
NÁVRHOVÁ	  ČÁST	  

B.1	  STRATEGICKÁ	  VIZE	  
Vize	  představuje	  dlouhodobý	  obraz	  o	  budoucnosti	  obce,	  o	  tom,	  jak	  se	  bude	  obec	  
měnit	  a	  zlepšovat,	  soubor	  představ	  a	  priorit	  obce.	  Vize	  je	  „směrovkou“	  rozvoje	  na	  
následujících	  10	  let.	  
	  
Základní	  vize	  rozvoje	  obce	  Bubovice	  
	  

v Zachování	  a	  rozvíjení	  stávajícího	  rezidenčního	  charakteru	  obce	  
v Zvýšení	  	  kvality	  životního	  prostředí	  
v Zlepšení	  služeb	  obyvatelům	  všech	  věkových	  kategorií	  
v Zlepšení	  podmínek	  existence	  a	  rozvoje	  místních	  firem	  a	  drobných	  

podnikatelů	  
v Zlepšení	  infrastruktury	  a	  občanské	  vybavenosti	  obce	  
v Zlepšení	  dopravní	  obslužnosti	  obce	  s	  napojením	  na	  nejbližší	  centra	  
v Zajištění	  	  podmínek	  pro	  zachování	  a	  rozvoj	  funkcí	  spolkových	  aktivit	  
v Zajištění	  ochrany	  obce	  před	  suchem	  a	  povodněmi	  zvýšením	  retenční	  

schopnosti	  krajiny	  v	  katastru	  obce	  
v Zlepšení	  turistické	  atraktivity	  obce	  vyznačením	  turistických	  cílů	  a	  cest	  
v Doplnění	  turistické	  infrastruktury	  a	  informovanosti	  turistické	  veřejnosti	  o	  

historii	  a	  současnosti	  obce	  	  
v Naplňování	  účelů	  využití	  ploch	  a	  zásad	  rozvoje	  obce	  v	  souladu	  s	  platným	  

Územním	  plánem	  obce	  z	  roku	  2017	  
v Podpora	  rozvoje	  kulturního	  a	  sportovního	  života	  v	  obci	  

B.2	  OPATŘENÍ	  A	  AKTIVITY	  
Opatření	  a	  aktivity	  formulují	  způsoby	  naplňování	  vize	  ve	  střednědobém	  období.	  

Rozvoj	  obce	  
• Dobudování	  veřejné	  infrastruktury:	  viz	  níže	  
• Svedení	  dešťové	  vody	  z	  komunikací	  a	  střech	  budov	  v	  ulici	  K	  Letišti	  a	  do	  ní	  

ústících	  ulic	  do	  nové	  kanalizace	  v	  ulici	  K	  Letišti	  a	  zvýšení	  kapacity	  potrubí	  pod	  
ulicí	  Bubovická	  

• Rekonstrukce	  kanalizace	  pro	  dešťovou	  vodu	  na	  návsi	  (od	  kapličky	  u	  křižovatky	  
až	  k	  Bubovickému	  potoku	  u	  restaurace	  U	  Kosů)	  se	  zvýšením	  její	  kapacity	  
s	  ohledem	  na	  novou	  zástavbu	  na	  severní	  části	  obce	  

• Nové	  urbanistické	  řešení	  návsi	  a	  jeho	  následné	  vybudování	  po	  rekonstrukci	  
kanalizace	  na	  návsi	  (urbanistická	  studie	  a	  její	  realizace)	  

• Dobudování	  	  veřejných	  ploch	  pro	  hromadné	  kulturní	  a	  společenské	  akce	  ve	  
středu	  obce	  u	  Hospody	  MMXIV	  

• Vybudování	  či	  úprava	  spolkového	  domu	  pro	  kulturní	  a	  společenská	  setkávání	  
občanů	  	  	  

• Vybudování	  multifunkčního	  domu	  pro	  zdravotnictví	  a	  služby	  
• Vybudování	  obchodu	  



• Dobudování	  a	  kabelizace	  veřejného	  osvětlení	  s	  modernizací	  světelných	  zdrojů	  
pro	  snížení	  světelného	  smogu	  a	  pro	  zvýšení	  bezpečnosti	  dopravy	  i	  chodců	  

• Odstranění	  zastaralých	  venkovních	  elektrických	  vedení.	  Modernizace	  sítí	  
nízkého	  napětí	  s	  kabelizací	  elektrické	  rozvodné	  sítě	  obce	  ve	  spolupráci	  
s	  distributorem	  elektřiny.	  	  

• Rekonstrukce	  a	  přestavba	  budovy	  OÚ	  a	  přilehlých	  stodol	  a	  půdy	  –	  střecha,	  
okna,	  zateplení,	  prostor	  pro	  služby,	  zázemí	  pro	  zaměstnance	  OÚ,	  dílna,	  
tělocvična,	  zasedací	  místnost	  OÚ.	  	  

