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Tento program rozvoje obce je otevřeným dokumentem, zpracovaným na 

základě znalosti údajů a informací potřebných ke dni zpracování. Jednotlivé 

oblasti lze průběžně doplňovat o projednané a schválené připomínky občanů, 

doporučení zastupitelů obce, a aktualizovaných zásad tvorby rozpočtu a 

legislativních změn. 

 

Návrh předpokládaných výdajových částek bude sloužit k vytvoření rozpočtu 

pro volební období, tak jak je v metodice vyžadováno.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



A.  HISTORIE, VÝVOJ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE 

 

Základní statistické údaje:  

                                                                               Hodnota            muži        ženy         jednotka 
Počet obyvatel                                   451          239      212     počet 
Celková plocha území obce            3355,67                             ha 
Zemědělská půda                            243,46                               ha       
Nezemědělská půda                      3108,88                               ha 
z toho lesní pozemek                     3001,17                               ha 
           vodní plocha                            16,57                               ha  
           zastavěná plocha                      8,75                               ha 
           ostatní plocha                          82,40                               ha    
Hraniční přechody v okolí Kraslice, Bublava, Zadní Ostružník, Jelení     
 
   Území obce Stříbrná náleží do celku Krušných hor a podcelku Klínovecká hornatina. Typickými prvky jsou 
koryta vodních toků a z nich se vzpínající prudké svahy. Obec se nachází ve zvlášť členitém terénu, nejnižší bod 
leží ve výšce  580  m/nad mořem, nejvyšší 730.m/ nad mořem. Součástí obce je i Nová Ves, tato část je 
využívána pouze k rekreaci. První doložené písemné zmínky o obci se nacházejí v Kraslické horní knihy z roku 
1601, obec nesla název Silberbach.  Obec se nachází na poměrně rozsáhlém území podél silnice z Kraslic na 
Bublavu a na Přebuz, Horní Stříbrná leží východně od centra podél bezejmenného potoka. Od vzniku obce zde 
existovala rozvinutá řemeslná výroba, tavicí huť, výroba kobaltové modře k barvení skla, výroba mosazi a 
rozvinutá těžební činnost, textilní výroba, výroba dřevěného uhlí pro hutě. Na rozhraní 18 a 19 století zde zahájil 
podnikatelskou činnost Johan David Starcl a zahájil výrobu vitriolu, používaného k bělení krajek a látek . V této 
době se Stříbrná stala známou v celé monarchii. Na začátku 19 století zde byl postaven kartonážní závod 
s tiskem na látky a barvení látek. Ruční výšivky nahradila strojní výroba. V roce 1910 byl ve Stříbrné za podpory 
podnikatele Franze Angera postaven kostel zasvěcen Nejvyššímu srdci páně. Zajímavou částí obce je Rájecké 
údolí, tato část obce byla velmi rozvinutá a soběstačná. Byla zde sklárna, přádelna, pila, několik restaurací 
obchodů i sodovkárna. Do historie Rájeckého údolí se zapsal manželský pár Nostitzů výstavbou loveckého 
zámečku, podle kterého se se údolí jmenuje Nancy. Rozvoj Kraslic, výstavba železnice Kraslice - Klingental,  



elektrifikace obce výstavba silnice na Bublavu se promítl i do rozvoje Stříbrné. Zvyšoval se počet obyvatel, 
domů, byly zde tři obecní školy, jedna měšťanská škola. Válka znamenala pro obec velkou zátěž. Mnoho mužů 
odešlo bojovat, v Rolavě byla obnovena těžba strategického cínu. Po válce bylo z obce odsunuto 2557 obyvatel, 
část katastru  se dostala do pohraničního pásma, usedlosti byly zbourány, rozstříleny  nebo rozkradeny. V roce 
1949 centrum obce podlehlo požáru. Postupně se začal obnovovat stavební fond, přicházeli noví obyvatelé, 
chalupáři. Byla vybudovaná samoobsluha, vznikly různé služby, byly vybudované rekreační střediska, školy 
v přírodě, lyžařské vleky. Po roce 1989 získala obec značný historický majetek, který vlastnila do r.1949.  Po 
otevření hranic se začali vracet bývalí občané Stříbrné, obnovila se spolupráce a vztahy s  těmito občany, kteří 
přispěli k obnově kostela, jeho okolí včetně hřbitova i konání pravidelné poutní slavnosti k církevnímu svátku. 
V komunální oblasti došlo k vybudování vodovodního řadu, kanalizace, plynofikace což se promítlo i do nárůstu 
počtu obyvatel. 
Tržní ekonomika se promítla do omezení služeb, které se soustřeďují do spádového města Kraslice – obchody, 
sociální služby, zdravotnictví školství.  
Původní charakter rekreačního zázemí se zánikem ubytovacích kapacit a postupným zanikáním lyžařských 
vleků, provozovaných na přírodním sněhu, nelze bez silného investičního partnera obnovit. Lyžařský areál Lišák 
nemá bez vyřešení zasněžování, pozemkových náležitostí a modernizace lyžařského vleku perspektivu.  Obec 
vlastní budovu obecního úřadu, budovu s kadeřnictvím a dvěma nájemními byty, garáže, penzion Márty , 
kaplička a objekt „Jitřenku“. Ve vlastnictví obce je 552 pozemkových parcel, z toho 22 stavebních, 133 
travnatých ploch, 283 jiných  106 pronajatých, 14 pro podnikání, 3 bezplatně. 
   Demografický vývoj  obyvatelstva  lze rozdělit historicky do dvou úseků. Předělem je rok 1945, do tohoto roku 
počet obyvatel s výkyvy narůstal, zlom nastal po konci druhé světové válce po odsunu původního německého 
obyvatelstva. V tomto období Stříbrná ztratila svou demografickou i sociální kontinuitu. V roce 1938 žilo v obci 
3888 lidí, v roce 1948  1044, v roce 1967  778 obyvatel a od roku 1986 osciluje počet obyvatelstva okolo 440. 
Počet  obyvatel ovlivňuje částečně migrace, do obce se stěhují mladé rodiny do stávajících objektů, což ovlivňuje 
průměrný věk, na druhé straně dochází ke stárnutí obyvatel zde trvale a dlouhodobě žijící.  
   Blízkost Kraslic, zaručuje z demografického hlediska řešení předškolního a školního zajištění, zdravotní péči a 
pro seniory i sociální péči.. 
V obci je 207rodinných domků, po roce 2000 bylo postaveno 2 nových domů( údaj ze statistiky). 



