory
8) Odbahnění jezírka, špatný přístup
9) Stav nádražní budovy a okolí
10) Reklamní poutače na objektech v centru obce
11) Prostituce a související nepořádek
12) Ekologická likvidace bývalé čističky odpadních vod – Starline
13) Malé zapojení obyvatel do komunitního života
14) Malý tlak vody

2) Druhé veřejné projednávání konané dne 28.5.2015
Účast: celkem 14 občanů, z toho 2 z místní části Rousínov
SWOT analýza:
Silné stránky:

Slabé stránky:

-

Bývalé koupaliště ve vlastnictví obce
Dobrá dopravní obslužnost
Brána Lužických hor a hranice CHKO

-

-

Existence cyklotras, cyklostezek
Turistické trasy
Nízký věkový průměr obyvatel
Lesní jezírko
Obyvatele seniorského věku
Aktivní skupina lidí okolo sportu

-

-

Příroda a okolí

-

-

Kvalitní sportovní zázemí

-

-

Stabilní zastupitelstvo
Kulturní dům ve vlastnictví obce

-

Špatný stav areálu bývalého koupaliště
Nedostatek parkovacích míst pro turisty
Neoptimální rozmístění občerstvovacích
bodů
Areál bývalé sklárny
Lesní jezírko – zabahněné
Senioři nemají kde venku sportovat
Prostituce u příjezdových komunikací
Stav areálu nádraží
Velmi špatný stav komunikace do
Rousínova
Nedostatečné dopravní značení
v Rousínově – špatná komunikace se
zástupcem správního orgánu – panem
Lamatou
Nedodržování dopravních předpisů
v obci

Málo přechodů pro chodce
Malý tlak vody
Nedostatek pracovních příležitostí

-

Malé využití kulturního domu

-

Neobydlené budovy, kde hrozí
spekulace
Existence skládek

-

Příležitosti:
-

-

-

-

-

Rizika:

Najít dotační titul
Rekonstrukce místní komunikace u ZŠ –
zahrnuje parkovací plochy, může být
výchozím bodem pro turisty
Propojení na stávající běžkařské trasy
přes Svor

-

Hrozí vandalismus
Nezískání dotace na rekonstrukci místní
komunikace u ZŠ

-

Využití areálu bývalé sklárny pro zvýšení
zaměstnanosti
Odbahnit jezírko – větší využití pro
rekreaci
Venkovní posilovna pro seniory
Pronajmout koupaliště

-

Rekonstrukce a pronájem kulturního
domu
Zapojení většího počtu obyvatel do
sportovních akcí v obci
Možnost nabídnout využití sportovišť
např. pro sportovní oddíly pro
soustředění, využití cyklostezky sv.
Zdislavy
Vybudování obchvatu

-

Areál bývalé sklárny není ve vlastnictví
obce – obec nemůže úplně ovlivnit
využití
Vrchní vedení elektřiny – zhoršení
životního prostředí
Jezírko – možný výskyt munice z 2.
světové války
Nezájem seniorů
Neobydlené budovy v soukromém
vlastnictví, kde hrozí spekulace –
nastěhování nepřizpůsobivých občanů
2 nebezpečné skládky – Rousínov a
hřbitov
Nevybudování cyklostezky sv. Zdislavy

-

-

Devastace kulturního domu, nehodný
nájemce

-

Vybudování obchvatu – likvidace
podnikatelských subjektů

3) Třetí veřejné projednávání konané dne 11.6.2015
Účast: celkem 6 občanů, všichni ze Svoru
Stanovení priorit – systém OPERA:
Priorita:

Priority občanů Svoru:
Počet bodů:

1. Řešení areálu bývalé sklárny
2. Stav místních komunikací – Svor a
Rousínov
3. Vrchní vedení vysokého napětí
4. Slabý komunitní život v obci

Celkem 5 bodů
Celkem 3 body
Celkem 2 body
Celkem 2 body

4) Čtvrté veřejné projednávání konané dne 23.6.2015
Účast: celkem 6 občanů, z toho 1 z místní části Rousínov
Návrhy opaření řešení priorit:
1) Řešení areálu bývalé sklárny:
1. Odkup obcí – například likvidace
2. Legislativní řešení s majitelem
3. Informovat, pobídnout majitele k řešení např. s využitím dotačních prostředků na
„Brownfields“

