Akční plán rozvoje obce Popovice na rok 2022
Zastupitelstvo obce Popovice schválilo usnesením č. 2019/05/5 dne 21. 10. 2019 Strategický plán rozvoje obce Popovice na období 2019–2026.
Akční plán představuje přehled vybraných cílů, opatření a akcí plánovaných na příslušný rok.

1. Území

Oblast

realizováno, průběžná realizace, v plánu k realizaci, čeká na realizaci, poznámka

Programový cíl

1.1. Rozvoj bytové výstavby

1.1.1.

Aktualizace územního plánu

1.1.2.

Vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu

2.1.1.

Podpora spolků

2.2. Kvalitní podmínky pro vzdělávání

2.1.2.
2.2.1.

2.3. Spolupráce s partnerskou obcí

2.3.1.

3.1. Snížení závislosti příspěvkových
organizací na finanční podpoře obce

3.1.1.

Podpora znalosti historie obce
Podpora kvalitního předškolního a základního
vzdělávání
Posílení vzájemných vztahů a strategického partnerství
s družební obcí Kálnica
Zvýšení konkurenceschopnosti Amfíku Bukovina

2. Obyvatelstvo

2.1. Bohatý kulturní, společenský a
sportovní život v obci

3. Hospodářství

Opatření

Aktivita

1.1.1.1. Zpracování požadavků na změnu územního plánu a zadání vypracování jeho
aktualizace
1.1.1.2. Zasíťování lokality Havale – prodloužení ulice Osvobození
1.1.1.3. Výkup pozemků, přeparcelování a zasíťování lokality pod hřbitovem
2.1.1.1. Finanční podpora fotbalového klubu TJ Družstevník
2.1.1.2. Finanční podpora SPOT Slunéčko
2.1.1.3. Finanční podpora TS Popovjánek
2.1.1.4. Finanční podpora akcí pořádaných klubem žen
2.1.1.5. Finanční podpora akcí pořádaných místní knihovnou
2.1.1.5. Vydání publikace o historii obce
2.2.1.1. Finanční podpora provozu ZŠ a MŠ, podpora sociálního klima ve školském
zařízení
2.3.1.1. Aktivní účast občanů a zástupců obce na akcích v rámci partnerství
3.1.1.1. Zvýšení tepelného a akustického komfortu haly v areálu Amfíku Bukovina
3.1.1.2. Výstavba nového bungalovu pro navýšení ubytovací kapacity v areálu Amfíku
Bukovina
3.1.1.3. Zastřešení plochy před grill placem

4. Infrastruktura

4.1. Kvalitní technická infrastruktura v
obci

5. Vybavenost

4.2. Dobrá dopravní obslužnost veřejnou
hromadnou dopravou
5.1. Moderní objekty občanské
vybavenosti

6. Životní prostředí

6.1. Zdravé životní prostředí

7. Správa obce

7.1. Efektivní správa obce

4.1.1.

Odkanalizování obce

4.1.2.

Snížení nákladů za odvádění srážkových vod

4.1.2.
4.1.3.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Oprava místních komunikací

4.1.4.

Zvýšení kapacit pro parkování v exponovaných
lokalitách

4.2.1.

Zlepšení dopravní obslužnosti obce

5.1.1.

Zkvalitnění zařízení předškolního a školního vzdělávání

5.1.2.

Modernizace sportovišť

5.1.3.
5.1.4.

Modernizace kulturního domu
Výstavba zařízení pro seniory

6.1.1.
6.1.2.

Odstranění ekologických zátěží
Údržba krajiny

6.1.3.

Zlepšení systému likvidace odpadů

7.1.1.

Zlepšení propagace vlastní práce a komunikace s
občany
Systemizace správy majetku obce

7.1.2.

4.1.1.1. Nová kanalizace pro spodní řady domů ul. Za Humny a Podolská, v ulici 1.
Máje – projektová příprava
4.1.1.2. Součinnost při propojení stoky C a A3
4.1.1.3. Nová kanalizace pro spodní řadu domů v ul. Osvobození – projektová
příprava
4.1.1.4. Nová kanalizace pro spodní řadu domů Na Dědině – projektová příprava
4.1.1.5. Rekonstrukce stoky B6 v ulici Nad Vinohrady
4.1.2.1. Retenční nádrž na zachytávání srážkových vod z budovy KD
4.1.2.2. Retenční nádrž na zachytávání srážkových vod z budovy ZŠ
4.1.2.1. Celková výměna osvětlení v obci
4.1.3.1. Oprava asfaltové komunikace v ulici za školou
4.1.3.2. Zpevnění povrchu v ulici Nad Vinohrady
4.1.3.3. Rekonstrukce komunikace v ul. Osvobození
4.1.3.4. Zpevnění povrchu polní cesty Pod Kameníky směr Vésky
4.1.3.5. Rekonstrukce komunikace v ul. k JZD
4.1.4.1. Zpevnění plochy pro parkování u horního kříže
4.1.4.2. Rozšíření zpevněných ploch pro parkování u kulturního domu
4.1.4.3. Zpevnění plochy pro parkování u dětského hřiště v horní části ul. Díly
4.2.1.1. Prosazení požadavků na rozšíření počtu autobusových linek, resp. jejich
časové uspořádání
5.1.1.1. Přestavba objektu bývalé slévárny na mateřskou školu (brownfield)
5.1.1.2. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ (zateplení, rekuperace)
5.1.1.3. Půdní vestavba v budově ZŠ
5.1.1.4. Výstavba školní tělocvičny ve dvoře ZŠ
5.1.2.1. Výměna umělého povrchu multifunkčního hřiště v Amfíku
5.1.2.2. Rekonstrukce hřiště za KD – projektová příprava
5.1.3.1. Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu
5.1.4.1. Přestavba budovy MŠ na zařízení pro poskytování sociálních služeb
s potenciálem pro jiné využití
6.1.1.1. Likvidace oplocení v lese v bývalém vojenském objektu
6.1.2.1. Opravy hrází rybníků
6.1.2.2. Vybudování vodního biotopu na Olšovci v bývalém vojenském objektu
6.1.2.3. Zakládání prvků ÚSES, stabilizace polních cest v krajině, protierozní opatření
6.1.2.4. Obnova veřejné zeleně v obci
6.1.3.1. Vybudování nového sběrného místa v areálu bývalého JZD a rozšíření jeho
služeb
7.1.1.1. Modernizace vzhledu webových stránek a využití elektronických nástrojů pro
informování občanů
7.1.2.1. Pasportizace majetku obce
7.1.2.2 Jednotný systém správy majetku obce s využitím nástrojů GIS