Dochází postupně k rekonstrukci a modernizaci stávajících objektů zejména těch, které začali užívat mladší 
obyvatelé.   Obec má vybudovanou síť pitné vody, která byla vložena do majetku vodohospodářské společnosti 
a ta ji provozuje za průměrnou regionální cenu, v obci je řada soukromých studen. Ve dvou etapách byla 
vybudovaná páteřní kanalizace směrem Kraslice – Bublava a směrem Špičák.  Doposud je však řada 
neodkanalizovaných objektů, které se mohly napojit na páteřní kanalizaci a několik lokalit Pod Poštou, za 
penzionem Filip, podle místní komunikace směrem k p.Čumovi, kde je potencionálně možné kanalizaci 
vybudovat, po odborném posouzení. V součinnosti s obcí Bublava byl vybudován  v r. 2006 rozvod plynu. 
   V obci má sídlo 136 podnikatelských subjektů dále zde působí 54 OSVČ,  20 soukromých zemědělců. Obec 
spravuje 25,3141 ha obecního lesa, jehož provoz vyžaduje zefektivnění. 
V obci je dlouhodobě věnovaná pozornost třídění odpadu, je instalováno 6 míst pro tříděný odpad, byl 
nainstalován kontejner pro bioodpad, je schváleno jedno místo pro kompozitní biologický odpad, které je třeba 
přehodnotit spolu s celkovou koncepcí řešení odpadu. 
   Stříbrná je rozložena ve třech údolích, podél silnice z Kraslic k Nancy, údolí ve středu obce směrem ke 
Špičáku a třetím údolím je Nancy. Obec je vhodná pro celoroční pobyt,  v zimě s orientací na zimní sporty, 
sjezdové lyžování trvale zajišťované vna Bublavě s jednou vlekařskou stanicí u penzionu Filip, dále běžeckými 
tratěmi včetně návaznosti na Krušnohorskou magistrály, v letním období pro turistické vycházky do okolí podle 
pěti turisticky značených tras nebo využití cyklisticky značených tras. V okolí obce se nachází řada zajímavostí a 
památek. Dominantu obce  tvoří kostel z r. 1910, zasvěcen  Nejsvětějšímu srdci páně, se zařízením soudobém, 
pseudoslohovém. V  obce jsou tři památníky,  k 10 výročí založení republiky z r. 1928, obnovený v r. 1968, 
památník obětem 1. Světové války vedle kostela z r. 1925, památník třem zastřeleným sovětským zajatcům z r. 
1945. Silnici Stříbrná Přebuz zdobí dva kamenné reliéfy hudebního skladatele Beethovena a básníka  Frederika 
Schillera od lidových umělců, vytesaných v r. 1924, 1925. Mezi další zajímavosti patří Skalní město  - jsou to 
skalní útvary podél cesty z Nancy na Špičák. K dalším zajímavostem patří Špičák, nejvyšší vrchol západní části 
Krušných hor 991 m n.v., Fischerův pramen u rozcestí pod Špičákem, Velký močál  sa Velké jestřábí jezero – 
chráněnou přírodní rezervací. Turistickou atraktivitu  umocňuje blízkost lázeňského trojúhelníka K.Varů, M.Lázní 
a F.Lázní. 
  
 
 



B. PROGRAMOVÉ CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ Z VOLEB  VE STŘÍBRNÉ V ROCE 2018 

Péče o obecní majetek , rozvoj infrastruktury obce  

Na základě odborných posudků a zpracovaných projektů zajistit: 
zprovoznění mostů „ U areálu Chodos Chodov“  a „ Pod Poštou“. 
zajistit obnovení funkce obecního rybníka, náhonu, vypouštění. 
výstavbu a opravu obecní komunikace, obecního osvětlení 
dopravní značení v obci 
posouzení záměru vybudování obchodu v penzionu „Márty“ z hlediska zájmu občanů, efektivity a udržitelnosti provozu 
docílit vlastnictví pozemků ve středu obce, zejména kolem pensionu Márty 
zajistit výstavbu dětských hřišť a fitness  volnočasových prvků v obci 
dořešit budoucnosti lyžařského vleku. 
zajistit trvale udržitelné lesní hospodářství obce. 
podílet se na dalším odkanalizování obce a posílení vodovodu 

 

Čistá obec, příjemné místo k životu, atraktivní součást Krušných hor     

Zajistit pravidelnou údržbu zelených ploch okolo cest, budov a veřejných prostranství obce 
vybudovat v prostoru bývalé betonárky, restaurací Horal a před obchodem H&CH parkovou úpravu 
trvale zlepšovat podmínky funkčnosti, vhledu a úkolů vyplývajících ze zákona o odpadech 
Spolupracovat s okolními obcemi na popularizaci atraktivních míst, těžební části Kraslicka. 
Podporovat turisticky zajímavá místa a sportovní aktivity v obci i v jejím okolí. 
Podpora rozvoje cestovního ruchu v obci 
Označit historická místa obce informativními cedulemi s charakteristikou  

 

,  

 

 



Sociální rozvoj obce, zvyšování aktivity občanů  

Provést průzkum potřeb občanů obce v sociální oblasti, k tomu: 
rozčlenit potřeby podle věku, zdravotního stavu, mobility, péči a pomoc rodiny 
a vytvořit fond a zásady jeho využívání, 
podporovat aktivity skupin a jednotlivců, jejich ocenění, popularizaci, 
přispívat k zajištění udržitelného stavu kostela, součinnosti s věřícími  
Zahrnout do plánu obce další rozšiřování a podporu sportovních kulturních a společenských aktivit  
Připravit podklad pro jednání se Sdružením měst a obcí Kraslicka a městem Kraslice k 
využití stávajících sociálních zařízení, jejich rozšíření s možností umístění občanů Stříbrné, 
rozšíření funkčnosti Senior taxi, vytváření motivačních programů pro mladé lékaře a učitele,. 
využití veřejných stravovacích zařízení pro zájemce v obci, 
spolupracovat s městem Kraslice na řešení sociálních bytů 
 

