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Strategický rozvojový dokument
STRATEGICKÉ OBLASTI - ZÁJMOVÉOKRUHY OBCE

NOVAVÝSTAVBAAÚZEMNÍ ROZVOJOBCE

MÍSTNÍ OBYVATELÉA KVALITAŽIVOTAV OBCI

PODMÍNKY PRO ROZVOJ PODNIKÁNI,ZAMĚSTNANOST,ŠKOLSTVÍ

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁVYBAVENOST OBCE
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POTENCIÁLCESTOVNÍHO RUCHU A MÍSTNÍ SPRÁVA
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DLOUHODOBÉCÍLE A STRATEGICKÉ POSTUPY JEJICH DOSAŽENÍ
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OBCE

VÝCHODISKA

Základním východiskem pro obec je zachováni tradiční pasekářské zástavby. Dosažením tohoto cite

dojde k ochráněnikomfortu bydleni stavajich obyvatel obce. Rozvojovým potenciálemje budovánibytů
pro mladé rodiny, kdy je možné využit stávající nevyužívané stavby"a uzemí, které'bylo v minulosti

zastaveno.

Dlouhodobé cíle

1 Komplexní rozvoj obce

2 Podpora rozvoje nové výstavby
--i

Strategický postup

Strategický postup

Důrazem na silné stránky obce a potlačením
stránek slabých při vhodném využiti zdrojů obce

Vzhledem k předpokladu, že silná generace
mladších ročníků narozených kolem let 2003 -

lze dosáhnout dlouhodobého udržitelného rozvoje 2006 bude hledat bydleni, nabízí se možnost
obce.

využiti stávajich zastavěných ploch

Seznam opatťeni

Seznam opatřeni

Důraz na obraz obce jako příjemného místa

Vhodná změna územního plánu pro využíváni
ploch pro bytovou výstavbu
Vytipováni vhodných míst pro budoucí bydleni

pro bydleni

Rozvoj služeb a aktivního života původních
obyvatel a jejich rodin

Systematické řešeni technické infrastruktury v

Specifikace rozvojových možnosti obce

těchto vytipovaných lokalitách

Efektivní využiti nevyužívaných zastavěných

Využiti areálu Dolu Frenštáta rychlost rozvoje
řešit s ohledem na hrozbu narušení komunity.

území

Systematičnost v rozvojových investicích
Využíváni dotaci pro spolufinancováni investic
obce

Rozvoj spolupráce s podnikateli a univerzitami
vedoucí k inovacím

Projekty

Revitalizace lokality a stavby chaty Koksař
Revitalizace lokality a stavby hotelu Banka
Revitalizace zemědělské lokality a staveb v lokalitě Foltasovice

RevitalizacelokalityareáluDolu Frenštáta návaznýchareálů- ProjektCÉRKA

základním kamenem každéobce. ObecTrojanoviceje silněnavázánana služby a
zá~zemi'bíizkeho města Frenštát pod Radhoštěm. Budovat občanská zázemí ve všech částech obce

toneekonomicke-a'proto je vhodné zaméřit se na lokality kteréjsou nejvíce obydlena V tomto ohledu

seiednaolo'kalituLomná na kterou jsou navázány místní části Bystré, Dilova a Karlovice. Dále o ^
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tok'aii'tu"poď~J'avomIkem, -na-kterou jsou navázányčástiDolina, Pod Radhostem a Horečky. Celkové mají
všechny části přirozenou spádnost k městu Frenštát pod Radhostem.

Dlouhodobé čile

1 Obnova a modernizace občanské vybavenosti

| ^ oo^upnost služeb

obce

Strategický postup
Rekonstrukce a údržba veřejných objektů

s důrazem na hospodárnéa efektivní využíváni.
Zachováni vesnického charakteru při modernizaci

Strategický postup

Zachováni služeb v obci a vytvořeni podmínek pro

jejich připadne rozšiřeni (vzhledem ke struktuře
obyvatelstva).

budov a území.

