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ÚDAJE O STRATEGICKÉM PLÁNU

Strategický plán byl zpracován v období 2-3/ 2022 a odráží dlouhodobé priority a cíle obce
Horní Suché. Je sestaven na dobu 5 let.

Zpracovatelem strategického plánu je společnost Na míru, spol. s r.o.

Byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Horní Suchá dne
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HORNÍ SUCHÉ

Obec Horní Suchá se rozkládá na ploše 980 hektarů a první písemná zpráva o obci pochází
z roku 1305. Obec leží při severním okraji Moravskoslezského kraje, v centrální části ostravské sídelní aglomerace, nedaleko od hranic s Polskem. Obec byla do r.2002 součástí bývalého
okresu Karviná. Na obec navazují svým správním územím obce Stonava, Albrechtice, Havířov
a Karviná. V Horní Suché je soustředěno velké množství průmyslových firem, které ji řadí k
průmyslovým obcím.
Obrázek č. 1 – Umístění obce v mapě ČR

Zvláště silnou vazbu vykazuje obec na
Havířov. Je to dáno jeho blízkou vzdáleností, přímou návazností zastavěných území obou obcí a dobrým dopravním spojením (do obce je zavedeno několik linek autobusů MHD
z Havířova. Také svůj určitý vliv sehrála i skutečnost, že obec byla od
r.1975 do r.1990 součástí Havířova.
Vazba na Havířov však bude i do budoucna podstatně větší než na další
blízká místa v aglomeraci tj. Karvinou ,
Ostravu a Český Těšín.
Zdroj: https://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-4440.htm

Tabulka č. 1 – Územní celky
Kraj (NUTS 3)
Okres (NUTS 4)
Obec s rozšířenou působností
Zdroj: RISY.cz

Moravskoslezský
Karviná
Havířov

Technická vybavenost obce
Na území obce Horní Suchá se nachází tyto prvky technické vybavenosti:
Tabulka č. 2 – Základní vybavenost obce Horní Suchá
POŠTA
ANO
ŠKOLA
ANO
PSČ
ANO
VEŘEJNÝ VODOVOD
ANO
KANALIZACE
ANO
ČOV
ANO
PLYNOFIKACE OBCE
ANO
SKLÁDKA KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
ANO
SBĚRNÝ DVŮJ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH
ANO
ODPADŮ
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
NE
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
ANO
POŽÁRNÍ NÁDRŽ
NE
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POŽÁRNÍ HYDRANT

NE

Zdroj: RISY.cz

Nemovitý majetek obce

Hodnota majetku obce Horní Suchá k 31. 12. 2020 byla 1131 mil. Kč. Konečný stav k 31. 12.
2021 je 1181 mil. Kč, což znamená jeho navýšení o 50 mil. Kč. U pozemků jde zejména o
následující pohyby majetku:
Tabulka č. 3 – Nemovitý majetek obce

Zdroj: https://www.hornisucha.cz/files/files/informator/2022/INFORMATOR_02_2022_www.pdf

Pozemky, které obec získala do svého vlastnictví, jsou většinou pozemky pod místními komunikacemi. Získání takovýchto pozemků je velmi důležité pro realizaci investičních akcí obce. V
majetku obce přibyly stavby nabyté vlastní stavební činností v hodnotě 47 mil. Kč. V loňském
roce obec získala darem do svého majetku pozemky pod stavbou chodníku na ul. Hornosušská od Moravskoslezského kraje a pozemky v okolí ul. Těrlická od soukromých majitelů.
Obec prodala část pozemku v Průmyslové zóně František za cenu 173 tis. Kč. Obec pozemky
obecně zásadně neprodává. Výjimkou jsou však zejména případy v Průmyslové zóně František. Jde o pozemky zastavěné stavbou podnikatelského objektu, který tvoří v obci pracovní
místa. Obec loni prodala i část pozemků na ul. Stonavská a Firlovka za cenu 30 tis. Kč. Důvodem prodeje bylo to, že při geodetickém zaměření pozemku bylo zjištěno, že je součástí zahrady či stavby jiného majitele.

Obyvatelstvo
U řešeného území se projevují na jeho demografickém a sídelním vývoji především:
•

Poměrně výhodná příměstská poloha u města Havířova a i vzdálenost k jiným městům
okresu Karviná není velká.

•

Výrobní funkce obce spojená především s těžbou uhlí už od 19. století.