Podíl občanů na správě obce, součinnost s obcemi Kraslicka 

Otevřeně a řádně  informovat  o  jednání  zastupitelstva  obce o připravovaných smlouvách   
k  plnění  programu obce, závažných  otázkách  týkajících se majetku, financí a činnosti obce, 
k tomu   využívat  informační  technologie, veřejné porady s občany, 
zajistit na jednání  zastupitelstva  obce  pravidelnou veřejnou kontrolu plnění stanovených cílů a úkolů.  
úzce spolupracovat se svazkem měst a obcí Kraslicka  a Karlovarského kraje na tvorbě regionálních 
programů , využívat  k naplňování  cílů regionu  i senátory a poslance kraje a Poslanecké sněmovny  
organizovat ročně anketu pro občany k zjištění názorů. 
 
Posoudit aktuálnost těchto cílů, vybrat  ty, které budou připraveny k realizaci a v jakém časovém období,  zpracovat 

postupný plán realizace. Ten předložit k  diskusi občanům obce. K tomu vytvořit komisi složenou ze zástupců volebních 

stran ( včetně kandidátů, kteří nebyli zvoleni do OZ ). 

 



C. ANALÝZA STAVU A CÍLE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH  

         

I. Péče o obecní majetek, rozvoj infrastruktury obce  

Pozitiva Vybudované sítě  - silnice, obecní vodovod, kanalizace, plynofikace, osvětlení, obecní rozhlas, vlastnictví lesního hospodářství, 

průměrná opotřebovanost majetku, bez finančního zatížení 
Negativa Není pasportizace majetku obce (datum pořízení, druhy oprav, přehled servisních služeb, požadavky na inovaci, investice), obec 

musí řešit ekonomicky náročné opravy-investice  mosty bývalý Chodos Chodov, sjezd do údolí „Pod poštou“, oprava vodní nádrže, úseky obce 
neodkanalizované, neopravené komunikace, nejsou přechody pro chodce, prostor pro sportovní, společenské aktivity a pro děti, není vyjasněno 
užití lyžařského vleku a sním spojeného areálu. Obec nemá schválený žádný projekt použitelný pro žádost o dotace. Rozhodujícím faktorem 
pro další rozvoj obce je posílení zdroje pitné vody.   
    Priority:                                                                                                                                                          Očekávané náklady   Termín realizace  

1. Oprava mostů Chodos Chodov, Pod Poštou                                                                                                     3 300 000                      2019 -20 
2. Oprava vodní nádrže                                                                                                                                                750 000                      2020 - 22    
3. Získání pozemku mezi penzionem Márty a Jitřenkou do vlastnictví obce                                                      500 00                        2019 
    Zpracování PD využití pozemku u penzionu Márty   včetně využití objektu Jitřenka                                                                                         
    sportovně společenskému využití a zvelebení pozemku a  využití  objektu Jitřenky                                    100 000                      2020        
    realizace  projektu                                                                                                                                                 1 500 000                      2020 – dále dle návrhu 2024     
4. Realizovat plán dopravního značení včetně místních komunikací                                                                  200 000                       2019 - 2020 
5. Posoudit zřízení obchod v prostorách penzionu Márty                                                                                 1 000 000                      2020   
    Schválit záměr inovace penzionu Márty  ( restaurace, sociální byty, penzion aj.)                                          50 000                       2020   
6. Zpracovat plán oprav místních komunikací  a etapovou realizaci  dle pasportu                                      1  500 000                      2020 – 2024 ročně 200 000 
7. Aktualizovat stav lyžařského vleku a legalizovat provozování internetu                                                          70 000                      2019-20 
8. Společně s Sokolovská vodárenská s.r.o.  řešit posílení zdroje pitné vody , náklady obce                          600 000                     2020-2022 ročně 200tis.                                                                   
9. Vybudovat v prostorách garáží sociální zázemí pro pracovníky z úřadu práce  k tomu PD                           30 000                      2019 
    přívod vody, odkanalizování, stavební úpravy (umývárnu, toalety )                                                               800 000                      2020-2021 
10. Přijmou opatření  k řešení sjezdů z pozemků na místní komunikace a jejich oprav – vyhláška 
      vytvoření fondu                                                                                                                                                          50 000                     2019  
11. Zpracovat pasportizaci obecního majetku pro plánování nákladů na opravy a inovaci  
      Komunikací                                                                                                                                                                  45 000                     2019 
      Domů                                                                                                                                                                            50 000                     2020 
      Pozemků                                                                                                                                                                       70 000                     2019-20   



    II. Čistá obec, příjemné místo k životu, atraktivní součást               

    Krušných hor 

Pozitiva : 

Obec má vybudovaný systém sběru tříděného odpadu, v jeho okolí se nachází řada turisticky zajímavých lokalit a míst, v majetku obce je 
atraktivní pozemek spojený s lyžařským vlekem, aktivitou některých občanů obce je okolí udržované vysekáváním cestiček, osazením laviček 
Negativa : 

Není vyřešen plánované odstraňování náletů a další údržba upravených ploch, není vybudované zázemí pro tříděný a bio odpad, není 
věnovaná individuální pozornost okrajovým částem obce a osadníkům (chalupářům), není dostatečně zajištěno sekání travnatých ploch 
v majetku obce, jejich úklid, není dostatečné zajištění úklidu sněhu v zimním období, chybí označení zajímavých míst v okolí obce cedulemi, 
turisticky zajímavé lokality v okolí obce nejsou zahrnuty do informačního systému o Kraslicích a okolí, není koncepčně dořešen další rozvoj 
turismu v oblasti v součinnosti s obcemi a městem Kraslice, Není zpracovaný žádný projekt použitelný pro žádost o dotace. 

