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Vybrané záměry obcí kompatibilní  

s rozvojem regionu Bruntálsko 

 

Vybrané projektové záměry vycházejí z dílčích strategií členských obcí svazku, které byly 

v době schválení Strategie DSO Bruntálsko aktuálně platné. Pro rozsáhlost strategie měst 

Bruntál, Vrbno a Benešov jsou aktivity těchto měst uvedeny formou odkazu na příslušné 

dokumenty rozvoje, zveřejněné na webových stránkách. 

 

 Město Bruntál – Strategie rozvoje města Bruntálu na období 2018–2023 

 Město Vrbno pod Pradědem – Strategie rozvoje města na období 2017–2023 

 Město Horní Benešov – Strategický plán rozvoje města Horní Benešov 

  

https://www.mubruntal.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1316&id=966473&n=bruntal%2Dma%2Dstrategii%2Ddo%2Droku%2D2023
https://www.vrbnopp.cz/cs/podnikatel/strategicke-dokumenty/strategie-rozvoje-mesta-na-obdobi-2017-2023.html
http://www.hbenesov.cz/strategie-mesta-horni-benesov/ds-1082
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PRIORITNÍ OBLAST 1 – SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 

CÍL 1.1 Rozšíření a zkvalitnění nabídky zdravotnických služeb a péče v mikroregionu 

• Zlepšení nabídky zdravotních služeb pro seniory v Karlově Studánce 

• Zřízení ordinace praktického lékaře v č.p. 74 Široká Niva  

CÍL 1.2 Zajištění odpovídající úrovně a nabídky sociálních služeb v mikroregionu 

• Bydlení pro seniory (komunitní dům seniorů/domov pro seniory) v obci Dvorce 

• Rozvoj terénní pečovatelské služby v obci Dvorce 

• Modernizace domu pro seniory v Horním Benešově 

• Zlepšení nabídky sociálních služeb pro seniory v Karlově Studánce 

• Zřízení pracovního místa sociální pracovník Karlovice 

• Výstavba domu pro seniory Oborná 

• Výstavba domu pro seniory Široká Niva  

• Zajistit poradenství v oblasti sociálních služeb Široká Niva 

• Výstavba bytů využitelných pro přechodné ubytování obyvatel v tíživé životní situaci 

Valšov 

• Rekonstrukce domova pro seniory Vrbno p. Pradědem  

• Realizovat každoročně osvětové akce „Den zdraví“ a veletrh sociálních služeb – Město 

Vrbno 

CÍL 1.3 Podpora dostupného bydlení 

• Vybudování nových bytů v Andělské Hoře 

• Příprava lokality pro vybudování nových RD Andělská Hora 

• Výstavba startovacích bytů v obci Dvorce 

• Vybudování malometrážních bytů prostřednictvím výstavby nových, nebo přestavby 

stávajících objektů v obci Dvorce 

• Přestavba některého z nevyužívaných objektů na bytový Dvorce 

• Výstavba bytového fondu v obci Karlova Studánka 

• Startovací byty pro mladé Široká Niva 

• Modernizace bytového fondu Široká Niva 

• Příprava pozemků pro výstavbu RD Široká Niva 

• Příprava a následná realizace vymezeného území k výstavbě cca 18 RD Valšov 

• Rezidenční byty Žižkova Vrbno p. Pradědem  

• Infrastruktura pro RD Leskovec 

CÍL 1.4 Podpora prevence a zdravého životního stylu 

• Stavba soc. zařízení u víceúčelového hřiště Mezina 

• Vybudování zázemí při sportovišti v obci Oborná 

• Vybudování dětských hřišť Rudná p. Pradědem 

• Obnova hřiště u Sokolovny Vrbno p. Pradědem 

• Osvětlení víceúčelového hřiště včetně doplňkových úprav zázemí Staré Heřminovy  

• Modernizace stávající sportovní infrastruktury včetně zázemí ve Starém Městě  

• Rozšíření sportovní infrastruktury o nová sportoviště Staré Město 

• Výstavba freestyle dráhy pro děti Široká Niva 

• Rekonstrukce stávajícího multifunkčního hřiště Valšov 
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CÍL 1.5 Rozvoj školství a podpora vzdělanosti obyvatel prostřednictvím zkvalitňování 

vzdělávání 

• Výukové programy a vybavení pro učitele (notebooky, vizualizéry, atd) Karlovice 

