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1. Úvod
„Strategický dokument – Program rozvoje obce Korozluky na období 2015 - 2020“ (dále také PROK),
představuje střednědobý plán rozvoje obce pro roky 2015 - 2020. Tvoří podklad pro činnost
samosprávy v souladu se zásadami regionální politiky. Dále také tedy nástroj, který umožní průběžné
hodnocení plnění plánů rozvoje obce a řešení klíčových oblastí nezbytných pro chod, ale i rozvoj
obce. Poskytuje přehled o základních rozvojových projektech obce a potřebách obyvatel obce. Bude
sloužit zejména jako koncepční dokument v současné době nezbytný pro zajištění rozvoje obce.
PROK by schválen Zastupitelstvem obce Korozluky usnesením č. 2/13/15 ze dne 14.12.2015
Účelem Aktualizace č.1 tohoto dokumentu je doplnění a aktualizace údajů v zásobníku projektů dle
potřeb obce Korozluky vzhledem k vývoji v uplynulém období.
Aktualizace č.1 na období 2021-2022 Strategický dokument – Program rozvoje obce Korozluky na
období 2015 – 2020 byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Korozluky č.4/26/20 ze dne
14.12.2020
V roce 2021 by mělo dojít k celkové aktualizaci Strategického dokumentu – Programu rozvoje na
období 2021-2024.
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Tabulka 1 - Zpracovatel dokumentu:

Úplný název:

Obec Korozluky

IČO:

00295663

Sídlo:

Korozluky 20

Jednající:

Miroslav Nedrda – starosta obce
Tel.: 00420 602543 783

Kontakt:

e-mail: obec@korozluky.cz
https://www.korozluky.cz

1.1. Seznam zkratek
ČOV
ČSÚ
IROP
KO
k.ú.
MAS
MHD
MMR
MPSV
MŠMT
MV ČR
OP ŽP
OSVČ
OÚ
POV
SE
SFDI
SKK

čistička odpadních vod
Český statistický úřad
Integrovaný regionální operační program
obecní část Korozluky
katastrální území
místní akční skupina
městská hromadná doprava
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra ČR
Operační program Životní prostředí
Osoba samostatně výdělečně činná
obecní úřad
Program obnovy venkova
obecní část Sedlec
Státní fond dopravní infrastruktury
Sportovně kulturní klub Korozluky, z.s.
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2. Základní údaje o obci Korozluky
IČO:

00265993

Sídlo:

Korozluky 20, 434 01 Most

Starosta:

Miroslav Nedrda

Tel./fax:

+420 476 110 021

Email:

obec@skorozluky.cz
starosta@korozluky.cz

web:

www.korozluky.cz

Kód obce: 567221

2.1. Charakteristika obce
Obec Korozluky se nachází na území Ústeckého kraje s celkovou rozlohou 5 335 km2 v okrese Most,
jehož rozloha je 467 km2. Počet obyvatel okresu Most je 114 419. Na území okresu Most se nachází
26 obcí. Rozloha katastrálního území obce Korozluky je 6,38 km2.
Tabulka 2- Základní údaje

Typ území/charakteristika

Název/hodnota

Číselník (kraje, okresu, obce)

Výměra katastrálního území

6,38 km2

Katastrální území

Korozluky, Sedlec u Obrnic

Počet č.p. v obci

64 (KO-49/SE-15)

