
Stravování počet

rychlé občerstvení

hospoda/restaurace bez kuchyně 1

hospoda/restaurace s kuchyní 4

restaurace součástí ubytovacího zařízení

cukrárna

čajovna

kavárna

Ubytování počet počet lůžek počet míst na stan/auto

ubytovna 1 20

ubytování v soukromí

pension 2 10 1

hotel

kemp

tábořiště

Základní služby obyvatelům počet

lékař 1

dětský lékař 1

gynekolog

stomatolog

lékař specialista

obchod - potraviny 3

pošta 1

služebna policie

autoservis

pneuservis

spolkový/kulturní dům

kostel - farnost 1

JSDH (kategorie JPO5,….) 1

sběrný dvůr odpadů

kadeřnictví 1

mateřské/rodinné centrum

dům dětí a mládeže

knihovna 1

Řemeslníci počet

typ švec, truhlář, klempíř apod. 1

výrobci regionálních produktů (keramik, řezbář

zemědělský podnik

soukromí zemědělci 1

výrobci potravin

Školství počet

Jesle (soukromé, obecní)

MŠ (soukromé, obecní) 1

ZŠ (1-5. třída) 1

ZŠ (6-9. třída)

Speciální škola

střední škola (soukromá, krajská)

Vyšší odborná škola

Sociální služby počet

Dům seniorů

DPS 1

Hospic

Analýza území MAS Český sever k 31.12.2020

Data za obec: Vilémov



LDN

TSS

dětský domov

Infrastruktura v obci Km

vodovod 14

kanalizace

Kanalizace s ČOV 7

plynovod 3,7

Internet Wifi provozovaný obcí/městem ne

rozhlas ano

Kabelová televize

Místní komunikace počet

ve správě obce/města 8

ve správě soukromých subjektů 6

Volnočasové a sportovní organizace počet

Sokol

SDH 1

Sportovní organizace 1

Kulturní organizace 1

Jiné spolky 2

Volnočasové prostory počet

fotbalové hřiště 2

víceúčelové hřiště 1

ledová plocha

tenisové kurty 1

koupaliště 

Bazén

Lesní a vodní hospodářství počet

ve vlastnictví obce/města 76

fyzických osob podnikajících 1,29

státní

Obnovitelné zdroje ve správním území v MW počet MW

solární panely 8 0,05

větrné elektrárny

vodní elektrárny 2 0,03

Strategické dokumenty obce ANO/NE Datum zpracování Platnost

Program rozvoje obce ano 2016 2024

ÚPD ano 2021

Plán prevence kriminality

Další dokumenty pasporty komunikací, zeleně, VO ano 2019

Realizace

2022

2021-2022

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2021

2022

Revitalizace vodních ploch - rybníků  

Modernizace prvků dětského hřiště na zahradě MŠ

Vybudování RE-Use centra - odpady

Revitalizace svahu pod MŠ-cestní síť pro MŠ

Přírodní zahrada u ZŠ

Rekonstrukce střešního pláště ZŠ

Vybudování parkové a odpočinkové zóny u tělocvičny

Zřízení centra setkávání - multifunkční dům, knihovna, sál, muzeum tkalcovství

Projektové záměry obce/města na období 2021 +

Vybudování chodníku od hřiště po STAP

Revitalizace křížové cesty 


