PROGRAM OBNOVY VENKOVA
na období 2016 - 2020

MĚSTO PŘIMDA
náměstí Republiky 112,348 06 Přimda, IČ: 00260118

Tento Program obnovy venkova Města Přimda na období let 2016 – 2020
byl schválen Zastupitelstvem města Přimda usnesením číslo 185/2016 ze
dne 05. 09. 2016.

Marie Šperková v. r.
starostka města

Ing. Jiří Kadera v. r.
místostarosta města

Město Přimda - Program obnovy venkova 2016 – 2020

Obsah programu
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.
4.3.15.
4.3.16.
4.3.17.
4.3.18.
4.3.19.
4.3.20.
4.3.21.
4.3.22.
4.3.23.
4.3.24.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
5.

Úvod
Charakteristika města
Shrnutí výsledků dosavadní realizace „Programu obnovy venkova“
města Přimda
„Program obnovy venkova“ města Přimda na období 2016 – 2020
Místní občanská sdružení a spolky
Osvětové, kulturní a společenské akce
Vydávání místního zpravodaje „Přimdský zpravodaj“
Udržování místních tradic a setkávání s občany
Práce s dětmi
Místní lidová knihovna
Kronika
Sportovní činnost
Sociální oblast
Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura
Kanalizace
Vodovod
Veřejné osvětlení
Chodníky
Komunikace
Základní škola
Mateřská škola
Dětská hřiště a víceúčelové hřiště v areálu ZŠ
Hasičský dům
Zimní stadion a kabiny
Bazén
Sjezdovka
Hrad Přimda
Malé sakrální stavby – kapličky
Malé sakrální památky – kamenné kříže, boží muka
Budova městského úřadu
Budova bývalé lesní společnosti
Budova bývalého Casina
Ostatní nemovitosti
Péče o veřejná prostranství a zeleň
Vycházkové trasy
Obecní mobiliář
Vodní nádrže – rybníky
Odpadové hospodářství
Nová zástavba
Nové lokality
Komunikace v nových lokalitách
Vodovodní řady v nových lokalitách
Kanalizační řady v nových lokalitách
Veřejné osvětlení v nových lokalitách
Obnova a údržba krajiny
Obnova zeleně v obci
Invazní rostliny
Závěr
2

Město Přimda - Program obnovy venkova 2016 – 2020

1. Úvod
„Program obnovy venkova“ města Přimda (dále jen „POV“) na období let 2016 –
2020 je vytvořen tak, aby odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu
rozvoji města a jeho částí, zachoval jejich ráz pro budoucí generace a ohleduplně
přistupoval k okolní krajině a přírodě.
POV je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Z hlediska zdrojů financování
bude obec kromě vlastních finančních prostředků usilovat o využití prostředků z EU i
z národních programů.
POV je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry města na delší období,
který se neomezuje jen na jedno volební období zastupitelstva.
POV není dokumentem uzavřeným. Je nezbytné s ním neustále pracovat, průběžně
porovnávat se skutečností a aktualizovat. Může být průběžně doplňován a
aktualizován dle potřeb a finančních možností města.
Veškeré změny v tomto POV musí být projednány zastupitelstvem města Přimda.
POV města Přimda věcně navazuje na „Program obnovy venkova“ projednaný
vládou ČR v roce 1991 a novelizován usnesením vlády ČR v roce 1998.
POV města Přimda, včetně částí ve správním obvodu, tj. obec Újezd, Mlýnec, Velké
Dvorce, Kundratice, Malé Dvorce, Třískolupy, Rájov, Málkov a osada Orlov,
obsahově a koncepčně navazuje na dokument z roku 2011, následně koresponduje
s dokumenty:







,,Rozvojová strategie“ – Český les – Místní partnerství (dále jen MAS) z roku
2011 a 2015 pro nové plánovací období 2014 – 2020 EU,
,,Strategie rozvoje“ Mikroregionu BORSKO - Dobrovolného svazku obcí
(DSO), aktualizované v r. 2005.
Marketingová studie rozvoje cestovního ruchu „Turistická destinace Český les
– Oberpfälzer Wald“, MAS Český les
zpracované Radou pro rozvoj cestovního ruchu okresu Tachov
(www.tachovsko.com)
Plán péče o CHKO Český les na období 2007 – 2016 a návrh plánu péče o
CHKO Český les na období 2017 – 2026.
a další.

Dále tento dokument vnímá priority Plzeňského kraje pro čerpání strukturálních
fondů EU v plánovacím období 2014 - 2020 v této a dalších souvislostech se
účastníme diskusí nad strategií udržitelného rozvoje ČR, kterou organizuje Plzeňský
kraj a Místní akční skupina ,,Český les“ – místní partnerství, včetně aktivního
zapojení do projektu Svazu měst a obcí ČR (SMO).
POV dále komplexně upřesňuje výčet akcí a potřeb k řešení na celém správním
území na léta 2016 - 2020 a s přihlédnutím na možnosti přesahující i tento časový
horizont.
Z hlediska reálnosti, vychází POV prioritně z rozpočtu města na příslušný rok. Tomu
předchází odpovídající příprava, která předpokládá možnost kvalitního podání
žádostí o dotace na jednotlivé akce, které dostávají od Zastupitelstva města a
ostatních orgánů časovou prioritu. Vedení města si je vědomo, že bez dotačních
systémů není možné zvýšení úrovně a kvality života i poskytovaných služeb
občanům na venkově.
Předpokládáme, že tento dokument bude obdobně chápán i příslušnými orgány
krajské samosprávy, státních institucí, rezortních ministerstev, především pak MMR
a MZe, která jsou gestory stabilizace a rozvoje venkova.
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Pravidelným vyhodnocením (l x 1 rok – 2 roky) je pověřen Kontrolní výbor
Zastupitelstva města. Zastupitelstvo města koordinuje a upřesňuje každoroční
priority.
POV města Přimda na období 2016 – 2020 nahrazuje původní „Program obnovy
venkova“ města Přimda na roky 2011 - 2014.

Foto: Přimda – letecký pohled

2. Charakteristika obce
Město Přimda leží v Plzeňském kraji, v jihozápadní části okresu Tachov. Město,
jehož hlavní část je situována do sedla v nadmořské výšce 700 m, pod
stejnojmenným vrchem (848 m n.m.), se nachází cca 10 km od státní hranice na
křižovatce silnic č.II/605 (Stříbro-Rozvadov), II/198 (Tachov-Nová Ves) a III/198_56
(Přimda - Rájov) a cca 3 km od dálnice D5 Praha – Plzeň – Norimberk.
Přimda je pro svou dostupnost a pro svou polohu atraktivní a vyhledávanou oblastí
pro turisty a cykloturisty.
První písemná zmínka o Přimdě je z roku 1331 v souvislosti se získáním privilegií
udělených králem Janem Lucemburským. Dějiny města jsou úzce spjaty s dějinami
hradu stejného jména. Celní osada na významné stezce z Prahy do Norimberka
vznikla zřejmě brzy po založení hradu. V r. 1675 koupili město Novohradští z
Kolowrat, kteří je spojili s nedalekým statkem ve Velkých Dvorcích. Na náměstí
najdeme románský kostel svatého Jiří, kde jako farář v 80. letech 19. stol. působil
Jindřich Šimon Baar. Před kostelem se nachází socha sv. Jana Nepomuckého.
Z původního hradu zůstala dnes jen zřícenina, která je nepřehlédnutelnou krajinnou
dominantou.