Obec

Korozluky

Obec s rozšířenou působností

Most

Okres

Most

CZ0425

Kraj

Ústecký

CZ042

Region soudržnosti

Severozápad

CZ04

Počet obyvatel k 07. 12. 2020

217

567221

Zdroj: vlastní zpracování
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2.1.1. Priorita 1 - Infrastruktura v obci a životní prostředí
Jako zásadní problém vnímají obyvatelé obce stávající infrastrukturu v obci. Z tohoto důvodu je tato
oblast hlavní prioritou obce. Úkolem je modernizace stávající a budování nové infrastruktury spojené
se zlepšováním životního prostředí v obci.
Popis priority:
V současné době dochází k rozvoji obce a výstavbě nových domů zejména v části mezi obecními
částmi Korozluky a Sedlec. Mezi těmito částmi vede pouze místní komunikace bez zajištění
bezpečného pohybu chodců. Vybudování chodníků mezi obecními částmi musí předcházet zajištění
odvodnění svahu mezi obcemi a výstavba kanalizace a ČOV. V obci je potřeba dále zlepšit nakládání
s bioodpadem. Dále je priorita zaměřena zlepšení vzhledu obce prostřednictvím realizace revitalizace
vybraných částí obce se zaměřením na vybudování oddychových zón za účelem zvýšení atraktivity
obce, ale zejména vytvoření zón, kde se budou moci občané setkávat a rozvíjet a budovat sousedské
vztahy. Cílem je také postupně zlepšovat i stav místních komunikací zejména v návaznosti na omezení
průjezdu obcí vozy nad 3,5 t.
Dalším krokem při zlepšování životního prostředí je snížení hlučnosti způsobené intenzitou dopravy
na silnici I/15. Tuto situaci nelze řešit samostatným projektem ze strany obce, ale ve spolupráci se
správcem komunikace. V této věci již proběhla dílčí komunikace, ale zatím bez výhledu na změnu
hlukové situaci v obci v krátkodobém časovém horizontu.
Výstup priority:
Dostupnost základní infrastruktury obce pro všechny její obyvatele, oprava a modernizace základní
infrastruktury obce, zajištění bezpečnosti obyvatel vybudováním chybějící infrastruktury.
Tato oblast je dále rozdělena do následujících opatření:
1.1 – Infrastruktura v obci
1.2 – Zlepšení životního prostředí
Opatření a aktivity:
Tabulka 3 – Přehled aktivit pro naplnění priority 1 Infrastruktura v obci a životní prostředí

Název Priority: 1 Infrastruktura v obci a životní prostředí
Opatření: 1.1 Infrastruktura v obci
Název aktivity
Místo
Předpokládané
realizace
náklady (v Kč)
1.1 Výstavba místní komunikace ppč. Korozluky
800 000,114/46
Stručný popis: napojení na místní komunikaci - Realizace v r.2018-2019
1.1 Odvedení povrchové vody v Sedleci
Sedlec
400 000,-

Termín
Možné zdroje
realizace financování
2016

Obec, POV

2018MMR/IROP
2020
/OPŽP/obec
Stručný popis: opatření zabraňující dalším škodám na místních komunikacích a škodám na majetku občanů
Realizace v r. 2019 – Oprava místní komunikace Sedlec 2018
1.1 Odvedení povrchové vody v Korozlukách Korozluky
400 000,- 2018MMR/IROP
2020
/OPŽP/obec
Stručný popis: opatření zabraňující dalším škodám na místních komunikacích a škodám na majetku občanů
V rámci rekonstrukce komunikace Jánský vrch 2021
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1.1 Vybudování chodníku Korozluky - Sedlec

Korozluky
2 550 000,- 2020
MMR/IROP
Sedlec
/obec
Stručný popis: zlepšení propojení místních částí a zvýšení bezpečnosti chodců
1.1 Budova OÚ Korozluky - bezbariérový Korozluky
100 000,- 2019
MMR/ obec
přístup
Stručný popis: Stávající objekt není bezbariérový a obyvatelům se nízkou pohyblivostí působí problémy přístup do
objektu
1.1 KOROZLUKY a SEDLEC splašková Korozluky
–
18 000 000,- 2016OP ŽP/ obec
kanalizace a ČOV vč. kanal. přípojek
Sedlec
2017
Stručný popis: Celkové odkanalizování obce a výstavba ČOV Realizace 2017-2018
1.1 Oprava chodníku před budovou OÚ
Korozluky
200 000,- 2018
obec
Stručný popis: zajištění bezbariérového přístupu do k OÚ, odvod dešťové vody od paty objektu
1.1 Oprava místní komunikace Jánský vrch
Korozluky
7 000 000,- 2021
obec
Stručný popis: oprava komunikace od křižovatky u OÚ na Jánský vrch po výměně rozvodů vody, včetně zpevnění
nestabilních krajnic a odvodu srážkových vod
1.1 Územní plán obce Korozluky
Korozluky
500 000,- 2021
obec
Stručný popis: Stávající Územní plán obce Korozluky technicky nevyhovuje požadavkům nadřazených složek – KÚ
ÚK,proto je nutno zpracovat nový ÚP.