• Učební pomůcky a vybavení do učeben, vybavení nábytkem a pořízení nové 

interaktivní tabule Karlovice 

• Zavádění moderní technologie do školství Staré Město 

• Nákup tabletů pro žáky ZŠ z příjmově slabých rodin Široká Niva 

CÍL 1.6 Rozvoj veřejné správy 

• Pořízení nových prostředků komunikace s veřejností Horní Benešov 

• Zavádění prvků moderní správy města formou zavádění metod a principu projektového 

řízení Horní Benešov 

• Elektronizace státní správy, samosprávy – pořízení nových webových stránek, 

elektronická displejová deska na veřejném místě atd.) Valšov 

• Modernizace úřadu Vrbno p. Pradědem (v realizaci) 

• Trvale rozvíjet své zaměstnance prostřednictvím školení Vrbno p. Pradědem 

• Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálska  

• Efektivita procesního řízení v obcích dobrovolného svazku Bruntálsko 

CÍL 1.7 Rozvoj společenských a volnočasových aktivit 

• Vybudování kulturně-společenského centra v obci Dlouhá Stráň 

• Podpora tradičních akcí v Dlouhá Stráň 

• Rekonstrukce půdy kulturního domu formou multifunkčního centra pro spolkovou 

činnost Staré Heřminovy 

• Podpora spolkové činnosti v obcích 

• Výstavba KD Vrbno p. Pradědem 

PRIORITNÍ OBLAST 2 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

CÍL 2.1 Zlepšení nakládání s odpady 

• Vybudování sběrného dvora v obci Dlouhá Stráň 

• Výstavba komunitní kompostárny Dvorce 

• Vybudování sběrného dvora Horní Benešov 

• Zodpovědné nakládání s vyprodukovanými odpady Karlova Studánka 

• Zřízení kompostárny a vybavení komunitní kompostárny (shrabovač, štepovačka, 

nakladač, traktor…) v Karlovicích 

• Osvěta ohledně nakládání s odpady Rudná p. Pradědem 

• Rozšíření sběrného dvora Staré Město 

• Doplnění kontejnerů na odpad Staré Město 

• Vybudování sběrného místa s halou na tříděný odpad včetně lisu na tř. odpad, 

oplocení, zpevněná plocha Široká Niva 

• Vybudování komunální kompostárny Široká Niva 

• Odpadové centrum Vrbno p. Pradědem  

• Uplatnění moderní technologie při zpracování odpadů Vrbno p. Pradědem 

 

CÍL 2.2 Energeticky soběstačný mikroregion 

• Oprava obecních budov a bytových domů v Andělské Hoře 
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• Investice do prvků technické infrastruktury v obci Dlouhá Stráň 

• Energetické úspory na bytovém domě a Domu služeb, Dvorce 

• Energetické úspory na školních budovách Dvorce 

• Snižování energetické náročnosti veřejných budov v Horním Benešově 

• snižování energetické náročnosti v budovách ve vlastnictví obce Karlova Studánka 

• Rekonstrukce tělocvičny včetně LED osvětlení v Karlovicích  

• Modernizace bytových domů v Karlovicích s důrazem na snížení energie (topení, 

zateplení, osvětlení) 

• Zpracování energetické koncepce obce Karlovice 

• Rekonstrukce budovy kulturního domu (snížení energetické náročnosti, výměna 

zdroje tepla, zateplení a obnova pláště objektu) Staré Heřminovy  

• Rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu, snížení energetické náročnosti 

budovy, obnova pláště budovy, výměna zdroje tepla Staré Heřminovy 

• Snížení en. náročnosti budovy OÚ Široká Niva 

CÍL 2.3 Chytřejší mikroregion a inovativní prvky v samosprávě 

• Nabíjecí stanice pro elektrokola a elektrovozidla Dvorce  

• Údržba a obnova VO v obci Dlouhá Stráň 

• Zavedení kamerového monitorovacího systému za účelem zlepšení parkování v obci 

Karlova Studánka 

• Modernizace VO Karlova Studánka 

• Instalace bezpečnostních kamer Dvorce 

• Modernizace varovného systému Karlovice 

• Pokrytí obce Razová vysokorychlostním internetem 

• Postupná obnova, příp. doplnění VO v obci Oborná  

• Rekonstrukce VO Staré Heřminovy  

• Vybudovat osvětlení v nových lokalitách pro bydlení a také postupně inovovat 

stávající síť VO s cílem minimalizovat spotřebu el. energie, světelný smog. Staré 

Město 

• Zvyšování rychlosti internetu v návaznosti na rozvoj moderních technologií Staré 

Město 

• Optický kabel pro rychlejší připojení k internetu po celé obci Široká Niva 

• Elektronická venkovní úřední deska Široká Niva 

• Kabelizace nadzemního vedení NN v celé obci – včetně veřejného osvětlení Široká 

Niva 

• Obnova VO – výměna výbojkových sodíkových lamp za LED svítidla Valšov 

CÍL 2.4 Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji 

• Výstavba vodovodního řadu v Andělské Hoře 

• Rekonstrukce dílčích úseků vodovodů 

• Řešení nakládání s odpadními vodami v obci Andělské Hoře 

• Studie vodovod a kanalizace obce pro posouzení vhodnosti více variantních řešení 

Karlova Studánka 

• Vyčištění požární nádrže a úprava a okolí Karlovice 

• Rekonstrukce starých vodovodních řadů Karlovice 

• Dostavba a akumulace pitné vody Mezina 

• Příspěvky na DČOV Rudná p. Pradědem 

• Odkanalizování obce – vybudování sítě DČOV Staré Heřminovy 

• Protipovodňová opatření Staré Heřminovy 

• Řešení problematiky ČOV včetně rozšíření odkanalizování Starého Města  
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• Obnova požárních nádrží v obci Široká Niva  

• ČOV – výstavba domovních čistíren vod Široká Niva 

• Vytvoření sítě DČOV Valšov 

• Modernizace ČOV – Kalové pole Vrbno p. Pradědem  

• Zadržení povrchových vod v lokalitě Bělidlo Vrbno p. Pradědem 

• Rozšíření kanalizace Leskovec n. Moravicí 

PRIORITNÍ OBLAST 3 – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

CÍL 3.1 Lepší dopravní dostupnost mikroregionu a propojenost obcí 

• Zlepšení dopravní obslužnosti a infrastruktury v Andělské Hoře 

• Autobusové zastávky v obci Dlouhá Stráň 

• Podpora veřejné autobusové doprava s cílem zachovat dopravní obslužnost pro 

obyvatele obce Dvorce 

• Výstavba nových parkovacích stání v Horním Benešově 

• Optimalizace a rozšíření parkovacích stání v Karlově Studánce 

• Autobusová zastávka rozcestí Karlovice 

• Zřízení autobusové zastávky Oborná 

• Podpora obslužnosti hromadnou dopravou z hlediska rozvoje cestovního ruchu 

Rudná p. Pradědem 

CÍL 3.2 Zvýšení bezpečnosti v dopravě na území mikroregionu 

• Výstavba chodníků a rekonstrukce místních komunikací v Andělské Hoře 

• Obnova dopravního značení Dlouhá Stráň  

• Rekonstrukce MK a chodníků v obci Dvorce 

• Doplnění přechodů pro chodce Dvorce 

• Umístění zpomalovacích retardérů Dvorce 

• Převod místních komunikací do vlastnictví obce Karlova Studánka 

• Zavádění zpomalovacích prvků na MK Karlova Studánka 

• Pasport místních komunikací Karlova Studánka  

• Umístění retardérů a kamerových radarů v Karlovicích;  

• Oprava MK a chodníků v Karlovicích 

• Obnova MK Razová 

• Úprava MK a zvýšení bezpečnosti pro pěší v Moravskoslezském Kočově 

• Rekonstrukce MK Oborná 

• Rekonstrukce mostního objektu Oborná 

• Oprava MK Roudno 

• Vybudování nového chodníku včetně VO Rudná pod Pradědem 

• Výstavba parkovacích stání při KD Rudná pod Pradědem  

• Výstavba nové MK Staré Heřminovy 

• Výstavba chodníku Staré Heřminovy  

• Výstavba komunikace vč. chodníku Široká Niva 

• Rekonstrukce MK Valšov  

• Dobudování chodníku okolo silnice I/45 Valšov  

• Oprava MK a dovybudování chodníků Bílčice 

• Oprava MK a vybudování, resp. rekonstrukce chodníků Křišťanovice 
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PRIORITNÍ OBLAST 4 – CESTOVNÍ RUCH A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

CÍL 4.1 Destinační management mikroregionu – ucelená koncepce prezentace oblasti  

• Prezentace obce a rozšiřování propagačních materiálů obce Dlouhá Stráň 

• Vydávání propagačních materiálů odkazujících i na historii obce Staré Město 

• Aktualizace webových stránek a vydávání zpravodaje Staré Město   

• Aktualizovat tiskoviny a poskytnout je aktérům v CR Vrbno (v realizaci) 
 

