B.3 Opatření
Opatření jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a formulují
přístup k řešení jednotlivých témat na období 2019 – 2024.
1. Území
Programový cíl
Využití větrného podnebí pro výrobu elektrické
energie



Opatření
malé větrné elektrárny na obecních
budovách

2. Obyvatelstvo
Programový cíl
Podpora spolkové a zájmové činnosti





Opatření
spolupráce při organizaci a propagaci
finanční podpora
besedy a propagace




Opatření
turistické značení
zachování stávajících podmínek pro služby



Opatření
čištění odpadních vod - dolní konec

Zvýšení informovanosti o nebezpečnosti užívání
návykových látek a nástrah internetu
3. Hospodářství
Programový cíl
Podpora turistického ruchu
Udržení stávajících služeb

4. Infrastruktura
Programový cíl
Vyřešení čištění odpadních vod 100 %
Oprava 30 % komunikací, upravení 30%
nezpevněných komunikací




Zlepšení tlaku vody a obnova kanalizační
a vodovodní sítě 10 %



Zlepšení bezpečnosti dopravy 50 %
Veřejné osvětlení v nových lokalitách 100 %
Rekonstrukce rozvodných skříní k osvětlení




Vyřešení polních cest mimo své hranice 20 %
Úprava 20 % ploch veřejného prostranství





Zlepšení odpadového hospodářství 50 %




opravy výtluků a propadlých kanalizačních
vpustí
vybudování zpevněné komunikace Pasíčky,
Skopalíkovo pole, rozhledna, p.č. 379 a 641
postupná rekonstrukce kanalizace

údržba dopravního značení
vybudování veřejného osvětlení v lokalitě
k rozhledně a Záhumenice
Rekonstrukce rozvodných skříní k osvětlení
komunikace Pasíčky
demolice č.p. 25 a úprava veřejného
prostranství po demolici č.p.25
úprava parkoviště u KD
Vybudování sběrného místa vedle skladu OÚ



Zavedení systému MESOH

5. Vybavenost
Programový cíl
Hasičský sport
Rekonstrukce sportovního areáluna kulturně
sportovní areál








Podpora zřízení malé MŠ





Podpora kulturních, společenských
a sportovních akcí

Opatření
Rekonstrukce dráhy pro hasičský sport
Vybudování víceúčelového hřiště
Vybudování dětského hřiště
oplocení sportovního areálu
rekonstrukce požární nádrže u KD
Venkovní prostor pro setkávání občanů
v rámci bývalého sportovního areálu
zajištění administrativní agendy při zřízení
finanční podpora provozu
zlepšení informovanosti o pořádaných
akcích
finanční a jiná podpora
rekonstrukce opěrné zdi




Údržba kaple a navrácení jejího původního
vzhledu

6. Životní prostředí
Programový cíl
Vyřešení 20 % problematických ploch s erozí
půdy a velkých celků orné půdy





Zlepšení kvality ovzduší v důsledku špatného
vytápění RD 20 %
Zamezení větrné eroze





Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích





Mokřady

Opatření
vyřešení eroze půdy v lokalitě Pasíčky
remízky a zatravnění dle projektu
Komplexních pozemkových úprav
osvěta občanů
výzva k občanům k obnovení stromořadí a
krajinné zeleně
výsadba protierozní zeleně, větrolamy,
aleje podél cest
výsadba zeleně ve sportovně kulturním
areálu
výsadba zeleně na p.č. 57/1 a dle
možností na dalších plochách
realizace odpočinkové zóny s mokřady na
p.č. 777

7. Správa obce
Programový cíl
Územní plán obce Hostišová
Osvěta občanů

Opatření



Změna č. 1 ÚP
Osvěta v oblasti financí

Zajištění opatření pro případ krizových
situací





Osvěta o nebezpečí ve světě IT
zveřejnění povinných informací na webu obce
doplnění výbavy zásahové jednotky SDH

Zapojení občanů do péče o vzhled obce



Osvěta pomocí Hostišovských novin