Opatření: 1.2 Zlepšení životního prostředí
Název aktivity
Místo
realizace

Předpokládané Termín
Možné zdroje
náklady (v Kč) realizace financování

1.2 Úpravy veřejného prostranství v okolí Korozluky
2 000 000,- 2020
Nadace
Multifunkčního centra
ČEZ/MMR/obec
Stručný popis: Navazující úpravy v okolí multifunkčního centra – chodníky, lavičky, parkoviště atp.
1.2 Úprava veřejného prostranství v okolí Korozluky
500 000,- 2019
MMR/obec
retenční nádrže
Stručný popis: Využití zanedbané plochy u retenční nádrže - úpravy břehů, výsadba dřevin, stezky, lavičky atp.
V rámci rekonstrukce komunikace Jánský vrch 2021
1.2 Multifunkční technika pro údržbu Korozluky
800 000,- 2016Obec/OPŽP/
veřejného prostranství obce a svoz Sedlec
2017
MMR
bioodpadu
Stručný popis: Pro zajištění údržby intravilánu obce, svozu bioodpadu je nezbytné pořídit multifunkční techniku
Realizace 2016 a 2020
1.2. Revitalizace veřejného prostranství v Sedlec
5 000 000,- 2020
Nadace
ČEZ/
Sedleci
obec
Stručný popis: nezbytné opravy komunikace, výstavba chodníků, výsadba zeleně, parkové úpravy, lavičky,
vybudování herní plochy pro děti Částečná realizace v r. 2019 – Oprava místní komunikace Sedlec v r.2019

2.1.2. Priorita 2 - Občanská vybavenost
Prioritou č. 2 v obci je zlepšení občanské vybavenosti a možnost rozšířit služby občanům, které
v rámci stávající občanské vybavenosti nejsou optimální.
Popis priority:
Občanská vybavenost v obci zahrnuje zejména služby obecního úřadu, dále infrastruktura pro trávení
volného času a sportovní a kulturní akce.
Stávající zejména sportovní zázemí je na dobré úrovni poskytuje však možnost sportovního a
volnočasového vyžití pouze v případě příznivého počasí a není uzpůsobeno pro vyžití úplně
nejmenších dětí. S rostoucím počtem obyvatel již však nemusí dostačovat kapacita jak sportovišť, tak
7
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i možnosti využití dostupných prostor pro konání kulturních akcí. Mezi základní služby občanům patří
také zajištění zlepšení dopravní obslužnosti ve spolupráci s okolními obcemi a městem Most, dále
zvýšení bezpečnosti v obci.
Výstup priority:
Výstupem této priority je tedy zajištění takové občanské vybavenosti, která umožní aktivní trávení
volného času zejména dětí a mládeže – s důrazem na snižování rizika výskytu patologických
společenských jevů. Dále také vytvoří zázemí pro setkávání obyvatel obce na společenských akcích a
tím přispěje k podpoře rozvoje komunity a budování dobrých sousedských vztahů a také vazeb na
obec.
Účelem těchto aktivit je minimalizovat riziko odlivu obyvatel z obce a pomoci zastavit vylidňování
venkovských oblastí. Tohoto výstupu by mělo být dosaženo nejenom realizací investičních akcí, ale
také podpory konání jednotlivých akcí a dále rozvíjet spolupráci s místními sdruženími, které budou
moci využívat revitalizované části obce či novou i stávající infrastrukturu. Ke zvýšení bezpečnosti
v obci je potřeba komunikace v obci osadit bezpečnostními prvky preventivního charakteru, ale také
vybudovat kamerový systém, který má svým charakterem, dle zkušeností z jiných obcí, význačný
preventivní vliv na snižování kriminality a škod způsobených sběrači kovů atp.
Výstupem je efektivní využití dostupných dotačních nástrojů prostřednictvím samostatné iniciativy
obce, ale i v rámci členství v rámci Místní akční skupiny Naděje, o.p.s.
Tato oblast dále rozdělena do následujících opatření:
2.1 – Zázemí pro kulturní a sportovní aktivity
2.2 – Rozvoj další občanské vybavenosti