4

Město Přimda - Program obnovy venkova 2016 – 2020

Základní údaje o obci:
Kraj:
Okres:
Obec s rozšířenou působností:
Obec s pověřeným úřadem:
Počet částí obce:
Počet katastrálních území:
Územní plán obce:
Členství ve svazcích:
MAS Český les
Příspěvkové organizace obce:
Katastrální výměra obce:
Nadmořská výška:
Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2014
Základní škola I. stupeň:
Základní škola II. stupeň:
Mateřská škola:
Školní jídelna:
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Dětský lékař:
Zubní lékař:
Lékárna:
Pošta:
Obecní knihovna:
Veřejné víceúčelové sportovní hřiště
Sportovní areál s fotbalových hřištěm
Prodejna potravin a smíšeného zboží
Restaurace:
Hotel:
Bazén
Vodovod:
Kanalizace:
ČOV:
Plynofikace:
Požární zbrojnice:
Požární jednotka:
Místní samospráva:
Počet členů zastupitelstva obce:
Kontrolní výbor:
Finanční výbor:
Matrika:
Stavební úřad:

Plzeňský
Tachov
Tachov
Bor
9
9
ano – schválen v roce 2014
DSO Mikroregion Borsko
Základní škola a Mateřská škola,
50,65 km2
472 – 804 metry nad mořem
1 544
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano (vodovod je vybudován v cca 90% obce)
ano (odkanalizováno je cca 80% obce)
ano
ano
ano
ano (JPO III)
starosta (uvolněná funkce)
místostarosta (uvolněná funkce)
15
ano
ano
Městský úřad Přimda
Městský úřad Bor
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Foto: Kostel sv. Jiří

3. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Místního programu obnovy
venkova na období 2011 - 2014
V souladu se zpracovaným Programem obnovy venkova, jehož základní znění bylo
schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 06. 2011, jsou v Přimdě realizovány akce
vedoucí k udržování současného stavu a dalšímu rozvoji obce, kulturně
společenskému vyžití občanů a k obnově krajiny.

Plnění bodů Programu obnovy venkova:
1.
Byl zpracován a schválen územní plán města Přimda a všech přilehlých obcí.
2.
Byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení na rekonstrukci
vodovodů v obci Malé Dvorce a Kundratice.
Realizované akce:
1.
2.
3.
4.


Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů Přimda – lokalita
Nad školou (voda, kanál, plyn, veřejné osvětlení) včetně komunikace
Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Na Výsluní Přimda
Turistické infocentrum Přimda včetně veřejných WC a odpočinkové zóny
Základní škola Přimda
výměna hlavních vchodových dveří včetně rekonstrukce vstupního prostoru
před ZŠ
6
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5.

6.



7.





8.


9.



10.
11.
12.









provedena 2. etapa výměny oken
rekonstrukce střechy tělocvičny a spojovacího krčku
rekonstrukce rampy u školní jídelny včetně opravy obložení štítové zdi
kompletní výměna oplocení a vrat
Mateřská škola Přimda
barevný nátěr obložení budovy MŠ
Hasiči
rekonstrukce hasičské zbrojnice v Přimdě
pořízení nového hasičského automobilu GAZ Gazelle na technické výjezdy
získání cisternového vozidla MERCEDES - BENZ ATEGO na výjezdy k
požárům
Místní komunikace
rekonstrukce místní komunikace Velké Dvorce k 6 rodinným domům
rekonstrukce chodníku v ulici Na Výsluní včetně kanalizačních vpustí
nové schody do ulice Na Výsluní
rekonstrukce odvodňovacích žlabů včetně přejezdů k rodinným domům v
Újezdě pod Přimdou
každoroční opravy děr a výtluků po zimním období tryskovou metodou
Lyžařský areál
pořízení rolby PistenBully na úpravu sjezdovky
opravy a úpravy lyžařského vleku VL 500
Sakrální stavby
kostel sv. Jiří v Přimdě – nová fasáda a odvodnění (finanční příspěvek)
obnova kaple sv. Vendelína v Třískolupech – nová střecha, krovy, fasáda a
terénní úpravy
hřbitov – vybudování nového středového chodníku, úpravy prostranství,
oprava přívodu vody
Kulturní dům Třískolupy – nová střecha, oprava přístavby a kompletní výmalba
interiéru
Pořízení haly na posypové materiály pro zimní údržbu místních komunikací
Komunální technika
nový traktor Zetor Major 80
traktůrek ISEKI na sekání trávy s nakládáním
zametací kartáč za traktor
štěpkovač na likvidaci větví typ LASKI
nízkoplošný přívěsný vozík na přepravu techniky
otočná radlice na sníh
křovinořezy
agregát na výrobu elektrické energie
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Osvětové a kulturní akce:









spolupráce s partnerským německým městem Pfreimd – uzavření smlouvy o
partnerství
hudební léto Borska – finanční podpora
spoluúčast při pořádání mezinárodní jízdy historických vozidel „Jízda Saši
Kolowrata“
setkání s dříve narozenými občany
pouťová taneční zábava
vánoční koncert
maškarní karneval pro děti
vánoční výzdoba – vánoční strom a kašna
Pro veřejné zasedání zastupitelstva města č. 17/2015 dne 10.9.2014 zpracoval:
Miloslav Kunt, starosta

4. „Program obnovy venkova“ města Přimda na období 2016 – 2020
POV města Přimda na období let 2016 – 2020 vychází a navazuje na „POV města
Přimda“ schválený zastupitelstvem obce v roce 2011. Jednotlivé plánované akce
jsou zahrnuty v následujících oblastech.

4.1.

Místní občanská sdružení a spolky

Současný stav:
Ve městě a okolních obcích působí několik občanských sdružení a spolků. Jedná
se zejména o Sbory dobrovolných hasičů z Přimdy a Třískolup, TJ Tatran Přimda,
Spolek přátel v Újezdě, Myslivecké spolky Přimda-Bohuslav, Málkovský vrch a
Psohlavci Velké Dvorce, spolek Přimda občanům a ZO ČSOP Sylva Lunae. Do
správního obvodu města svojí činností dále zasahují Auto Moto Veteran Club Český
les, Hornicko-historický spolek Planá, Europäischer Köhlerverein e.V., GeoLoci, o. p.
s., o.s. Mezi lesy a další
Kromě vlastní spolkové činnosti, pořádají kulturní, společenské, sportovní,
dětské a další akce.
Sbor dobrovolných hasičů Přimda
Zajišťuje požární ochranu obce, činnost preventivních požárních hlídek, osvětovou,
preventivní a výchovnou činnost, činnost zásahové jednotky JPO II, činnost kroužku
mladých hasičů, aktivity v požárním sportu, kulturní a společenské akce.
TJ Tatran Přimda
Zajišťuje provoz a opravy fotbalového stadionu a jeho zázemí. Pod TJ Tatran působí
několik aktivních oddílů. Jedná se zejména o fotbalový oddíl. Dále TJ Tatran
zaštiťuje oddíly volejbalu, košíkové, country tance a ledního hokeje.

