
Program obnovy vesnice Dolní Bečva

1. Úvodní ustanovení

Aktuatrzovanv Program obnov v "nic Dolm Beéva navazuje na uzemni plan obce z roku 1994,

program rozvoje vesnice z roku 1995 a navrh noveho uzernruho planu z roku 2011. Zaměřuje se na

system akci, ktere rnaji napomoci stabrhzar: a rozvoj. rrustruho společenského, kulturního, sportovního

a kornunitruho života, zkvalitns 111zrvotruch podrrunek občanu a v neposlední řadě zlepšení vzhledu

obce

Mistru program obnovy ve srur e j v tomto stadiu zpracovan neprofesronátrurn zpracovatelem -

Iniciativou členu zastuprtelstva obr f' Je aktuahzovanvm seznamem akci, která se zaměřují na tyto

oblasti:

2. Sportovní, osvětová, kulturní, společenská,zájmová oblast

1. 1. Pro rozvoj celorocn: kulturru c.t11110ti v obr: je n zbytne zrskaru kulturně společenské rrustnosn
s kapacitou do 200 rrust. ktera v soucasne dob v obci n existuje. Za trrnro účelem v ramci zastřešeni
ZŠ v roce 1994 byla provedena vazba stre hy, ktera umožňuje v nasledujících letech vytvořeni
potřebné společenske mistnosu vcetn zazerm v nernovrtostr. ktera je v majetku obce. V současné
době obec umožňuje v objektu osvetove bes dy provoz knihovny a klubovny pro seniory. Výstavbou
víceúčelového soolečensko-kutturntho salu a kryteho výletiště vznikne možnost koncertnich.
divadelruch vystoupení. klubu mladych. tlmovych predstavem apod. Lze navázat tak na tradice
místního divadla. kina a kulturruch akcI

1.2. Pro rozvoj tělovychovy. portu. sporrovne reraxacmcb služeb JSou navrženy tyto investice obce:

1. 2.1. Vystavba relocvicnv pil l Jf' cokoncena V soucasn době v obci provozuji činnost LK Radhošť .
rC Doim Becva ,~DH uorm secva.Aiax Dotru Becva. Dal I rozšrřer» Činnosti zájmových a neziskovych
organizací je mozne. Predpokl da" vvuzm telocvicnv sirokou verejnosn všech věkovych kategorii pro
nejruznejš: cviceru, sport ovru.r e la aC111 kult urru aktivit

1. 2. 2. vznamnou <lu/bou v olJ'c1,>11t etov c nov portu s urcerurn veřejnosti je vybudování přírodního
koupahšté vcetne ne zbvtneho / 7 1111v ohzkosu Iekv B cvy Rovn - z tato aktivita je v souladu se
schvalenym UP obce

1. 2. 3. Oalš: uvazovanou mvesu r obc« t' vys' uvedené oblasti sluzeb veřejnosti je realizace sauny
s provaděním rnasaž: a pOSt!OVIlOU objektu mul ifunkcm budovy u navsi

1.3. Pro letru orovo z v oblasti <'pOltoVI1I kUI1Ull11d spoler ens e je navr zena vystavba kryteho vyletišté
(nadstřešku) v obec mm spor tOVl11m M('dlll u B v spojena:, rekonstrukct . příp. vystavbou
hudebního altánu. poora ') VI( ur elcvvm Vylili lm vc tne potřebnello zazerru . Pro dovvbaveru
sportovruho arealu je navr z no v hudo 111ar t nove cvicn a sourěžru drahy a dalších sportovišť
pro všechny kateao: IE' obyvatel a navv ovruku obr t' (ve nkovru po silovna.stolru terus.kulečník.fotbal-



hokej,šachy,ruské kuželky,šipky apod.), sportoviště je vhodne umistit pod přístřešek z důvodu využití

v případě nepříznivého počasí.