Priority:                                                                                                                               Očekávané náklady   Termín realizace  

1. Zpracovat plán vysekávání cest a ploch, odstranění náletů osázení ploch zelení                                                              200 000                           2020 - 2021                     
    V prostoru po Horalu, betonárce a před  prodejnou H&CH, vybudovat park ve středu  obce,                                  1 000 000                           2020 - 2024                                                                                                                 
2. Zpracovat PD k zázemí pro tříděný odpad a bio odpad ( posoudit umístění )                                                               30 000                            2019, 2020 
    Vybudovat zastřešení pro tříděný odpad , prostor pro umístění popelnic v místech kam nedojede technika              600 000    ročně 200tis    2019 -2021 

3. Nákup traktoru pro řešení výše uvedených potřeb                                                                                                       120 000                           2019 
    Posouzení nákupu víceúčelového traktoru včetně doplňků ( sníh, vyřezávání, dotace na pracovníka )                   2  000 000                           2020  
4. Zpracovat výhled odkanalizování dalších částí obce  na základě odborné analýzy                                                               50 000                               2019    
    Realizace dle výstupu z analýzy ( sdružený svod a přečerpávání, dotace na individuální čističky aj. )                    3 000 000  etapově             2020 - 2021        

    Vyžadovat od vodoprávních orgánů kontrolu odkanalizování objektů v obci                                                                                                        2019 - 2022 
5. Turisticky zajímavé lokality a místa  v okolí obce  
    osadit  vybraná místa  informačními tabulemi                                                                                                               100 000                            2020 - 2022   

    osadit přivítac í tabule pro vjezd do obce                                                                                                                         70 000                            2019  
    Doplnit informační materiály v infocentru města  Kraslice o zajímavostech okolí Stříbrné  
    Prosadit do programu sdružení obcí  Kraslicka  řešení výhledu v rozvoji turismu   

   
6. K vybudování dětských koutků  provést výběr míst a zpracovat PD                                                                               30 000                            2019    
    Vybudovat dětské koutky a fitness prvky                                                                                                                       100 000                            2020 

 
 
 

 
 

 



III. Sociální rozvoj obce, zvyšování aktivity občanů     
      
Pozitiva : 

Dostupné zdravotní ošetření, lékárny ve spádovém městě, je nabízené stravování v místě včetně dovozu pro seniory, obec se dlouhodobě 
vyznačuje konáním kulturních, sportovních i společenských akcí, kterých se účastní i obyvatelé okolních obcí, má úspěšný sportovní lyžařský 
oddíl, v obci žijí úspěšní sportovci, občané dlouhodobě přispívající k zlepšování životu  v obci,  
Negativa : 

Není konkrétní znalost potřeb pomoci v péče o seniory a potřebných v obci, sociální program není zpracovaný v rámci regionu Kraslicka, nejsou 
stanoveny zásady spolupráce obcí  v sociální oblasti. Chybí přehled potřeb potřebných  na zásobování, dopravu k lékařům, pečovatelských 
služeb. Obec nemá vliv na umisťování do pečovatelských domů a další sociální výpomoc. 
Plánování kulturních a sportovních akcí  si zajišťují jednotlivé obce sami, bez provázanosti, i když se  jich účastní obyvatelé ostatních obcí a 
míst, chybí koncepce zvyšování tělesné zdatnosti v oblastech lehké atletiky, orientačního běhu, bike sportech apod, které mají v naší oblasti 
přirozené místo pro rozvoj. Vysoký věk praktických lékařů se v blízké budoucnosti projeví na zdravotní péči o občany, je nedostatek učitelů 
v základních školách, na nízké úrovni je pečovatelská péče v oblasti. Není zpracovaný žádný projekt použitelný pro žádost o dotace. 

Priority                                                                                                                               Očekávané náklady   Termín realizace  

1. Provést průzkum zájmu o sociální pomoc mezi občany                                                                                                                                      2019   
 

2. Vytvořit sociální fond pro pomoc seniorům,  usilovat o pečovatelský standart pro potřebné                                     200 000  50tis.ročně         2019-2022 
 
3. Podporovat aktivity sdružení a skupin občanů kteří  se aktivně podílejí na společenském  a životu obce                 

    Oceňovat úspěšné občany obce, kteří obec prezentují i mimo region                                           
    Zpracovat zásady pro granty nebo fond                                                                                                                     200 000  50tis ročně         2019-2022     
 

4. S farářem připravit aktivity pro podporu věřících a chodu kostela                                                                              160 000  40tis ročně         2019-2022 
  
5. Vytvářet podmínky pro plnění, zveřejňování zpracovaného  

    plánu sportovních                                                                                                                                                        160 000  40tis ročně         2019-2022   
    plánu  kulturních akcí                                                                                                                                                  120 000  30tis ročně         2019-2022                                    
    plánu společenských  akcí v obci                                                                                                                                  80 000  20tis ročně         2019-2022                                    

 
6. Prosadit ve sdružení obcí Kraslicka jednotné  řešení kulturně společenských a sportovních akcí,  
    řešení sociálních potřeb občanů  V součinnosti s obcemi a městy Kraslicka hledat  motivační řešení  

    v posílení mladých lékařů a učitelů, ( bytová politika, dotační tituly apod.)  
    Sdružovat prostředky s ostatními obcemi pro  zlepšení sociální péče o občany,  
    Zpracovat zásady pro granty nebo fond                                                                                                                     200 000  50tis ročně         2019-2022     

 



IV. Podíl občanů na správě obce, součinnost s obcemi Kraslicka 

Pozitiva : 

Obec má zkušenosti s organizováním setkání s občany, je v provozu internetový portál obce, o konání zastupitelstva jsou občané, kteří se 
zaregistrovali informováni SMS zprávami, zástupci obce jsou zváni na jednání svazku obcí a měst Kraslicka a karlovarského kraje  
Negativa: 

Obec nemá zpracované obecně závazné vyhlášky, které usměrňují konání a některé důležité činnosti v obci ( pořádání akcí, pálení trávy klestí, 
čistotu, úklid, hluk aj.) 
Internetový portál má malou vypovídací schopnost, nedostatečné členění, chybí informace o jednání ZO, větší informovanost o jednáních členů 
zastupitelů starosty a místostarosty o řešení věcných problémů obce, chybí informace o výstupech výborů a komisí, nevyužívá se cíleně 
veřejná kontrola závažných a důležitých úkolů formou veřejných porad, anket apod. K řešení závažných cílů ale i problémů nejsou využíváni 
poslanci, senátoři, zastupitelé kraje, kteří byli voleni i občany Stříbrné. 
Zapojovat občany do řešení specifických požadavků a problémů formou komisí  (např. aktiv z řad chalupářů, obyvatel určité části obce, horní, 
dolní Stříbrná, „Amerika“, oblast „Nanncy“ aj.) Není zpracovaný žádný projekt použitelný pro dotace. 
 

