Strategický rozvojový dokument

OBEC SIRÁ
2021-2025
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Sirá, vyjadřující
předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a
rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých
aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho
hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako
celek.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné době žijící
a pracující v obci. Cílem je, ale i vytvoření kvalitních podmínek pro zvyšování počtu obyvatel v obcích.

Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:
-

občanská vybavenost a kvalita života obyvatel

-

doprava a technická infrastruktura

-

územní rozvoj

-

životní prostředí

OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
V

obci

jsou

zastoupeny

objekty

a

zařízení

veřejné

infrastruktury

a

objekty

malých

komerčních zařízení. Z administrativních budov zde nalezneme obecní úřad a hasičskou zbrojnici, která se
stará o ochranu obyvatelstva. V oblasti služeb a obchodu v obci najdeme společenskou místnost, prodejnu
smíšeného zboží, autobusovou zastávku a sběrné místo.
V obci rovněž nalezneme místa pro kulturu, vzdělání a volnočasové aktivity. Je zde víceúčelové sportovní
hřiště, dětské hřiště, zvonička a místní knihovna, víkendový hostinec s letní a zimní provozovnou. Nachází se
zde i masérské služby s prodejem čajů a elixírů. Plochy výroby jsou v území zastoupeny ve formě dvou
zemědělských areálů. Jsou zařazeny do ploch zemědělské výroby a skladování (rostlinná a živočišná výroba).
V obci je 73 obytných domů a 12 chat. Jedná se o individuální bydlení venkovského typu,
charakterizované rodinnými domy s hospodářským zázemím s příměsí doplňkových obslužných funkcí
místního významu. Zástavba byla postupně doplněna rodinnými domy venkovského charakteru. Chatová
oblast slouží pro individuální rekreaci a je soustředěna do podélného prostoru po okraji lesa pod Sirskou horou
v jižní části obce. Objekty hromadné rekreace se v území nevyskytují.
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a infrastruktury
v oblastech využití volného času a vzdělávání.

SPORTOVIŠTĚ, ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ

-

výstavba a údržba dětského hřiště

-

podpora organizace sportovních akcí

-

podpora údržby a výstavby fotbalového a víceúčelového hřiště

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ SPRÁVA, ORGANIZACE KULTURNÍCH AKCÍ

-

údržba budovy čp. 14

-

přestavba a údržba budovy obecního úřadu

-

organizace příležitostných kulturních akcí

-

organizace ,,dětského dne“, sportovních a jiných kulturních akcí např. posezení pod májkou, MDŽ,
deskových her.

CESTOVNÍ RUCH

-

zkvalitnění služeb a nabídky produktu v oblasti cestovního ruchu

-

podpora údržby místních komunikací,

-

údržba, výstavba autobusové zastávky

ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO ZÁZEMÍ A VYBAVENÍ JEDNOTKÁM ZAJIŠŤUJÍCÍM
BEZPEČNOST OBYVATEL

-

podpora organizace hasičské organizace SDH Sirá

-

nákup potřebného vybavení

REKONSTRUKCE A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
-

obnova a údržba kulturních a historických památek

-

oprava náhrobku Prof.,inž. Josefa Hrabáka, Dr.Mont.h.c. nar 13.4.1833 – významný občan obce

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
-

Výstavba nových tras vodovodního potrubí a rekonstrukce vodovodního řadu

-

Vybudování splaškové kanalizace s vyústěním na centrální ČOV

-

Výstavba a oprava místních komunikací

Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce na okolní města a obce a vybudovat kvalitní
místní komunikace. Vytvořit podmínky pro využití obnovitelných zdrojů.
V obci Sirá je vedena silnice II. třídy, dopravu zde zajišťuje hromadná autobusová doprava. Ostatní
komunikace jsou místní popřípadě účelové – z důvodu těžby a údržby obecního lesa se zde nachází
komunikace v dobrém stavu. Asi 5 km směrem Mýto je zajištěna železniční doprava celostátní trať Praha–
Plzeň.
V obci Sirá je zřízen vodovod pro veřejnou potřebu. Trvale bydlící obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou
z veřejného vodovodu i z domovních studní. V roce 2013 byl vybudován zdroj vody s úpravnou zejména na
úpravu manganu a železa v pitné vodě, tyto dva prvky vykazovaly dlouhodobě v této lokalitě nadprůměrné

hodnoty. Z důvodu úbytku pitné vody byl v roce 2020 vybudován nový doplňkový vrt, který je sveden do
úpravny vody.
Kanalizace je zde jednotná v celkové délce 2 204 m, bez ukončení v centrální ČOV. Záměrem obce je
vybudování splaškové kanalizace s vyústěním na centrální čističku odpadních vod.
Sběr komunálního odpadu zde zajišťuje společnost Rumpold Rokycany, ke sběru tříděného odpadu slouží
systém tříděných sběrných kontejnerů. Požární zajištění obce je řešeno z požární nádrže a z hydrantů na
vodovodním potrubí.

DOPRAVA

-

podpora dopravní obslužnosti ( dlouhodobě)

-

opravy a rekonstrukce místních komunikací ( průběžně )

-

úprava autobusové zastávky a jejího okolí.

OBNOVITELNÉ ZDROJE

-

podpořit využití obnovitelných zdrojů (trvale)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

-

údržba a modernizace sítě veřejného osvětlení a rozhlasu ( trvale )

-

podpora nových datových sítí (trvale)

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Cílem je především dodržování územního plánu, který zajistí další rozvoj obce.
-

podpora výstavby rodinných domů, vytváření lokalit pro výstavbu ( trvale )

-

obnova kulturních a historických památek (trvale)

-

revitalizace, úprava návsi včetně mobiliáře

-

úprava zpevněných a nezpevněných ploch

-

podpora podnikání, rozšiřování služeb pro obyvatele

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí.
-

Úprava, revitalizace veřejných prostranství (dlouhodobě)

-

stabilizace veřejné zeleně (i výsadba), veřejných prostranství v obcích (dlouhodobě)

-

vytváření odpočinkových míst ( dlouhodobě )

-

péče a ochrana v obecních lesích (trvale)

-

odstraňování černých nepovolených skládek

-

zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

-

udržování rybníků, vytvoření vodních prvků

ZÁVĚR
Strategický plán pro rozvoj obce Sirá je na období 2021 – 2025, v případě některých aktivit i
s dlouhodobým výhledem nad toto období. Obec má naplánováno několik projektových záměrů. Všechny
projekty by měly přispět k vybudování modernizace obce s kvalitním zázemím pro občany, ke zlepšení
bezpečnosti občanů, místní infrastruktury i volnočasových činností. K financování těchto aktivit budou
využity vedle vlastních zdrojů také zdroje z evropských a národních fondů, programů, ale i dotace a granty
od Plzeňského kraje. Realizací naplánovaných záměrů dojde k zvýšení životní úrovně v obci. Díky tomu se
může zvýšit zájem o bydlení a podnikání v obci. Vzhledem k poloze obce se může obec stát oblíbeným
místem pro bydlení, díky i snadné dostupnosti zaměstnání a kultury ve městech. Z dlouhodobého hlediska je
záměrem obce především udržitelný rozvoj s ohledem na spokojenost obyvatel obce.

Tento dokument nabývá platnosti 1.1. 2021. Nabytím účinnosti tohoto dokumentu pozbývá platnost
Strategický rozvojový dokument schválený dne 27.12. 2016 usnesení č.5/2016.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 19.12. 2020
Zveřejnění bylo shodně provedeno způsobem umožňující dálkový přístup.

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne: 19.12.2020 usnesením č. 4/ 2020.