3. Zachovávání, obnova a údržba venkovské zástavby

2. 1. V katastru obce se nalezají pamatky: kostel sv. Antomna Paduánského s farou, kaple Cyrila a

Metoděje na Radhošti, sousoší Cyrila a Metoděje a kamenný kříž na Radhošti, socha Radegasta,socha
sv.Aloise.obecní zvonice,kapličky,kříže a pomníky. Uvedené památky jsou ve vlastnictví kat. církve,

spolku Matice Radhošťské, státu a obce. Periodicky vyžadují opravy. Kostel v Dolní Bečvě představuje
nejcennější architektonickou stavbu v obci sloužící především jako církevní a duchovní centrum. Plní

však také funkci veřejnou a kulturní, a to v případě pořádání koncertů vážné hudby příp. spojené
s pěveckým vystoupením.

2. 2. V majetku obce jsou verejne budovy - OÚ, osvětová beseda, zdravotní středisko, základní
škola,mateřská škola, multifunkční bytový dům a sportovní areál. Část těchto objektů svým

stavebním řešením (ploché střechy) se vymyká okolní zástavbě a narušuje vzhled a ráz valašské
krajiny. Zároveň přináší neustále problémy se zatékáním do budov. Nové sedlové zastřešení se
předpokládá u budov zdravotního střediska, mateřské školy, u budovy zš je nové sedlové zastřešení
již provedeno. Opatřením se nejen zlepš: vzhled budov, odstraní se příčina zatékání, ale vzniknou i
prostory (půdní) k využití pro oblast služeb veřejnosti, které se vobci nedostávají. Pro snížení
energetické náročnosti budov je nutné jejich zateplení včetně výměny oken, dveří a dalších opatření
(především u ZŠ,MŠ,OÚ,zdravotního střediska). V půdních prostorách veřejných budov je vhodné

podle potřeb konkrétního uživatele budovy a obce realizovat vestavby pro zvýšení jeho kapacity nebo
rozšíření služeb (např. v sociální,školské,kulturní oblasti) v obci pro veřejnost. Všechny obecní budovy
je nutné pravidelně udržovat, rekonstruovat a kvalitativně zvyšovat jejich vnitřní i venkovní úroveň

podle potřeb obce a aktuálního vývoje. Je vhodné realizovat opatření pro bezbariérové vstupy do
veřejných budova usnadnění pohybu osob se zdravotním omezením ve veřejných budovách. Je

potřebné rozšíření prostor obecní knihovny v budově osvětové besedy a rozšíření prostor hasičské
zbrojnice v budově OÚ.

2.3. Pro potřeby obce je nutné rozšířeni hřbitova včetně ozelenění , parkování, vybudování chodníků,
osvětlení, zdroje vody a elektnny.

2.4. Je nutné věnovat pozornost rekonstrukci zastávek veřejné autobusové dopravy v obci, zřízení
krytých odpočívadel u cyklotras a turistickych stezek.

4. Úprava veřejných prostranství, infrastruktura,služby

Tato oblast patří k nejproblémovějším a zaroveň ve stádiu realizace k nejnákladnějším. Tím je také

dán časový horizont zkvalitnění, či zásadního zlepšeni současného stavu.

3.1. Kabelizace elektrorozvodů

Absolutně převážná část staveb v obci je připojena na venkovní přípojky NN. Pouze v malé míře je
provedena kabelizace NN. V této oblasti je žádoucí v rámci stavebního řízení prosazovat kabelizaci

zemních přípojek NN. Rozvody NN v obci je vhodné nejlépe při příležitosti realizace liniových staveb-
vodovodu, kanalizace apod. kabelizovat do země nebo kabelizovat venkovní vedení NN. Ve zlepšení
dodávek elektrické energie je nutná spolupráce s vlastníkem rozvodných sítí a to především
v posilování vybraných trafostanic a elektrifikaci okrajové části obce - Kamenné.