•

Negativní vlivy průmyslu a těžby na životní a obytné prostředí.

•

Omezujícím faktorem rozvoje obce je vysoká úroveň nezaměstnanosti v širším regionu.

Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r.1869) je charakteristický dlouhodobý růst, který ustal
v šedesátých letech minulého století. Následující pokles počtu obyvatel byl vyvolán důsledky
těžby uhlí a migrací mladých rodin do blízkých měst (Havířova, Orlové, Karviné). Rozsáhlá
výstavba bytových domů v okolních městech nabízela před rokem 1990 dotované, tj. levné
bydlení v bytových domech. Tato výstavba byla v omezeném rozsahu realizována i v řešeném
území. Už v osmdesátých letech však byly patrné první změny, tj. růst poptávky po bydlení
v rodinných domcích v příměstských polohách. Mírný růst počtu obyvatel obce pokračuje až
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do současnosti, s určitými ročními výkyvy, ale i rozdíly plynoucími z jednotlivých druhů evidence obyvatel.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1869 (prvního moderního sčítání) v řešeném
území je patrný z Tabulky č. 4.
Tabulka č. 4 – Vývoj počtu obyvatel obce Horní Suchá v historickém kontextu
Rok

1869

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2005

2021

obyvatel
(abs.)

1476

1998

3805

4501

5298

4498

3974

4315

4370

4488

4566

Zdroj: Územní plán obce Horní Suchá, statistiky počtu obyvatel Horní Suchá za r. 2021

Podrobné statistiky počtu obyvatel za roky 2019-2020 udávají následující tabulky č. 5 a č. 6
Tabulka č. 5 – Evidence obyvatel

Zdroj: https://www.hornisucha.cz/files/files/informator/2022/INFORMATOR_02_2022_www.pdf

Tabulka č. 6 – Demografické údaje

Zdroj: https://www.hornisucha.cz/files/files/informator/2022/INFORMATOR_02_2022_www.pdf

S vývojem počtu trvale žijících obyvatel souvisí také aktivita v oblasti výstavby, je zajímavé
srovnání v průběhu let 2019-2021.
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Tabulka č. 7 – Statistika stavebního úřadu za období let 2019-2021

Zdroj: https://www.hornisucha.cz/files/files/informator/2022/INFORMATOR_02_2022_www.pdf
VPS = Veřejnoprávní smlouva

Životní prostředí
Území obce Horní Suchá je historicky poznamenáno výskytem černého uhlí, a tedy i rozsáhlou
hornickou činností. Na území obce se nacházel Důl František, dnes uzavřený černouhelný hlubinný důl v Horní Suché, který byl během let 1948–1989 znám pod jménem Důl Prezident Gottwald.
Obrázek č. 2 – Důl František v Horní Suché
V období před první světovou válkou byla ve
světě poměrně velká poptávka po uhlí. Proto
i v oblasti Karvinska byly zakládány nové
doly. V místě, kde se později nacházel důl
František, byl proveden v roce 1909 první
průzkumný vrt „Suchá 2“ (378,6 m pod povrch). Tímto vrtem byl v hloubce 350 metrů
zjištěn uhlonosný karbon, náležící karvinskému souvrství a to jeho nejstaršímu sedlovému pásmu. Na základě tohoto vrtu došlo v
červnu 1911 k hloubení první jámy. Tento
okamžik se bere jako založení dolu.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Franti%C5%A1ek_(Horn%C3%AD_Such%C3%A1)
Důl František byl vystavěn v místě bývalé bažantnice. Od roku 1913 zde existoval černouhelný
důl František, který do svého uzavření v roce 1999 zásadním způsobem změnil tvář obce a
ovlivnil život jejích obyvatel. Poslední vozík byl vytěžen 30. června 1999. Poté bylo důlní vybavení demontováno a vyklizeno, důl zasypán a likvidovány povrchové budovy. Odstřeleny
byly obě železné těžní věže (F-1 a F-2), železobetonová (skipová) těžní věž byla ponechána.
Důl během své existence vytěžil 59 144 518 tun černého uhlí.

Jezero Nebesák
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Důlní činnost ovlivnila životní prostředí obce Horní Suchá, také v jiné oblasti. Jezero Nebesák,
ležící v katastru obce Horní Suchá bylo založeno ve 20.letech minulého století. Sloužilo především jako zdroj užitkové vody právě pro důl František.
Obrázek č. 3 – Jezero Nebesák
Dlouhá léta bylo jezero obhospodařováno Českým rybářským svazem pod názvem
„Remíza“, avšak od roku 1990
leželo tohle jezero bez využití
celých 20let.