Opatření a aktivity:
Tabulka 4 - Přehled aktivit pro naplnění priority 2 Občanská vybavenost

Název Priority: 2 Občanská vybavenost
Opatření: 2.1 Zázemí pro kulturní a sportovní aktivity
Název aktivity
Místo
realizace

Předpokládané
náklady (v Kč)

2.1 Multifunkční centrum volnočasových Korozluky
5 000 000,aktivit
Stručný popis: výstavba víceúčelového objektu pro kulturní, sportovní využití
2.1 Multifunkční plocha pro sportovní Korozluky
500 000,aktivity
Stručný popis: Jedná se o vybudování plochy umožňující její celoroční využití pro
florbal, in-line hokej, zimní bruslení
2.1 Dětské hřiště v Korozlukách - rozšíření
Korozluky
500 000,-

Termín
Možné zdroje
realizace financování
2020

MŠMT/obec

2020

MŠMT/
MMR/obec
následující sporty hokejbal,

2020

Nadace
ČEZ/
MMR/obec

Stručný popis: Rozvoj stávajícího hřiště, které neodpovídá kapacitně
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Opatření: 2.2 Rozvoj další občanské vybavenosti
Název aktivity
Místo
realizace

Předpokládané Termín
Možné zdroje
náklady (v Kč) realizace financování

2.2 Budova OÚ Korozluky - rekonstrukce Korozluky
200 000,- 2018MMR / obec
sociálního zařízení
2020
Stručný popis: Stávající sociální zařízení je již nevyhovující, rekonstrukce umožní celkově zkvalitnit prostředí nejen
pro pracovníky OÚ, ale i pro jeho návštěvníky - občany obce a ostatní osoby.
2.2 Budova OÚ Korozluky - energeticky Korozluky
200 000,- 2018OP ŽP / obec
úsporná opatření (zateplení, fasáda)
2020
Stručný popis: Zateplení objektu sníží náklady na provoz, zvýší komfort veřejnosti při jednání na úřadě ať již v létě
či v zimě
2.2 Rozšíření prostor knihovny obce Korozluky
400 000,- 2018OP ŽP/ obec
Korozluky
2020
Stručný popis: Stávající prostory knihovny budou rozšířeny o zrekonstruované podkroví objektu OU
2.2 Bezpečná obec - kamerový systém + Korozluky
1 000 000,- 2016Nadace
ČEZ/
zařízení pro měření rychlosti
Sedlec
2020
MV ČR/ obec
Stručný popis: vybudování kamerového systému v obci a také preventivních měřících a zpomalovacích systémů
upozorňující řidiče na jejich aktuální rychlost Realizace kamerového systému 2020
2.2.
Podpora
vysokorychlostního Korozluky
Není stanoveno 2015Provozovatel
internetového připojení
Sedlec
2016
telekomunikací
Stručný popis: Komunikace s poskytovateli telekomunikačních služeb o zřízení připojení z vysokorychlostní linky
procházející obcí. Průběžná urgence a zdůraznění důležitosti pro místní obyvatele. Realizace 2020