Seznam opatřeni

Seznam opatřeni
j

1. Pééeo významné objekty, kulturní památky a
jejich okolí

2. Efektivní využiti potenciálu stávajících
veřejných budov (využiti OZE, sníženi
energetické náročnosti)

3. Podporakvality a rozšiřováni veřejných služeb
! 4. Dobudováni a údržba sportovní a volnocasové
infrastruktury

5. Využiti potenciálu areálu Dolu Frenštát

1. Využiti potenciálu areálu Dolu Frenštát

2. Vytvořeni podmínek pro udrženi podnikatelů
ve službách

3. Kvalitné pracovat na revitalizaci veřejného
prostranství a jeho údržbu
4. Spolupráce s městem Frenštát pod
Radhoštěm

3 Podporazázemí a aktivit pro dětia mládež

; 4 Široképortfolio volnocasových možnosti a aktivit

Strategický postup

Strategický postup
.

-_J

Vytvořit v obci širokou škálu aktivit pro děti a
mládež, umožnit této cílové skupině aktivní tráveni
volného času s ohledem na prevenci sociálné-

Vytvořeni příjemného prostředí pro vysokou kvalitu

patologických jevů.

tvorba oddechovým míst a hřišť. Podpora aktivit
místních organizaci a spolků.. Rozvoj přeshranični
spolupráce v oblasti volnoéasových aktivit
s Polskem a Slovenskem. Zlepšeni identifikace

života a aktivní tráveni volného času. Zkvalitnění

infrastruktury podpomjici tráveni volného času,

obyvatel s obci.

Seznam opatřeni

Seznam opatřeni

Podpora vzděláváni a další rozvoj zájmových
kroužku pro dětia mládež, podpora jejich

1.

Podpora sdružováni občanů v rámci aktivit

zajmu

2.

Vytvořeni infrastruktury pro kvalitnější

3.

Vytvořeni infrastruktury pro možnosti

4.
5.

kulturního využiti občanů (sál, knihovna)
Vybudováni oddechových zón, dětských hřišť
Podpora, pořádáni kulturních, společenských

spolků a klubů

Uzemni spolupráce s dalšími obcemi
v kulturních, sportovnich či vzdělávacích
oblastech

sportovní vyžití občanů

a sportovních akci

Projekty

- Vybudováni kvalitního veřejného prostranství v jednotlivých částecha místech obce se sDortovnim a
volnoéasovým zázemím

- Rekonstrukcezázemí TJ podJavornikems důrazemnavytvořeni prostoru prosetkáváni
místní části

- Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště na Bystrém

- Rozvíjet a udržovat tradiční lokality pro sport a volný čas v lokalitě Horeéky - Velký Javorník a Ráztoka Pustevny - Radhosť

- Vybudováni cyklostezky podél Solárky s budoucím propojením Rožnov p. R. - Frenštát p. R.
- Revitalizace lokality areálu Dolu Frenštát a návazných areálů- Projekt CÉRKA

Obecje v rámci podnikáni a zón určených k podnikáni závislá na městě Frenštát pod Radhoštěm

Jedniňé místo vhodné pro rozvoj podnikáni je lokalita pod Kozincem, kde se nachází Dul Frenštát se

stavbamis neplatnou kolaudaci.Dáleje potenciálv rozvoji služeb pro cestovní ruch.
-J

Dlouhodobé cíle

^

1 Rozvoj podnikatelských subjektů v obci

2 Budováni kvalitní dopravní infrastuktury a
obslužnosti

Strategický postup

Strategický postup

Podpora rozvíjej iclch se podnikatelů, spolupráce

Systematicky udržovat komunikace v dobrém

s obci v otázkách potřebného rozvoje
infrastruktury.

komfortní dostupnost města Frenštát pod

technickém stavu aby se zajistila každodenní
Radhoštěm. Podpora systému dopravní
obslužnosti.

Seznam opatřeni

Seznam opatřeni

1. Vyřešeni lokality Dolu Frenštát - projekt
CÉRKA

2. Podpora zemědělských podnikatelů

1.

Investice do komunikaci a mostů

2.

Údržba komunikaci a mostů

3. Podpora krajského systému dopravní
obslužnosti

3. Školství
Strategický postup

Pravidelné zjišťovat stav a vývoj populace v obci
a predikci pro kapacity mateřských a základních
škol. Umožnit vybudovat zázemí pro kvalitní
základní a střední školy.
Seznam opatřeni

1. Řešitnavýšeni kapacity mateřských škol i pro
děti ve věku od 2, 5 let.