Zdroj: http://www.jezeronebesak.cz/fotogalerie-

Rekultivace jezera Nebesák
V letech 2010 - 2011 se zde intenzivně pracovalo na rekultivaci celého dolu a přilehlých krajin.
Výsledkem je krásné jezero Nebesák, které je oblíbeným místem rybářů. V rámci rekultivace
byly také upraveny břehy, které byly zpevněny lomovým kamenem, pokryty zeminou a byly zatravněny a osázeny stromy, které časem budou vrhat v létě příjemný stín nejen pro rybáře. Od
listopadu 2011 je na jezeře provozován Sportovní rybolov.
Náklady na rekultivaci byly uvolněny z veřejných prostředků v rámci programu Revitalizace
Moravskoslezského kraje, konkrétně Projektu č. 45 - Příprava území v rámci odstraňování
škod na životním prostředí po ukončení hornické činnosti.
V katastru obce Horní Suchá se nachází 2 významné krajinné prvky (VKP):
1. Zvodnělá poklesová kotlina - nacházející se severně od ul. Solecké na pozemcích
3103/1, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3112, 3114 v k. ú. Horní Suchá. Tento VKP
představuje stanoviště mokřadního typu. Na sledovaném území byl prokázán výskyt
28 zvláště chráněných druhů živočichů.
2. Skupina 13 kusů dubů letních (Quercus robur) - rostoucí podél ulice Hornosušské
na pozemcích parc. č. 3146 a 239/3 v k. ú. Horní Suchá. Jedná se významné krajinné
dominanty.
Existence skládky odpadů
Životní prostředí v obci ovlivňuje také existence skládky odpadů v obci. V Horní Suché se nachází od roku 1995 skládka odpadů společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s., jehož akcionáři jsou:
• AWT Rekultivace, a. s.
• Obec Horní Suchá
• Město Karviná
• Obec Albrechtice
• Město Havířov
• Obec Stonava
• Město Orlová
• Obec Těrlicko
• Město Petřvald
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Skládka S – OO3 Solecká se nachází v katastru obce Horní Suchá a slouží jako skládka
komunálních odpadů a odpadů kategorie O - ostatní odpady. Skládka slouží pro obce a města
zejména Karvinska.
Obrázek č. 4 – Skládka odpadů S003 Solecká
Pro jímání skládkového plynu je s rozvojem
skládky budován sběrný systém. Jímaný
skládkový plyn je využíván k výrobě elektrické
energie na kogenerační jednotce. Elektrická
energie je dodávána do distribuční sítě. Rekultivace a sanace skládkového tělesa probíhá
průběžně.

Zdroj: https://www.depos.cz/skladka

Školství
Na území obce působí tyto školy a školská zařízení:
Tabulka č. 8 – Základní vybavenost obce Horní Suchá
P.č.
1

Název
Adresa
Základní škola a mateřská škola Horní Suchá,
Horní Suchá, Těrlická 969/24
příspěvková organizace
2
Základní škola a mateřská škola s polským jazy- Těrlická ulice č.407, 735 35 Horní Suchá
kem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace
https://www.hornisucha.cz/zakladni-skola-a-materska-skola-s-polskym-jazykem-vyucovacim-horni-sucha-prispevkova-organizace

Zdravotnictví
Na území obce působí Tito lékaři a zdravotnická zařízení:
Tabulka č. 9 – Základní vybavenost obce Horní Suchá
P.č.
1

2

Jméno a odborná specializace
MUDr. Anna Býmová - Stomatolog
MUDr. Jiří Býma - Stomatolog

Adresa

MUDr. Dagmar Kubinová - Stomatolog

ul. Těrlická 1356/24 b, 735 35 Horní Suchá
ul. Školní 1286, 735 35 Horní Suchá

MUDr. Sylva Tomečková - Praktický lékař pro
děti a dorost
4
MUDr. Dáša Pastuchová - Praktický lékař
5
MUDr. Jan Maťko - Praktický lékař
6
MUDr. Nikol Stefaniszek - gynekolog, NikProGyn s.r.o.
7
REHABILITACE
Zdroj: https://www.hornisucha.cz/zdravotnictvi
3

ul. Školní 1286, 735 35 Horní Suchá

ul. Školní 1286, 735 35 Horní Suchá
ul. Kaštanová 283, 735 35 Horní Suchá
ul. Těrlická 488, 735 35 Horní Suchá
ul. Těrlická 1356, 735 35 Horní Suchá
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Na území obce Horní Suchá působí také veterinární lékař.
P.č.
1