2.1.3. Priorita 3 - Rozvoj cestovního ruchu a podnikání
Další prioritní oblastí je podpora rozvoje cestovního ruchu a podpora podnikání v obci, tj. rozvoj
spolupráce s firmami působícími na území obce i těmi, které budou navázáni na rozvoj cestovního
ruchu. Průběžnou aktivitou bude modernizace informačního systému obce v závislosti na postupné
realizaci jednotlivých projektových záměrů i z ostatních priorit.
Popis priority:
Chybí přímá vazba na okolní obce, vyjma místních komunikací, stávající cyklotrasy končí na
protilehlých stranách obce, resp. obec míjejí. Není možné tak více využít potenciál této malé obce,
který představují postupně rekonstruovaný a veřejnosti přístupný zámek Korozluky a také chráněná
krajinná oblast, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin i nedaleký minerální pramen. Není také využita
existence projektu tzv. „Švestková dráha“ Naše vlídná nádraží. V rámci tohoto projektu je možné
propagovat obec, kde může tato dráha zastavit a dopravit do obce a jejího okolí pěší i cykloturisty. Na
území obce se nachází celá řada objektů vhodných pro podnikání, jedná se o stávající areály skladů,
výroben, které jsou v soukromém vlastnictví.
Výstup priority:
Výstupem této priority je zajistit nezbytné podmínky pro využití potenciálu cestovního ruchu,
s využitím stávající infrastruktury okolních cyklostezek, tak i vybudováním nové infrastruktury (včetně
souvisejícího značení), která zpřístupní obec jak pro pěší tak i cykloturisty. Dále je potřeba rozvíjet
komunikaci s majiteli výrobních a skladovacích areálů nejen při řešení provozních věcí mající vliv na
životní prostředí, ale i jejich zapojení do společenského života v obci. Již dnes se s řadou z nich daří
9
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vyjednávat příspěvky na sportovní a společenské akce. Zlepšení vzájemné komunikace, také může
přinést i podněty pro možnost rozvoje podnikání v obci. V neposlední řadě je potřeba rozšířit
propagaci obce a více v této oblasti spolupracovat s MAS a sousedními obcemi.
Tato oblast je tvořena jediným opatřením:
3.1 – Podpora cestovního ruchu a podnikání
Opatření a aktivity:
Tabulka 5 - Přehled aktivit pro naplnění priority 3 Rozvoj cestovního ruchu a podnikání

Název Priority: 3 Rozvoj cestovního ruchu a podnikání
Opatření: 3.1 Podpora cestovního ruchu a podnikání
Název aktivity
Místo
Předpokládané
realizace
náklady (v Kč)

Termín
Možné
zdroje
realizace financování

3.1 Rekonstrukce - nádraží - zastávka Sedlec
300 000,- 2020
MMR/ obec
Sedlec
Stručný popis: Rekonstrukce zastávky umožní její otevření a zapojení do projektu Švestková dráha
3.1 Revitalizace lesní cesty
Korozluky
200 000,- 2017MMR/ SFDI /obec
2020
Stručný popis: Revitalizace lesní cesty v rámci CHKO - a napojení obce na turistické značení - žlutá - a propojení
cyklotras mezi Sedlecem, Korozluky a Skršínem
3.1 Podpora otevření obchodu se Korozluky
Není stanoveno Průběžně Obec/provozovatel
smíšeným zbožím
Stručný popis: Podpora při přilákání provozovatele drobné prodejny, provoz vlastními zdroji
3.1 Výstavba veřejného osvětlení k č. p. Korozluky
600 000,- 2016Obec
85
2020
Stručný popis: Vybudování veřejného osvětlení za účelem zlepšení infrastruktury v obci, která vytvoří podmínky
pro další rozvoj podnikání a turistického ruchu v obci v rámci realizace záměru zřízení muzea.
3.1 Zlepšení informačního systému v obci Korozluky
Není stanoveno 2016Obec
2020
Stručný popis: Modernizace a doplnění informačního značení v obci, označení zajímavosti z pohledu turistických
zajímavostí, zajištění informačních panelů.