Priority:                                                                                                                           Očekávané náklady   Termín realizace  

 
1. Provést revizi stávajících obecných vyhlášek, zpracovat návrh oblastí, pro zpracování vyhlášky                                           2019 
    nebo směrnice a dát je k veřejné diskusi 
2. Upravit internetové stránky obce podle  vzoru dobře fungujících obecních informačních systémů,                        50 000 +90 tis         2019, dále ročně 30 tis  
    veřejně informovat o závěrech ZO, výborů, komisí, napojení přes veřejné servery na KN, přehledu 
    o majetku obce, parcel  vlastněné obcí, 
3. Na základě výsledku ankety sestavit seznam problému týkající se okrajových částí obce a samostatně je                                                2019 , dále ročně 
   projednávat v ZO,  
4. Organizovat nejméně jeden krát ročně anketu k zjištění názorů občanů , oceňovat úspěšné občany                    20 000 5tis ročně     2019-2022 
5. Do plánu jednání ZO zařadit kontrolu plnění jednotlivých přijatých prioritních úkolů a činnosti zastupitelů                             ročně     2019-2022                        
6. Prosazovat na jednání svazku měst a obcí Kraslicka přizvání poslanců, senátorů, zastupitelů kraje k  
    závažným otázkám 
 

 

 



E. PLÁNOVANÉ PROJEKTY OBCE STŘÍBRNÁ                             4190           3240       2620       1520       1320 

I. Péče o obecní majetek, rozvoj infrastruktury 

                                                                                                                                                               P ř e d p o k l á d a n é                                              záměr 
                                                                                                     Projek.dokum.     N á k l a d y   n a   r e a l i z a c i  tic.Kč  r o k       dotace   r o k 
                                                                            Záměr     zadaná           2019      2020    2021    2022   2023    2024            
1. Oprava mostu „Pod poštou“                                                     99 099              2 000        200                                                                  ano      2019  

    Oprava mostu „ Chodos Chodov „                                            77 319             1 000        100                                                                  ano      2019  

    Posouzení oprav mostů v majetku obce                 ano                                               200                                                                                  
 
2. Zajištění funkčnosti obecního rybníku                             150 000                150        200       200       200                                        ano      2020 
 

3. Odkoupení pozemku v prostoru „ Márty „                                                             500  
    Záměr využití pozemku  u Márty   a Jitřenky                 ano                                100 
    Realizace PD na využití prostoru u Márty                                                                        1 500    1 500                                                    ano      2019-20 

    Realizace PD na využití Jitřenky                                                                                                                1 000   1 000                           ano      2022-23  
 
4. Dopravní značení v obci  silnice 2.tř.                                      100 000                                                                                                       ano      2019                                                   

                                 Místní komunikace                           ano                                                 50                                                                   ano      2019   
 
5. Zřízení obchodu  v prostoru Márty                                                                                                                                                              ano      2020 

                                                             stavební část                  30 000                 630                                                                             
                                                              vybavení              ano                          10+400 
 

6. Opravy místních komunikací                                                                                              300       300       300      300      300                 ano     2019-24 
 
7. Legalizace úprav na lyžařského vleku  

                                                             osvětlení internet  ano                                                70 
8. Posílení zdroje pitné vody  podíl obce                                                                 200        200        200        
 

9. Sociální zázemí pro VPP v garážích                             ano                                  30                    
     Vybudovat přívod vody, kanalizace, stav.úpr.                                                                  400        400                                                       ano   2019 

10. Vyhlášku pro sjezdy z míst. komunikací  a fond                                                  50          20          20       20         20 

11. Zadat zpracování pasportizace místních komunikací                                          40 
                                                              domů                                                            50  

                                                              pozemků                                                      70  
 
 



                                                               

II.  čistá obec, příjemné místo  k životu, atraktivní součást Krušných hor 

 
                                                                                                                                                           780              3100      2300        2100        
                                                                                                                                                                 P ř e d p o k l á d a n é                                              záměr 
                                                                                                     Projek.dokum.     N á k l a d y   n a   r e a l i z a c i  tic.Kč  r o k       dotace   r o k 
                                                                            Záměr     zadaná           2019      2020    2021    2022   2023    2024            
 
 

1. Zajistit  vysekávaní cest a ploch , odstranění náletů                                           200          200       200        200    
    záměr zóny klidu(parku) před obchodem H&CH    
    bývalá betonárka a Horal                                          ano                                     80                                                                                  ano       2019        
    vybudování parkové úpravy                                                                                                 300       300       300                                      ano       2020 

2. Zpracovat PD k zázemí odpadové  hospodářství     ano                                     30 
     Zastřešit nádoby na tříděný odpad                                                                    200           200       200       100 
     Zpevnit plochy pro umístění popelnic                       ano                                                    100         50                                                   ano       2020 

3. Nákup malotraktoru pro sekání trávy                                                                  120  
    Výběr víceúčelového traktoru zimní, letní práce                                                               2 000                                                                ano      2019-20 
 

4. Odkanalizování dalš í části obce – 
    Provést analýzu a navrhnout lokality                         ano                                     50  
    Připravit postup realizace odkanalizování s PD        ano                                                     150   

    Vybudovat kanalizaci dle analýzy a PD                                                                                          1 500     1 500                                     ano    2020 
    Podíl obce na kontrole odkanalizování v obci 
 

5. Zabudovat dle PD ( záměru )  
    Turisticky zajímavá místa informačními tabulemi                                                                 100 
    Přivítacími tabulemi pro vjezd a výjezd z obce                                                      70 

