
Priority – volební program

1. Územní studie Adršpach – reakce na Územní studii Broumovsko – ochrana zájmů Obce Adršpach  
Současné i předchozí zastupitelstvo obce nejen podcenilo vznik „Územní studie Broumovsko“, ale odmítlo na zjištěné problémy
reagovat.  Prosazujeme pořízení  samostatné  „Územní  studie Adršpach“,  kde  se  účinným a legálním způsobem vymezí  obec
Adršpach proti „Územní studii Broumovsko“ a připomínky se promítnou do Zásad územního rozvoje kraje. 
Kvůli „Územní studii Broumovsko“ trvá obava ze zásadního omezení příjmů do obecního rozpočtu! 
Příklady návrhu „Územní studie Broumovsko“:

1. Zrušení parkovišť pro návštěvníky v Dolním Adršpachu – opatření HBO1
Příjmy z parkovišť jsou podstatný zdrojem příjmů do obecního rozpočtu!!!

2. Jednotný / společný provozovatel Adršpašsko-teplických skal - HC01a – ohrožení příjmů pro obecní rozpočet!!!
3. Koncept Lázní Metuje – HA01 – dle studie Broumovsko „nepropagovat – zrušit název ADRŠPACH – přejmenovat na 

„Lázně Metuje“!!!

2. Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci!  
Zaměřit se na snížení rychlosti v blízkosti školy, školky, autobusových zastávek, okolí hlavních parkovišť 
Instalace úsekového měření! Revize dopravního řešení a stanovení dopravního značení, přechody pro chodce.
Stávající zastupitelstvo se odmítlo zabývat instalací měření přes opakované výzvy občanů i SPRA!
Dokončení chodníku mezi Dolním a Horním Adršpachem – propojení podstatně zvýší bezpečný pohyb chodců

3. Občané by měli „pocítit“, že nevýhody, které plynou z vysoké zátěže dopravou a turismem mají i „výhody“  
 Zrušení poplatků za odpad pro obyvatele Adršpachu
 Podpora pro děti ve školce i ve škole, příspěvek na stravování, akce školy – hory, výlety, kultura, sportovní aktivity, 

příspěvky na vybavení. 
 Podpora pro seniory v původním rozsahu
 Podpora obecního bydlení v původním rozsahu
 Příprava investic a dotačních titulů pro alternativní zdroje el. energie na obecních nemovitostech. 
 Podpora obecního obchodu - potraviny, prověření možností čerpání dotací.
 Podpora „obecní dopravy“ - dodávka - doprava seniorů bez auta k lékaři, na nákup, využití pro přepravu školních dětí.

4. Transparentnost, přístup k informacím, včasná informace o obsahu jednání zastupitelstva     – program jednání, otevřená 
komunikace. ON-LINE jednání zastupitelstva

5. Kvalitní, komplexní a včasná příprava investic     – připravit projekty tak, aby obec mohla čerpat z dotačních titulů. Budeme
důsledně vyžadovat výběrová řízení na projekční i realizační fáze investic a včasnou komunikaci s občany a majiteli pozemků,
kterých se může daná investice dotknout. Nelze postupovat tak jako doposud, kdy obec stavbu realizuje, čerpá dotace a teprve
následně si na majitelích pozemků, na kterých stavbu bez jejich povolení provedla, vynucuje prodej nebo darování pozemků!
Nezbytnou součástí plánovaných investic musí být i finanční plán následných provozních nákladů. Kvůli těmto nedostatkům
stávající zastupitelstvo svým přístupem k investicím vystavuje obec riziku možnému vracení dotací!!

6. Optimalizace hospodaření „Středisko Zámek Adršpach  “
Nutné propojení a vzájemná informovanost mezi infocentrem, které provozuje obec Adršpach na zámku a infocentrem „Skály“.
Kvalitní  vedení  sociálních sítí  obec  Adršpach/Skály  – důležitý  nástroj  pro zajištění  informovanosti  obyvatel  i  návštěvníků.
Plánování marketingových a kulturních aktivit s dostatečným předstihem a pokud možno mimo obvyklé extrémní návštěvnosti.

7. Průběžná zpráva o hospodaření – Technické služby Adršpach s. r. o.   – součást pravidelného informování na jednání 
zastupitelstva

8. Kvalitní a silné právní zastoupení obce   – důraz na ochranu zájmů obce ADRŠPACH. 
Ochrana používání názvu Adršpach pro komerční účely. 

9. Podpora sportu   - Obnova sportovního vybavení a sportovišť. Příprava pro čerpání dotačních titulů. 
Podpora obce při jednání s CHKO. 

10. Zimní provoz „Serpentiny Adršpach – Chvaleč“   komunikace s Odborem dopravy KHK. Požadavek na doplnění 
automatizovaného monitoringu a ovládání závorového systému.  Kvalitní dopravní obslužnost obce je nezbytná!

11. Oprava a zprovoznění rybníku u Zámku v Dolním Adršpachu  

12. Datové služby v obci   – prověření možností kvalitního a kapacitního internetového připojení. Občané i návštěvníci mají 
zejména v případě vyšší návštěvnosti lokality problémy s datovým připojením 
Prověříme možnosti poskytování obecního internetu pro trvale žijící obyvatele – zdarma


