
Vyhodnocení dotazníků pro zástupce obcí 
 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

V současné době je v obcích na území MAS Šipka nedostatečná kanalizační síť napojená na čistírny 

odpadních vod (ČOV). Starostové (především menších obcí) tak plánují investice do výstavby ČOV a 

výstavby kanalizací. Některé stávající ČOV již neodpovídají legislativním požadavkům, kanalizace jsou 

technicky i kapacitně nedostačující a větší obce budou muset řešit jejich rekonstrukci. Některé obce 

potřebují napojit stávající kanalizaci na novou výstavbu.  

 

Obce na území MAS se potýkají také s nedostatkem pitné vody. Řada významných vodovodních 

přivaděčů, rozvodů a navazujících zařízení potřebuje rekonstrukci a modernizaci. Vodovodní síť je 

v obcích zastaralá a vyžaduje časté opravy. Investice chtějí zástupci obcí směřovat do oprav a 

budování nových vrtů a přivaděčů. 

 

Na základě dotazníkového šetření mají obce také zájem investovat do: 

 rekonstrukce a výstavby chodníků a pěších zón 

 rekonstrukce místních komunikací 

 výstavby cyklostezek (možnost propojení sousedících obcí) 

 výstavby obchvatu (pouze obce s velkým dopravním vytížením). 

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 

Ze studie ministerstva pro místní rozvoj a průzkumu Sdružení místních samospráv  vyplývá, že 

Pelhřimovsko je co do občanské vybavenosti nejhorším okresem v zemi. Tuto situaci si uvědomují i 

starostové obcí na území MAS Šipka a rádi by směřovali investice do: 

 výstavby dětských, multifunkčních a venkovních workout hřišť 

 rekonstrukce a zateplení veřejných budov  

 rekonstrukce a zateplení kulturních zařízení  

 výstavby nebo rekonstrukce hasičských zbrojnic včetně pořízení potřebného vybavení 

 výstavby a rekonstrukce autobusových zastávek 

 výstavby a rekonstrukce kamenných prodejen 

 vybudování technického zázemí pro skladování strojů a technologií 

 výstavby a rekonstrukce koupališť 

 vybudování centra a společného prostoru pro setkávání a utužování mezilidských vtahů. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Největší zájem ze strany zástupců obcí je o revitalizaci a výsadbu zeleně v intravilánu (včetně úspory 

vody při jejich údržbě) a extravilánu (aleje, ovocné sady, stromy podél cest, stromy v lese apod.). 

Zároveň je dle jejich názoru důležité směřovat investice do: 

 boje s kůrovcem 

 budování vlastních vrtů a zajištění dostatku pitné vody 

 výstavby protierozních a protipovodňových opatření 

 odbahnění rybníků 



 nakládání s odpadem (kontejnerová stání, třídění odpadu, sběrné dvory). 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Sociální a zdravotní služby jsou pro obyvatele obcí velmi důležité. Jednou se všichni dostanou do 

situace, kdy budou potřebovat pomoc v tíživé životní situaci. Je tak důležité zajistit především 

dostatečnou informovanost a možnostech pomoci včetně poskytnutí potřebných kontaktů. Zástupci 

obcí si uvědomují, že do budoucna je nejdůležitější zajistit dostatečnou terénní pomoc. Vzhledem ke 

stárnutí populace nebude v budoucnu dostatečná kapacita v pobytových zařízeních. Zároveň je dle 

starostů potřeba budovat v obci sociální bydlení, kde budou moci ubytovat seniory či obyvatele, kteří 

se ocitnou v bytové tísni. 

 

CESTOVNÍ RUCH 

Kraj Vysočina patří mezi nejméně navštěvované regiony v České republice a Pelhřimovsko je 

v současné době nejméně navštěvovaný okres. Do budoucna by zástupci obcí rádi investovali do 

značení cest, vybudování odpočinkových míst (přístřešků), infokiosků pro turisty nebo vybudování 

naučných stezek a přispěli tak k vytvoření turisticky atraktivního regionu. 

 

ZÁJEM OBCÍ INVESTOVAT  

 

Rozvojová potřeba (výstavba/rekonstrukce) Počet obcí se zájmem v oblasti investovat  

Kanalizace, ČOV a vodovody 21 

Vrty a zajištění pitné vody 4 

Chodníky a místní komunikace 13 

Cyklostezky 3 

Hřiště (dětské, multifunkční, workout) 9 

Veřejné budovy a kulturní zařízení 12 

Hasičárna a potřebné vybavení 6 

Autobusové zastávky 4 

Koupaliště 2 

Kontejnerová stání a sběrné dvory 3 

Boj s kůrovcem 4 

Odbahnění rybníků 2 

Protipovodňová a protierozní opatření 2 

Výsadba a úprava zeleně 11 

Vybudování zázemí pro setkávání 3 

Výstavba sociálních bytů 2 

Naučné stezky, značení cest, odpočinkové místo pro turisty 4 

 

 

 



 

PŘÍKLADY MOŽNÝCH PROJEKTŮ 

 

Technická infrastruktura: 

1. Výstavba chodníku ke koupališti v obci Vyskytná 

2. Rekonstrukce chodníku k zimnímu stadionu ve městě Pelhřimov 

3. Vybudování cyklostezky z obce Rynárec do města Pelhřimov 

4. Výstavba pěší zóny v obci Pavlov. 

 

Občanská vybavenost: 

1. Rekonstrukce obecní budovy (prodejna) v Libkově Vodě k účelu přesunutí obecního úřadu, 

knihovny a pošty 

2. Rekonstrukce obecní budovy v obci Žirov za účelem provozu samoobslužného obchodu a 

vybudování centra pro setkávání místních obyvatel 

3. Rekonstrukce obecního úřadu v obci Velký Rybník 

4. Rekonstrukce kulturního domu v obci Pavlov 

5. Rekonstrukce střechy školy v obci Olešná 

6. Rekonstrukce hasičárny v obci Putimov 

7. Výstavba zázemí pro skladování hasičské techniky v obci Útěchovice 

8. Výstavba workout hřiště v obci Čížkov 

9. Výstavba dětského hřiště v obci Zachotín 

10. Vybudování autobusové zastávky v obci Bácovice 

11. Rekonstrukce koupaliště v obci Vyskytná. 

 

 

Životní prostředí: 

1. Výstavba protierozního a protipovodňového opatření v obci Křelovice 

2. Výsadba aleje ve městě Pelhřimov 

3. Výsadba alejí v obci Proseč pod Křemešníkem 

4. Výsadba zeleně po kůrovcové kalamitě v obci Čelistná 

5. Vybudování kontejnerového stání v obci Zajíčkov 

6. Revitalizace návsi v obci Kojčice. 

 

Sociální služby: 

1. Vybudování 2 sociálních bytů v obci Litohošť 

2. Vybudování krizových lůžek v obci Pelhřimov. 

 

Cestovní ruch: 

1. Výstavba naučné stezky v obci Horní Cerekev 

2. Výstavba posezení pro cyklisty v obci Křelovice. 

 

 

Zapsal: Michaela Zelenková 