2.1.4. Priorita 4 - Rozvoj komunitního plánování a komunitního života v obci
Tato priorita obce je zaměřena na pokračování a další rozvoj aktivit směřující na podporu
komunitního života v obci prostřednictvím podpory spolkové činnosti, spolupráce s místními
sdruženími a obyvateli na jejich uskutečnění. Dále také na realizaci aktivit ve spolupráci s okolními
obcemi, správci komunikací za účelem zvyšování bezpečnosti obyvatel a zlepšování komunitního
života v obci.
Popis priority:
V současné době obec pořádá řadu akcí jak sama, tak ve spolupráci s místními sdruženími a občany
(viz popis spolkové činnosti). Tyto aktivity se těší značné oblibě mezi místními obyvateli, ale i
návštěvníky z jiných obcí v regionu. Řada z nich se pomalu stává tradičními. Některé z nich obec
iniciuje sama, jiné aktivně připravují místí sdružení. Zachování těchto akcí je nezbytné pro další rozvoj
komunitního života v obci, budování mezilidských vztahů, ale také vztahu přímo k obci. Přínosem
těchto aktivit je také zajištění aktivního trávení volného času dětí a mládeže, které přispívá
10

Aktualizace č.1 na období 2021-2022
Strategický dokument – Program rozvoje obce Korozluky na období 2015 - 2020

k eliminaci sociálně patologických jevů u této skupiny obyvatel. Řada akcí má již nyní přesah mimo
hranice obce. Z tohoto důvodu chce obec dále rozvíjet mezi-obecní spolupráci a také zapojení se do
rozvojových aktivit místní akční skupiny Naděje o.p.s. Další částí této priority je komunikace se
správci komunikací za účelem zvyšování bezpečnosti obyvatel a zvyšování životních podmínek v obci.
Výstup priority:
Atraktivní obec pro život s množstvím akcí zaměřených na obyvatele obce, možnostmi setkávání
místních obyvatel v rámci kulturních i sportovních akcí, realizací společných akcí s místními
sdruženími a obyvateli a zajištění možnosti aktivního trávení volného času pro děti a mládež. Rozvoj
meziobecní spolupráce, plánování rozvoje s využitím stávajícího potenciálu obce.
Tato oblast je tvořena jediným opatřením:
Rozvoj komunitního plánování
Opatření a aktivity:
Tabulka 6 – Přehled aktivit pro naplnění priority 4 Rozvoj komunitního plánování a komunitního života v obci

Název Priority: 4 Rozvoj komunitního plánování a komunitního života v obci
Opatření: 4.1 Rozvoj komunitního plánování
Název aktivity
Místo
Předpokládané Termín
Možné zdroje
realizace
náklady (v Kč)
realizace financování
4.1 Podpora stávajících společenských akcí

Korozluky

Není stanoveno

průběžně

Obec/ krajské
dotace

Stručný popis: Podpora místních sdružení, setkávání občanů a rozvoj mezilidských vztahů
4.1 Podpora akcí pro děti a mládež
Korozluky
Není stanoveno průběžně

Obec/ krajské
dotace
Stručný popis: Podpora místních sdružení, pořádání sportovních akcí, podpora aktivního trávení volného času
4.1 Zlepšení využití obecních budov
Korozluky
Není stanoveno 2016
Obec/
jiné
dotace
dle
zaměření
Stručný popis: Ověření technického stavu zejména OU, zpracování návrhů na využití stávajících prostor a
související náklady na stavební úpravy, pro další rozvoj komunitního života v obci
4.1 Zapojení se do aktivit MAS a okolních Korozluky
Není stanoveno průběžně Obec/ krajské
obcí
Sedlec
dotace/ MAS
Stručný popis: zapojení se a iniciace aktivit směřující oživení cestovního ruchu v obci, propagace obce a jejího
okolí v rámci materiálů MAS či turistických informačních centrech města Most atp.
4.1 Řešení problematiky komunikace I/15
Korozluky,
Není stanoveno průběžně Správce
komunikace
komunikace/
I/15
obec
Stručný popis: soustavná komunikace se správcem komunikace a všemi dalšími dotčenými organizacemi za
účelem zlepšení dostupnosti linkové dopravy (přesun zastávek/zlepšení přístupu k nim), realizace protihlukových
opatření v rámci úseku, kde komunikace prochází obcí, dále zlepšení napojení obce na tuto komunikaci.
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3. Tabulka 7 – Návrhová část strategického plánu – přehled projektů
Opatření