Jméno a odborná specializace
MVDr. Diana Frenclová - veterinární lékař
veterinární ordinace DIAMONA CLINIC

Adresa
ul. Těrlická 1298/2e, 735 35 Horní Suchá

Zdroj: https://www.hornisucha.cz/zdravotnictvi

Podnikání
V dole František se od roku 1911, kdy zde začala hlubinná těžba, vytěžily milióny tun černého
uhlí. Dobývání dávalo práci tisícům lidí a zásadně změnilo tvář krajiny i životy lidí v okolních
obcích.
Po uzavření dolu obec Horní Suchá za využití dotace zrevitalizovala dané území a vybudovala
zde moderní průmyslovou zónu.
Obrázek č. 5 – Současná podoba průmyslové zóny
V roce 2010 bylo v Průmyslové zóně
František zaměstnáno na tři sta lidí v
opravených nebo nově postavených
objektech, které zabírají cca 1/3 areálu.

Aktuální obsazenost průmyslové zóny
je možné zjistit z průběžných údajů
obce na odkazu: https://www.hornisucha.cz/firmy-v-prumyslove-zone

Zdroj: https://www.hornisucha.cz/prumyslova-zona-fotogalerie

Cestovní ruch
Na katastrálním území obce Horní Suchá se nacházejí následující nemovité kulturní památky,
které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek okresu Karviná:
č. 33921/8-2220
č. 33301/8-2221
č. 100092

socha sv. Jana Nepomuckého
parc. čís. 34/1 o.p., k.ú. Horní Suchá
litinový kříž
Podolkovice, proti čp. 14 parc. čís. 908/1 o.p., k.ú. Horní Suchá
kulturní dům bývalého Dolu Prezident Klement Gottwald
parc. č. 305, k.ú. Horní Suchá.
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SWOT ANALÝZA OBCE

Tabulka č. 10 – Swot analýza

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

▪ zajímavá historie obce spojená s hornictvím a
blízkým Polskem
▪ příznivé podmínky pro rozvoj podnikání v obci
– průmyslová zóna v obci
▪ silná vazba na Polsko (zastoupení polské národní menšiny v obyvatelstvu)
▪ dobré sportovní zázemí s bohatou historií vč.
rodáků – Ota Zaremba,
▪ existence menšin na území obce,
▪ přímá návaznost na nadřazenou komunikační
a železniční síť

▪ záporný přirozený přírůstek obyvatel v posledních letech
▪ nedostačující a nevyhovující stav infrastruktury komunikací v obci
▪ dlouhá hornická tradice obce i okolních měst
▪ horší kvalita ovzduší
▪ negativní doznívající dopady z důlní činnosti
(poklesy, omezující podmínky pro výstavbu
v části území obce Horní Suchá)
▪ existence silných limitů využití území obce (záplavové území kolem potoka Sušanka, existence ÚSES, bezpečností pásma kolem vrtů
s předpokládaným výskytem plynu, dobývací
prostory černého uhlí a zemního plynu, atd.)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

▪ poloha obce v blízkosti velkých měst – Ostrava, Havířov, Karviná, a z toho vyplývajících
vazeb
▪ vhodné plochy pro bydlení – dle zpracované
územní studie
▪ příslušnost ke sdružení dbajícím na rozvoj
obce
▪ možnost přilákání dalších podnikatelských
subjektů do volných prostor průmyslové zóny
– František
▪ rozvoj spolupráce s okolními obcemi

▪ stárnutí obyvatel
▪ rostoucí migrace obyvatel – snižující se počet
▪ existence menšin na území obce

Zdroj: vlastní zpracování

11

4

VIZE A POSLÁNÍ OBCE
OBEC HORNÍ SUCHÁ - KVALITNÍ MÍSTO PRO ŽIVOT.

