
Stravování počet

rychlé občerstvení 1

hospoda/restaurace bez kuchyně 0

hospoda/restaurace s kuchyní 1

restaurace součástí ubytovacího zařízení 1

cukrárna 0

čajovna 0

kavárna 0

Ubytování počet počet lůžek počet míst na stan/auto

ubytování v soukromí 4 8

ubytovna 0

pension 1 48 0/10

hotel 1 20 0/10

kemp 0

tábořiště 0

Základní služby obyvatelům počet

lékař 0

dětský lékař 0

gynekolog 0

stomatolog 0

lékař specialista 0

obchod - potraviny 1

pošta 1

služebna policie 0

autoservis 0

pneuservis 0

spolkový/kulturní dům 0

kostel - farnost 0

JSDH (kategorie JPO5,….) 1

sběrný dvůr odpadů 1

kadeřnictví 0

mateřské/rodinné centrum 0

dům dětí a mládeže 0

knihovna 1

Řemeslníci počet

typ švec, truhlář, klempíř apod. 4

výrobci regionálních produktů (keramik, řezbář) 1

zemědělský podnik 0

soukromí zemědělci 8

výrobci potravin 0

velký podnik 1

Školství počet

Jesle (soukromé, obecní) 0

MŠ (soukromé, obecní) 1

ZŠ (1-5. třída) 0

ZŠ (6-9. třída) 0

Speciální škola 0

střední škola (soukromá, krajská) 0

Vyšší odborná škola 0

Sociální služby počet

Dům seniorů 0

DPS 0

Hospic 1

LDN 1

TSS 1

dětský domov 0

Infrastruktura v obci Km

vodovod ano

kanalizace ano

Kanalizace s ČOV ano

Analýza území MAS Český sever k 31.12.2020

Data za obec: Horní Podluží



plynovod ano

Internet Wifi provozovaný obcí/městem ne

rozhlas ne

Kabelová televize ne

Komunální odpad + tříděný odpad ano

Místní komunikace km

ve správě obce/města 10

ve správě soukromých subjektů 0

Volnočasové a sportovní organizace počet

SDH 1

Sportovní organizace - TJ Čechie - sportovní spolek - provozuje 

Zimní areál 1

Kulturní organizace 0

Jiné spolky - Svaz Rybářů, Honební polek, Spolek pro soužití 

menšin,  Spolek pro rozvoj obce 4

Volnočasové prostory počet

fotbalové hřiště 1

Letní sportovní areál 1

Zimní sportovní areál 1

tenisové kurty 1

koupaliště 0

Bazén 0

Lesní a vodní hospodářství ha

ve vlastnictví obce/města 68

fyzických osob podnikajících

státní

Obnovitelné zdroje ve správním území v MW počet MW

solární panely 0

větrné elektrárny 0

vodní elektrárny 0

Strategické dokumenty obce ANO/NE Datum schválení Platnost

Program rozvoje obce ano 2015- 2025

ÚPD ano 2015

Plán prevence kriminality ne

Povodňový plán ano 2015

Odpadové hospodářství - systém likvidace KO ano

Realizace

priorita

priorita

priorita

dle dotačních možností

priorita

průběžne

výhledově

průběžně

2021

2021+

Projektové záměry obce/města na období 2021 +

Výstavba nové Mateřské školy - před budovou OÚ, současná je nevyhovující, projekt mají, jsou v procesu změny ÚP, není stavební povolení, 

budou žádat přes velký IROP nebo MF - finance z rozpočtu obce

Oprava obecních bytů - z rozpočtu obce - každý rok jeden byt oprava 

Výstavba chodníků v obci - část již relizována přes MASku, nyní je nutné udělat: podél silnice směr Rybniště - priorita, 2. etapa směr lyžařský 

areál a směr Světlík (až tam bude dodělán vodovod) - uvažují přes MAS (výzva 2022) ale  - nutné dodělat projektovou dokumentaci nebo 

přímo přes SFDI

Dovybavení tělocvičny - přes PRV 2021  článek 20 (vybavení nářadí atd, zázemí)

Nové dětské hřiště - obecní pozemek - lze přes MAS - jako intravilán obcí jako dovybavení zařízením

Dovybudování vodovodu směrem na Světlík - podál nových RD (je jen částečně)

Rozšíření  zimního areálu i pro letní využítí - Workoutové hřiště - bylo zamítnuto CHKO LH

Zajištění provozu lyžařského areálu - průběžne - náklady i když není v provozu (včetně kompenzačních programů  COVID)

Probíhá aktualizace ÚP

Z předchozího období - je hotová projektová dokunetace na výstavu nového cetra služeb v centru obce a PD k novému sportovnímu areálu - 

haly - z důvodu velkého finančního zatížení se NEBUDE REALIZOVAT