2



3.2. Kabeli/cl( e telefollrllrh rozvodu

Telefonnl rozvody I"OU v pr VclLIH' 1l1lrC res nv ? rnrurru kabel teto oblasti je rovněž potřebná
koordinace 5 vla strukr-rn dat ovvc II "1 I cl stavcbrum uradem. kdy Je žadouo nové přrpojkv řeši

kabeliz ac:

3. 3. Oblast v lejlle IPlen{> JE' v obr.i v relauvne dobrem stavu ( LI hrbitova. kostela, částečně u OU,
zdr avotruho střediska, pornruku padlych atd.) a je prubéžné udrzovana a doplňována obcí. Největší

dluh v teto oblasti je v udr zovaru zel n u vodruch toku - potoku Horru a Dolní Rozpitý, řeky Bečvy,
ktere protékej: obci. Zde je vhodne pravidelne planova udržbu a upravy břehových porostů ve

spolupraci se spravci toku a AOPK CHKO B skvcv. zvláště v zastavěném uzemí obce.

3.4. Náves je koncepčně řešena v UP obce a v současne době je již dokončena. Zbyvá dokončit:

I. Oprava budovy Oú s dokončen lm upravy přilehlého veřejného prostranství

II. Dobudovarn parkovište, zastavky Č AD v smeru Horru Bečva s přilehlym veřejným prostranstvím

včetně dosadby zeleně

III. Uprava budovy restaurace a zastavky CSAD v smeru Roznov p/R s přilehlým prostranstvím.

3.5. Oblast udržovaru cistoty obce

Vobci je vyřešena zirnru údržba komunikaci a chodruku mechanizací. Část chodníků vyžaduje
rekonstrukci do bezbarierove upravy v dlažbě. Konečna uprava chodníků základním způsobem zlepši
nejen zimní údržbu chodníku, ale I 0- etřovaru v prubéhu vegetačruho období. Čistota veřejných
prostranstvi je řešena sezoně a přrležitosm - strojru očistou, castečnou instalací a vybíráním veřejných

odpadovych nádob, sezonním a příležitostnym instalovaru a odvozem obecníc kontejnerů pro uložení
odpadů, prováděním veřejně prospěšnych praci zajištěnych obci. Problematické zůstává udržování
čistoty v blízkosti vodruch toku.

3.6. Oblast odpadu

V obci je zaveden sběr TKO prostrednictvim vyvozu popelnic od domu, v okrajových částech vyvozem
kontej erú. Třídě!:',' odpad je \' obc: zaj.sten PVtlOVYIII sb - rern od domu a soernych rnist a vyvozem
ekokontejneru na třrdénv odpad ze stanovenych rrust (zpravidla u obchodů, školv.sportovruho
areálu). Cilové je vhodne vobci zřrzeru sberneho dvoru v prostoru drobné provozovny, kde již

v současné době j ou instalovanv velkokapacitru kontejnery na jednotlive odpady. Sběr
nebezpečneho a velkoobjemneho Odp du je zajist n v obci externě. sezoně, ukládáním do

velkokapacitruch kontejneru. 'v planu je porrz ni kornposteru na bioodpad pro domácnosti a
k ver ejnernu využiti.

3. 7.eřejne osvetler» v hlavmch vet ir h bvlo eahzovano v obo v předchozrch letech, průběžné
orobrhaji rekons rukce udrzba o s 'e leru Zar oven je nutna dostavba veřejného osvětleni v rnenšim

rozsahu v nékolika cástech obce. ReallziKP 'le pre ooklada orubézné v nasledujicich letech.

3.8. Vodní hospodarstvi

V současné době ma obec e sv III vlastruc VI obecm odovod. Realizovala se prrstavba vodojemu 2 a
záložru studny. jejichz uvederurn do provozu ziskala obec dostatečnou akumulaci pitne vody pro
sezcnru kryti spotřeby vody. Dalšl lil esnce ohce v oblasti odruho hospodářství byly zaměřeny do
Instalace rnéřrc: techniky (tlaku cl spot rr-bv vod l il t-, grenick ho zabezpečeni vody. Je nutné



investovat průběžně do technickeho zajištění majetku (nové oplocení prameniště, sběrné
jímky,vodojemu), obnovy vodovodních řadu, prodlužováni veřejné vodovodní sítě do lokalit, kde
dosud není zavedena voda (především do lokalit s novou zástavbou RD) a realizaci funkční sítě
požárnich hydrantů.