 
6. Výběr míst pro dětská hřiště a fitnes prvky               ano                                       30 
    Vybudovat dětská hřiště a fitnes prvky                                                                                   50           50                                                  ano     2020      

                   
 
     

 

                         



 

III Sociální rozvoj obce, zvyšování aktivity občanů 

                                                                                               190          290        290      290    
                                                                                                                                                               P ř e d p o k l á d a n é                                              záměr 
                                                                                                     Projek.dokum.     N á k l a d y   n a   r e a l i z a c i  tic.Kč  r o k       dotace   r o k 
                                                                            Záměr     zadaná           2019      2020    2021    2022   2023    2024            
 
1. Provést průzkum potřeb a zájmu o sociální pomoc  
 
2. Vytvořit sociální fond pro pomoc potřebným                                                       50             50         50        50 

    zvážit vyhlášku, směrnici 
   připravit záměr zlepšení sociálních potřeb regionu  

3. Vytvořit fond pro podporu aktivit sdružení a skupin 
    K ocenění občanů obce za jejich úspěchy, práci pro obec 
   Vytvořit prostor pro jejich oceňování ( včetně fondu)                                              50              50            50        50 
 
4. Ve spolupráci s farářem připravovat aktivity pro věřící 
    a pomoc kostelu 
 
5. Finančně  morálně a medializací  vytvářet  podmínky 
    Plnění sportovních akcí                                                                                                  40              40           40         40 
    Plnění kulturních akcí                                                                                                     30              30           30         30 
    Plnění společenských akci a aktivit                                                                              20              20           20         20 
 
6. Připravit návrh na vytvoření motivačních pobídek pro 
   Řešení sociálních potřeb občanů v regionu , 
   získání mladých lékařů, učitelů do regionu 
   Podílet se vytvoření zásad pro granty nebo fondy v této oblasti                                            100          100       100   
                     

 

 



 

IV. Podíl občanů na správě obce, součinnost s obcemi Kraslicka 

                                                                                               60               60       60         60  
                                                                                                                                                               P ř e d p o k l á d a n é                                              záměr 
                                                                                                     Projek.dokum.     N á k l a d y   n a   r e a l i z a c i  tic.Kč  r o k       dotace   r o k 
                                                                            Záměr     zadaná           2019      2020    2021    2022   2023    2024            
1. Provést revizi stávajíc ích OZV,  
    k diskusi s občany předložit náměty pro OZV  
 

2. Zlepšovat internetové stránky obce , zajistit                                                       50           30          30         30            
    veřejné informování o činnosti ZO, komisí, výborů 
    napojení přes veřejné servery na KN, informace a  

    nabídky pozemků, zasíťování, dokumentů obce  
 
3. Z informací z ankety připravit otázky týkající se 

    Okrajových částí obce a samostatně je projednávat  
 
4. Organizovat jednou ročně anketu pro občany obce 

    besedu občanů s odborníky k vybraným tématům                                              10         10           10          10 
 
5. Zajistit při jednáních ZO kontrolu  

     Přijatých prioritních úkolů  
     hodnocení aktivity zastupitelů obce 
     

6. Prosazovat na spolku obcí účast zástupců kraje  
    poslanců, senátorů  k aktuálním otázkám            
 

 
 
 

      
 

 

 
 
 
 



 

E. KOMENTÁŘ  K PLÁNOVANÝM  PROJEKTŮM OBCE 

I. Obecní majetek , rozvoj infrastruktury 

1. MOSTY : Technický stav mostů byl odborně posouzen a prokázal nutnost oprav mostu Pod poštou a u areálu bývalého Chodos Chodov. PD zpracovávaná      

    projektantem Ing. D. Křemečkem bude předaná obci 02/2019 tak, aby bylo možné podat prostřednictvím firmy ABRI s.r.o. žádost o  dotaci na jejich       
    opravu do 28.2.2019. Provedení opravy mostu Pod poštou bude nutné provést i v případě, že nebude možné dotaci získat, nebo nebude z  důvodu termínu 
    možné o ni požádat Je třeba doložit pasport silnic přes mosty, obec zadala zpracování. Řešení opravy mostu u Chodosu Chodov  může byt přesunuto  

    v případě neschválení dotace na rok 2020.Dohadnuté náklady na opravu mostu Pod Poštou jsou 2  100 000 Kč,  na druhý most 1 200 000 Kč ( pro potřeby  
    zpracování rozpočtu obce na r. 2019).. Upřesnění vyplyne z PD  a výkazu výměr.  
2. OBECNÍ VODNÍ NÁDRŽ :V r. 2006 povodeň zničila náhon pro „ obecní rybník „, provizorně byl napojen ze Stříbrného potoka bez vědomí vodoprávních      

    orgánů. Nájemcem by přítok v r. 2018 odstraněn, obec objednala PD na revitalizaci vodní plochy dle územního plánu jako požární nádrž. Zpracovatel  PD  
    předlož dokumentaci  03/2019. Odhadnuté náklady jsou ve výši 750 000 Kč,( pro potřeby zpracování rozpočtu obce na r. 2019) budou upřesněny po  
    dodání PD. Oprava vodní nádrže je plánovaná na 2 až 3 roky ( čištění, řešení výskytu chráněného druhu raka ) Opravu vodní nádrže lze řešit žádostí o 

    dotaci v r. 2020, realizaci 2020-2023.  
3. POZEMEK MEZI PENZIONEM MÁRTY A BUDOVOU JITŘENKA je  Úřadu pro zastupování státu, obec dlouhodobě žádá o odkoupení, zatím je pozemek  
    pronajímán.    V prostoru se nachází bazén ve vlastnictví ČSAD Sokolov. Záměrem obce je odkoupení pozemku,  zrušení bazénu a zpracování záměru a  

    PD na využití plochy na volnočasové aktivity dět í a mládeže. Očekávané náklady na odkoupení  jsou ve výši 500 až 800 00 Kč, obec jedná o bezplatné  
    převedení části pozemku. Řešení využití pozemku bude připravováno k  žádosti o dotaci v r. 2019-20.  
4. V r. 2018 byla objednaná PD na DOPRAVNÍ ZNAČENÍ silnice 2.tř Kraslice, Bublava. Zpracovatel p.Dolejš dodá PD 03/2018 k  diskusi a upřesnění podle  

    požadavku občanů obce. Bude objednaná PD na dopravní značení místní komunikace zejména problémových úseků ( nepřehledných výj ezdů, zabudování 
    příkazových a zákazových značek pro zimní období k zajištění zimní údržby komunikací. Realizaci instalace dopravního značení lze zařadit k  dotačním  
    titulům údržby místní komunikace, v r. 2019-20.  

