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Výhledový plán rozvoje pro rok 2016 
 
 
V roce 2016 předpokládáme další rozvoj aktivit v obci,který 
je možný pouze ve spolupráci a s pochopením stálých 
obyvatel a chalupářů. 
V roce 2016 plánujeme následující hlavní záměry: 
 
 
   -   Rekonstrukci poškozené komunikace k Rozhraní,která je v majetku 
obce Študlov v návaznosti na práce provedené v roce 2015. 
    - Opravu budovy obecního nebytového prostoru ,,Výletiště" včetně 
zpracování projektové dokumentace s návrhem na rozšíření možnosti 
využití. 
    - Oplocení vodního zdroje Květiny  a zajištění studní před vlivem   
povrchových vod a nepovoleného vniknutí. 
   - Opravu čerpací stanice vodovodu včetně zajištění monitoringu 
vodárenského objektu s detekcí ztrát vody,regulací tlaku vody,zlepšením 
využívání el.energie a signalizací narušení objektu nepovolanou osobou. 
   - Zajištění podkladů, dokumentace a prací pro vyhlášení 1. a 2.stupně 
ochrany vodních zdrojů  obce Študlov. 
   - Ve spolupráci s VHOS a.s. vyřešit využití přečerpávací stanice 
vodovodu u ,,hájenky" a nepotřebnou budovu pokud nebude nalezeno 
využití pro obec, pronajmout nebo prodat.                                                                                                          
   -  Opravu  budovy požární zbrojnice  v návaznosti na práce provedené 
v roce 2015, vysušení zdiva,vnitřní stavební rekonstrukce. 
  -  Po získání dotace zajistit výměnu hlavního vodovodního řadu v části 
obce ,,kopeček" z důvodu stálých oprav potrubí.V této části obce bylo při 
stavbě vodovodu použito nekvalitní litinové potrubí. 
 - Po získání dotací zahájit práce na projektech dlouhodobého 
charakteru ,,Územní plán" a ,,Program obnovy vesnice" 
 - VPP v obci Študlov - vytvořit dvě pracovní místa se 100% dotací ve 
spolupráci s ÚP Svitavy.Ve výběru uchazečů upřednostnit obyvatele 



obce vedené v evidenci ÚP,splňující podmínky na uzavření pracovní 
smlouvy. 
 
 
 Záměry v jednání 
 
   - Rekonstrukce sportovního hřiště v parku u kulturního domu. 
     ( Jednáme o možnosti získat dotaci. Je třeba projednat a upřesnit    
záměr,jak bude hřiště využíváno a na základě projednaného záměru je 
možno připravit dokumentaci.) 
    - Zahájit jednání s obcí Bohuňov o možné opravě komunikace. 
Je nutno vyřešit majetkoprávní vstahy k pozemku. 
    - Oprava cesty k Peterkovým bude řešena pouze při získání dotace. 
 
     
 Kulturní akce 
 
   - Obecní ples se uskuteční 20.2.2016 v sále kulturního 
domu.Pořadatelem je obec ŠTUDLOV. Připravujeme ceny do tomboly a 
program plesu.Za návrhy na organizaci a případné dary do tomboly 
předem děkujeme. 
   -  Jednáme o návštěvě sklípku na jižní Moravu. Termín a další 
informace uveřejníme. 
  -    MDŽ a setkání s důchodci  se uskuteční s novým programem 
5.3.2016 v kulturním domě. 
  -      Pouť  - máme termín 17.7.2016 
  -      Dětský den -  je v jednání termín. 
  -      Ostatní společenské a kulturní akce budeme postupně upřesňovat. 
 
 
 
 
Ve Študlově  10.12.2015                                  Jaroslav Niederle 
                                                                          starosta 


