PROGRAM ROZVOJE OBCE MERBOLTICE NA OBDOBÍ LET 2019 – 2026

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
ZALOŽEN 2012, ÚPRAVEN DLE VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ DNE 21.9.2019
- muzeum obce Merboltice
- ubytování pro návštěvníky
- sýrárna, mlékárna (malý obchůdek s místními produkty – sýry, mléko, med, ořechy, ovoce)
- kulturní centrum obce: víceúčelový sál, klubové prostory, ubytování, prodejna místních
výrobků, infocentrum, infosystém, dětské centrum, jednotřídka, parkoviště, hasič. zbrojnice
- zvýšení bezpečnosti dopravy (radar), nebo jiné vhodné řešení
- oprava Božích muk
- multifunkční sportoviště
- dopravní obslužnost
- lékařská služba
- obnova rybníků v obci
- vybavení pro hasiče (výzbroj)
- kaple, obnova kostela, památník zaniklých kostelů v severních Čechách
- revitalizace okolí rozhledny na Strážném vrchu
- turistické zpřístupnění trasy na Kamenci
- vyznačení cyklotras
- sušárna ovoce, moštárna, chlebová pec
- podpora vlastníků lidových staveb při opravách
- propagace vesnice památkové zóny (podstáv.domy)
- přírodní protipovodňové opatření
- obnova ovocných alejí a větrolamů
- revitalizace starých alejí, např. cesta k Šachovu, či k Verneřické křižovatce
- památník dolování uhlí
- podpora drobného podnikání a řemesel
- podpora kulturních akcí (koncerty, divadlo, masopust...)
NOVÉ PREFERENCE, NÁMĚTY, NÁVRHY A DOPORUČENÍ JEDNOTLIVÝCH
OBČANŮ Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 9/2019:
Technická infrastruktura:
 odvoz odpadů – zlepšení, zvýšení kapacity plastu a papíru, častěji odvážet, přidat kontejner
na kov
 nové odpadkové koše u turistických tras
 veřejné osvětlení oslňuje za jízdy, svítí i do ložnic – eliminovat světelné znečištění (např.
vypínat ve 23 h, nebo od 24 h do 5h ráno, a nebo si dát rolety do oken), nahradit za teplé
zdravé oranžové světlo
 zlepšení kvality pitné vody
 obecní či sousedské čistírny odpadních vod, lokální či obecní kořenové čistírny
 osvěta v oblasti kompostovacích WC (kadibudky)
 osvěta v oblasti používání dešťové vody
 návrh na příspěvek obce na úhradu vyvážení žumpy
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 podpora a využívání jakýkkoliv obnovitelných zdrojů energie
 rekonstrukce elektrifikace
Dopravní infrastruktura:
 návaznost autobusových spojení do Žandova, UL, ČL, DC, LT,
 protažení busu do Lovečkovic – návaznost na LT, Úštěk, Roudnice (ráno před školou a po
15 h)
 čištění obecních cest od sněhu, zvláště u čp. 183
 kontroly státní policie, disciplina řidičů při průjezdu obcí, radary na měření rychosti,
semafor,
 cedule u vjezdu do obce, uvítání, znak obce, cedule „bydlíme tu s vámi“ ….
 vybudování chodníků pro pěší v obci pro zvýšení bezpečnosti chodců, či alespoň bílý pruh
krajnice
 osazení zrcadel v nebezpečných zatáčkách
 doplnění svodidel a zábradlí u silnice na místech, kde se padá do potoka
 nebudovat beton a asfalt místo přírodních přirozených ploch
 nelíbí se představa vybetonované vsi kvůli parkovacím místům ani přílišný nával turistů
 lépe označit odbočku s mostkem na rozhlednu, aby turisté nebloudili jinam (např. k čp. 150)
Péče o kvalitu prostředí a podpora kultury:
 zásobování běžnými potravinami, pojízdná prodejna, malý obchod nejen s místními
produkty
 kompletní vize správy lesů v katastru obce a jejich rozvoj
 koryto potoka, úprava regulace, návrat kamenů do koryta
 multifunkční sportoviště – rovina s protiskluzovým povrchem, příp. zastřešené hřiště
 požární nádrž a bazén
 oprava či výměna čekáren autobusových zastávek a jejich okolí
 exkurze pro inspiraci k revitalizaci obce, např. Hostětín
 úprava areálu okolí zvonice, kostela a hřbitova (rozšíření hřbitova a oprava ohradní zdi,
základy kostela, obnova cesty směrem do Valkeřic a k bývalé škole, výsadba zeleně, úprava
parkovacích míst, ...)
 úprava areálu okolí obecního úřadu a hřiště (dlažba, zeleň, mobiliář, přístřešek…)
 úprava podoby okolí kontejnerů na tříděné odpady (pohledové zábrany, zeleň...)
 úprava okolí rozhledny na Strážném vrchu (přístřešek, chata, sklep, cesty, zábradlí, …)
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