OBEC VYSOKÁ PEC
VYSOKÁ PEC 109, 36221 NEJDEK 1, KRAJ KARLOVARSKÝ

Místní program obnovy vesnice
A: Občanská vybavenost
Dokončené akce:
 oprava střechy penzionu Sportka
 oprava oplocení na hřbitově
 zpracování územního plánu
 zpracování projektu cyklostezek
 rozšíření stanovišť pro komunální a tříděný odpad a výstavba přístřešků na místech
sloužících k odkládání odpadu
 nákup malého lyžařského vleku
 instalace věžních hodin a hodinového stroje s bitím v kostele
 oprava fasády obecního úřadu
 nová elektroinstalace kostela
 oprava fasády penzionu Sportka
Nové akce v roce 2019 a dalším období:
 vytvoření nových hrobových míst a výstavba nové hospodářské budovy
 rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice, vytvoření komunitního centra a přesun
obecního úřadu do tohoto objektu.
 nákup komunálního traktoru s výbavou pro zimní údržbu komunikací a stopovač běžeckých
tratí
 vybudování veřejného prostoru před penzionem Sportka včetně venkovní pece
 venkovní osvětlení kostela
 rekonstrukce a zateplení střechy obecního úřadu
 zastřešení mostu pod penzionem Sportka
 příprava projektu a výstavba domu s podporovanými pečovatelskými byty
B: Infrastruktura
Dokončené akce:
 výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod pro celou obec
 rozšíření vodovodu
 rekonstrukce a opravy místních komunikací
 rekonstrukce mostů a propustí
 projekt inženýrských sítí k plánované výstavbě rodinných domů
 příprava 6 parcel pro výstavbu RD
Nové akce v roce 2019 a dalším období:
 rozšíření kanalizace do odlehlých částí obce
 vybudování nové části vodovodního řadu
 pokračování v rekonstrukci a opravách místních komunikací
 příprava dalších pozemků pro výstavbu rodinných domů
 projekt dopravního značení v obci a jeho realizace
 vybudování záložního zdroje vodovodu, rekonstrukce vodovodu, hlídání a ovládání
vodovodu na dálku
 zatrubnění příkopu, zpevnění plochy a vytvoření malého parkoviště při hlavní komunikaci
na pozemcích p.č. 1595/3, 1605/6 a 1611/4 v k.ú. Rudné

C: Životní prostředí
Dokončené akce:
 vysazení aleje za budovou hasičské zbrojnice
 úprava osázení plochy před obecním úřadem
Nové akce v roce 2019 a dalším období:
 údržba lesů v souladu s plánem
 sanace travních porostů (nálety)
 výsadba lesoparku dle územního plánu obce
D: Kultura a sport
Dokončené akce:
 pořádání akcí podle kulturního kalendáře
 vznik nové tradice pořádání masopustního průvodu
 pravidelná setkání s rodáky obce z Německa
 instalace nového osvětlení do kostela
 výstavba dětského hřiště
Nové akce v roce 2019 a dalším období:
 oprava značení a zprůchodnění naučné stezky a cyklostezky
 výstavba přístřešků na naučné stezce
 vybavení interiéru kostela, doplnění mobiliáře
 výstavba sportovního a komunitního zázemí na fotbalovém hřišti
 výstavba volnočasového areálu podél Rudenského potoka na pozemcích p.č. 414/1
a 414/2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku
 zprůchodnění obce pro pěší
 pořádání akcí podle kulturního kalendáře, přidávání dalších akcí
 získání stánků ve Westernovém městečku do vlastnictví obce a jejich rekonstrukce
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