Název projektu

Místo realizace

1.1

Opravy místní komunikace a
veřejného prostranství v
Korozlukách

Korozluky

1.1

Odvedení povrchové vody
v Korozlukách

Korozluky

1.1

Územní plán obce Korozluky

Korozluky,
Sedlec

1.1

Vybudování chodníku
Korozluky - Sedlec

Korozluky,
Sedlec

1.1

Budova OÚ Korozluky bezbariérový přístup

Korozluky

1.1

Oprava chodníku před
budovou OÚ

Korozluky

1.2

Úpravy veřejného
prostranství v okolí
multifunkčního centra

Korozluky

Stručný popis projektu
Napojení parcely na
místní komunikaci v
souladu s rozvojovými
plány na výstavby RD
Jedná se o potřebné
opatření zabraňující
dalším škodám na
místních komunikacích a
škodám na majetku
občanů
Zpracování nového
územního plánu obce
Korozluky
Navazuje na odvodnění a
také výstavbu kanalizace,
po provedení těchto akcí
je možné přistoupit k
vybudování chodníků
Stávající objekt není
bezbariérový a
obyvatelům s nízkou
pohyblivostí působí
problémy přístup k
objektu tak i uvnitř
obecního úřadu.
Stávající chodník před
budovou OU nesplňuje
základní funkcí, tj. je již v
nevyhovujícím stavu
neumožnují
bezproblémový pohyb
osob se sníženou
pohyblivostí. Tento stav
bude odstraněn
rekonstrukcí společně se
zajištěním odvodu vody
včetně odvedení
srážkových vod od paty
budovy a tím zabránění
možným škodám na
základech objektu OU a
budoucím nákladům na
sanaci těchto škod.
Navazující úpravy v okolí
multifunkčního centra chodníky, lavičky,
parkoviště, parkové
úpravy, realizovatelné i
jako samostatný či
navazující projekt

Předpokládané
náklady v tis. PRIORITA
Kč
7 100 I.

400 I.

500 I.

2 550 III.

100 III.

200 II.

2 000 III.
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1.2

Úprava veřejného
prostranství v okolí retenční
nádrže

Korozluky

1.2

Revitalizace veřejného
prostranství v Sedleci

Sedlec

2.1

Multifunkční centrum
volnočasových aktivit

Korozluky

2.1

Multifunkční plocha pro
sportovní aktivity

Korozluky

2.1

Dětské hřiště v Korozlukách rozšíření

Korozluky

2.2

Budova OÚ Korozluky rekonstrukce sociálního
zařízení

Korozluky

2.2

Budova OÚ Korozluky energeticky úsporná opatření Korozluky
(zateplení, fasáda)

2.2

Rozšíření prostor knihovny
obce Korozluky

Korozluky

Jedná se o využití
zanedbané plochy v obci
u retenční nádrže za
účelem úpravy břehů,
výsadba dřevin, pěší
stezky, lavičky atp.
Cílem je v této obecní
části provést dokončení
po opravě komunikace,
výsadba zeleně, parkové
úpravy, lavičky,
výstavba víceúčelového
objektu pro kulturní,
sportovní využití, sklad
venkovního nábytku,
garáž s dílnou pro
údržbové práce v obci
Jedná se o vybudování
plochy umožňující její
celoroční využití pro
následující sporty
hokejbal, florbal, in-line
hokej, zimní bruslení
Rozšíření stávajícího
hřiště, které neodpovídá
kapacitně přírůstku dětí v
obci ani vybavením
Stávající sociální zařízení
je již nevyhovující,
rekonstrukce umožní
modernizaci a zajištění
naplnění hygienických
předpisů a norem a
využití veřejností.
Budova OÚ je stále v
původním stavu, tj. její
energetické ztráty
odpovídají době výstavby
obecního úřadu.
Zateplení objektu sníží
náklady na provoz, zvýší
komfort veřejnosti při
jednání na úřadě ať již v
létě či v zimě. Dojde také
k vizuálnímu zlepšení
vzhledu OU a tím i centra
obce
Stávající prostory
knihovny budou rozšířeny
o zrekonstruované
podkroví objektu OU,
které je v současné době
nevyužívané. Půjde tedy
o rekonstrukci půdního
prostoru budovy OÚ vč.