5. PRODEJNA V PENZIONU MÁRTY – je zpracovaná PD a vydáno stavební povolení platné do r. 2021 na stavební úpravy , je zadaná PD na vnitřní  
    vybavení obchodu, přepokládané náklady jsou 1 000 000 Kč. Realizace vybudování obchodu je podmíněna dosažením dotačních prostředků a závazného  
    zajištění provozovatel obchodu po dobu stanovenou dotací. Problematika bude postoupena veřejné diskusi s občany   

   Obec posoudí další úpravu prostor penzionu Márty, k  tomu zadá zpracování záměru s možnostmi zbudování sociálních bytů, místa pro spolky, sdružení aj.  
6. OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v r. 2016 a 2017 proběhla oprava místních komunikaci opravou svrchní části komunikace a vyčištění odvodňovací  
    rýhy, provedena oprava povrchu  balenou směsí a asfaltovým  postřikem . Oprava dalších částí místních komunikací, případně pl och bude provedena  

    asfaltovým postřikem a zásypem. Pro posouzení míst pro opravu je třeba zpracovat pasportizaci místních komunikací a dle této vybrat místa a termíny  
    oprav. Lze žádat o dotaci v r. 2020 a dalš ích letech. Součástí opravy místních komunikací bude určení a oprava ploch pro parkování v zimním období. 
7. LYŽAŘSKÝ VLEK – je v majetku obce, byly na něm provedeny úpravy, které nejsou obcí evidovány, provozovatel LV požaduje finanční vyrovnání od obce  

    za zhodnocení LV , právní stanovisko tento požadavek neakceptuje. V případě, že obec dohodou získá zhodnocený majetek bez požadovaného vyrovnání,  
    bude třeba zpracovat znalecký posudek ( odhad 20 až 50 tisíc Kč) k  zařazení zhodnoceného majetku do účetnictví obce.  
    Součástí provedených úprav na LV bylo vybudování osvětlení sjezdovky bez PD a schválení SU Kraslice, jehož součástí je světelný kabel, který používá  

    Společnost RETE s.r.o. k provozování internetu v obci. Firma RETE s.r.o  přislíbila aktivní podíl na legalizaci stavby, předpokládaný náklad obce je  
   15 tisíc Kč na stavební povolení a 20 tis. Kč na realizaci.  
8. POSÍLENÍ ZDROJE PITNÉ VODY – Sokolovská vodárenská s.r.o  provedla v r.2018  vrt na posílení zdroje, provádí se jeho vyhodnocení a příznivých  

    klimatických podmínkách napojení do vodovodního systému. Je schválena částka 3500 000 na řešení stavu vodárenským sdružením, obec bude  
    vyžadovat dalš í řešení k zajištění dodávek pitné vody ( dodávky z Kraslic, nádrže Horka aj. ) 
 



 

9. SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY z ÚP – obec připravuje záměr na vybudování sociálního zázemí, šátny, umývárnu, WC, v prostorách garáží pro 
    komplex budov. Bude objednaná PD na řešení stavu, odkanalizování, přívod vody a stavební práce. Náklady na PD v r. 2019 předpokládáme ve výši 
    55 tisíc Kč, realizaci v r. 2020-21 s náklady 120 000 až 200 000 Kč. Stavba odpovídá možnosti pro žádost o dotaci. 

10. SJEZDY Z MÍSTNÍ KOMUNIKACE na přilehlé pozemky nejsou řešeny žádnou normou, OZV. V  souvislosti s opravou sjezdu byla akceptovaná žádost  
     na finanční podporu ve výši 5 000 Kč. V rozpočtu obce byl k tomuto účelu zřízen fond a schváleny zásady , na základě kterých lze příspěvek poskytnout.  
     K řádnému řešení dalších potřeb je třeba posoudit vypracování OZV.  

11. PASPORT MAJETKU OBCE. Obec nemá zpracován pasport místních komunikací, budov, pozemků. Byl objednán pasport místních komunikací, dále  
     Musí být zpracován pasport budov a pozemků a zvážit pasport předmětů dlouhodobé spotřeby. Náklady na zpracování pasportu míst ních komunikací jsou  
     45 tis.Kč, předpokládané náklady na pasport domů 50 tis Kč a pozemků 70 tis Kč. 
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II. Čistá obec, příjemné místo k životu atraktivní součást Krušných hor 

1. VYSEKÁVÁNÍ CEST A PLOCH, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLETU na základě plánu každoročně provádět vysekávání trávy, náletů u cest a ploch v obci, 
    Vybrat úseky k výsadbě zeleně a trvalé údržbě stavu. Roční náklad je plánován ve výši 200 tis. Kč. K záměru zlepšení vz hledu obce, její centrální části 

