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POZVÁNKA
Obecní úřad Klokočná Vás zve na

prezentaci pracovní verze
územní studie veřejných prostranství Klokočná
Místo konání:

Obec Klokočná – společenský sál Hostince Na Klokočné

Doba konání:

6. září 2017 od 1900

Vážení občané obce Klokočná,
srdečně Vás zveme na prezentaci pracovní verze územní studie veřejných prostranství naší obce.
Na zasedáních zastupitelstva jsme Vám opakovaně zdůrazňovali, že tato studie je velice důležitý
dokument - strategický dokument, který má jako hlavní cíl setřídit a ujasnit si naše představy o
budoucím vzhledu a vlastně i fungování naší obce. Tak, aby byly naše budoucí
kroky/aktivity/investice koncepční, smysluplné, vzájemně na sebe navazující a korespondující.
Současně je to základní předpoklad pro hodnocení a mnohdy i vůbec možnost podat žádost o
dotace. Občas jsou vypisovány různé dotační tituly a je třeba na ně být připraveni - tzn. mít
připravený projekt a strategii.
Jedná se o strategický materiál, tzn. materiál na mnoho let dopředu. Což také znamená, že to, nad
čím se nyní bavíme a modelujeme může přijít k realizaci třeba za 10 či více let. Ale tím, že jej
budeme mít, tak budeme připraveni na výzvy, budeme mít představy a tím bychom i měli
eliminovat případné překotné, nepromyšlené kroky a třeba i následné předělávání a tedy zbytečné
náklady.
Zpracovatelem je pan ing. arch. Ivan Plicka a jeho studio (komentář – „Slovo zpracovatelů
studie“ je uveden na druhé straně této pozvánky).
Na OÚ se nad rozpracovanými částmi této územní studie několik měsíců setkávala pracovní
skupina, která sestávala z členů zastupitelstva obce, komisí, výborů, ale i zástupců SDH.
Rozpracovanost této studie se nyní dostala do stadia, kdy pro další postup bude třeba znát reakce
a názory i široké veřejnosti – Vás občanů obce.
Jak jsme Vás informovali, tak nyní proběhne jednak prezentace pracovní verze studie, tak ale i
anketa mezi občany, aby se získal objektivní názor většiny občanů obce na její další rozvoj.
Součástí této pozvánky jsou proto i anketní lístky. Tak jako byly na některé navrhované změny
odlišné názory i v rámci pracovní skupiny, tak mohou být odlišné názory i v rámci jednotlivých
rodin občanů obce. Pro další postup prací jsou důležité názory většiny občanů, a proto každý
občan obce dostává svůj anketní lístek.
Těsně před vlastní prezentací budou na stěnách autobusové zastávky vyvěšeny výkresy pracovní
verze územní studie, abyste si je mohli prohlédnout a připravit si na veřejnou prezentaci případné
dotazy. Výkresy si budete mít možnost prohlížet až do 30. září. Po celou tuto dobu bude také
možno domluvit setkání/konzultaci nad rozpracovanou studií se členy Stavební komise (ing.
Miloslav Rovný, nebo ing. arch. Tomáš Bezpalec).

Zdvořile Vás žádáme, abyste během této doby vyplnili a odevzdali nyní předané anketní lístky.
Vyplněné anketní lístky vhazujte do bílé poštovní schránky na náměty umístěné v autobusové
zastávce na horní návsi - obci, nebo zasílejte mailem na obec@klokocna.eu, případně je můžete
v úřední hodiny osobně předat na obecním úřadě.
Uzavírka ankety bude do 30. 09. 2017. Následovat bude její vyhodnocení, které zveřejníme a
poskytneme zpracovateli studie k dopracování územní studie do definitivní podoby.
Velice Vám děkujeme za aktivní přístup, spolupráci a Vaše podněty
V obci Klokočná, dne 25. 08. 2017

Ing. Miloslav Rovný
starosta obce Klokočná

Slovo zpracovatelů studie
Již od jara letošního roku probíhají práce na územní studii veřejných prostranství Vaší obce. Nyní
– na přelomu srpna a září – se Vám chystáme předložit pracovní podobu této územní studie k
připomínkování. Nyní několik základních informací, co tato územní studie obsahuje a k čemu
bude sloužit.
Územní studie přináší návrhy možných úprav především hlavních veřejných prostranství
Vaší obce. K diskusi Vám budou předloženy návrhy možné proměny prostoru (dolní) návsi,
prostoru (horní) návsi - obce, lokality kolem hostince Na Klokočné, lokality fotbalového hřiště a
jeho okolí, prostoru případného nového parkoviště při jižním vjezdu do obce a lokality hřbitova,
včetně jeho rozšíření. Územní studie také přinese návrh zásad možných úprav komunikací v obci,
k diskusi nyní bude předložen návrh možných úprav hlavní průjezdní komunikace.
Veřejná prostranství jsou významná pro každodenní i sváteční život obce, jsou to vlastně
jakési obývací pokoje - salony obce. Je jistě důležité, zda jsou veřejná prostranství považována
za příjemná a jsou pak využívána ne jen k pouhému přesunu z jednoho místa do druhého, ale i
jako prostranství pro komunikaci, setkávání, smysluplné trávení volného času.
Právě proto byla pro územní studii vybrána ta veřejná prostranství, která mají zcela
rozhodující roli ve vnímání celé obce – a to ne jen z hlediska jejích obyvatel, ale i z pohledu
jejích návštěvníků. Pracovní podoba územní studie, kterou budete mít možnost si prohlédnout
celé září, přináší návrhy, jak by bylo tato veřejná prostranství možné proměnit a zvýšit jejich
atraktivitu.
Pracovní verze územní studie sestává z výkresů, dokumentujících právě proměny
hlavních veřejných prostranství obce, přináší i vizualizace, jak by mohla například vypadat
(dolní) náves, k výkresům budou připojeny vysvětlující popisy – komentáře. Protože hlavními
uživateli případně proměněných veřejných prostranství budete především Vy, zajímá nás v této
chvíli Váš názor: s čím v předložených návrzích souhlasíte, co se Vám naopak nelíbí, případně
co v nich ještě postrádáte. Všemi připomínkami se budeme zabývat a zvážíme je k dopracování
územní studie do definitivní podoby, která bude odevzdána letos koncem roku. Územní studie
přinese návrh, jak by mohla vypadat hlavní veřejná prostranství Vaší obce v horizontu několika
let, přičemž proměna těchto prostranství by jistě probíhala postupně, po jednotlivých krocích,
etapách.
Za zpracovatelský tým územní studie
Ing. arch. Ivan Plicka