• Modernizace	  	  obecní	  	  knihovny	  
• Půdní	  vestavba	  na	  budově	  OÚ	  a	  na	  stodolách	  –	  vybudování	  multifunkční	  

místnosti,	  obchod	  
• Půdní	  vestavba	  na	  č.p.	  3	  –	  vybudování	  obecních	  bytů,	  sociálních	  bytů,	  popř.	  

ubytování	  pro	  turisty	  
• Revitalizace	  kaple	  sv.	  Vojtěcha	  a	  její	  osvětlení	  a	  zpřístupnění	  veřejnosti	  
• Provedení	  pozemkových	  úprav	  
• Realizace	  opatření	  	  pro	  zadržování	  	  vody	  v	  krajině	  na	  katastru	  obce	  	  v	  souladu	  	  

se	  Studií	  odtokových	  poměrů	  a	  proveditelnosti,	  zpracovanou	  kompetentní	  
odbornou	  společností	  

	  
Doprava	  

• Rekonstrukce	  části	  místních	  komunikací	  a	  vybudování	  chodníků	  vč.	  
vybudování	  bezpečné	  cesty	  pro	  pěší	  ke	  hřbitovu	  a	  na	  letiště	  Bubovice	  

• Obnova	  historických	  polních	  cest	  s	  vazbou	  na	  okolní	  	  obce	  (Kozolupy,	  Lužce,	  
Sv.	  Ján	  pod	  Skalou)	  	  s	  možností	  jejich	  využití	  i	  pro	  cyklisty	  	  

• Silniční	  obchvat	  Bubovic	  
• Vybudování	  otočky	  pro	  autobusy	  
• Výstavba	  parkoviště	  pro	  návštěvníky	  Solvayových	  lomů,	  vč.	  WC	  

Vyřešení	  silniční	  křižovatky	  v	  centru	  obce	  s	  ohledem	  na	  bezpečnost	  silničního	  
provozu	  a	  především	  chodců	  

Životní	  prostředí	  
• Odstranění	  	  starých	  ekologických	  zátěží	  	  a	  revitalizace	  	  okolí	  „zámečku“	  a	  jeho	  

budov	  	  i	  k	  prospěchu	  obyvatel	  obce,	  jak	  je	  záměrem	  Územního	  plánu	  
• Úprava,	  údržba	  a	  rozvoj	  zeleně	  na	  veřejných	  plochách	  v	  intravilánu	  obce	  
• Revitalizace	  Bubovického	  potoka	  a	  vodních	  ploch	  na	  něm	  
• Výsadba	  nových	  alejí	  a	  remízků	  a	  zajištění	  	  pravidelné	  péče	  o	  ně	  
• Obnova	  vodotečí,	  vodních	  ploch	  a	  studní	  v	  katastru	  obce,	  viz	  Studie	  

odtokových	  poměrů	  	  
• Pravidelná	  kontrola	  	  exhalací	  z	  topenišť	  uvnitř	  obce	  a	  kontrola	  dodržování	  

předpisů	  o	  čistotě	  ovzduší	  
• Pravidelná	  kontrola	  vlivu	  činnosti	  místních	  podnikatelů	  a	  zemědělců	  

hospodařících	  v	  katastru	  obce	  na	  životního	  prostředí	  	  	  
• Vzdělávání	  	  dospělých,	  dětí	  a	  mládeže	  v	  péči	  o	  životní	  prostředí	  
• Odstranění	  světelného	  smogu	  



Kulturní	  a	  společenský	  život	  
• Vybudování	  multifunkčního	  hřiště	  
• Vybudování	  spolkového	  domu	  
• Zpracování	  studie	  využití	  veřejných	  ploch	  ve	  středu	  obce	  pro	  kulturní	  a	  

společenské	  akce	  a	  následných	  opatření	  	  	  
• Vybudování	  značené	  turistické	  cesty	  obcí	  (projednáno	  s	  KČT	  )	  
• Technické	  a	  materiální	  zajištění	  kulturních	  a	  sportovních	  aktivit	  dětí	  a	  

mládeže	  	  
• Modernizace	  obecní	  knihovny	  na	  centrum	  vzdělávání	  
• Využití	  	  atraktivity	  bubovického	  letiště	  propagací	  jeho	  kulturních,	  

vzdělávacích	  a	  	  turistických	  akcí	  s	  případnou	  spoluúčastí	  na	  nich	  	  

Školství,	  vzdělávání	  
• Výstavba	  obecní	  MŠ	  
• Výstavba	  obecní	  ZŠ	  
• Podpora	  aktivit	  a	  dalšího	  rozvoje	  Lesní	  školky	  
• Vybavení	  knihovny	  moderními	  prostředky	  pro	  vzdělávání	  (vzdělávací	  

centrum).	  
• Vybudování	  naučné	  stezky	  okolo	  Bubovic	  (návrh	  trasy	  byl	  zpracován	  

Bubocentrem	  z.s.	  v	  roce	  2016)	  
 