2. Vybudovat nástavbu školy pro odborné třídy a
kvalitní stravovací zařízeni škol

3. Umožnit v rámci projektu CERKA rozvoj
soukromého školství na úrovni základní,

střední školy, VOS nebo univerzity

Projekty

Rekonstrukce mostu pod Radhoštěm
Rekonstukce mostu na Bystrém
Rekonstrukce hlavni komunikace na Karlovicích

Rekonstruke mostu na Solárce přes Lomnou ve spolupráci s MS krajem
Dotace krajských systémů dopravní obslužnosti
Nástavba školy
Nová kuchyně

Zvýšeni kapacity mateřských škol

Revitalizace lokality areálu Dolu Frenštát a návazných areálů - Projekt CÉRKA
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VÝCHODISKA

Obecdisponuje rozsáhloutechnickou infrastrukturou, kteráje v nejobydlenějsichčástechjiž ^
vybudovaná. Obecpotřebuje řešit technickou infrastrukturu v pasekařských částechobce predevšim
zásobovánipitnou vodou. Rozsáhlásíť komunikaci je náročnána údržbua další budováninových
komunikaci se neplánuje.

Dlouhodobé čile

1 Zlepšováni kvality komunikaci v obci
Strategický postup

2 Bezpečný pohyb v obci
Strategický postup

Údržba místních komunikaci a investice do

Opatřeni vedoucí ke sníženi rychlosti obci

kvalitních povrchů komunikaci. Řešeniotázky

projiždějicich vozidel, zvýšeni pasivní bezpečnosti
chodců a cyklistů. Vybudováni chodníků včetně
bezbariérových řešeni nájezdů podél páteřní

parkováni stále se zvétšujiciho počtu automobilů.

komunikace.

Seznam opatřeni

1. Opravy a údržba stávajících komunikaci a
jejich monitoring

l 2. Řešeniproblematiky parkováni v místní části
l

Lomna

3 Údržba, modernizace a rozšířeni technické
infrastruktury
Strategický postup

Pravidelné revize a kontrola výstupů technické
infrastruktury, strategické plánováni pro
bodováni a podporu nové technické infrastuktury

Seznam opatřeni

1. Spolupráce s městem Frenštát p. R. a
společnosti SMVaK

2. Podpora místních ČOV

Projekty

Seznam opatřeni
Budování cyklostezek

Budováni bezpečných zastávek

Vybudováni vodovodní sítě ve všech částech obce Trojanovice

Podpora obyvatel, ke kterým není ekonomicky možnévybudovat kanalizačni stoky
Vybudováni cyklostezky podél komunikace Solárka

Revitalizace zastávky Balila ve. zálivů,chodníků, přechodu a osvětleni
Převod majetku společnosti Diamo s. p. na obec Trojanovice

LSTBATEGK:;KAQBy\SI_5. PÉČEO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
KďíiK\3?>.
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l VÝCHODISKA

Životní prostředí v obcijemožnopovažovatzečistés výjimkouobčasnéhosníženi kvalityovzduší diky

1

lokálním zdrojům Obecmána svémkatastrunemalýpočet biotopů- smíšené lesy, pásyzeleněpodél

vodních toku atd. V rámci prevence rizik živelných katastrof a zhoršeni stávajících podmínek je třeba
podporovat informovanost občanů a realizovat aktivity sméřujici k prevenci a šetrnému zacházeni

s životním prostfedim. Vhodnýmprostředkem motivovániobčanůje dobrýpříklad ekologickéhochováni
obecního úřadu a školy.

Dlouhodobé čile

1 Ekologické nakládáni s odpady

2 Kvalitní ovzduší v obci

Strategický postup

Strategický postup

Výchova k udržitelnému nakládáni s odpady, dbát Zamezeni spalováni plastů v topné sezóně,
na tříděni odpadů, vytvořeni podmínek pro využiti podpora informovanosti o využiti alternativních
biodpadu.

zdrojů tepla.

Seznam opatření

Seznam opatřeni

1. Podpora ekologického nakládáni s odpady,
pravidelný svoz tříděného odpadu
2. Motivace dobrým příkladem ekologického
chováni obecního úřadu, školy a dalších
veřejných instituci
3.

2.

Prevence spalováni plastů informativní
kampani a vytvořenim jiných alternativ
likvidace této kategorie odpadu
Pravidelné Čištění komunikací po i v rámci
zimní sezóny

Účast obce v soutěžích o kvalitě tříděného
odpadu

4. Vytvoření alternativ využiti bioodpadů

l 5.