Vytváření dlouhodobě přiznivých podmínek pro život, práci i studium obyvatel.
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PRIORITY, STRATEGICKÉ CÍLE HORNÍ SUCHÉ A VÝCHODISKA STRATEGICKÝCH OBLASTÍ
STRATEGICKÁ OSA 1

ÚZEMNÍ ROZVOJ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCE

STRATEGICKÁ OSA 2

OBČANSKÁ VYBAVENOST

STRATEGICKÁ OSA 3

TECHNICKÁ I DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OBCE

STRATEGICKÁ OSA 4

ROZVOJ PODNIKÁNÍ A LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBCI

STRATEGICKÁ OSA 5

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI A JEJÍM OKOLÍ

STRATEGICKÁ OSA 6

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

STRATEGICKÁ OBLAST 1 – ÚZEMNÍ ROZVOJ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCE
Východiska:
Obec Horní Suchá má dobré předpoklady pro další rozvoj, který je dán především vhodnou
polohou v ostravsko - karvinském regionu (snadná dostupnost a malá vzdálenost od velkých
měst Ostrava, Havířov, Karviná) a z toho vyplývajících vazeb, přímou návazností na nadřazenou komunikační a železniční síť a vhodnými plochami pro bydlení v klidovém prostředí.
Nelze opomíjet zvláště silnou územní vazbu Horní Suché na Havířov. Je to dáno jeho blízkou
vzdáleností, přímou návazností zastavěných území obou obcí a dobrým dopravním spojením
(do obce je zavedeno několik linek autobusů MHD z Havířova. Také svůj určitý vliv sehrála i
skutečnost, že obec byla od r.1975 do r.1990 součástí Havířova. Vazba na Havířov však bude
i do budoucna podstatně větší než na další blízká místa v aglomeraci tj. Karvinou , Ostravu a
Český Těšín.
Podstatnou součástí vhodného místa pro bydlení je kromě infrastruktury služeb a pracovního
uplatnění, také efektivně fungující místní správa dbající na všestranný rozvoj obce. Důležitým
momentem pro realizaci rozvojových aktivit obce je participace občanů na obecním dění.

STRATEGICKÁ OBLAST 2 - OBČANSKÁ VYBAVENOST
Východiska:
Kvalitní občanské, sportovní a kulturní zázemí obce tvoří základ kvality života v obci. Obec
Horní Suchá v současnosti disponuje dostatečnou volnočasovou vybaveností. Z pohledu občanské vybavenosti má veškerou základní občanskou vybavenost, ale eviduje nebývalý zájem
obyvatel ve věku 65+ o umístění v bytech pro seniory. Poptávka po tomto typu bydlení několikanásobně převyšuje stávající nabídku, proto je nutné dobudovat bydlení pro obyvatele ve
věku 65+.
Jednotlivé objekty občanské vybavenosti vyžadují pravidelnou údržbu a často důkladnou modernizaci odpovídající potřebám uživatelů i bezpečnostním, zdravotním a estetickým nárokům.
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STRATEGICKÁ OBLAST 3 - TECHNICKÁ I DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OBCE
Východiska:
Výrazně omezujícím faktorem v podmínkách rozvoje obce, je především velké množství nadřazených vedení inženýrských sítí, které procházejí územím obce. Negativní vliv pro rozvoj
obce a zejména jeho centrální části mají dopravní koridory silnic II. třídy. Tyto komunikace
prakticky rozdělují nejen centrum obce Horní Suchá, ale spolu s tělesy železniční dopravy i
ostatní území obce a značně ztěžují vzájemné vazby v území.
V otázce dopravy a technické infrastruktury obce je zásadní udržování základních prvků dopravní a technické vybavenosti. Z dopravního hlediska se jedná především o páteřní komunikace, u kterých je stálé udržování kvality povrchu zásadní pro trvalý udržitelný rozvoj obce.
Nelze však opomínat i síť místních komunikací a dostupnost jednotlivých prvků technické vybavenosti (kanalizace, vodovod, plynovod atd.)

STRATEGICKÁ OBLAST 4 - ROZVOJ PODNIKÁNÍ A LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBCI
Východiska:
V obci vznikla v roce 2009 moderní Průmyslová zóna František1, kde působí spousta podnikatelských subjektů2 a je zaměstnáno několik set pracovníků. Existence této lokality je dobrým
základem pro přilákání dalších firem a tvorbu nových pracovních míst pro obyvatele obce Horní
Suchá či obyvatele okolních měst a obcí. Důležitá je také skutečnost, že tohoto bylo dosaženo
na stávajících, průmyslem již zdevastovaných pozemcích v obci a nedošlo k záboru nových
zelených ploch.
Dobré zázemí pro rozvoj podnikání v kombinaci s dostatečným množstvím pracovní síly jsou
hybným momentem pro příliv nových podnikatelských subjektů do obce. Obec nabízí investiční
nabídky podnikatelům, zároveň je třeba pružně reagovat na potřeby pracovního trhu, např.
spoluprací s úřady práce. Je třeba sledovat demografickou, věkovou a vzdělanostní strukturu
obyvatel a dle toho přizpůsobovat služby občanské vybavenosti i nabídku volnočasových aktivit.