CÍL 4.2 Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu zaměřený na přírodní i 

kulturní atraktivity 

• Rozvoj CR v Andělské Hoře 

• Obnova a údržba o sakrální stavby Dlouhá Stráň  

• Rekonstrukce sakrálních staveb a památek v obci Dvorce 

• Obnova historických památek Horního Benešova 

• Vybudování kempu a k němu přidruženého parkoviště při Slezské Hartě – Dlouhá 

Stráň  

• Cyklostezka – po bývalé úzkokolejce Dvorce – Ondrášov (Moravský Beroun) 

• Oddělená cyklotrasa do Rejchartic (Dvorce) 

• Rozhledna – vyhlídkové místo Dvorce 

• Obecní muzeum Dvorce, Pěší okruhy Dvorce 

• Rozšíření sítě cyklistických stezek Horní Benešov 

• Rozvoj cyklotras Karlova Studánka 

• Vybudování sítě cyklostezek v okolí obce Staré Heřminovy  

• Vyznačení okruhu stezek a tras v obci Karlovice 

• Vybudování hypotrasy s naučnou stezkou, cyklostezkou se zastavením v oboře 

Bellem a návštěvou rozhledny (Holčovice – Jelení) Karlovice 

• Oprava místních památek a sakrálních staveb Karlovice 

• Vyhlídková věž Karlovice 

• Obnova božích muk Oborná  

• Obnova křížku a Božích muk v místě U lípy Staré Heřminovy  

• Naučné stezky (po místní floře a fauně a po stavbách předválečného opevnění) 

Široká Niva 

• Výstavba rozhledny nebo stezky v korunách stromů Široká Niva 

• Odpočívadlo pro turisty – u hřbitova ve Skrbovicích Široká Niva 

• Obnova a údržba památek Široká Niva  

• Oprava odpočívadel pro turisty včetně obnovy dřevěných hracích prvků Široká Niva  

• Výstavba naučné stezky Široká Niva  

• Výstavba rozhledny nebo stezky v korunách stromů Široká Niva 

• Cyklostezka, cyklotrasa – propojení na sousední obce podél řeky Opavy a na Bruntál, 

Široká Niva 

• Zázemí pro cyklisty u točny Mnichov Vrbno p. Pradědem  

• Vyhlídková věž/observatoř Vrbno p. Pradědem  

• Stezka pro pěší a cyklisty Vrbno-Mnichov, Vrbno p. Pradědem 

• Zpřístupnění přírodních atraktivit údolí řeky Opavy mezi Vrbnem a Karlovicemi  

• Vybudování turistických odpočívadel Křišťanovice 
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• Oprava a údržba kulturních památek a drobných staveb Leskovec n. Moravicí 

CÍL 4.3 Adaptace krajiny na změnu klimatu a negativní vlivy z prostředí 

• Výsadba zeleně a stromů Andělská Hora 

• Údržba a obnova lesa Dlouhá Stráň 

• Výsadba aleje v obci Dvorce 

• Výsadba veřejné zeleně v Horním Benešově 

• Revitalizace a obnova zeleně v obci Karlovice 

• Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření Moravskoslezský Kočov 

• Výsadba aleje podél fotbalového hřiště a komunikace II/442 Staré Heřminovy 

• Výměna stávajících přestárlých a nemocných stromů na pozemcích obce za nové 

ovocné Široká Niva  

• Vybudování obecního ovocného sadu Široká Niva 

• Výsadba zeleně vč. aleje Valšov  

• Změna vytápění v bytovém domě Dvorce 

• Výměna kotlů a nevyhovujících způsobů vytápění Moravskoslezský Kočov 

• Optimalizovat tepelné hospodářství – modernizace kotelen Města Vrbna pod 

Pradědem  

• PR kotlíkových dotací Vrbno 

CÍL 4.4 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

• Vzdělávání obyvatel v rámci přírody Andělská Hora 

• Výstavba venkovní učebny Široká Niva   

• Posílit sounáležitost občanů při údržbě a zvelebování města – občané udržují 

prostranství před domy – Projekt "zasaď strom" Vrbno (v realizaci) 

CÍL 4.5 Prohlubování spolupráce a vnějších vztahů 

• Rozvoj spolupráce města Horní Benešov se svým partnerským městem Pszów 

• Spolupráce obcí v rámci mikroregionu Slezská Harta 

• Využití dotací na příhraniční spolupráci Široká Niva 

 