2) Stav místních komunikací – Svor a Rousínov:
1. Získat dotace na opravu
2. Vybudování pěší stezky do Rousínova

3. Vyvíjet větší tlak na Liberecký kraj, aby opravil komunikaci v Rousínově (např.
zavolat televizi), zimní údržba
4. Chodník „u Kropáčků“

3) Vrchní vedení vysokého napětí:
1. V rámci legislativních možností vyvíjet tlak na ČEZ, aby nebylo vrchní vedení –
vyvíjet tlak na umístění do země
2. Bránit se – dostupnými prostředky

4) Slabý komunitní život v obci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvýšit komunikaci v TJ Jiskra – uvnitř i navenek
Vstup obce do rozvoje komunitního života – iniciativa ze strany obce
Nabídnout obecní prostory k setkávání
Vyhledat aktivní lidi v obci
Zlepšit komunikační kanál
Rozhlas
Info servis - sms
Dotazník – nabídka aktivit

5)
-

Nejvíce aktivní občané při VP:
Petr Opatrný
Vladimír Jonák
Jan Stárek
Kateřina Jonáková
Antonín Odvárka
Eva Randusová
Simona Kořínková
Josef Markvart

6) Vyhodnocení dotazníků odevzdaných občany Svoru
Celkem 7 dotazníků
Výčet všech odpovědí:
Odpověď:
1. Vybudovat ke schodům pošty, a i
obecního úřadu zábradlí
2. Zamezit umisťování reklam na
fasády domů
3. Opravit místní komunikace
zničené po realizaci kanalizace
4. Zamezit realizaci vrchního vedení
110 kW přes obec
5. Postarat se o zachování pošty

Četnost odpovědi:
/
/
/
//
/

6. Opravit veřejné osvětlení, +
veřejné osvětlení ve Smrku směr
koupaliště (lampa zarostlá,
rezavá)
7. Přispět k většímu zapojení
obyvatel do komunitního života
v obci
8. Bojovat proti nepořádku –
odpadky kolem cest, psí výkaly na
každém rohu – návrh – pokutovat
majitele psů + rozmístění
odpadkových košů po obci včetně
sáčků na psí výkaly
9. Oprava místních komunikací
10. Zamezit pouštění hlasité
reprodukované hudby
11. Zachovat a rozvíjet rekreační ráz
osady Rousínov
12. Zlepšit spolupráci a součinnost
OÚ se SSLK v otázkách: časné
(nejpozději do poloviny dubna a
souběžně se Svorem) vyčištění
komunikace v Rousínově od
zimního posypu s ohledem na
velkou prašnost a ohrožování
alergiků, opravu komunikace v
Rousínově
13. Vybudovat v Rousínově veřejnou
kanalizaci, aby nemuseli někteří
obyvatelé vypouštět nebo
přečerpávat splašky do
pstruhového potoka
14. Opravit silnici: Boží muka – Berlíh
- Severosklo
15. Apelovat na nepřipojené občany
na kanalizaci, aby neznečišťovali
potok a jednat s nimi, aby se
připojili
16. Zapojit se jako obec do celostátní
akce „Úklid hor“ atd.
17. Zajistit úpravu parku – vykácení
náletových stromů, prořezání
ovocných stromů
18. Hluková vyhláška – zajistit
dodržování nedělního klidu, jako
v jiných obcích (sekání, řezání
atd.)

//

/

//

/
/
/
/

/

/
/

/
/

/

19. Obnovit zábradlí u hlavní silnice
na Rumburk od domu čp. 228 po
odbočku k samoobsluze
20. Oprava chodníku od Kropáčků u
hlavní silnice po cestu na park.
Chodník je níž než silnice a je ve
špatném stavu

/

/

Grafické znázornění nejčastějších odpovědí v porovnání k občany stanoveným
prioritám

Vyhodnocení dotazníků dle četnosti odpovědí
NE-vrchní vedení VN
14%

Komunikace, chodníky, VO - oprava,
údržba, vybudování

15%

7%

Zamezit nepořádku v obci
Kanalizace

14%
7%

43%

Rozvoj komunitního života v obci
Veřejné prostranství, životní
prostředí

Zpracovala:

