PROGRAM STRATEGICKÉHO ROZVOJE OBCE SUŠICE
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PROGRAM STRATEGICKÉHO ROZVOJE

OBCE

SUŠICE

MATERIÁL BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ANALÝZY STAVU SÍDLA A KRAJINY, SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH POTŘEB
OBYVATEL, ZPRACOVÁVANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, PROJEKTŮ A STUDIÍ. NA PRÁCI SE VÝRAZNOU
MĚROU PODÍLELO ZASTUPITELSTVO OBCE SUŠICE A JEHO KOMISE, BYLY VYUŽITY ZKUŠENOSTI I Z JINÝCH
REGIONŮ.

NÁVRH A DEFINITIVNÍ PODOBU DÍLA PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE.
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Úvod

Tento základní střednědobý koncepční rozvojový dokument se v souladu se zásadami trvale udržitelného
rozvoje snaží efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území obce.
Je dokumentem, který v návaznosti na platný územní plán obce Sušice a výsledky komunitního plánování
vytyčuje základní směry budoucího vývoje obce, přispívá k definování vize a hlavních prioritních
rozvojových oblastí, nalezení a správnému formulování specifických cílů rozvoje a předpokladů jejich
naplnění, k vytipování vhodných rozvojových projektů a navržení společných aktivit tak, aby obec mohla
uskutečňovat svá strategická rozhodnutí a záměry, byla schopna se úspěšně přizpůsobovat
ekonomickým změnám pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení a mohla efektivněji čerpat
finanční prostředky z různých vnějších dotačních titulů (Olomouckého kraje, ČR i EU).

Obec Sušice
2019
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poměrně rozsáhlé sady a zahrady, na které navazují místy souvislé plochy
trvalých travních porostů. Další trvalé travní porosty jsou významně
zastoupeny v údolí levostranného přítoku Libušky (pramenná oblast a
horní část toku) a na břehu Bečvy.

Obec Sušice se nachází asi 9 km východně od města Přerova. Její
katastrální rozloha je 484 ha. Patří mezi menší obce, žije zde 325
obyvatel. V obci se vyskytují převážně dva typy bydlení: bydlení
předměstského typu a vedle toho i tradiční venkovské bydlení, které je
kombinováno s výraznějším vlivem zemědělského hospodaření. V obci
není žádná plocha hromadného bydlení (bydlení v bytových domech).

Zastoupení lesů je nízké - s výjimkou porostů v údolí Libušky příslušejících
k rozsáhlému lesnímu komplexu pokrývajícímu prostor mezi Sušicemi
a Hlinskem - jde pouze o několik málo drobných izolovaných porostů.

Severovýchodně od obce se nachází bývalý mlýn a samota Kudlov.
Výrazným fenoménem krajiny Sušic je vedle starého ramene Bečvy
nazývaného Libuška (dle toku, který se do něj vlévá), též okraj nivy Bečvy,
kde na terénní hraně roste pás vlhkomilných dřevin (jasany, javory, lípy,
topoly). Pod hranou terasy v okraji nivy jsou podmáčená oka, zarostlá
rákosem, případně vrbami a jinými dřevinami.

Přírodní podmínky a životní prostředí
Sušíce se rozkládají na rozhraní Moravské brány (podcelek Bečevská
brána) a Podbeskydské pahorkatiny, podcelek Kelčská pahorkatina,
okrsek Tučínská pahorkatina. Krajina má ráz okrajových svahů mírné
pahorkatiny klesající do široké nivy Bečvy na severozápadě a zvedajících
se směrem jihovýchodním. Nejvyšším bodem je Přísahanec 333 m n. m.,
nejnižší je niva Bečvy 218 m n. m.

Důsledkem velkoplošného obhospodařování zemědělské půdy došlo
v krajině ke vzniku řady negativních jevů. K nejzávažnějším patří malá
prostupnost krajiny pro místní obyvatele, turisty i cykloturisty (nedostatek
polních cest), zrychlený odtok vody spojený s rozvojem půdní eroze
v jihovýchodní části katastru, celková nadměrné obohacení půd živinami
spojené se šířením plevelů, regulace všech vodních toků, větrná eroze
zejména na pozemcích orné půdy v nivě Bečvy, velmi nízký podíl
ekologicky a esteticky významné vegetace v krajině.

Celé území se nachází v teplé klimatické oblasti s průměrnou roční
teplotou 8,6 °C. Nejteplejším měsícem je červenec, nejchladnějším leden.
Teplotní průměr za měsíce duben až září je 15,1 °C. Roční úhrn srážek je
v průměru 654 mm. Nejvíce srážek bývá obvykle v červenci, nejméně
v březnu.

Přestože na území Sušic není evidován žádný významnější stacionární
zdroj znečištění ovzduší, rodinné domky v obci jsou vytápěny plynem,
zemědělská farma elektrickými přímotopy a pevnými palivy, podle
posledního sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí (Věstník MŽP, prosinec 2004) se Sušice nachází v oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 8612002 Sb. o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů a nařízení vlády
č. 35012002, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Na území obce dochází
k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí na 100 % území
(PMIO).

Celý katastr Sušic je součástí povodí Bečvy. Většina území je
odvodňována přímo Bečvou, Dalším významným tokem je Libuška, která
pramení ve východní části katastru Hlinsko, protéká při severovýchodní
hranici katastru Sušic přes samotu Kudlov a zvodňuje staré rameno Bečvy.
Jižní a jihozápadní část katastru je odvodňována tokem Libuše,
pramenícím v území Pavlovic a sledujícím jižní a jihozápadní hranici
katastru Sušic. Naprosto odpřírodněný a vypřímený tok Libuše se pak
vlévá v radslavském katastru do Bečvy.
Území má charakter kulturní krajiny, jejíž ráz určuje široká niva Bečvy a
zvlněný reliéf Tučínské pahorkatiny. Významné je převažující zemědělské
využití s rozsáhlými hony orné půdy. Vlastní zastavěné území obce je
situované na okraji nivy Bečvy. Zástavbu obce bezprostředně obklopují
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Průřez historií a současností obce

• Sušická lípa - památný strom
• kulometné hnízdo z 2. světové války
Velmi zajímavé jsou tři dochované objekty venkovské architektury
s typických pálených cihel a zajímavý „selský emblém" na statku na návsi.

Sušice patří k nejstarším obcím v okrese. První zprávy o ní pocházejí
z roku 1078, kdy ji olomoucký kníže Ota I. daroval nově založenému
klášteru Hradisko. Roku 1376 jí vlastnil vladyka Ješek Hromada ze Sušic.
Po 16 letech ji prodal markraběti Joštovi a ten ji posléze prodal Olomoucké
kapitule. Během historie několikrát požár zničil velkou část obce, takže
nejstarší dochovaná zástavba spadá do konce 19. století. Součástí obce je
osada Kudlov s bývalým mlýnem, jako pozůstatek zaniklé vsi Kudlovice.
V roce 1897 byla postavena budova Obecné školy, výuka v ní probíhala
do konce 70. let minulého století, pak byla zrušena kvůli nedostatku žáků.
Nyní ji využívá Mateřská škola. Školní (obecní) jídelna v přístavbě slouží
nejen dětem, ale i seniorům a ostatním strávníkům. V budově obecního
úřadu je také tělocvična využívaná pro děti MŠ a ke cvičení Sokola Sušice.
V roce 1912 byla obec elektrifikována, roku 1929 byl v celé obci
vybudován vodovod sloužící dodnes. Roku 1935 byla zbořena stávající
nevelká zvonice a postavena kaple, která je zasvěcena Navštívení Panny
Marie. V roce 1992 byly na její věž umístěny dva nové zvony. Za
posledních 20 let byla provedena plynofikace obce, vybudována čistírna
odpadních vod, upraveny vjezdy do domů, osázena náves, zpracován
územní plán obce, provedeny opravy budov v majetku obce (Mateřská
škola, požární zbrojnice, Dům zahrádkářů, autobusové čekárny…),
obnoven Masarykův sad, dětské hřiště kulometné hnízdo z konce II. sv.
války a další.

Spolkový život, kultura, sport a rekreace
Spolkový život má v obci dlouhou tradici.

Památky a zajímavosti v obci

Sokol byl založen v roce 1913 a po přestávkách vynucených totalitními
režimy opět existuje jako velmi aktivní sdružení organizující nejen
sportovní život v obci.

Na území obce se nacházejí památky místního významu, na které se sice
nevztahuje ochrana podle zákona o státní památkové péči, avšak dotvářejí
kulturní obraz obce a jejich zachování je významné pro duchovní
kontinuitu obce.
Jde o tyto objekty:
• kaple navštíveni panny Marie
• socha P. Marie Hostýnské
• památník Rudé armády
• kamenný kříž na Kunové z roku 1896
• socha Sv. Antonína Paduánského
• památník obětem 1. světové války

Do 60. let 20. století v obci existoval amatérský divadelní soubor
a národopisný soubor. Jejich činnost se však dosud nepodařilo obnovit.
Myslivecké sdružení má v obci tradici rovněž dlouhodobou, prakticky se
datuje od roku 1908.
Český zahrádkářský svaz, založený v roce 1957, se věnuje zejména
osvětové a vzdělávací činnosti. V Zahrádkářském domě, který je
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Dále v obci fungují dvě hudební kapely, známější je dechová kapela
Moravská veselka, kterou znají příznivci tohoto žánru i v zahraničí.

ve vlastnictví obce, je moštárna a povidlárna, společenský sál a další
prostory k setkávání.

Kulturně společenský život obce je relativně (vzhledem k velikosti obce)
bohatý. V obci se konají plesy, hody, masopust, velikonoční klepání. Od
roku 2000 se pořádá tarokářský turnaj „Sušický pagáť', který již přerostl
hranice okresu. Jako člen mikroregionu Pobečví a MAS Moravská Brána
hostí obec ostatní členy na různých akcích – Hry bez Hranic, Dožínky…
Rovněž sportovní příležitosti jsou pestré. Hraje se kopaná, tenis, odbíjená,
nohejbal, hokej. Sokol pořádá turnaje v malé kopané volejbale a v tenise.
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Dobrovolný hasičský sbor byl založen roku 1929 a patří k významným
a aktivním spolkům v obci. Kromě svých povinností plynoucích ze zákona
se věnuje i organizování společenských akcí. Sbor dobrovolných hasičů
využívá obecní požární zbrojnice s klubovnou.

Vybavenost obce
Obec má velmi kvalitní technickou vybavenost. Je tu vybudován
vodovod (zbudován 1929, rekonstrukce 1997). Voda je získávána ze dvou
zdrojů - prameniště „Olšiny" (odtud je voda čerpána do vodojemu
„Kunovy") a záložního prameniště „Komárovy" (odkud je voda
dopravována do vodojemu gravitačně). Z vodojemu je pak obec Sušice
zásobována gravitačním vodovodem.

V katastru obce je v současné době vybudována cyklistická stezka podél
Bečvy, která je zařazena do nadregionální sítě cyklostezek. Dále je
navržena nadregionální cyklotrasa Oldřichov - Sušice - Radslavice. Dle
generelu cykloturistických tras prochází obcí cyklotrasa Nové Dvory Sušice - Radslavice.

V obci je jednotná kanalizace, která odvádí odpadní vody splaškové
i srážkové, částečně i vody z nezastavěného území obce a tyto jsou po
vyčištění odváděny do místní vodoteče. Čistírna odpadních vod je z roku
1995, z některých domů jsou splaškové odpadní vody svedeny do
bezodtokových jímek na vyvážení a v časových intervalech jsou vyváženy‚
u některých budov jsou vybudovány septiky a přepady ze septiků jsou
napojeny do kanalizace.
Roku 1997 byl zaveden do obce plyn, na který je napojena většina
domácností.
Obec je plně telefonizována a kapacita sítě plně postačuje stávajícím i
návrhovým potřebám obce.
Místní rozhlas je v obci ve vyhovujícím stavu. Rozhlasová ústředna je
umístěna v budově obecního úřadu. Po obci je rozveden vzdušným
vedením na sloupech spolu s vedením NN.
V obci je kabelová televize, s umožněním připojení na internet.
K občanské vybavenosti patří:
• obecní úřad
• mateřská škola s tělocvičnou školní kuchyní a jídelnou, kde se vaří pro
MŠ, seniory a jiné strávníky
• sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, tenisovými kurty, sociálním
zázemím, občerstvením a malým dětským hřištěm s průlezkami (v zimě
slouží hřiště jako kluziště)
• hasičská zbrojnice s klubovnou a zkušebnou Moravské Veselky
• Dům zahrádkářů s víceúčelovým sálem, kuchyní, sociálním zařízením,
kanceláří, výkupnou ovoce, moštárnou a povidlárnou a místní knihovnou
• kaple Navštívení Panny Marie
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Program obnovy venkova
Ostatní vybavenost je v blízkém okolí: pošta v Radslavicích, Základní
škola v Pavlovicích a Radslavicích, případně jezdí děti do Přerova,
Praktický lékař v Pavlovicích, poradna pro matky v Pavlovicích
a Radslavicích. Nejbližší domov důchodců je v Pavlovicích, kostel a hřbitov
v Pavlovicích, koupaliště v Radslavicích.

Obec se zapojila do programu obnovy venkova v roce 1992 a realizovala
v jeho rámci následující akce:
Výstavba šaten na hřišti 2002
Oprava povrchu hřiště 2003
Rekonstrukce vjezdů přes chodníky 2004
Zhotovení územního plánu obce 2005
Oprava a rekonstrukce chodníků v obci 2008
Vybudování cyklostezky do Radslavic 2013
Vybudování dětských hracích prvků v ploše veřejné zeleně 2015

Z komerčních služeb jsou zde obchod se smíšeným zbožím, dřevovýroba
Hradil, stolařství Přikryl, stolařství Vymazal, zednictví Lukáš a kovovýroba
Konupčík.
Zemědělskou půdu obhospodařuje firma Moravská zemědělská a.s.
Prosenice (320 ha v obci, farma v současné době bez živočišné výroby).

Programové dokumenty
Studie strategického rozvoje zpracovaná pro mikroregion Pobečví
Generel územního systému ekologické stability
PRUOK - Program rozvoje území Olomouckého kraje
Urbanistická studie Sušice, S-projekt Zlín a.s., 1996
Územní plán obce Sušice 2008
Změna územního plánu obce Sušice č. 1 2010

Majetek obce
Budova obecního úřadu - bývalá obecní škola dnes slouží jako budova
obecního úřadu a mateřská škola
Budova kuchyně a jídelny navazuje na budovu mateřské školy
Hasičská zbrojnice s klubovnou SDH a zkušebnou Moravské Veselky
Dům zahrádkářů s víceúčelovým sálem, kuchyní, sociálním zařízením,
kanceláří, výkupnou ovoce, moštárnou a povidlárnou a místní knihovnou
Prodejna smíšeného zboží
Požární nádrž
Plochy zeleně v centu obce
Sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, tenisovými kurty, sociálním
zázemím, občerstvením a malým dětským hřištěm s průlezkami
Kaple z roku 1935 zasvěcená Navštívení Panny Marie
Pomník padlých z 1. světové války
Pomník Osvobození obce Rudou armádou
Kříž na Kunové z roku 1869
Socha P. Marie Svatohostýnské v horní části obce
Socha sv. Antonína u Čistírny odpadních vod
Pozemky plnící funkci lesa (1,6 ha)
Vodní nádrž přírodní
Vodní tok