Pořádáni přednášek o šetrném chováni
k životnímu prostředí

L"_
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4 Zvýšenivyužíváni alternativních zdrojůenergie l 5 Ochrana krajiny a přírody obecné
-. "-.J

Strategický postup
Informováni občanů o výhodách a přínosech
alternativních zdrojů energie, využiti možnosti
dotaci pro umístěni zařízeni k čerpáni

alternativního zdroje energie pro obec i občany
Seznam opatřeni

Strategický postup

Revitalizace a rozvoj ozeleněni obce. Spolupráce
obce s lesnlky a zemědělci v otázkách údržby a
ochrany krajiny. Likvidace Dolu Frenštát.
Seznam opatřeni

-__J

1.
2.
3.

Využiti OZE a nizkoenergetických zásad u
obecních objektů

1. Údržba zeleně v obci s preferenci zachováni

Zprostředkování informačních akci o
možnostech využíváni OZE

2. Údržbalesních porostů

biokoridorů

Tvorba infrastruktury pro užíváni
obnovitelných zdrojů energie
Projekty

- Podpora kotlikových dotaci

- Likvidace Dolu Frenštát, jeho sanace a využiti - projekt CERKA

- Komplexní řešeni odpadovéhohospodářstvi s vizijehovývojena 15- 20 let

'--".. s^^s;'

STRATEGICKÁOBLAST- 6. POTENCIÁLCESTOVNÍHO RUCHU_AMÍSTNÍ SPRÁV/
VÝCHODISKA

Obec představuje zajímavou lokalitu z hlediska rozvoje krátkodobého a dlohodobého cestovního ruchu.
Atraktivita obce spočívá v její poloze v podhůří Beskyd a zároveň blízkosti větších měst. Velká tradice v
cestovním ruchu předurčuje obec k jejímu dalšímu rozvoji a údržbě.
Dlouhodobéčile

1 Zvýšeni zájmu o obec, podpora kvalitní sportovní
turistiky a dopravní infrastruktury

2 Kvalitní fungování místní samosprávy

Strategický postup

Strategický postup

Využiti potenciálu polohy obce v těsné blízkosti

Spolupráce místní správy s občany a podnikateli
Beskyd v návaznosti na nadregionálni značky pro bližěi porozuměni jejich problémům a
patrici k obci Trojanovice - Pustevny, Radhosť, požadavkům. Efektivní využití rozvojových a
Horečky, Velký Javorník. Vytvořeni zázemí a aktivit investičních možnosti rozpočtu a dotaénlch zdrojů.
pro především dlouhodobé návštěvy obce.
Komplexní formy propagace obce v rámci
mikroregionu. Zvýrazněni atraktivit obce a
vytvořeni infrastruktury podporující cestovni ruch.

Seznam opatřeni
1. Udriovánl a budováni regionálních i lokálních
cyklostezek, v6. podpůrné infrastruktury
2. Podpora nebo vybudováni záchytného
parkoviště pro likalitu Pustevny - Radhosť
3. Vybudováni nové lanové dráhy Ráztoka -

Zapojováni občanů do rozhodování o
budoucnosti obce

Systematicnost v rozvojových investicích
Využíváni dotaci, grantů a jiných financnich

Pustevny

zdrojů pro financováni

investic obce -

program rozvoje venkova, tématické operační

4. Vybudováni zimního střediska Pustevny

5. Komplexní propagace obce a vytvářeni nových
obce (mapy, info

zemědélského území i

Využiti potenciálu růstu daňových příjmů

infrastruktura

tabule)
7. Využiti tradičního

programy, operační programy preshranicni
spolupráce, využíváni dotaci ze státních

fondů l krajem vyhlášených programů.
Využíváni širokého portfolia komunikačních

atraktivit

6. Informační

-i

Seznam opatřeni

tradice práce v zemědělství

pro rozvoj

kanálů pro informováni občanů
spojené s nízkou zadluženosti obce

agroturistiky
r

Projekty

- Vybudováni Cyklostezky Rožnov p. R. - Frenštát p. R. pres areál Dolu Frenštát
- Využiti vodní nádrže Lubina pro rekreaci
- Parkoviěté u chaty Koksař nebo jiné záchytné parkoviště
- Revitalizace lokality Pustevny - Radhosť
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