    Bude vybudování parkové úpravy v prostoru před bývalým obchodem H&CH , bývalé restaurace Horal a po dořešení zázemí pro odpadové hospodářství  
    Prostor bývalé betonárky. Plochy budou osazeny zelení, lavičkami, lze je osvětlit nenáročným osvětlením, vybudovat grilovací prvky a posezení. Cíl je  
    dlouhodobý, jeho realizace výrazně zlepší vzhled obce. Lze řešit po zpracování dokumentace k  výsadbě dřevin, návrhem na vybudování laviček a dalších  
    prvků pro relaxaci a odpočinek. Obec bude jednat s majitelem bývalého obchodu s požadavkem na úpravu budovy v návaznosti na výstavbu 
    parkové úpravy. Náklady v první etapě plánuje obec ve výši 1000 000 s možností žádosti o dotaci. 
2. ODADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   V souvislosti s realizací parkové úpravy prostranství řešit umístění zázemí pro odpad ( kontejnerů, bio odpad  
     posypového materiálu aj.) Pokud se nenajde odpovídající prostor pro jeho přemístění, bud třeba provést úpravy, které prostor ukryjí  
     ( výsadba keřů stromů  oplocení ) a úpravou plochy se záměrem zlepšení vzhledu. Připravit zastřešení stávajících kontejnerů na tříděný  
    odpad, po výběru pozemků vybudovat zpevněné plochy pro popelnice v místech kam nemůže v zimních podmínkách technika zajet.   
3. Nakoupit MALOTRAKTOR pro zajištění úpravy rovných ploch, doposud udržovaných motorovými kosami s  víceúčelovým využitím,        
    plánovaný náklad 120 000 Kč.  
    Posoudit pořízení víceúčelového traktoru s využitím pro zimní údržbu, vysekávání, štěpkování, odvoz, včetně možnosti  
    sdružení prostředků a služeb pro více obcí, odhadovaný náklad obce 2 000 000 Kč v r. 2020, možnost dotace i na pracovníka.  
4. ODKANALIZOVÁNÍ DALŠÍCH ČÁSTÍ OBCE Na objednávku zpracovat analýzu možností s  návrh na společný kanál, přečerpávání nebo 
     Instalaci individuální čističky, připravit řešení včetně dotace v r. 2021-2023. Společně s provozovateli kanalizace připravit podklad pro 
    Kontrolu odkanalizovaní objektů vodoprávním orgánem a orgánem pro životní prostředí.  
5. OZNAČENÍ TURISTICKY ZAJÍMAVÝCH MÍST, VSTUPNÍ CEDULE. Označit zajímavá místa v obci, která charakterizují historii, zajímavosti 
    Přírodní, činnosti předků aj. informačními cedulemi – očekávaný náklad 100 tis. v  r. 2020-21. Vybrat a zabudovat uvítací cedule při vjezdu 
    ( případně výjezdu  )z obce s předpokládaným nákladem 70 tis Kč v r. 2019. Spolupracovat se sdružením měst a obcí regionu na zpracování 
    výhledu rozvoje turismu a popularizace oblasti.  
6.  DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, FITNESS PRVKY Provést s občany výběr míst pro vybudování bezúdržbových dětských hřišť nebo míst s fitness prvky, 
     Připravit PD v r. 2019 ( 30 tis Kč)  a provést realizaci v r. 2020 ( 100 tis. Kč )- lze žádat o dotaci po dodání podkladů. 
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III. Sociální rozvoj obce, zvyšování aktivity občanů 

1. Připravit PRŮZKUM POTŘEB OBČANŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI podle věku, zdravotního stavu, mobility, péči a pomoc rodiny, do zjištění  
   stavu zapojit členy ZO, komisí, další občany, kteří se budou na průzkumu chtít podílet. K posouzení stavu využít výsledků z  dotazníku z  
    března 2019.Projednat výsledky dotazníku na jednání ZO.  Náklady na schránky pro dotazník 5000 Kč v r. 2019, dále 3 tis. Kč ročně 
2. Připravit zásady pro využití FONDU PRO POTŘEBNÉ, roční limit 30 tis Kč 
3. Dokumentovat aktivity sdružení, spolků, jednotlivců v obci, k tomu využívat zpravodaj obce, připravit zásady pro využívání FONDU  
    PRO OCEŇOVÁNÍ SKUPIN A JEDNOTLIVCŮ a zorganizovat formu jejich ocenění. Roční náklady na fond 20 tis. Kč 
4. Rozvíjet spolupráci a POMOC VĚŘÍCÍM A S FARÁŘEM, pomáhat řešit materiální požadavky na chod a udržitelný stav kostela, roční  
    náklady 30 tis Kč 
5. Prohlubovat úroveň SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH a SPOLEČENSKÝCH aktivit, prosadit využití dotačních titulů na tyto činnosti, 
    v rozpočtu obce zahrnout 40 tis. Kč na sportovní akce, 30 tis. Kč na kulturní akce a 20 tis. na společenské akce. 
6. Zpracovat požadavky na REGIONÁLNÍ ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH POTŘEB, jejich rozšiřování, využívání pečovatelských služeb, senior taxi,  
    sociálních bytů, zlepšování zdravotní péče, motivační programy pro mladé lékaře, učitelů. V rozpočtu od r. 2020 ročně 100 tis. Kč 
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IV. Podíl občanů na správě obce, součinnost s obcemi v regionu Kraslicka 

 
1. Provést REVIZI  OZV (obecně závazných vyhlášek obce) z hlediska aktuálnosti, návaznosti na legislativní úpravy a použitelnosti.  
    Připravit veřejnou diskusi s občany na okruhy, které lze OZV řešit v obci. 
2. Trvale AKTUALIZOVAT OBECNÍ  INTERNETOVÉ STRÁNKY podle vzoru dobře fungujících obecních informačních systémů, veřejně    
    informovat o jednání ZO a přijatých  závěrech, poskytovat informace o činnosti komisí a výborů, prohlubovat přehledy o pozemcích, majetku     
    obce, záměrech. Vytvořit  blok pro    shromažďování námětů, připomínek, aktualizaci územního plánu .Náklady v  r. 2019 50 tis Kč, dále ročně  
    30 tis. Kč. 
3. Pravidelně projednávat problematiku OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ OBCE na ZO a zapojovat je do řešení.  
4. Organizovat ročně ANKETU k zjišťování názorů občanů. Vydávat čtvrtletně informační zpravodaj s informacemi o dění v obci,  
    připravovaných  činnostech, výsledcích jednotlivců, sdružení. Oceňovat úspěšné občany ve sportovní, kulturní, společenské aktivitě.  
5. V jednáních ZO uplatňovat KONTROLU PLŇENÍ PRIORITNÍCH CÍLU a hodnocení činnosti zastupitelů. 
6. Prosazovat v jednání sdružení měst a obcí regionu účast zastupitelů kraje, poslanců a senátorů k aktuálním otázkám. 
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