8
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Spolek přátel v Újezdě
Vzniklo v souvislosti s neutěšeným stavem bývalé klubovny Svazarmu a potřebou
prostor pro společenské a kulturní vyžití občanů a dětí v obci Újezd. Zajišťuje
pořádání různých akcí, jako jsou soutěže, přednášky, společenské zábavy, zájezdy,
ochrana přírodního bohatství regionu atd.
Myslivecké spolky
Zajišťují společný výkon práva myslivosti v honitbách v souladu se schválenými
plány mysliveckého hospodaření a lovu. Dále pak ochranu přírody a krajiny. Vedle
výkonu práva myslivosti zajišťují osvětovou a výchovnou činnost, kulturní a
společenské akce, výlety a zábavy.
Přimda občanům
Zajišťuje pořádání různých akcí, jako jsou přednášky, kulturní a společenské akce,
zájezdy atd.
ZO ČSOP Sylva Lunae
Zajišťuje pořádání přednášek, výletů, brigád, kulturních a společenských akcí
zaměřených na historii regionu a ochranu přírody a krajiny v prostoru Českého lesa.
ZO Českého svazu včelařů o.s., Přimda
Zajišťuje pořádání přednášek, brigád, kulturních a společenských akcí zaměřených
na včelařství a ochranu přírody a krajiny v prostoru Českého lesa.
Spolek pro obnovu Mílova, z.s.
Vyvíjet činnosti směřující k obnově, využití a rozvoji území bývalé obce Mílov v
katastrálním území Přimda, jako je obnova cest, vodotečí, rybníků, tůní, luk, pastvin
a další, provádět rekreační a sportovní činnost pro členy i nečleny spolku,
organizovat rekreační sportovní činnost pro mládež včetně soutěží, zajišťovat pro
veřejnost zájmovou sportovní činnost včetně soutěží, zajišťovat či organizovat pro
členy a nečleny spolku poznávací zájezdy a zájezdy expedičního charakteru na i
mimo území České republiky, zajišťovat pro veřejnost přednáškovou činnost
spojenou s promítáním filmů, zajišťovat pro členy a nečleny spolku akce spojené s
relaxační a oddychovou tématikou, zajišťovat pro členy a nečleny spolku kulturní
akce, zajišťovat pro členy a nečleny spolku vzdělávací akce kurzy první pomoci,
jazykové kurzy, fotografické kurzy.
Konečný stav:
Termín realizace:
Plánované výdaje:
Financování:

podpora činnosti místních aktivních občanských sdružení a
spolků.
průběžně.
dle schváleného rozpočtu obce na jednotlivé kalendářní roky.
dotace + vlastní zdroje.
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4.2.

Osvětové, kulturní a společenské akce

Foto: Příjezd povozu taženého čerty s Mikulášem a andělem
4.2.1.
Vydávání „Přimdského zpravodaje“ jako zdroje informací pro občany
Současný stav: zpravodaj vychází 2 x ročně v nákladu cca 600 ks
Konečný stav: pokračování v této činnosti
Termín realizace: jaro a podzim
Plánované výdaje: cca 50.000,- Kč/rok
Financování: vlastní zdroje, finanční příspěvky z inzerce
4.2.2.
Udržování místních tradic, setkávání s občany, kulturní a společenské
akce
Současný stav:
vítání občánků do života
setkávání seniorů
loučení s MŠ a vítání nových školáků
školní akademie
farmářské trhy
vánoční zpívání před ZŠ
vánoční koncert
stavění a posezení u májky
plesy a zábavy (pouťová, myslivecká apod.)
Jízda Saši Kolowrata
mikulášská nadílka
Konečný stav:
pokračovat v součinnosti s místními občanskými sdruženími a
spolky
Termín realizace: průběžně
Plánované výdaje: dle schváleného rozpočtu obce na jednotlivé kalendářní roky
Financování:
vlastní zdroje, dotace, sponzorství
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4.2.3.
Práce s dětmi
Současný stav:
vítání občánků do života
loučení s MŠ a vítání nových školáků
ukončení školního roku a loučení se 9. třídou ZŠ
školní akademie
silvestr pro děti
maškarní ples pro děti
mikulášská nadílka
Konečný stav:
pokračovat v součinnosti s místními občanskými sdruženími a
spolky
Termín realizace: průběžně
Plánované výdaje: dle schváleného rozpočtu obce na jednotlivé kalendářní roky
Financování:
vlastní zdroje, dotace, sponzorství
4.2.4.

Místní knihovny

a/ Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

provoz knihoven v Přimdě, Velkých Dvorcích
Třískolupech, doplňování a výměna knižního fondu.
pokračování v této činnosti.
průběžně.
cca 20.000,- Kč/rok.
dotace, dary, vlastní zdroje.

a

b/ Současný stav knihovny v Přimdě: umístěna v přízemí budovy městského úřadu.
Konečný stav:
nové prostory pro obecní knihovnu.
Termín realizace:
2016 - 2020.
Výdaje:
budou upřesněny po vypracování projektové
dokumentace.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
c/ Současný stav knihovny ve Velkých Dvorcích: umístěna v přízemí budovy bývalé
mateřské školy. Vzhledem ke stáří budovy je nutná její rekonstrukce.
Konečný stav:
rekonstrukce prostor pro obecní knihovnu.
Termín realizace:
2016 - 2020.
Výdaje:
budou upřesněny po vypracování projektové
dokumentace.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
d/ Současný stav knihovny v Třískolupech: umístěna v 1. patře budovy kulturního
domu. Vzhledem ke stáří budovy je nutná její rekonstrukce.
Konečný stav:
rekonstrukce prostor pro obecní knihovnu.
Termín realizace:
2016 - 2020.
Výdaje:
budou upřesněny po vypracování projektové
dokumentace.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.2.5.
Kronika
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

kronika vedená v ručně psané formě.
pokračovat v této činnosti a kroniku digitalizovat.
průběžně.
cca 15.000,- Kč/rok.
vlastní zdroje.
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4.2.6.
Sportovní činnost
Současný stav:
sportovní turnaje pro děti, běh ke zřícenině, Přimdská 15 memoriál Josefa Petrlíka a další
Konečný stav:
pokračovat v součinnosti s TJ Tatran Přimda a se ZŠ
Přimda
Termín realizace:
průběžně.
Výdaje:
dle schváleného rozpočtu obce na jednotlivé kalendářní
roky.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.2.7.
Sociální oblast
Poptávka v oblasti terénních a ambulantních sociálních služeb je na území obce
zaznamenána zejména ze strany skupiny seniorů, a to hlavně v oblasti pomoci při
zajištění stravování a zdravotnických služeb. Na území obce přímo nepůsobí žádný
subjekt zabývající se z podstaty své činnosti poskytováním sociálních služeb. Služby
na výkon pečovatelské služby v obci zajišťuje Město Tachov a to v souladu s
uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.
Ve správním obvodu města Přimda není provozována žádná pobytová sociální
služba. Zájem o pobytové sociální služby existuje opět pouze u cílové skupiny
seniorů, a to hlavně v oblasti domovů pro seniory.
Několik domovů pro seniory je v současné době provozováno při Centru sociálních
služeb Tachov (Kurojedy, Tachov).

4.3.
Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická
infrastruktura
4.3.1.