3.9. Místní komunikace a mosty představuji problematickou oblast ve dvou polohách:

3.9.1. Majetkoprávní, kdy řada pozemku u místních komunikací není vykoupena od původních
vlastníků.

3. 9. 2. Technické, kdy stav v některých lokalitách nevyhovuje je nutné postupně provádět úpravu
povrchů do asfaltobetonového provederu. Postupně je nutné provést nové zaměření komunikací
v případech, kdy skutečný stav neodpovídá evidenci v katastru nemovitostí. Pravidelně ročně obec
investuje do udržování technického stavu a zpevňování MK. Zásadně však problematiku MK lze řešit
za spoluúčasti vnější finanční podpory

3.9.3. Je žádoucí rozšiřování turistických stezek, údržba povrchů stezek, značení ve spolupráci s KČT,
rozšiřování a údržba cyklostezek,zlepšování informačního a orientačního systému (obecní bezdrátový
rozhlas, turistický a podnikatelskv informační systém apod.) vobci s rozvinutým turistickým a
cestovním ruchem

5. Ochrana a obnova krajiny,rozvoj vesnice

4.1. V této oblasti je důležitá péče především o stromořadí a soliterní dřeviny ve vesnice, břehové
porosty podél potoků Horní, Dolní Rozpitý, řeky Bečvy, dobudování a údržba pěší komunikace dle ÚP.

4. 2. V péči o kvalitu povrchových a podzimních zdrojů vody je nutná realizace systému likvidace
splaškových vod formou odkanalizování obce v maximálním možném měřítku a napojení veřejné
kanalizace na kanalizační síť města Rožnova s ČOV v Zubří. Je nutné věnovat pozornost zkapacitnění
a odvádění dešťových vod s cílem omezit následky zvodnění.

4. 3. Pro ozdravění ovzduší v katastr« obce byla uskutečněna realizace liniové stavby - plynofikace
včetně opatření v okrajových částech obce. Je nutné dbát při povolování nových staveb nebo v rámci
stavebních řízení v obci na ekologický zpusob vytápění staveb včetně ohřevu TUV.

5. Hospodářský rozvoj obce

5. 1. Rozvoj větších podnikatelských aktivit se zasadně nepředpokládá je dán současným stavem a
regulačními opatřeními v rámci UP obce. Nepočíta se s rozvojem průmyslu. Předpokládá se rozvoj
drobných služeb. Zvýšeni aktivní činnosti v zemědělství v obci je odvislé od rozsahu státní podpory
tomuto sektoru hospodářstv: např. při chovu OVCI, koz, dobytka, které v tomto podhorském až
horském katastru obce dříve ve větší míře existovalo. Na tuto prvovýrobu lze navázat
zpracovatelským průmyslem v malém rozsahu.

5. 2. Větší možnosti rozvoje obce se však skýtají v oblasti rozvoje cestovního ruchu, agroturistiky
apod. Zde je žádoucí koordinovaná spolupráce v rámci regionu. V ÚP obce je uvažováno s výstavbou
lanovky a sjezdovky na Kamenné, rozhodnutí v teto záležitosti je odvislé od schválení ÚP obce. Tato
investice může významně ovlivnit hospodářsky rozvoj obce.
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5.3. V oblasti bydlení převažuje zajem obce podporovat vystavbu rodinných domů. Za tímto účelem
jsou navrženy lokality v obci k zástavbě. Nepočítá se s výstavbou rekreačních zařízení v obci.

6. Závěrečné ustanovení

Uvedený program obnovy vesnice představuje základru téze rozvoje obce, otevřený dokument,
seznam konkrétních akcí určenych, či navržených k realizaci v nejbližším období a popis současného
stavu,obecné informace o sídelním útvaru obci Dolní Bečva s popisem dosavadního vývoje vesnice,
kulturně - historických hodnot s ní spjatých, technického a občanského vybavení, okolní krajiny,
možnostmi zaměstnání občanů apod.
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