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Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních dokumentů územního celku
městyse Libštát, vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším
časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený
úřadem městyse Libštát, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých
aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru
na území městyse Libštát. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi
slaďování jednotlivých zájmů tak, aby městys prosperoval jako celek.
Základní myšlenka rozvoje městyse spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro občany
v současné době žijící a pracující v městysi
Dlouhodobý rozvoj městyse je tvořen těmito hlavními okruhy:
I. Doprava a technická infrastruktura
II. Občanská vybavenost a kvalita života
III. Životní prostředí
IV. Územní rozvoj
I.

-

II.

-

Doprava a technická infrastruktura
Oprava místních komunikací | na Malou stranu | na Kavkázko | na Končina | na
Račana | Vyšehrad | k Holmanovým | k fotbalovému hřišti
Oprava mostu na hořením konci | oprava mostu u Včeláků | oprava lávky u
fotbalového hřiště
Pořízení pasportu místních komunikací¨
Pořízení pasportu chodníků
Rekonstrukce chodníků | na Větrově | Náměstí |
Nová veřejná kanalizace, opravy stávající kanalizace
Zdroj vody + přivaděč | v Hliňáku | opravy stávajícího vodovodu
Údržba a modernizace sítě veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu | uložení
vedení VO do zemních kabelů vč. pořízení nových stožárů, lamp (současně s
uložením NN kabelů |
Zasíťování nového území pro výstavbu RD | Vyšehrad |
Přeložka vysokého napětí na Vyšehradě | z důvodu možné výstavby dalších RD |
Občanská vybavenost a kvalita života
Údržba a modernizace budovy úřadu městyse Libštát | bezbariérový chodník,
půdní vestavba |
Údržba a modernizace budovy domu s pečovatelskou službou
Údržba a modernizace objektu Kulturního domu
Údržba a modernizace objektu ředitelského domu, Kampeličky
Údržba a modernizace objektu Kiosku na koupališti | včetně zřízení WC |
Rekonstrukce koupaliště
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- Venkovní multifunkční hřiště za objektem MZŠ
- Zázemí | WC, zpevněné plochy, vodovodní a kanalizační přípojka | k venkovnímu
hřišti v Hliňáku
- Rekonstrukce náměstí
- Nové autobusové čekárny
- Úprava a modernizace budovy Základní školy
- Úprava a modernizace budovy Mateřské školy
- Úprava a modernizace budovy domu s pečovatelskou službou
- Úprava a modernizace hřiště za budovou úřad městyse
- Volnočasová plocha za objektem COOP
- Místní hřbitovy
III.

-

Životní prostředí
Údržba a výsadba veřejné zeleně
Lesní hospodářství
Komplexní pozemkové úpravy | výkup pozemků po cestami |
Odpadové hospodářství | sběrný dvůr

IV.

Územní rozvoj
Cílem je udržení územního plánu s důrazem na zachování dosavadního
venkovského typu
Zdroje financování
- Rozpočet městyse Libštát
- Dotace a granty Libereckého kraje
- Operační programy Ministerstva Životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj
- ROP
Závěr
Strategický rozvojový dokument bude vyhodnocován a aktualizován minimálně jednou
ročně. Za projednání, vyhodnocení a aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu
městyse Libštát odpovídá rada městyse Libštát.
Schvalovací doložka
Schváleno usnesením č. Z 2015/036 na zasedání zastupitelstva městyse Libštát,
konaného dne 16.9.2015
V Libštátě 16. 9. 2015

…………………………………
Pavel Janata
starosta
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