STRATEGICKÁ OBLAST 5 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI A JEJÍM OKOLÍ
Východiska:
Určitou nevýhodou obce je horší kvalita životního prostředí a některé negativní doznívající
dopady z dlouhodobě prováděné důlní činnosti - poklesy terénu, omezující podmínky pro výstavbu v části území. Na území se dříve nacházely kalové nádrže, hlušinový odval a plochy
pro dočasné ukládání vytěžených kalů a kamene, ty však již byly revitalizovány. Nejprve probíhala technická rekultivace, následně probíhala biologická rekultivace území.
V rámci prevence rizik živelných katastrof a zhoršení stávajících podmínek je třeba podporovat
informovanost občanů a realizovat aktivity směřujících k prevenci a šetrnému zacházení s životním prostředím.

1
2

https://www.hornisucha.cz/prumyslova-zona-frantisek
https://www.hornisucha.cz/firmy-v-prumyslove-zone
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STRATEGICKÁ OBLAST 6 - ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Východiska:
Oblast rozvoje cestovního ruchu v obci Horní Suchá je úzce spjata s životním prostředím
v obci Horní Suchá, které do značné místě determinuje jeho podmínky a možnosti. Na území
obce se kromě jezera Nebesák3 a technické zajímavosti – těžní věže dolu František4 nachází
také nemovité kulturní památky. Zajímavým zpestřením v oblasti kultury a cestovního ruchu je
třeba spatřovat v existenci polské národnostní menšiny, žijící v obci Horní Suchá. Tato skutečnost obohacuje kulturu, zvyky a život v obci.
Tyto silné stránky je třeba podpořit a dále rozvíjet s přispěním vybudování kvalitní informační
infrastruktury (mapy, ukazatele, naučné stezky) a dalších složek zázemí pro rozvoj cestovního
ruchu (ubytování, občerstvení).

3
4

http://www.jezeronebesak.cz/
https://rozhledny.webzdarma.cz/hornisucha.htm
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6

PŘÍKLADY PROJEKTŮ DLE STRATEGICKÝCH CÍLŮ
STRATEGICKÁ OSA 1 – ÚZEMNÍ ROZVOJ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCE

Zatím bez konkrétního záměru.

STRATEGICKÁ OSA 2 - OBČANSKÁ VYBAVENOST
Tabulka č. 11 - Příklady projektů – strategická osa 2 – občanská vybavenost

Název projektu

Popis

Vybudování bytových domů pro seniory

Výstavba 3 domů pro seniory s dvanácti bytovými jednotkami, které budou bezbariérové.
Výstavba je plánována v lokalitě
Podolkovice.
Výstavba v lokalitě
Jedná se o lokalitu vzdálenou cca
Chrost
500 metrů východně od centra
obce. Řešené území zaujímá rozlohu 4,15 ha.
Cílem je dobudování nové obytné
zástavby rodinných domů, včetně
směrové a šířkové úpravy komunikace v ulice Chrost.
Využití volných
Jedná se o lokalitu s finskými domky
ploch v kolonii FD – v části Paseky v Horní Suché.
Paseky
Cílem je dobudování nové obytné
zástavby a rovněž je nutné řešit dosud odkládanou opravu komunikací.
Zdroj: Obec Horní Suchá, vlastní zpracování

Fin. Náročnost v
Kč

Harmonogram realizace

60 mil. Kč

2022-2023

30 mil. Kč

2023-2026

15 mil. Kč

2023-2026

STRATEGICKÁ OSA 3 – TECHNICKÁ I DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OBCE
Tabulka č. 12 - Příklady projektů – strategická osa 3 – technická i dopravní infrastruktura obce

Název projektu

Popis

Rekonstrukce stávajících komunikací spočívajících ve výměně a doplnění živičných povrchů.
Zároveň je nutné doplnit stávající síť
místních komunikací ve vztahu
k nově vybudované zástavbě RD
soukromými majiteli.
Odkanalizování vý- Odkanalizování východní části obce
chodní části obce Horní Suchá původně řešené kanaHorní Suchá
lizačním sběračem dolu 9. Květen
Zdroj: Obec horní Suchá, vlastní zpracování
Rekonstrukce a doplnění sítě místních
komunikací