500 III.

500 III.

5 000 III.

500 III.

500 III.

200 II.

200 II.

400 II.
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opravy střechy

2.2

Bezpečná obec - kamerový
systém + zařízení pro měření
rychlosti

Korozluky,
Sedlec

3.1

Rekonstrukce - nádraží zastávka Sedlec

Sedlec

3.1

Revitalizace lesní cesty

Korozluky

3.1

Podpora otevření obchodu se
Korozluky
smíšeným zbožím

3.1.

Vybudování veřejného
osvětlení k č. p. 85

Korozluky

3.1

Zlepšení informačního
systému v obci

Korozluky,
Sedlec

4.1

Podpora stávajících
společenských akcí

Korozluky Sedlec

Obce se potýká problémy
se vznikem černých
skládek, dále také se
sběrači kovů a
neukázněnými řidiči.
Řešením je rozšíření
200
kamerového systému v
obci a také preventivních
měřících a zpomalovacích
systémů upozorňující
řidiče na jejich aktuální
rychlost.
Stávající zastávka je již
nevyužívána.
Rekonstrukce zastávky
umožní její otevření a
zapojení do projektu
300
Švestková dráha Naše
vlídná nádraží a také
dojde k jejímu napojení
na stávající cyklotrasu.
Cílem je revitalizace lesní
cesty v rámci CHKO - a
napojení obce na
turistické značení - žlutá
200
- a propojení cyklotras
mezi Sedlecí, Korozlukami
a Skršínem tras
3110,3109, 3106
Podpora při přilákání
provozovatele drobné
neurčeno
prodejny, provoz
vlastními zdroji.
Vybudování veřejného
osvětlení až k objektu,
kde je uvažováno
600
vybudování muzea za
spolupráce se zájmovými
organizacemi.
Modernizace a doplnění
informačního značení
v obci, označení
Není
zajímavosti z pohledu
stanoveno
turistických zajímavostí,
zajištění informačních
panelů.
Podpora místních
Dle charakteru
sdružení, setkávání
akcí pro
občanů a rozvoj
příslušný rok

II.

III.

II.

III.

III.

III.

I.
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mezilidských vztahů.

4.1

Podpora akcí pro děti a
mládež

Korozluky Sedlec

4.1

Zlepšení využití obecních
budov

Korozluky

4.1

Zapojení se do aktivit MAS a
okolních obcí

Korozluky Sedlec

4.1

Řešení problematiky
komunikace I/15

Korozluky,
komunikace
I/15

Podpora místních
sdružení, pořádání
sportovních akcí,
podpora aktivního
trávení volného času.
Ověření technického
stavu zejména OU,
zpracování návrhů na
využití stávajících prostor
a související náklady na
stavební úpravy
Zapojení se a iniciace
aktivit směřující oživení
cestovního ruchu v obci,
Propagace obce a jejího
okolí v rámci materiálů
MAS či turistických
informačních centrech
města Most atp.
Soustavná komunikace se
správcem komunikace
a všemi dalšími
dotčenými organizacemi
za účelem zlepšení
dostupnosti linkové
dopravy (přesun
zastávek/zlepšení
přístupu k nim), realizace
protihlukových opatření
v rámci úseku, kde
komunikace prochází
obcí, dále zlepšení
napojení obce na tuto
komunikaci.

Dle charakteru
akcí pro
příslušný rok

I.

neurčeno III.

Dle charakteru
akcí pro
příslušný rok

I.

neurčeno I.
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