Komentář ke schválenému Plánu aktualizovanému v únoru 2019

Plán rozvoje obce Skrbeň /v rámci Programu obnovy venkova/
komentář k jednotlivým opatřením (stav v únoru 2019)
Rozdělení do oblastí dle charakteru opatření:
I. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
II. Komplexní úprava veřejných prostranství
III. Obnova a zřizování veřejné zeleně
IV. Rekonstrukce místních komunikací, cyklostezky
V. Péče o památky
VI. Kulturní a společenské akce
I. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
1. Vlaková zastávka – přístřešek
Objekt se zachovaným hrázděným zdivem, značně poškozený v důsledku vandalismu.
Obec nabídla majiteli objektu, Českým drahám, finanční spoluúčast s doporučením nahradit
zchátralou stavbu novým přístřeškem. České dráhy preferují zachování stavby s částečnými
stavebními úpravami. Spoluúčast zatím nepožadovaly.
V zájmu zabránění další devastaci obec navrhla instalaci kamery.
Oprava byla provedena v roce 2008 nákladem Českých drah, obec zajišťuje úklid. S vedením
Správy dopravní cesty bylo dohodnuto společné uspořádání výtvarné soutěž v MŠ a ZŠ na
téma „Naše vlaková zastávka“.
2. Dům služeb
V objektu je holičství a kadeřnictví, v patře sál pro schůze a kulturní akce a malá místnost –
nyní archiv a sklad. Funguje zde základní umělecká škola.
a) V roce 2013 byla vyměněna všechna okna a vstupní dveře. V roce 2014 byl opraven
průchod objektem a byla odvedena voda z okapů mimo bezprostřední okolí objektu.
b) V přízemí se projevuje negativně nedostatečná vodorovné izolace původního zdiva. Byl
naistalován vysoušecího systému již dříve instalovaný v budově školy. Až po odstranění
vlhkosti bude možné zateplit zdivo. Bude provedena sonda do horního stropu a
posouzena možnost jeho zateplení.
c) V interiéru sálu bylo modernizováno osvětlení. Je zpracovaný návrh na výměnu obložení
stěn a přepážky/shrnovacích dveří mezi sálem a zázemím, počítá se s výměnou podlahové
krytiny a přečalouněním židlí. Získáním dotace je podmíněna instalace zvedací plošiny
u schodiště.
Nevzhledná fasáda – navrhuje se překrytí lankovým systémem a popínavými rostlinami.
Hospoda, sál, hasičská zbrojnice
Nad hasičskou zbrojnicí byla provedena v letech 2012 – 2013 půdní vestavba pro potřeby
hasičů.
b) V návaznosti na připojení objektu na nově budovanou splaškovou kanalizaci bylo nutné
provést úpravy kanalizačního potrubí, modernizovat zastaralé a nevhodné vybavení WC,
zateplit obvodové stěny a strop, vyměnit střešní krytinu, přistavět WC pro invalidy.
V roce 2010 obec neuspěla s žádostí o dotaci z POV Olomouckého kraje, oprava byla
provedena v roce 2011 z vlastních prostředků obce.
c) Nad částí hostince byl zřízen sklad kostýmů a kulis pro divadelní ochotníky. S určitými
omezeními by bylo možno využít i zbývající doposud nevyužité části podkroví.
3.
a)
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d) Žádoucí je zateplení objektu, zejména stropu nad hospodou (nyní je zde pouze trámový
strop se spodním a horním záklopem.
e) Dožívající stoly a židle v sále postupně nahradit novým nábytkem.
f) Parkety v sále jsou napadeny červotočem, nutno uvažovat o jejich výměně.
4. Splašková kanalizace
Byl zvolen systém tlakové kanalizace s napojením na ČOV v Horce nad Moravou.
Byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Realizace byla zahájena v roce 2009, dokončeno v roce 2010.
5. Rekonstrukce dešťové kanalizace
a) Bylo provedeno vyčištění a monitoring původní kanalizace, sloužící do roku 2010 jako
dešťová i splašková. Rekonstrukce nejpoškozenější části (ulice Vyhnálovská a část
Hynkovské) byla provedena v letech 2014-2015.
b) Další etapou bude rekonstrukce kanalizace v Hlavní ulici v souběhu s krajskou silnicí
III/4466, částečně též v ul. Jos. Fialy.
6. Sportovní hřiště
a) Po zdlouhavém soudním sporu s Českou obcí sokolskou nakonec zůstalo hřiště v majetku
TJ Sokol Skrbeň, následně převedeno do majetku obce Skrbeň. V roce 2015byly
provedeny terénní úpravy – zvýšení terénu a tím odstranění vlivu vysoké hladiny spodní
vody.
b) V roce 2016 bylo vybudováno hřiště pro malou kopanou a hřiště pro tenis s umělým
povrchem a souvisejícím vybavením (oplocení, osvětlení).
c) V roce 2018 byla zřízena „venkovní posilovna“ – workoutové hřiště.
d) Chátrající herna bude odstraněna a nahrazena vhodně uspořádaným objektem se šatnami,
WC atd. Jsou připraveny dvě studie, po zvolení vhodného řešení bude zadáno
vypracování projektové dokumentace. Vzhledem k finanční náročnosti bude nutno
usilovat o získání dotace.
7. Podpora rekonstrukcí a oprav rodinných a bytových domů – finanční i metodická
Byly poskytovány půjčky ze zvlášť pro tento účel zřízeného obecního fondu. Po několika
letech zájem poklesl na minimum.
Zájemcům bylo zprostředkováváno posouzení jejich záměrů (fasády) architektem.
8. Informační systému v obci
Provedeno – lze dále doplňovat.
9. Hřbitov
a) Obec získala darem pruh zahrady sousedící se silnicí před hřbitovem. Na takto získaném
pozemku bylo možné vybudovat parkoviště pro podélné stání. Stávající poškozená a
nevzhledná zídka kolem zahrady byla zbourána, mezi parkovištěm a zahradou byla
vystavěna nová zídka z cihel lícovek (koresponduje s původní zástavbou na protější
straně silnice vedle hřbitova). Významným přínosem je podstatné zlepšení rozhledových
poměrů u vyústění frekventované záhumenní cesty na silnici v těchto místech. Obec
získala dotaci z PRV prostřednictvím MAS Moravská cesta – realizace v roce 2010.
b) Průčelí hřbitova včetně vstupu bylo upraveno do jednotného vzhledu – pilíře z lícových
cihel, ozdobné mříže.
c) V roce 2016 byla provedena první etapa dláždění chodníků, v roce 2017 byla provedena
druhá etapa.
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10. Mateřská škola
a) Parkoviště bylo vybudováno v roce 2013.
b) Nástavba na stávajícím objektu s plochou střechou. Cílem bylo zvýšení kapacity
mateřské MŠ a umožnění dalšího využití objektu (zájmové kroužky, mateřské centrum
atd.). Nepodařilo se najít vhodný dotační titul, obec realizovala akci v roce 2009
z vlastních prostředků.
c) Úprava a vybavení zahrady mateřské školy - v roce 2011 byla zahrada vybavena zcela
novými herními prvky a mobiliářem s využitím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
d) Zvýšení kapacity s ohledem na postupné snižování minimálního věku dětí přijímaných do
MŠ – bylo by nutné posoudit možnosti přístavby nebo jiné opatření (došlo ke změně
legislativy, přijímání dětí mladších tří let nebude povinné).
11. Základní škola
a) V místě stávající kotelny, která byla zbourána, byla v roce 2017 provedena dvoupodlažní
přístavba, ve které je jazyková učebna s možností využití pro školní družinu a počítačová
učebna. Současně byly provedeny úpravy umožňující bezbariérový přístupu a zřízeno
bezbariérové WC v přízemí školy a modernizace kotelny ústředního topení.
b) V roce 2016 byla zrekonstruována podlaha v tělocvičně (štěrkové podloží, izolace,
sportovní podlahová krytina). Obdobná rekonstrukce bude provedena v druhé učebně
v přízemí. V šatně, původní počítačové učebně a v horních učebnách je nutné
rekonstruovat/opravit vrchní vrstvu podlahy včetně podlahové krytiny.
c) Po provedení přístavby byla v roce 2018 zrekonstruována elektroinstalace ve 2. NP.
V roce 2019 bude provedena rekonstrukce zbývající části elektroinstalace. Současně jsou
instalovány slaboproudé rozvody (zabezpečení objektu, propojení PC atd.).
d) V roce 2018 byl zrekonstruován topný systém ve staré části objektu.
e) Pro zajištění prostor vhodných k polytechnické výuce bylo využito přízemí Domu služeb
(nebude-li dále využíváno jako kadeřnictví), uvažuje se o možnosti přístavba za Domem
služeb.
12. Přístřešek na autobusové zastávce v ul. Na Návsi
Plechový přístřešek byl několik desítek let starý, značně zkorodovaný.
V roce 2011 byl nahrazen novým přístřeškem. Současně byly vedle něho instalovány nové
informační skříňky.
13. Bydlení pro seniory
Obec bude usilovat o získání objektu vhodného k příslušným stavebním úpravám, případně
bude vybudován objekt nový.
14. Komunitní centrum
Pro účely vybudování komunitního centra byla v roce 2018 po dohodě obce a farnosti
vybrána budova fary. Je vypracována projektová dokumentace, která bude použita jako
podklad pro žádost o dotaci.
15. Rekonstrukce veřejného osvětlení
Veřejné osvětlení bylo kromě několika nových úseků v okrajových částech obce vybudováno
v letech 1968-1969. Postupně bude nutné vyměnit kabely i stožáry se svítidly. Páteřní větev
v ulici Hlavní by se rekonstruovala souběžně s opravou krajské silnice, další úseky zejména
v součinnosti s kabelizací NN rozvodů ČEZ.
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16. Optická datová síť
Pokládání chrániček umožňujících v budoucnu instalaci optických kabelů. K pokládce bude
vhodné využít rekonstrukci veřejného osvětlení, případně kabelizaci el. rozvodů NN.
17. Úprava autobusových zastávek u Křepelky
Záměrem je odstranění zchátralého přístřešku a instalace přístřešků nových a vybudování
chodníku od zastávky na straně bližší ke Skrbeni směrem k silnici Křepelka-Skrbeň, případně
navazující na plánovanou cyklostezku podél této silnice.
18. Kamerový systém
Při výstavbě optické datové sítě bude požadována příprava na možnost zřízení a připojení
míst, kde by byly bezpečnostní kamery nebo úsekové radary na měření rychlosti vozidel apod.
instalovány.
19. „Tržiště“ – místo pro venkovní prodej
Záměrem je úprava plochy naproti stávající prodejny na Hlavní ulici pro potřeby pojízdných
prodejen apod.
II. Komplexní úprava veřejných prostranství
1. Dětské hřiště Nadýmač
Provedeno.
2. Dětské hřiště Nadýmač – obměna herních prvků
Zcela nové hřiště bylo vybudováno v roce 2018.
3. Dětské hřiště u žel. zastávky – obnova herních prvků, osvětlení
Provedeno.
4. Dětské hřiště u žel. zastávky – obměna herních prvků
Zcela nové hřiště bylo vybudováno v roce 2018.
5. Dětské hřiště ve školním parku
Po částečné obnově zeleně ve školním parku provedené v roce 2009, při které byl také
odstraněn nevyhovující herní prvek zcela, chybělo vybavení parku pro školní družinu i
veřejnost. Byl navržen lanový herní prvek, který rovněž umožní demonstraci geometrický
tvarů apod. při výuce matematiky.
Bylo realizováno v roce 2010 s využitím dotace z POV Ministerstva pro místní rozvoj.
6. Studie dopravních opatření – zvýšení počtu parkovacích míst
Negativním jevem je odstavování vozidel na zatravněných plochách podél komunikací a před
jednotlivými domy. Byla vypracována studie možných úprav těchto ploch tak, aby zde
vznikla vhodná parkovací místa nenarušující vzhled ulic.
7. Úprava veřejných prostranství, mobiliář
Budou vytipována místa vhodná k umístění laviček, odpočívek atd., a to nejen v obci, ale i
v jejím okolí podél zpevněných polních cest sloužících k vycházkám apod. V roce 2011 byly
takto rozmístěny čtyři lavičky.
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III. Obnova a zřizováni veřejné zeleně
Výsadba stromořadí a remízků v návaznosti na komplexní pozemkovou úpravu – ÚSES
včetně propojení na sousední katastrální území
Realizováno průběžně dle projektu pozemkové úpravy, připraven je projekt výsadby na
hranici s k.ú. Příkazy.
1.

2. Studie výsadby veřejné zeleně v jednotlivých částech obce
Zatím zpracováno částečně, nutno zohlednit trasy inženýrských sítí.
3. Revitalizace Močidla
Jediný dochovaný rybník, nyní ve stavu spíše mokřadu – tůně. Výskyt chráněných
obojživelníků. V roce 2011 byla provedena úprava dna a okolí s cílem získat na okraji obce
kvalitní přírodní prvek navazující na „vycházkový okruh“ kolem obce.
4. Lesoparčík „Nad Oleškami“
Vznikl na západním okraji obce podél železniční trati a souběžné polní cesty/cyklotrasy jako
společný projekt obce a školy.
IV. Rekonstrukce místních komunikací, cyklostezky
1. Cyklostezka Skrbeň – Horka nad Moravou
Cyklostezka byla vybudována v letech 2013-2014 s použitím dotace z ROP Střední Morava, a
to od okraje obce na hranici s katastrálním územím Horka. Realizace dalšího úseku závisí na
spolupráci s obcí Horka nad Moravou.
2. Cyklostezka Skrbeň – Křepelka
Umožní bezpečný pohyb cyklistů i chodců směřujících k autobusové zastávce u motorestu.
Řešením je zpevnění polní cesty na p.č. 287/4 a 291/9, dnes rozorané.
3. Místní komunikace v ul. Zahradní a Příčná
Zpevnění přicházelo v úvahu až po vybudování kanalizace. Realizováno v roce 2011.
4. Místní komunikace v ul. Dvorská – zastavěná část
Provedeno v roce 2010.
5. Místní komunikace v ul. Dvorská – severní úsek s propojením do ul. Podvrbí
Dlouhodobý problém – komunikace nezpevněná. Zahrnuje opravu dvou mostků přes
meliorační příkop.
6. Zpevnění vybraných polních cest dle projektu komplexní pozemkové úpravy
Průběžně bylo realizováno ve spolupráci s Pozemkovým úřadem Olomouc.
V návaznosti na jednoduchou pozemkovou úpravu v k.ú. Příkazy bude vhodné zpevnit polní
cestu „od křížku“ a podél trati (zde návaznost na připravovanou cyklostezku v k.ú. Příkazy).
7. Zpevnění komunikací propojujících místní komunikace v obci se sítí polních cest
Při stanovení vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy nebylo možné do poz. úpravy
zahrnout všechna propojení místních komunikací se sítí zpevněných polních cest budovaných
v rámci poz. úpravy. Jedná se o tyto úseky:
5
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a) polní cesta u Močidla
Strategické propojení umožňující přístup do jihovýchodní části katastru. Současně tak vznikne
„obchvat“ obce pro případ dopravní či jiné nehody na železničním přejezdu a v přilehlé části
ulice Hlavní mezi žel. zastávkou a středem obce.
Další dopady: zkrácení cesty do Břuchotína, výhledové propojení sítě cyklotras
Realizováno v roce 2008.
b) propojení polních cest „za humny“
Krátké propojení v místě vyústění do frekventované záhumenní cesty.
Realizováno v roce 2008.
8. Zkvalitnění stávajících cyklotras, případně jejich úprava – návaznost na Lit. Pomoraví
Cyklotrasa č. 6027 je vedena po nezpevněných polních cestách, které nejsou v majetku obce
a nebyly součástí tzv. společných zařízení navržených projektem komplexní poz. úpravy.
Do doby, než bude možné povrchy upravit, je nutné hledat ve spolupráci s vlastníky pozemků
vhodný režim užívání těchto cest s cílem omezit jejich „rozježdění“ těžkou zemědělskou a
jinou technikou.
9. Chodník z návsi ke hřbitovu
Chybějící propojení z ulice Na Návsi směrem ke hřbitovu, navazující na chodník podél
parkoviště před hřbitovem vybudovaný v roce 2010, bylo realizováno v roce 2011. Při
rekonstrukci silničního průtahu bude chodník prodloužen až k vyústění cyklostezky,
zpřístupní se tak současně i brána na novou část hřbitova.
10. Komplexní opravy komunikací a chodníků v celé obci – zlepšování uličního prostoru
Po vybudování kanalizace – průběžně.
V roce 2011 byl zrekonstruován chodník kolem školy, v roce 2012 byly zrekonstruovány
chodníky v celé ulici Hlavní, prodloužen chodník na konci ulice Jos. Fialy (včetně podélných
parkovacích míst), opravena část chodníku v ulici Vyhnálovská, kde bylo také vybudováno a
parkoviště a odstavné plochy pro kontejnery na tříděný odpad.
V roce 2013 byly rekonstruovány chodníky v ulici Na Návsi, v roce 2014 v ulici Jos. Fialy a
částečně v ulici Hynkovská (západní strana).
V roce 2017 bude provedena rekonstrukce chodníku v ulici Hynkovská – východní strana.
V ulici Na Návsi a na některých dalších místech byly zřízeny květinové záhony.
Obdobně se bude postupovat v dalších ulicích se zřetelem na zklidňování dopravy.
11. Vyhnálovská – část
Úsek od křižovatky s ulicí Hynkovskou po křižovatku s ulicemi Nádražní, V Oleškách, Příčná
byl kompletně zrekonstruován v roce 2016. Současně byl v tomto úseku zaveden režim
„obytná zóna“.
Na rekonstrukci zbývající části ul. Vyhnálovská včetně části ulice Hynkovská po křižovatku
s ul. Dvorská bylo v roce 2019 zadáno zpracování projektové dokumentace.
12. V Oleškách
Projekt řeší celkovou rekonstrukci vozovky se zřízením parkovacích míst a zavedením režimu
„obytná zóna“ – realizováno v roce 2017.
13. Nová čtvrť
Pracuje se na projektu, který by vyřešil nyní zcela kritickou situaci s parkováním vozidel.
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14. Nádražní
Provedená anketa mezi obyvateli této ulice nepřinesla jednoznačnou podporu navržených
variant jednosměrného provozu atd. Je nutno připravit jiné řešení, které vymezí místa pro
parkování a současně zajistí bezpečný pohyb chodců, zimní údržbu atd.
15. Autobusová zastávka u nádraží
Příprava na prodloužení linky MHD k jižní části obce. Probíhá řízení o převodu části drážního
pozemku do majetku obce.
V. Péče o památky
1. Oprava sochy sv. Floriána
Jediná památka v obci (majetek obce) zapsaná do státního seznamu kulturních památek
(barokní socha od V. Rendera).
Oprava byla provedena z vlastních prostředků obce v roce 2009.
Budoucí přemístění na jiné vhodné místo není vyloučeno.
2. Oprava pomníku padlých
Provedeno.
3. Oprava náhrobků prvních skrbeňských farářů
Provedeno ve spolupráci s farností.
VI. Kulturní a společenské akce
Více aktivit s cílem podpory vesnické pospolitosti a spolkové činnosti a rovněž propagace
obce navenek. Aktéry jsou obec, spolky i neorganizovaní pořadatelé a aktivní skupiny
obyvatel.

únor 2019

Tomáš Spurný
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