Fin. Náročnost v
Kč

Harmonogram realizace

50 mil. Kč

2023-2026

20 mil. Kč

2023-2026

STRATEGICKÁ OSA 4 – ROZVOJ PODNIKÁNÍ A LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBCI
Tabulka č. 13 - Příklady projektů – strategická osa 4 – rozvoj podnikání a lidských zdrojů v obci
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Název projektu

Popis

Využití bývalé těžní
věže F4

Využití prostor ve spolupráci s VŠ a
podnikatelskými subjekty Moravskoslezského kraje, pro potřeby pilotních projektů/kooperace soukromého sektoru s VŠ/vytvoření badatelských týmů, atd.
Zdroj: Obec Horní Suchá, vlastní zpracování

Fin. Náročnost v
Kč

Harmonogram realizace

50 mil. Kč

2023-2026

STRATEGICKÁ OSA 5 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI A JEJÍM OKOLÍ
Tabulka č. 14 - Příklady projektů – strategická osa 5 – životní prostředí v obci a jejím okolí

Název projektu

Popis

Zadržování
vody
v lokalitě „Velkého
lesa“

Podstatou je vybudování záchytných retenčních nádrží, která pojmou dešťovou vodu. Jedná se o
preventivní opatření před povodněmi nebo suchem.
Zvýšení
energe- Zvýšení využití obnovitelných zdrojů
tické soběstačnosti energie (OZE) pro potřeby energetické soběstačnosti. Např.:
- budování komunitních fotovoltaických elektráren,
- podpora pořizování tepelných čerpadel, atd.
Jímání dešťových Jímání dešťových vod a závlaha ve
vod
sportovních areálech SK Horní Suchá, areálu Základní školy a MŠ
Horní Suchá na ul. Těrlická
Zdroj: Obec Horní Suchá, vlastní zpracování

Fin. Náročnost v
Kč

Harmonogram realizace

6 mil. Kč

2025-2026

10 mil. Kč

2023-2026

30 mil. Kč

2023-2026

STRATEGICKÁ OSA 6 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Tabulka č. 15 - Příklady projektů – strategická osa 6 – rozvoj cestovního ruchu

Název projektu

Popis

Fin. Náročnost
v Kč

Harmonogram realizace

Rekreační využití
jezera Nebesák

Jezero Nebesák je velké 8,6 ha s
nádherně čistou vodou a hloubkou 19 metrů je bohatě zarybněno. Jezero
je oblíbeným místem rybářů. Břehy jezera jsou zpevněny lomovým kamenem, zatravněny a osázeny stromy.

2 mil. Kč

2023-2024

3-4 mil. Kč

2025-2026

Sportovně rekreační využití „Velkého lesa“

Cílem je doplnit tuto atraktivitu o základní vybavení - lavičky, naučné cedule, ale i tolik potřebné stojany na
kola a odpadkové koše.
Vybudování naučné stezky s informačními cedulemi o výskytu živočichů
a rostlin v daném území. Dále je cílem vybudovat zajímavou sportovní
atraktivitu pro lidi různého věku.
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Zdroj: Obec Horní Suchá, vlastní zpracování

Zdroje použité při zpracování:
1. Seznam investičních záměrů obce Horní Suchá
2. Územní studie obce Horní Suchá - https://www.hornisucha.cz/files/files/Uzemni_studie/pr%C5%AFvodni_zprava.pdf
3. https://www.hornisucha.cz/firmy-v-prumyslove-zone
4. https://polar.cz/zpravy/karvinsko/horni-sucha/11000023176/cesty-v-kolonii-finskychdomku-v-horni-suche-se-budou-v-pristim-roce-opravovat
5. https://www.okd.cz/cs/odpovedna-firma/nase-zivotni-prostredi/pripadove-studie/frantisek-na-uzemi-byvaleho-dolu-jezero-a-les
6. https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Franti%C5%A1ka_(Karvin%C3%A1)
7. http://www.jezeronebesak.cz/
8. https://www.hornisucha.cz/files/files/informator/2022/INFORMATOR_02_2022_www.pdf
9. https://www.hornisucha.cz/
10. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (požadovaná osnova strategického rozvojového
plánu obce)
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