POV v jehož rámci se stanovily následující úkoly:
Již splněné:











8

Výstavba šaten na hřišti 2002
Oprava povrchu hřiště 2003
Rekonstrukce vjezdů přes chodníky 2004
Zhotovení územního plánu obce 2005
Oprava a rekonstrukce chodníků v obci 2008
Vybudování cyklostezky do Radslavic 2013
Vybudování dětských hracích prvků v ploše veřejné zeleně 2015
Stavební úpravy a výměna oken na budově MŠ 2016
Rekonstrukce a vybavení Masarykova sadu 2018
Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží I. etapa 2015-2017

Plánované:

Obec je součástí mikroregionu Pobečví, který byl založen v roce 1998.
Mikroregion má zpracovaný strategický rozvojový dokument, který je
základem střednědobého hospodářsko-společenského rozvoje celého
mikroregionu. Územní rozvoj obce se dále řídí Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Moravská Brána, Územním plánem
velkého územního celku Olomoucké aglomerace, Strategií území
správního obvodu ORP Přerov. K jednotlivým rozvojovým záměrům obce
se zpracovávají potřebné územně plánovací podklady, studie a projektová
dokumentace.

1. Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů (výkup pozemků,
sítě)
2. Rekonstrukce nevyužitých prostor k uskladnění potřeb pro
společenské a sportovní aktivity
3. Revitalizace ploch zeleně v obci a zachování původních odrůd
ovocných stromů
4. Výsadba rekreační krajinné zeleně v návaznosti na plánovanou
plochu rybníka
5. Zprovoznění záložního vodního zdroje Komárov včetně přívodního
řadu do vodojemu
6. Rozšíření a modernizace sportovního areálu
7. Stavební úpravy a zateplení budovy MŠ
8. Vybudování sběrného dvora
9. Dovybavení školní kuchyně
10. Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží II. etapa
11. Zbudování parkovacích stání před prodejnou smíšeného zboží,
u Domu zahrádkářů a rozšíření parkoviště u sportoviště
12. Zbudování účelové komunikace v severovýchodní části obce pro
zpřístupnění prameniště vodního zdroje Olšiny
13. Protipovodňová opatření na Libušce v osadě Kudlov
14. Vybudování vodní plochy při okraji nivy Bečvy
15. Vybudování smíšené stezky do Oldřichova
16. Oprava požární nádrže
17. Výsadba remízu na bývalé skládce
18. Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod
19. Rekonstrukce a opravy místních a účelových komunikací
Územně plánovací dokumentace
V roce 2008 vydalo zastupitelstvo obce opatřením obecné povahy Územní
plán obce Sušice. Změna územního plánu byla vypracována a schválena
v roce 2010.

Územně plánovací podklady
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STRATEGICKÝ ZÁMĚR OBCE SUŠICE
Strategickým záměrem obce je její všestranný rozvoj, při využití, rozvíjení a zlepšování kvalit jejího životního a obytného
prostředí.
Způsoby dosažení záměru
Jednotlivé způsoby vedoucí k dosažení strategického záměru vycházejí důsledně ze zpracované SWOT analýzy a zahrnují
všechny body části O - Příležitosti (možnosti). Jednotlivé rozvojové programy se vzájemně ovlivňují. Program pro zlepšení
demografické skladby obyvatel (udržitelný rozvoj obce) je podporován programy rozvoje občanské vybavenosti, podnikání, zlepšení
ekologie krajiny i programem podpory turistického ruchu.

ROZVOJOVÉ PROGRAMY OBCE
1. Program pro zlepšení demografické skladby obyvatelstva
Obec Sušice se nachází v blízkosti města Přerova. Lze proto předpokládat v rámci suburbanizace zvýšený zájem mladých rodin
o bydlení na venkově, za předpokladu odpovídajících stavebních ploch a občanské vybavenosti na dostatečné úrovni.
Cíl programu
Zajistit příliv mladých rodin v rámci výstavby lokalit rodinných domků
Předměty programu:
Podpora bydlení:
Podprogram:
Akce 1:

Zainvestování lokality bydlení - komunikace a inženýrské sítě

Výstavba komunikací a inženýrských sítí pro lokalitu bydlení
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Předměty programu:
Zvýšení úrovně technické a občanské vybavenosti a služeb jako rozhodujících faktorů pro zájem o bydlení
Podprogram:

Podpora rozvoje služeb

Umožňovat rozvoj služeb v obecních objektech nebo na obecních pozemcích
Akce 10: Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží - II. etapa
Podprogram: podpora rozvoje občanské vybavenosti
Rozvíjet a zkvalitňovat občanskou vybavenost s důrazem na kulturu, společenský život a sport
Akce 2

Rekonstrukce nevyužitých prostor k uskladnění potřeb pro společenské a sportovní aktivity - Klubovna

Akce 6:

Rozšíření a modernizace sportovního areálu

Akce 7:

Stavební úpravy a zateplení budovy MŠ

Akce 9:

Dovybavení kuchyně obecního úřadu

Podprogram: podpora rozvoje technické vybavenosti
Akce 5:

Zprovoznění záložního vodního zdroje Komárov

Akce 8:

Vybudování sběrného dvora

Akce 11:

Výstavba parkovacích stání u objektů občanské vybavenosti

Akce 12:

Vybudování přístupové komunikace k vodnímu zdroji a úpravně vody Olšiny

Akce 13:

Vodohospodářská opatření na Libušce v osadě Kudlov

Akce 16:

Oprava požární nádrže

Akce 18:

Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod

Akce 19:

Rekonstrukce a opravy místních a účelových komunikací
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2. Program pro rozvoi drobného a středního podnikání
Cíl programu:
Zajistit zvýšení počtu firem v území, zvýšení pracovních příležitostí.
Předmět programu:
Příprava podmínek pro podnikání
Akce: zhotovení a schválení územního plánu obce s navrženými lokalitami určenými pro podnikání
3. Program pro zlepšení estetiky krajiny a obce, zvýšení ekologické stability, podpora trvale udržitelného rozvoje území
Obec se nachází v typické zemědělské intenzivně využívané krajině s nízkým zastoupením přírodě blízkých prvků.
Cíl programu:
Zajistit vyšší kvalitu životního a obytného prostředí
Předmět programu:
Úprava veřejných prostranství v obci
Akce 3:

Revitalizace ploch zeleně v obci a zachování původních odrůd ovocných stromů

Akce 4:

Výsadba rekreační krajinné zeleně u navrhované vodní plochy v nivě Bečvy

Předmět programu:
Zlepšení estetiky a ekologické stability krajiny
Podprogram:

Zlepšovat kvalitu vody v tocích a retencí vody v území

Akce 14:

Vybudování vodní plochy na okraji nivy Bečvy

Akce 13:

Vodohospodářská opatření na Libušce
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Podprogram:

Zkvalitnění ekologické stability krajiny

Akce 4:

Výsadba rekreační krajinné zeleně u navrhované vodní plochy v nivě Bečvy

Akce 17:

Výsadba listnatého remízu na bývalé skládce

4. Program obnovy občanské společnosti a vzdělávání
Obnova občanské společnosti probíhá nepřetržitě již od devadesátých let. Jedná se o dlouhodobý proces vyžadující trvalou
kultivaci.
Cíl programu:
Podporovat obnovu a rozvoj občanské společnosti, rozvíjet ochranu a péči o dědictví venkova cílenou výchovou i konkrétními
akcemi.
Předmět programu:
Podpora spolkové činnosti
Podprogram: podpora stávajících spolků na vesnici (Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení,
Zahrádkářský svaz)
Podporogram: založení nových spolků
Akce: Založit okrašlovací spolek Sušice
Předmět programu:
Podpora občanského vzdělávání
Akce, dlouhodobý výhled: Ve spolupráci s obyvateli obce a rodáky uspořádat výstavu o minulosti obce, vývoji krajiny,
hospodaření a řemeslech, lidové architektuře, významných osobnostech, zvycích, krojích,
zvykoslovných předmětech, spolcích, připravit k vydání publikaci o historii obce apod.
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Předmět programu:
Obnova a údržba kulturního dědictví
Akce 3:

Revitalizace ploch zeleně v obci a zachování původních odrůd ovocných stromů
Průběžná péče o místní památky a venkovskou architekturu

5. Program pro realizaci turistiky a turistických produktů
Obec se nachází v zázemí města Přerova a její území je vhodné pro cykloturistiku. Cyklistické trasy z města Přerova jsou vedeny
převážně po silnicích.
Cíl programu:
Podpořit zájem o krátkodobou rekreaci v obci, zvýšit rentabilitu služeb.
Předmět programu:
Podporovat rozvoj příměstské turistiky a cykloturistiky, budovat cyklostezky propojující Sušice s okolními obcemi
Zaměřit se na dobudování sportovních ploch a jejich vybavenosti, rozšířit nabídku sportovních možností
Akce 6: Rozšíření a modernizace sportovního areálu
Akce 4: Budování rekreační krajinné zeleně u okraje nivy Bečvy
Akce 11: Budování parkovišť u hřiště a objektů občanské vybavenosti
Akce14: Budování vodní nádrže u okraje nivy Bečvy
Akce 15: Vybudování smíšené stezky Sušice - Oldřichov
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Dlouhodobý výhled: zlepšovat estetiku obce a krajiny úpravou vstupů do obce, budováním drobných parkových ploch, výstavbou
drobných objektů (památníky, pomníky, umělecká díla), úpravou okolí stávajících drobných staveb v krajině, péčí o objekty lidového
stavitelství.
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KARTY JEDNOTLIVÝCH AKCÍ PROGRAMU
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů

lokalizace stavby:

Při silnici na Radslavice – jihozápadní okraj obce

odhad nákladů:

50 mil. Kč

doba realizace:

2021-2025

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace, podíl stavebníků

číslo listu akce

charakter akce:

1

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o zainvestování dvou na sebe navazujících lokalit pro výstavbu rodinných domků na
ploše 1,42 ha pro 10 rodinných domků a 0,75 ha pro 7 rodinných domků.
Investice bude spočívat ve výkupu pozemků, vybudování obslužné komunikace, položení
vodovodního řadu, rozvodu plynu, elektřiny, kanalizace.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
Vykoupit pozemky
• zajistit projektovou dokumentaci (urbanistickou studii, projekt pro územní rozhodnutí, projekt
pro stavební povolení)
• zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• nabídka ploch pro bydlení
• zlepšení demografické situace v obci přílivem mladých rodin

nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Rekonstrukce nevyužitých prostor k uskladnění potřeb

číslo listu akce

2

pro společenské a sportovní aktivity
lokalizace stavby:

Střed obce

odhad nákladů:

300 tis. Kč

doba realizace:

2020-2021

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace, podíl práce občanů

charakter akce:

neinvestice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o opravu budovy, která sloužila jako mlékárna, ubytovna a nyní jako klubovna
mládeže.
Oprava bude spočívat ve výměně oken, podlahy, elektrických rozvodů, vodoinstalací,
zbudování vytápění, nových omítek.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajistit projektovou dokumentaci (projekt pro stavební povolení)
• zajistit stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zlepšení občanské vybavenosti
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Revitalizace ploch zeleně v obci a zachování původních

číslo listu akce

3

odrůd ovocných stromů
lokalizace stavby:

Při silnici na Pavlovice jihovýchodní okraj obce, náves obce

odhad nákladů:

400 tis. Kč

doba realizace:

2017 - 2018

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace, podíl práce občanů

charakter akce:

neinvestice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o rekonstrukci obecní plochy zeleně založené v roce 1938 jako tak zvaný
Masarykův sad k 20. výročí vzniku republiky. Úprava sadu bude spočívat v opravě vstupu,
ve vybudování laviček, výsadbě listnatých dřevin, převážně domácího původu, zbudováni
parkových pěšin a přístřešku (altánu). Úprava bude realizována k 100. výročí vzniku ČSR.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajistit jednoduchou projektovou dokumentaci
• provést oznámení stavby, zajistit finanční zdroje
• slavnostně otevřít obnovený sad za účasti místních spolků, sušických rodáků a významných
osobností kulturního a politického života
přínosy realizace:
• zlepšení vzhledu obce při vstupu od Pavlovic
• vybudování nové plochy zeleně
• vytvoření místa pro setkávání obyvatel - podpora místní komunity
• příležitost k oslavě - podpora občanské společnosti
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Rekreační zeleň v nivě Bečvy

lokalizace stavby:

Při okraji nivy Bečvy, severovýchodně od obce

odhad nákladů:

400 tis. Kč

doba realizace:

2022

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace, podíl práce občanů

číslo listu akce

charakter akce:

4

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o vybudování rekreační krajinné zeleně v nivě Bečvy v návaznosti na navrhovanou
obecní vodní plochu. Úprava bude spočívat ve výsadbě listnatých dřevin výhradně domácího
původu odpovídajících nivními stanovišti, vybudováni laviček a přístřešku (altánu).
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• vykoupit pozemky
• požádat o územní rozhodnutí a stavební povoleni
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zlepšení ekologické stability území
• vybudování nové plochy zeleně v nivě
• vytvoření místa pro rekreaci a oddych v bezprostřední blízkosti obce

25

nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Zprovoznění záložního vodního zdroje Komárov

lokalizace stavby:

Při silnici na Pavlovice jihovýchodní okraj obce

odhad nákladů:

500 tis. Kč

doba realizace:

2023

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

5

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o vybudování nového potrubí z vodního zdroje Komárov k vodojemu v celkové
délce 500 m. Potrubí prochází přes soukromý pozemek a je v současné době nefunkční.
Nové potrubí bude třeba vést jinou trasou.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajistit projektovou dokumentaci
• provést dohodu s vlastníky pozemků, přes které bude nový přívod procházet
• požádat o povolení stavby
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zlepšení zásobováni obce pitnou vodou
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Rozšíření a modernizace sportovního areálu

lokalizace stavby:

západně od stávajícího sportovního areálu

odhad nákladů:

900 tis. Kč

doba realizace:

2018-2020

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace, podíl práce občanů

číslo listu akce

charakter akce:

6

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o modernizaci stávajícího hřiště a vybudování nového hřiště v návaznosti na
stávající víceúčelové hřiště v rámci sportovního areálu. Pozemek je obecní.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajistit jednoduchou projektovou dokumentaci (vzorový řez s rozpočtem)
• provést oznámení stavby
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zlepšení občanské vybavenosti
• rozšíření sportovních možností
• zvýšení přitažlivosti obce pro mladé lidi a rodiny s dětmi a tím podpořit demografický rozvoje
obce
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Stavební úpravy a zateplení budovy Mateřské školy

lokalizace stavby:

Historické jádro obce - budova Mateřské školy

odhad nákladů:

900 tis. Kč

doba realizace:

2015-2016

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

7

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Budova slouží jako sídlo Mateřské školy s kuchyní a jídelnou pro děti ze Sušic i okolních obcí.
Dále zde má sídlo obecní úřad a v budově se nachází i byt zaměstnance Mateřské školy.
Záměr předpokládá stavební úpravy pro zajištění úspor energií spočívající především
v zateplení severní strany budovy a výměně oken a dveří na celém objektu.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• vypracování záměru energetických úspor budovy s ohledem na historickou hodnotu fasády
• zajištění finančních zdrojů
• optimalizace nabídky
přínosy realizace:
• zajištění úspor při vytápění budovy
• výměna nevyhovujících a opotřebovaných výplní stavebních otvorů
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Vybudování nového sběrného dvora

lokalizace stavby:

v severozápadní části obce

odhad nákladů:

900 tis. Kč

doba realizace:

2021-2024

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

8

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se vybudování nového sběrného dvora. Projekt spočívá ve vybudování zpevněných
ploch pro umístění nádob, kontejnerů a boxů umožňujících třídění různých druhů odpadů a
zamezení přístupu neoprávněným osobám.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zvýšení úrovně občanské vybavenosti
• snížení ekologické zátěže
• zkvalitnění systému nakládání s odpady
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Dovybavení obecní kuchyně

lokalizace stavby:

Historické jádro obce - v budově navazující na Mateřskou školu

odhad nákladů:

100 tis. Kč

doba realizace:

2015

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

9

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Obecní jídelna vaří obědy pro děti v mateřské škole, seniory, podnikatele a zaměstnance
v obci (závodní stravování) i pro majitele rekreačních chat. Záměr předpokládá nákup
vybavení kuchyně kuchyňskými stroji a zařízeními jako úsporu ruční práce s podmínkou
zvýšení kapacity kuchyně.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• vypracování záměru vybavení kuchyně a jeho schválení zastupitelstvem
• zajištění finančních zdrojů
• optimalizace nabídky
přínosy realizace:
• zlepšení úrovně přípravy pokrmů ve školní kuchyni
• zvýšení kapacity školní kuchyně
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží – II. etapa

lokalizace stavby:

v jihozápadní části obce

odhad nákladů:

1 mil. Kč

doba realizace:

2019-2020

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

10

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o generální opravu budovy a částečnou rekonstrukci prodejny smíšeného zboží.
Projekt spočívá v opravě střechy, výměně oken, dveří, okapů.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zvýšení úrovně občanské vybavenosti
• energetické úspory
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Parkoviště v obci

lokalizace stavby:

v jihozápadní části obce

odhad nákladů:

155 tis. Kč

doba realizace:

2022-2023

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

11

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se výstavbu a doplnění parkovišť u Domu zahrádkářů (7 stání), u sportoviště (5 nových
stání), hasičské zbrojnice (1 stání).
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajistit projektovou dokumentaci
• stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zvýšení úrovně občanské vybavenosti doplněné parkovišti
• zvýšení bezpečnosti dopravy
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Výstavba komunikace k vodnímu zdroji Olšiny

lokalizace stavby:

v severní části obce

odhad nákladů:

100 tis. Kč

doba realizace:

2019-2020

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

12

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o zbudování obslužné komunikace k obecní studni - prameniště Olšiny - nutné pro
snadnější přistup mechanizace. Voda v tomto vydatném vodním zdroji obsahuje velké
množství dusičnanů, a proto je třeba ji chemicky upravovat Pro manipulaci s materiálem a pro
obsluhu není k úpravně regulérní přístup, jezdí se po soukromé louce. Projekt bude spočívat
ve vykoupení potřebného pozemku a vybudování zpevněné cesty.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• vykoupit potřebný pozemek
• požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízeni na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• umožnění přístupu k vodnímu zdroji
• snazší obsluha a manipulace s materiálem potřebným pro zajištění chodu úpravny vody
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Protipovodňová opatření na Libušce v osadě Kudlov

lokalizace stavby:

Kudlov

odhad nákladů:

2,5 mil. Kč

doba realizace:

2022-2025

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

13

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o vodohospodářská opatření na středním toku říčky Libušky, která by měla ochránit
osadu Kudlov a bývalý mlýn před přívalovými vodami. Říčka Libuška pramení mezi Kladníky
a Hlinskem, protéká obcí Hlinsko, dále teče přes osadu Kudlov do Oldřichova, kde se vlévá
do starého ramene Bečvy.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• vypracovat projektovou dokumentaci
• vykoupit potřebný pozemek
• požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• tlumení povodňové vlny na Libušce
• ochrana objektů osady Kudlov před povodní
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Vodní nádrž Olšiny

lokalizace stavby:

Při okraji nivy Bečvy, severovýchodně od obce

odhad nákladů:

1 230 tis. Kč

doba realizace:

2024

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

14

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o vybudování vodní nádrže na podmáčených pozemcích v nivě Bečvy v návaznosti
na zastavěné území obce. Rybník bude napájen přepadem ze studny, odtékající voda bude
odváděna samostatným potrubím pod ČOV a odtud společně s čištěnými vodami do
recipientu (Bečvy).
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajistit projektovou dokumentaci
• vykoupit pozemky
• požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zlepšení ekologické stability území
• vybudování nové přírodě blízké vodní plochy v nivě
• vytvoření místa pro rekreaci a oddych v bezprostřední blízkosti obce
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Smíšená stezka Sušice - Oldřichov

lokalizace stavby:

Pozemky severně od státní silnice Sušice - Oldřichov

odhad nákladů:

2 mil. Kč

doba realizace:

2022-2023

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace, podíl práce občanů

číslo listu akce

charakter akce:

15

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Cyklostezka o šířce 3 m bude vedená mezi obcemi Sušice Oldřichov po dnešních pozemcích
orné půdy a polních cestách. Stávající silnice je zatížena nákladní dopravou do lomu Podhůra
a neskýtá bezpečný pohyb cyklistům. Stezka bude budována ve spolupráci obcí Sušice a
Oldřichov. Úsek na katastru obce Sušice činí cca 1 600 m. Na zbudování stezky je třeba
vykoupit pozemky.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajištění finančních zdrojů
• výběrové řízení na dodavatele
• zajištění stavebního dozoru
přínosy realizace:
• zlepšení občanské vybavenosti
• rozšíření sportovních možností
• zvýšení přitažlivosti obce pro mladé lidi a rodiny s dětmi a tím podpořit demografický rozvoje
obce
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Oprava požární nádrže

lokalizace stavby:

v jihozápadní části obce

odhad nákladů:

50 tis. Kč

doba realizace:

2021

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace, práce občanů

číslo listu akce

charakter akce:

16

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o opravu stávající požární nádrže, která je značně zchátralá. Úprava bude spočívat
ve vyčištění, opravení stěn a dna nádrže a opravy vyústění.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• provést posouzení stavu nádrže a vypracovat jednoduchou projektovou dokumentaci
• provést oznámeni o stavbě
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• zkapacitnění požární nádrže
• zvýšený objem čerpané vody v případě potřeby hašení požáru
• zlepšení vzhledu obecních objektů v obci
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Krajinná zeleň v místě uzavřené skládky

lokalizace stavby:

v jihozápadní části obce

odhad nákladů:

500 tis. Kč

doba realizace:

2020

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace, podíl práce občanů - Myslivecké sdružení

číslo listu akce

charakter akce:

17

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o vybudování krajinné zeleně na okrajin nivy Bečvy na místě bývalé skládky
komunálního, později inertního odpadu. V současné době je skládka uzavřená, povezená
ornicí. Na části lokality byly provedeny v minulosti výsadby domácích listnatých dřevin. Přes
skládku vede vedení VVN 400KV. Pozemek je v majetku obce.
Navrhované výsadby by měly být realizovány v obdobném sortimentu - jasan ztepilý, dub
letní, lípa srdčitá.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajistit jednoduchý projekt s rozpočtem
• zajistit finanční zdroje
• zajistit kvalitní sadební materiál
• zorganizovat brigádu občanů, případně dodavatelskou firmu
přínosy realizace:
• rekultivace skládky
• posílení ekologické stability území
• vybudování nové plochy zeleně v obci
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod

lokalizace stavby:

v severní části obce

odhad nákladů:

3 500 tis. Kč

doba realizace:

2019-2020

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

18

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o rekonstrukci a intenzifikace již nevyhovující klasické technologie čistírny
odpadních vod, která kvůli časové opotřebovanosti, kapacitním a kvalitativním požadavkům
už nevyhovuje současným požadavkům na kvalitu vody na odtoku.
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízeni na dodavatele stavby a stavební dozor
přínosy realizace:
• snížení ekologické zátěže
• stabilita odtokových parametrů vypouštěné odpadní vody
• významně snížit hodnoty dusíku a fosforu ve vypouštěných vodách, a tak plnit nové
přísnější limity dané legislativou
• snížení energetické náročnosti provozu
• vytvořit dostatečnou rezervu k napojení dalších zdrojů odpadních vod
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nositel projektu

OBEC Sušice

(akce)

Obecní úřad Sušice
Sušice 63
751 11 Radslavice

okres, kraj:

okres Přerov, kraj Olomoucký

název stavby (akce):

Rekonstrukce a opravy místních a účelových komunikací

lokalizace stavby:

v jihozápadní části obce

odhad nákladů:

800 tis. Kč

doba realizace:

2020-2021

finanční zajištění:

Vlastní zdroje, dotace

číslo listu akce

charakter akce:

19

investice

umístění, specifikace a rozsah akce:
Jedná se o rekonstrukce místních a účelových komunikací z důvodu lepší obslužnosti
jednotlivých objektů místní infrastruktury a zástavby v obci a místní části Kudlov
předpoklady pro následující projektovou a realizační činnost:
• zajistit projektovou dokumentaci
• stavební povolení
• zajistit finanční zdroje
• zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor
Zajistit vlastnictví této komunikace
přínosy realizace:
• zvýšení úrovně občanské vybavenosti rekonstrukcí přístupových komunikací k objektům
místní infrastruktury a zástavby
• zvýšení bezpečnosti dopravy
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