OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU
PSČ 788 11
Loučná nad Desnou 57, 788 11

Dodatek č. 5
k Programu obnovy venkova
– Strategický plán rozvoje obce Loučná nad Desnou ze dne 28.11.2011
se prodlužuje o 1 rok, tj. (platnost) do konce roku 2022
a zároveň se doplňuje o:
1.1. Stavba nových chodníků
✓ Chodník od penzionu Zálesí směr lyžařský a rekreační areál Kouty (až po chatovou
oblast Kouty nad Desnou)
1.5. Přechody pro chodce
✓ Přechod pro chodce I/44 (Filipová u autobusových zastávek u rozcestí Maršíkov)
✓ Přechod pro chodce I/44 OÚ - MŠ
✓ Další přechody pro chodce (silnice I/44), možnost zpomalení dopravy, bezpečnost
chodců
2.1.1. Obnova zámeckého parku
✓ Průběžná obnova zeleně, mobiliáře i informačních tabulí v celém areálu zámeckého
parku
✓ Úprava prostoru kolem Grotty
✓ Oprava či kompletní rekonstrukce zámecké zdi kolem celého parku
✓ Zpracování studií či projektové dokumentace na revitalizaci parku
2.2. Obnova staveb drobné architektury, sakrálních staveb
✓ Kompletní obnova památníku obětem 1. světové války u OÚ
3.1. Péče o vzhled obce
✓ Realizace nového veřejného osvětlení ve všech katastrech obce (zejména po obnově
NN, kterou realizuje společnost ČEZ)
✓ Rekonstrukce či kompletní výměna střech na objektech Obecní úřad, garáže u OÚ,
Penzion pro seniory, Tančírna
✓ Nový mobiliář v obci (výměna starého mobiliáře, umístění nového mobiliáře na
důležitých místech, budování nových míst pro relaxaci a odpočinek, umísťování
odpočinkových prvků v krajině, nové rozcestníky a navigace, umísťování nových
dřevěných vyřezávaných lavic a komplexní umísťování mobiliáře v krajině intravilánu
i extravilánu obce)
✓ Rozšíření zázemí pro Technické pracovníky, vybudování haly, garáží atd. (zázemí,
parkovací plochy)
✓ Revitalizace rybníka Kocián
✓ Rekonstrukce prostoru přednádraží Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou
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4.2. Odpadové hospodářství
✓ Kompostárna (změna na komunitní kompostárnu)
✓ Vybudování sběrného dvora nebo sběrného místa pro odpadové hospodářství
✓ Zlepšení vzhledu kontejnerových stání (zpevnění plochy např. zámkovou dlažbou,
oplocení kontejnerového stání, možnost i zastřešení)
4.3. Rozvod pitné vody
✓ Projektování a realizace vodovodních řadů v místech, které doposud nejsou napojena
(např. koncové větve, boční uličky atd.)
4.4. Výsadba zeleně
✓ Revitalizace sídliště (kompletní nová výsadba stromů, keřů a doprovodné zeleně)
✓ Úpravy, výsadba a revitalizace dalších ploch v obecním majetku dle Územní studie
sídelní zeleně
✓ Obnova zeleně podél cest (i podél bývalých cest a cestní sítě), zakládání alejí, ovocný
sad, zahrada chutí a vůní – zahrada pěti smyslů
5.1.1. Základní škola
✓ Projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci budovy ZŠ
✓ Podpora aktivit ZŠ, podpora aktivit družiny, mimoškolních aktivit, zájmových aktivit
dětí atd.
✓ Projekt Dešťovka – hospodaření se srážkovými vodami
5.1.2. Mateřská škola
✓ Projekt Dešťovka – hospodaření se srážkovými vodami
✓ Podpora aktivit MŠ, mimoškolské aktivity a zájmové aktivity dětí
5.2. Kultura
✓ Realizace a podpora akce Den s horskou službou
✓ Realizace a podpora akcí Loučenského léta
✓ Podpora aktivit zaměřených na občany trvale žijící v obci
6. Sociální oblast a zdravotnictví
✓ Tímto dodatkem rušíme všechny předchozí aktivity, které byly vypsány v bodu č. 6
Nově doplňujeme:
✓ Podpora zdravotního střediska MUDr. Borka (každoroční opravy, rekonstrukce a
vylepšení budovy i jejího okolí)
✓ Podpora provozu výdejny léčiv
✓ Snaha o rozšíření služeb v oblasti masáží, rehabilitací, případně i pedikúry, kosmetiky
atd. (v 1. patře zdravotního střediska)
7. Sport, oblast turistického ruchu
✓ Úpravy běžkařských tratí rolbou obce
✓ Vybudování nových naučných stezek a cest v krajině
✓ Studie k prověření možností výstavby Domu přírody Jeseníky
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Podpora záměrů ze strany obce:
✓ S tímto bodem z původního Strategického plánu schváleného 28.11.2011 se
zastupitelstvo obce neztotožňuje a z tohoto důvodu jej zcela ruší a nahrazuje se tímto
bodem:
Obec Loučná nad Desnou podporuje na svém katastrálním území pro rok 2022:
✓ Trvalou a důslednou péči o vodohospodářské stavby na řece Desné
✓ Projekty, které se zabývají zadržováním vody v krajině a s tím související ochranu
proti povodním
✓ Realizaci a rozvoj běžkařských tratí a jejich důslednou údržbu
✓ Obnovu zámku za účelem zpřístupnění části zámku veřejnosti (prohlídková trasa),
případně další části zámku k provozování hotelu (nutnost zajistit si vlastní parkovací
plochy, mimo pozemky obce Loučná nad Desnou)
✓ Výstavbu v obci za účelem rodinného bydlení pro trvale žijící občany (nikoli rozvoj
obce pouze pro ubytování a chataření)
Obec Loučná nad Desnou nepodporuje projekty:
✓ Přeložka silnice I/44
✓ Prodloužení železniční trati (od nádraží Kouty do lyžařského areálu Kouty)
✓ Tunel pod Červenohorským sedlem
✓ Lanovka Kouty nad Desnou směr Červenohorské sedlo
✓ Výstavba nových lyžařských areálů
Příloha „Finanční plán realizace jednotlivých akcí po letech“ se pro rok 2022 nedoplňuje,
vzhledem k tomu, že výše uvedené aktivity jsou přímo naplánovány v rozpočtu obce na rok
2022 a byly by tedy duplicitně uvedeny na dvou místech.
Tento dodatek byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2021
usnesením č. 819.
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V Loučné nad Desnou dne 14.12.2021
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