Kanalizace a ČOV

a) Přimda
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
b) Újezd
Současný stav:

Konečný stav:

Město Přimda má vybudovanou jednotnou kanalizaci profilu DN
150-500 v celkové délce 4,007km. Do systému stokové sítě je
napojeno celkem 116 přípojek v délce 1,74km. Je na ní připojeno
98% obyvatel města. Odpadní vody jsou odváděny do
mechanicko-biologické ČOV (164 m3/d projektováno na 1600
EO). Zbývající odpadní vody se akumulují v 10 bezodtokých
jímkách – svoz na ČOV (2 km). Vlastníkem je město Přimda,
provozovatelem kanalizační sítě je firma Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s..
odkanalizování celé obce, konkrétně ulice Novoveská, Borská a
výstavbu kanalizace v lokalitě nad ČOV.
2016 – 2020.
cca 3.000.000,- Kč
dotace + vlastní zdroje + provozovatel.
Újezd pod Přimdou má vybudovanou dešťovou kanalizaci, v
profilu DN 300. Délka kanalizace je 100 m z betonových trub a
200m z trub PVC. Odpadní vody se akumulují v bezodtokých
jímkách, jejich obsah je vyvážen na ČOV či pole. Vlastníkem je
město Přimda, provozovatelem kanalizační sítě je firma Vodárny
a kanalizace Karlovy Vary, a.s..
domovní čistírny odpadních vod
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Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
c) Mlýnec
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
d) Velké Dvorce
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
e) Kundratice
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
f) Malé Dvorce
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
g) Třískolupy
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:

2016 – 2020.
dle projektových dokumentací
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Mlýnec nemá vybudovanou žádnou kanalizaci. Odpadní vody se
akumulují v bezodtokých jímkách. Svoz je prováděn na ČOV či
na pole.
domovní čistírny odpadních vod
2016 – 2020.
dle projektových dokumentací
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Místní část Velké Dvorce má vybudovanou ČOV a jednotnou
kanalizaci v profilu DN 300. Délka kanalizace je 550 m z
betonových trub. V obci je 91% obyvatel připojených na stokovou
síť. Ostatní odpadní vody se akumulují v bezodtokých jímkách,
jejich obsah je vyvážen na ČOV. Vlastníkem je obec,
provozovatelem kanalizace sítě je firma Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s..
domovní čistírny odpadních vod, vlastní přípojky na kanalizaci
2016 – 2020.
dle projektových dokumentací
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Místní část Kundratice má vybudovanou dešťovou kanalizaci
profilu DN 400 v celkové délce 300m z betonových trub. Odpadní
vody se akumulují v bezodtokých jímkách – odvoz na ČOV či
pole.
domovní čistírny odpadních vod
2016 – 2020.
dle projektových dokumentací
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Místní část Malé Dvorce má částečně vybudovanou dešťovou
kanalizaci profilu DN 400 v celkové délce 200m z betonových
trub. Odpadní vody se akumulují v bezodtokých jímkách s
odvozem na ČOV či pole.
domovní čistírny odpadních vod
2016 – 2020.
dle projektových dokumentací
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Místní část Třískolupy má vybudovanou ČOV a dešťovou
kanalizaci, v profilu DN 400. Délka kanalizace je 300 m a je z
betonových trub. Odpadní vody se akumulují v bezodtokých
jímkách, jejichž obsah je vyvážen na ČOV či pole.
domovní čistírny odpadních vod, ČOV + kanalizační řad
2016 – 2020.
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Výdaje:
Financování:
h) Rájov
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
i) Málkov
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
4.3.2.

dle projektových dokumentací
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Rájov nemá vybudovanou žádnou kanalizaci. Odpadní vody se
akumulují v bezodtokých jímkách, jejichž obsah je vyvážen na
ČOV či pole.
domovní čistírny odpadních vod
2016 – 2020.
dle projektových dokumentací
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Málkov nemá vybudovanou žádnou kanalizaci. Odpadní vody se
akumulují v bezodtokých jímkách – odvoz na ČOV či pole.
domovní čistírny odpadních vod
2016 – 2020.
dle projektových dokumentací
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.

Vodovod

a) Přimda
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
b) Újezd
Současný stav:

Město Přimda je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro
veřejnou potřebu, který je napájen 3 vrty v místní části Újezd p.
Přimdou. Na vodovod je připojeno 100% trvale bydlících
obyvatel. Z těchto studní se čerpá voda do ÚV Přimda a dále
jednak do obecního vodojemu o obsahu 250 m3 a v malé míře do
sítě areálu bývalé Celní školy. Průměrná kapacita vody je 5l/s. (U
zdroje vody je akumulační jímka na 200m3) Výtlačný řad je
proveden z potrubí ocelového DN 80-150, v délce 2,575km.
Zásobovací hlavní řad z vodojemu tvoří páteřní větev nynější sítě
a je proveden z PE potrubí DN 200. Byl vybudován v roce 1990.
Samotná síť ve městě byla prováděna postupně. Nejstarší řady
byly položeny ještě před rokem 1974, nejnovější v roce 1991.
Rozsah rozvodné sítě je DN 32-200 v celkové délce 4, 97km.
Vodovodní přípojky jsou provedeny z PE, v malé míře i z potrubí
ocelového pozink. v počtu 137 ks a jejich celková délka je
1,995km. Od července 2001 je vodní zdroj města Přimda i
vodním zdrojem vodovodu obce Újezd pod Přimdou. Úprava
vody je zajišťována odkyselovací stanicí, filtrací a dezinfekcí.
Vlastníkem je město Přimda, provozovatelem sítě je firma
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s..
individuální přípojky, rekonstrukce.
2016 – 2020.
dle projektové dokumentace
dotace + vlastní zdroje + provozovatel.
Místní část Újezd pod Přimdou je zásobována pitnou vodou z
vodovodu pro veřejnou potřebu, který je napájen ze 3 vrtů (z
tohoto zdroje je pitnou vodou zásobováno též město Přimda).
Gravitační přívodní řad je z PVC trub DN 80, v délce 500m.
14
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Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
c) Mlýnec
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
d) Velké Dvorce
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

Rozvodný řad je z ocelových trub DN 80 v délce 950m.V obci
jsou přípojky DN 25 v celkové délce 440 m. Na místní vodovod je
napojeno 100% trvale i přechodně bydlících obyvatel. Vlastníkem
je město Přimda, provozovatelem sítě je firma Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s..
individuální přípojky, rekonstrukce
2016 – 2020.
dle projektové dokumentace
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Místní část Mlýnec je zásobována pitnou vodou z domovních
studní a studny obecní (1 vrt). Množství vody ve studních je
dostatečné, kvalita vody je hodnocena jako dobrá.
individuální zásobování
2016 – 2020.
provozovatel
dotace + vlastní zdroje.
Místní část Velké Dvorce je zásobována pitnou vodou z
vodovodu pro veřejnou potřebu, který je v současné době
napájen jednou jímací štolou (zdroj č.1) o vydatnosti 2.0 l/s.
Zdrojem č.2 jsou jímací zářezy spolu s jímkou (odstaveny). Z
jímky, do které je svedena voda z jímací štoly, je voda gravitačně
svedena do vodojemu (3 laminátové nádrže-3x35m3) a odtud
dále gravitačně zásobována obec. Vodovod je rozdělen na dvě
tlaková pásma. Rozdělení je určeno redukční šachtou uprostřed
obce a uzavřením šoupěte nedaleko odbočky pro zásobování
řadových domků. Zdrojem horního pásma je vodojem bez
redukce tlaku. Zdrojem dolního pásma je vodojem po redukci
tlaku. Nový vodojem, včetně svodných řadů a řadu ze starého
vodojemu do nového, byl v roce 1988. Ve stejném roce byla
provedena rekonstrukce vodovodní sítě obce včetně
vodovodních přípojek. Minimální počet přípojek zůstal původní,
rozvody byly pouze přepojeny na nové řady. S postupující
výstavbou byly provedeny další řady, od kterých není k dispozici
žádná projektová dokumentace. Stejně tak není k dispozici
dokumentace od původních rozvodů. Údaje o těchto vodovodech
jsou pouze orientační. Vodovodní přípojky jsou převážně z PE.
Gravitační přívodní řad je profilu DN 80, v délce 0,530km.
Rozvodný řad je v profilu DN 50-150 v délce 2,965km. V obci je
63 přípojek DN 25 v celkové délce 0,650km. Na vodovod je
napojeno 100% trvale i přechodně bydlících obyvatel. Vlastníkem
je obec, provozovatelem sítě je firma Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s..
odradonovací stanice vody, individuální přípojky, propojení
vodovodu s Přimdou a Újezdem
2016 – 2020.
dle projektové dokumentace
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
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e) Kundratice
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
f) Malé Dvorce
Současný stav:

Konečný stav:

Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
g) Třískolupy
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
h) Rájov
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
i) Málkov
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:

Místní část Kundratice je zásobována pitnou vodou z místního
vodovodu, který je napájen ze studny. Na vodovod je připojeno
100% trvale bydlících obyvatel. Přívodní gravitační řad DN 80 z
oceli v délce 200m. Rozvodná vodovodní síť je v profilu DN 80, z
oceli v délce 500m. Přípojky v obci jsou v profilu DN25 v délce
210m. V současné době probíhá příprava k rekonstrukci
vodovodu. Úprava vody je zajišťována odkyselovací stanicí,
filtrací a dezinfekcí. Vlastníkem je město Přimda, provozovatelem
město Přimda.
nový vodovodní řad, provozovatel bude určen dle nabídky
2016 – 2016
cca 3 000 000,- Kč
dotace + vlastní zdroje
Místní část Malé Dvorce je zásobována pitnou vodou z
domovních studní a obecní studny (1 vrt). Množství vody ve
studních je dostatečné, kvalita vody je hodnocena jako dobrá.
nový vodovodní řad, odmanganovací stanice se jeví jako
nedostatečné řešení (finance, rentabilita, udržitelnost, kvalita
vody apod.), propojit na vodní zdroj v Třískolupech, provozovatel
bude určen dle nabídky
2016 – 2017
cca 3 000 000,- Kč
dotace + vlastní zdroje.
Místní část Třískolupy je zásobována pitnou vodou z obecního
vrtu. Na místní vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 100%
trvale i přechodně bydlících obyvatel. Vlastníkem je obec,
provozovatelem sítě je firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s..
individuální zásobování, individuální přípojky
2016 – 2020.
dle projektové dokumentace
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Místní část Rájov je zásobována pitnou vodou z domovních
studní a studny obecní (1 vrt). Množství vody ve studních je
dostatečné, kvalita vody je hodnocena jako dobrá.
individuální zásobování
2016 – 2020.
dle projektové dokumentace
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.
Místní část Málkov je zásobována pitnou vodou z domovních
studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody je
hodnocena jako dobrá.
individuální zásobování
2016 – 2020.
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Výdaje:
Financování:

dle projektové dokumentace
dotace + provozovatel + vlastní zdroje.

4.3.3.
Veřejné osvětlení
Současný stav:
Veřejné osvětlení je vybudováno v cca 99% ulic ve městě a
obcích. Vlastníkem a provozovatelem firma ČEZ Energetické
služby, s.r.o.. V ulici na Výsluní je vlastníkem město. Je
zpracován pasport veřejného osvětlení.
Konečný stav:
budování veřejného osvětlení k novostavbám + doplnění
jednotlivých bodů
Termín realizace: 2016 – 2020.
Výdaje:
cca 1.000.000,- Kč/ ročně.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.3.4. Chodníky
Současný stav:
Konečný stav:

Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

viz pasport, chodníky se nacházejí jak na pozemcích města, tak i
na pozemcích ostatních vlastníků
u části chodníků zlepšit průchodnost pro vozíčkáře, starší
spoluobčany a vůdce kočárků (okolí čerpací stanice, u Modré
Laguny, před poštou).
2016 – 2020.
cca 750.000,- Kč.
dotace + vlastní zdroje.

4.3.5.
Komunikace
Současný stav:
zhruba 6 místních komunikací, nebo jejich částí, nemá zpevněný
povrch.
Konečný stav:
zpevněný povrch všech místních komunikací, u všech místních
komunikací je nutná pravidelná údržba.
Termín realizace: průběžně dle aktuálních potřeb
Výdaje:
dle konkrétních finančních nabídek na jednotlivé komunikace a
dle aktuální potřeby.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.3.6. Základní škola
Současný stav:
Budova základní školy je propojena s budovou se dvěma
bytovými jednotkami. Ve spojovacím krčku se nacházejí tři
garáže. Součástí areálu ZŠ je velká a malá tělocvična,
víceúčelové hřiště, travnaté hřiště a bazén, který má vlastní
vchod. Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně ve vlastní jídelně.
Areál ZŠ je oplocen vstup do budovy ZŠ je monitorován
kamerovým systémem.
Konečný stav:
udržet stávající stav, průběžně provádět rekonstrukci a běžnou
údržbu budovy ZŠ. Další rozvoj ZŠ v souladu s učebním
programem. Stavebně oddělit bytové jednotky a garáže.
Obnovovat morálně zastaralý inventář školní kuchyně a jídelny.
Energeticky oddělit od bazénu.
Termín realizace: průběžně dle aktuálních potřeb
Výdaje:
dle konkrétních finančních možností a dle aktuální potřeby.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
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4.3.7. Mateřská škola
Současný stav:
Areál mateřské školy je oplocen. Součástí areálu MŠ je venkovní
hřiště a zahrada. Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně ve
vlastní jídelně.
Konečný stav:
udržet stávající stav, průběžně provádět běžnou údržbu budovy
MŠ. Další rozvoj MŠ v souladu s učebním programem.
Obnovovat morálně zastaralý inventář školky i kuchyně.
Termín realizace: průběžně dle aktuálních potřeb
Výdaje:
dle konkrétních finančních možností a dle aktuální potřeby.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.3.8. Dětské hřiště a víceúčelové hřiště v areálu ZŠ
Současný stav:
Na Přimdě jsou v užívání dvě dětská hřiště (u Infocentra a před
bytovým domem na náměstí). Po jednom dětském hřišti je
v Újezdě, Velkých Dvorcích a Třískolupech. V areálu ZŠ je
oplocené víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Konečný stav:
na dětském hřišti provádět pravidelné kontroly a případné opravy
herních prvků. Na víceúčelovém hřišti udržet současný stav,
provádět pravidelné kontroly a případné opravy.
Termín realizace: průběžně dle aktuálních potřeb
Výdaje:
dle konkrétních finančních možností a dle aktuální potřeby.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.3.9.
Hasičský dům
Současný stav:
Budova již nevyhovuje potřebám JSDH a SDH. Alespoň udržet
stávající stav a průběžně provádět běžnou údržbu budovy.
Konečný stav:
Přestavba hasičského domu a dovybavení JSDH potřebnými
prostředky vyhovujícími složce Jednotného záchranného
systému.
Termín realizace: 2016 – 2020.
Výdaje:
cca 15 000.000,- Kč.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
4.3.9. Zimní stadion a kabiny
Současný stav:
oplocení, panelová plocha a mantinely jsou již morálně zastaralé;
kabiny jsou využívány ke společenským setkáním (májka,
Mikuláš apod.), do kabin je zavedena elektřina a voda, splašková
voda je svedena do kanalizace, osvětlení plochy je částečně
zmodernizováno
Konečný stav:
likvidace mantinelů a části oplocení, rekonstrukce sociálního
zařízení, vybudování spolkové místnosti s možností topení
dřevem, oprava střechy a fasády, stavebně oddělit kabiny na
poloviny, vytvoření kulturního prostředí se zázemím pro
setkávání občanů pod širým nebem a spolkovou místností
Termín realizace: 2016 – 2020.
Výdaje:
budou upřesněny po vypracování projektové dokumentace (cca
500 000,- Kč).
Financování:
vlastní zdroje + dotace
4.3.10. Bazén
Současný stav:
Konečný stav:

zařízení provozováno příspěvkovou organizací, opravy a
rekonstrukce jsou hrazeny městem
energeticky oddělit od ZŠ, zajistit personální obsazení,
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Termín realizace:
Výdaje:

Financování:

rekonstrukce vířivky, výměna dveří a radiátorů, vnitřních obkladů
bazénu, výměna schodiště tobogánu, výměna izolační folie
v bazénu, rekonstrukce sauny apod.
2016 – 2020.
v případě pronájmu cca 3 000 000,- Kč/rok, v případě vlastní
režie cca 4 – 5 mil. Kč/rok, náklady na rekonstrukce cca
5 000 000,- Kč
dotace + vlastní zdroje + sponzoring

4.3.11. Ski areál
Současný stav:
zařízení pronajato, opravy a rekonstrukce jsou hrazeny městem,
zařízení se částečně nachází na pozemcích Státního
pozemkového úřadu, které jsou pronajaty k zemědělské činnosti.
Konečný stav:
zařízení pronajímat, vyřešit pozemkové vlastnictví (směny,
koupě, případně věcné břemeno), v případě provozu v režii obce
zajistit personální obsazení, rekonstrukce malého vleku, stavba
nádrže na vodu, zajistit umělé zasněžování, rozšíření a
rekonstrukce velkého vleku
Termín realizace: 2016 – 2020.
Výdaje:
cca 500 000,- Kč/rok, investiční náklady cca 2 500 000,- Kč
Financování:
dotace + vlastní zdroje + sponzoring
4.3.12. Budova městského úřadu
Současný stav:
využíván úřadem, částečně morálně zastaralá
Konečný stav:
rekonstrukce kanceláří a obměna vnitřního vybavení (podlahové
krytiny, nábytek apod.), rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Termín realizace: 2016-2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
vlastní zdroje + dotace
4.3.13. Budova bývalé lesní společnosti
Současný stav:
koupě od LS Přimda a.s.
Konečný stav:
rekonstrukce (zasedací místnost, prostory k zdravotnickým
službám, příp. muzeum)
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
vlastní zdroje + dotace
4.3.14. Budova bývalého Casina
Současný stav:
cca 10 let bez provozu.
Konečný stav:
část budovy upravit na malometrážní byty (bývalá škola),
zachovat a opravit společenský sál s potřebnými obslužnými
prostory, střední část upravit na zázemí pro technické služby
města (garáže, umývárna + WC, šatny, denní místnost, sklady
apod.). Topení plynové či z centrálního zdroje.
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
10 – 20 mil. Kč (po vypracování projektové dokumentace)
Financování:
dotace + vlastní zdroje
4.3.15. Infostředisko
Současný stav:
infocentrum je v provozu
Konečný stav:
udržet současné služby i s personálním obsazením
Termín realizace: 2016 – 2020
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Výdaje:
Financování:

dle aktuálních potřeb a možností rozpočtu
vlastní zdroje

4.3.16. Bytový dům, Borská 265
Současný stav:
Dům je ve vlastnictví obce a 12 bytových jednotek je
pronajímáno.
Konečný stav:
Úprava bývalé kotelny. Oprava propadů okolo budovy a
v podlaze sklepních prostor. Oprava komína. Topení plynové či
z centrálního zdroje. Obměna morálně zastaralého vybavení
v bytech (linky, podlahová krytina apod.)
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
dotace + vlastní zdroje
4.3.17. Bytový dům, Lipová 202
Současný stav:
Dům je ve vlastnictví obce a bytové jednotky jsou pronajímány.
Konečný stav:
Obměna morálně zastaralého vybavení v bytech (linky,
podlahová krytina apod.)
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
vlastní zdroje
4.3.18. Ostatní nemovitosti
Současný stav:
Kulturní dům v Třískolupech
Konečný stav:
pronájmy pro společenské akce, opravy, údržby
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
vlastní zdroje + dotace
Současný stav:
Hasičárna a garáž v Třískolupech
Konečný stav:
pronájem
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
vlastní zdroje + dotace
Současný stav:
Společenský dům v Újezdě
Konečný stav:
pronájmy pro společenské akce, opravy, údržby
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
vlastní zdroje + dotace
Současný stav:
Bývalá mateřská škola ve Velkých Dvorcích
Konečný stav:
pronájmy pro společenské akce, opravy, údržby
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
vlastní zdroje + dotace
Současný stav:
Hasičárna v Malých Dvorcích
Konečný stav:
opravy, údržba
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
po vypracování projektové dokumentace
Financování:
vlastní zdroje + dotace
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4.3.19. Péče o veřejná prostranství a zeleň
Současný stav:
pravidelný úklid, sekání trávy, úklid sněhu, vyřezávání náletových
dřevin, je zpracován Projekt péče o stromy na městských
pozemcích
Konečný stav:
udržovat v současném stavu, aktualizace Projektu péče o
stromy, nové výsadby na návrh odborníků (architekt, arborista
apod.)
Termín realizace: průběžně
Výdaje:
dle aktuální potřeby
Financování:
vlastní zdroje + dotace
4.3.20. Obecní mobiliář
Současný stav:
ve správním území jsou rozmístěny lavičky, odpadkové koše,
autobusové zastávky, stojany na kola, odpočívky pro turisty
apod.
Konečný stav:
udržet současný stav a průběžně provádět běžnou údržbu,
v případě nutnosti doplnění
Termín realizace: průběžně
Výdaje:
dle aktuální potřeby
Financování:
vlastní zdroje + dotace
4.3.21. Vodní nádrže a rybníky
Současný stav:
rybník v Malých Dvorcích, Třískolupech a u Přimdy (tzv.
koupaliště)
Konečný stav:
Odbahnění a nutné opravy (požeráky, hráze, břehy). Rybníky
v intravilánech obcí a jejich těsném sousedství nepronajímat.
Extenzivní chov ryb.
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
dle aktuální potřeby
Financování:
vlastní zdroje + dotace
4.3.22. Odpadové hospodářství
Současný stav:
likvidaci komunálního odpadu zajišťuje odborná firma
Konečný stav:
zachovat stávající stav
Termín realizace: 2016 – 2020
Financování:
vlastní zdroje + poplatky za odpad
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Financování:

likvidaci separovaného odpadu zajišťuje odborná firma
zachovat stávající stav, obměna nádob, revize jejich počtu dle
situace se sběrným dvorem – viz níže
2016 – 2020
vlastní zdroje + poplatky za odpad a zpětný odběr

Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

likvidaci biologického odpadu zajišťuje odborná firma
vlastní kompostárna provozovaná městem
2016 – 2020
cca 2 000 000,- Kč
dotace + vlastní zdroje + poplatky za odpad

Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

vysoký podíl tříditelného odpadu v odpadu komunálním.
sběrný dvůr provozovaný odbornou firmou
2016 – 2020
cca 3 000 000,- Kč
dotace + vlastní zdroje + poplatky za odpad
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4.3.23. Hrad Přimda
Současný stav:
zřícenina, okolní pozemky a přístupové cesty jsou ve vlastnictví
Národního památkového úřadu (NPÚ), bylo provedeno statické
zajištění, sezónně zde působí průvodce, obec smluvně zajišťuje
svoz odpadků a výsek dřevin a trávy.
Konečný stav:
vybudování vestavěné dřevěné rozhledny a osvětlení hradu,
opravy situace koruny zdiva jádra hradu, oprava přístupových
cest
Termín realizace: 2016 – 2020.
Výdaje:
cca 1 500 000,- Kč
Financování:
dotace + zdroje NPÚ + vlastní zdroje + veřejná sbírka.
4.3.24. Kostel sv. Jiří
Současný stav:
kostel není ve vlastnictví obce, obec vlastní věžní hodiny
Konečný stav:
údržba hodin, úklid v okolí kostela + údržba prostranství
Termín realizace: průběžně
Výdaje:
dle aktuálního stavu
Financování:
dotace + zdroje vlastníka + vlastní zdroje
4.3.25. Socha sv. Jana Nepomuckého s kašnou
Konečný stav:
úklid v okolí + údržba prostranství, oprava kašny, restaurování a
očištění sochy
Termín realizace: průběžně
Výdaje:
dle aktuálního stavu
Financování:
dotace + vlastní zdroje
4.3.26. Malé sakrální stavby – kapličky (stávající)
Přimda
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

V Přimdě a okolí se nalézají dvě kapličky. Kaplička Panny Marie
na severním svahu Přimdy, cca 200 m od Ski areálu směrem na
Újezd. Kaplička Panny Marie na jižním svahu při stezce k hradu
Přimda. Kaplička na severním svahu je ve vlastnictví rodu
Kolowrat-Krakovských??? A kaplička na svahu jižním ve
vlastnictví města.
údržba kaplí a jejich okolí
průběžně
dle aktuálního stavu
dotace + zdroje vlastníka + vlastní zdroje

Újezd
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

Kaple sv. Jana Křtitele, na návsi
údržba kaple a jejího okolí
průběžně
dle aktuálního stavu
dotace + vlastní zdroje.

Mlýnec
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

Kaple Nejsvětější Trojice, na návsi
údržba kaple a jejího okolí
průběžně
dle aktuálního stavu
dotace + vlastní zdroje.
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Kundratice
Současný stav:
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
Malé Dvorce
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
Třískolupy
Současný stav:

Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:
Financování:
Málkov
Současný stav:

Konečný stav:

Kaple sv. Antonína Paduánského vystavěná v r. 1776, zapsána
do státního seznamu před r.1988, na návsi
údržba kaple a jejího okolí
průběžně
dle aktuálního stavu
dotace + vlastní zdroje.
Kaple Panny Marie Pomocné, na návsi, Novogotická kaple s
hranolovou věží postavena v roce 1934. Uvnitř je socha milostné
Madony.
údržba kaple a jejího okolí
průběžně
dle aktuálního stavu
dotace + vlastní zdroje.
Kaple sv. Vendelína, v roce 2010 prohlášeno kulturní památkou
Ministerstvem kultury, v obci. V rekonstrukci; má novou střechu.
Má novou fasádu. Má nová okna a dveře. Interiér neopraven.
Upraveno okolí kaple. Z kaple byl postaven nejprve zřejmě jen
presbytář, ke kterému byla později přistavěna loď. Při přestavbě
roku 1924 byla přistavěna sakristie a na střeše vztyčen
sanktusník. Poslední větší oprava proběhla v roce 1936.
Pozemek s kaplí patří městu Přimda, které v letech 2013 - 2015
zorganizovalo částečnou opravu kaple.
údržba kaple a jejího okolí
průběžně
dle aktuálního stavu
dotace + vlastní zdroje.
Kostel poutní sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné,
prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury, JZ od
Přimdy, vpravo při silnici na Novou Ves, Raně barokní stavba
kostela, kterou nechal postavit tehdejší majitel panství, hrabě
Georg Maximilian Lindelo. Kostel byl vysvěcen snad roku 1670,
pak zrušen Josefem II. V dubnu 1898 zničil kostel velký požár,
ale ještě téhož roku byl pořízen nový krov a krytina. V roce 1899
byly z kovu roztavených zvonů pořízeny zvony nové a v roce
1900 osazeny do věže. Ještě v roce 1927 byla pořízena nová
střecha, kostel pak však postupně chátral, dnes je z něho jen
zřícenina na vysoko položeném zalesněném hřebenu. Kaple je
bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo pouze obvodové zdivo (cca
7,5 x 7,5 m), asi ze dvou třetin do původní výše (cca 4,5 m).
Fasáda zničena. Bez oken a dveří. Uvnitř trosky (původně byla
uvnitř studna, jejíž kamenné ostění ukradl člověk z Bělé nad
Radbuzou a umístil je na svoji zahradu). Pozemek s kaplí patří
"Občanskému sdružení Zvon" z Bělé nad Radbuzou, které
připravuje její opravu.
údržba kaple a jejího okolí
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Termín realizace:
Výdaje:
Financování:

průběžně
dle aktuálního stavu
dotace + vlastník + vlastní zdroje.

4.3.27. Malé sakrální stavby – kapličky (zaniklé), zdroj: www.znicenekostely.cz
Rájov
Současný stav:

Konečný stav:

Zaniklá zděná velká kaple (kostelík). Kaple Nejsvětější Trojice
byla zbořena okolo roku 1968. Pseudoslohová kaple; obdélná, s
trojboce uzavřeným presbytářem a s dvoupatrovou věží (širokou
asi 3 m) před západním průčelím. Zařízení současné s
výstavbou. V 50. letech sloužila jako sklad hnojiva, pak byla
vyčištěna, ale mládežníci jí poničili střechu a dřevěný klenutý
strop; následně zbořena. Stála v horní části návsi od lip nahoru,
nyní jsou na jejím místě thuje. Pozemek (p.p.č. 1059), na němž
kaple stála, patří městu Přimda. Mezi třemi chráněnými lípami
(památné stromy – Rájovská trojice) je kříž. WGS84 souřadnice
objektu: 49.639989°N, 12.699438°E
nelze obnovit

Foto: Kaple Nejsvětější Trojice v Rájově před demolicí
Kundratice
Současný stav:

Konečný stav:
Kundratice
Současný stav:

Zaniklá zděná kaple SV od vsi u silničky do Souměře, Stála
vedle kříže pod velkým javorem na pěkném vyhlídkovém místě. Trosky kříže jsou pod javorem. – Pozemek (p.p.č. 545/4), na
němž kaple stála, patří městu Přimda. WGS84 souřadnice
objektu: 49.673991°N, 12.727039°E
nelze obnovit
Zaniklá zděná kaple JV od vsi, u křižovatky silnic. Kaple je
zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1838. Kaple
stála na trojici pozemků; první a druhý (pozemková parcela č.
1589/1 a stavební parcela č. 72/2) jsou v soukromém vlastnictví,
třetí (pozemková parcela č. 1583) patří městu Přimda. WGS84
souřadnice objektu: 49.671568°N, 12.7237°E
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Konečný stav:
Kundratice
Současný stav:

Konečný stav:
Málkov
Současný stav:

Konečný stav:
Mlýnec
Současný stav:

Konečný stav:
Mlýnec
Současný stav:

Konečný stav:
Přimda
Současný stav:

Konečný stav:
Přimda
Současný stav:

Konečný stav:

nelze obnovit
Zaniklá zděná kaple Z od vsi. Torzo kapličky bylo odstraněno po
roce 2002. Před zbořením zůstávalo z kapličky obdélné zdivo
(cca 1,3 x 1 m) do výšky cca 0,5 m. Pozemek (p.p.č. 1353/2) s
kapličkou je v soukromém vlastnictví. WGS84 souřadnice
objektu: 49.673075°N, 12.711605°E
nelze obnovit
Zaniklá zděná kaple SZ od vsi u silnice do Přimdy. Kaple je
zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1838. –
Pozemek (p.p.č. 142/1), na němž kaple stála, patří Státnímu
pozemkovému úřadu. WGS84 souřadnice objektu: 49.649961°N,
12.676595°E
nelze obnovit
Zaniklá zděná kaple SV od vsi, u bývalé cesty. Kaple je
zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1838.
Pozemek (p.p.č. 420), na němž kaple stála, patří městu Přimda.
WGS84 souřadnice objektu: 49.702079°N, 12.704217°E
nelze obnovit
Zaniklá zděná kaple V od vsi. Kaple je zakreslena již na mapě 2.
vojenského mapování. Pozemek (p.p.č. 247/4), na němž kaple
stála, patří firmě CPI-Bor, a.s. z Prahy. WGS84 souřadnice
objektu: 49.702518°N, 12.716522°E
nelze obnovit
Zaniklá zděná kaple VJV od města, u cesty. Pozemek (p.p.č.
2316), na němž kaple stála, patří Státnímu pozemkovému úřadu.
WGS84 souřadnice objektu: 49.667227°N, 12.699442°E
nelze obnovit
Zaniklá zděná kaple VJV od města, u cesty. Pozemek (p.p.č.
2316), na němž kaple stála, patří Státnímu pozemkovému úřadu.
WGS84 souřadnice objektu: 49.667227°N, 12.699442°E
nelze obnovit

4.3.28. Malé sakrální památky – kamenné kříže, boží muka, sochy
Současný stav:
Přimda
 Soubor tří smírčích křížů, před plotem a božími muky u cesty na Novou Ves
 Socha svatého Antonína s podstavcem
Kundratice
 Socha svatého Jana Nepomuckého, na návsi u č.p. 6
 Smírčí kříž v lese nad vsí.
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Třískolupy
 Boží muka na severovýchodním okraji obce, u silnice na Malé Dvorce
Další sakrální památky viz pasport sakrálních památek.
Konečný stav:
Termín realizace:
Výdaje:

údržba
výhledově
dle aktuálních potřeb

Financování:

dotace + vlastní zdroje

4.4.

Nová zástavba

4.4.1.
Nové lokality
Současný stav:
nové lokality pro výstavbu rodinných domů jsou vymezeny
schváleným územním plánem obce
Konečný stav:
vymezené lokality jsou konečným stavem, výstavba se nebude
rozšiřovat na další lokality.
Termín realizace: do úplné zástavby nových lokalit.
Výdaje:
nejsou specifikovány.
Financování:
dotace + vlastní zdroje + vlastníci stavebních pozemků v daných
lokalitách.
4.4.2.
Komunikace v nových lokalitách
Současný stav:
vznik komunikací řeší schválený územní plán obce a příslušné
právní normy.
Konečný stav:
vybudování komunikací se zpevněným povrchem
Termín realizace: po dokončení výstavby rodinných domů v daných lokalitách.
Výdaje:
nejsou specifikovány.
Financování:
dotace + vlastní zdroje + vlastníci stavebních pozemků v daných
lokalitách.
4.4.3.
Vodovodní řady v nových lokalitách
Současný stav:
výstavba vodovodních řadů bude řešena ve spolupráci s
vlastníky stavebních pozemků v daných lokalitách.
Konečný stav:
vybudování vodovodních řadů ve všech nových lokalitách.
Termín realizace: před zahájením výstavby rodinných domů.
Výdaje:
nejsou specifikovány.
Financování:
dotace + vlastní zdroje + vlastníci stavebních pozemků v daných
lokalitách.
4.4.4.
Kanalizační řady a ČOV v nových lokalitách
Současný stav:
výstavba kanalizačních řadů a ČOV bude řešena ve spolupráci s
vlastníky stavebních pozemků vlastníky stavebních pozemků v
daných lokalitách.
Konečný stav:
vybudování kanalizačních řadů, případně ČOV ve všech nových
lokalitách dle platné legislativy
Termín realizace: před zahájením výstavby rodinných domů.
Výdaje:
nejsou specifikovány.
Financování:
dotace + vlastní zdroje + vlastníci stavebních pozemků v daných
lokalitách.
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4.4.5.
Veřejné osvětlení v nových lokalitách
Současný stav:
výstavba veřejného osvětlení bude řešena ve spolupráci s
vlastníky stavebních pozemků v daných lokalitách.
Konečný stav:
vybudování veřejného osvětlení ve všech nových lokalitách.
Termín realizace: současně s výstavbou nových komunikací.
Výdaje:
nejsou specifikovány.
Financování:
dotace + vlastní zdroje + vlastníci stavebních pozemků v daných
lokalitách.

4.5.

Obnova a údržba krajiny

4.5.1.
Lesní pozemky
Současný stav:
je zpracován platný LHP (2008-2017), pozemky spravují
Přimdské lesy s.r.o.
Konečný stav:
udržení současného stavu hospodaření, zpracování nového
LHP.
Termín realizace: 2016 – 2020.
Výdaje:
dle aktuální potřeby.
Financování:
vlastní zdroje.
4.5.2.
Zemědělské pozemky
Současný stav:
pozemky jsou pronajaty zemědělsky hospodařícím subjektům
Konečný stav:
udržení současného stavu, údržba pozemků (výřezy náletových
dřevin), nepronajaté pozemky po uvážlivém zhodnocení uvést na
stav KN a pronajmout či převést na pozemky lesní, vhodnými
směnami scelovat majetek
Termín realizace: 2016 – 2020.
Výdaje:
dle aktuální potřeby.
Financování:
vlastní zdroje.
4.5.3.
Invazní a expanzivní rostliny
Současný stav:
bylo provedeno mapování invazních druhů – nálezy ohnisek
bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské a křídlatky české
Konečný stav:
likvidace ohnisek, může být v kolizi s biozemědělstvím
Termín realizace: 2016 – 2020
Výdaje:
dle aktuální potřeby.
Financování:
dotace + vlastní zdroje.
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5. Závěr
Program obnovy venkova je vedle územního plánu dalším základním dokumentem
územního celku, který vyjadřuje předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším
časovém horizontu. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování
jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.
Po schválení programu obnovy venkova zastupitelstvem obce, budou na základě
znalosti současných a plánovaných projektů, pokračovat přípravy již probíhajících
projektů a zahájeny práce na nových projektech.
Proces postupného uskutečňování jednotlivých projektů však může ovlivnit několik
činitelů. Jedná se zejména o:
politickou vůli a vstřícnost představitelů samosprávy,
kvalitu systému přípravy a realizace projektů,
komunikaci veřejné správy s veřejností a ostatními subjekty v daném území,
kontrolní mechanismy a monitoringu zpětné vazby.
Očekává se však, že vedoucí představitelé obce v souladu se zákonem č.128/2000
Sb. o obcích, budou naplňovat svou zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj
svěřeného území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně dohlížet na úspěšnou
realizaci a plnění navržených cílů.
Vedení obce musí iniciovat zapojení široké veřejnosti do kontroly i realizace
programu rozvoje venkova. Mělo by tak docházet k většímu zapojení veřejnosti do
řešení problémů v obci, větší odpovědnosti občanů za realizaci aktivit obce a
spolupráci občanů s místní samosprávou. Je doporučováno realizovat naplňování
programu rozvoje venkova formou akčních plánů, tvořených vždy pro období 1 roku
a v návaznosti s přípravou rozpočtu obce na dané období.
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