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SLOVO VEDENÍ OBCE
Vážení obyvatelé Krásné!
Dovolte nám, abychom vám představili projekty a vize, které bychom za vaší podpory v následujících letech v obci
v rámci jejího rozvoje rádi realizovali.
Uvědomujeme si, že tímto v rámci Krásné bezprecedentním krokem jdeme tak trochu, jak se říká, s kůží na trh,
nicméně obec tvoří především její občané a my jsme si stejně tak dobře vědomi, že bez vašeho povědomí o tom,
co připravujeme, a bez vaší včasné zpětné vazby, by realizace dalších investičních kroků nemusela mít ten správný
směr, byť i my chceme pro Krásnou jen to nejlepší.
Možná se ptáte, proč až teď, kdy se snažíme naši vesnici posouvat už dva a půl roku. Je to jednoduše proto, že všechno
nějaký čas trvá a než se zrodí z myšlenky reálnější projekt, vyžádá si to nemalé časové, energetické a finanční výdaje.
Většina z představovaných záměrů je ve fázi hotové či vznikající architektonické studie, tedy v prvním stupni, před
přípravou projektové dokumentace, vyřízením stavebního povolení, shánění dotační podpory a samotné realizace.
Nicméně právě studie jsou důležitým předpokladem pro následující správný vývoj projektů, protože mají vytvořit
realistický základ celého díla a odpovědět na mnoho základních otázek. A je to také ta správná fáze pro prezentaci
a zapojení veřejnosti.
Naposledy jste měli možnost vyjádřit se k dlouhodobým investičním cílům v obci v roce 2015, a to v rámci dotazníkového šetření pro přípravu strategického plánu na roky 2016-2022. Tehdejší informace o uvažovaných projektech,
ke kterým jste se měli vyjádřit, však nebyly úplně dostatečné, čemuž jsme nyní, na začátku dalšího dotazníkového
šetření a nového navazujícího strategického plánování na další roky, chtěli předejít. Proto vznikl tento materiál, aby se
vaše zpětná vazba v dotazníku samotném mohla odrazit od nějaké reálnější představy.
Děkujeme vám za aktivní přístup v celé věci. Nechť je pro vás obsah dalších stránek zajímavý a vyzve vás
k reakci (minimálně) prostřednictvím přiloženého dotazníku. Budeme rádi, když budeme budoucnost naší
krásné Krásné vytvářet společně!

Mgr. Antonín Tulach, starosta obce
Ing. Jiří Stýskal, místostarosta obce
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Předprostor OÚ Krásná (“Náves”)
Předprostor před obecním úřadem by se podle aktuálně připravované architektonické studie mohl stát novým
multifunkčním centrem obce. Místem, které bude nás občany spojovat po celý rok. Dominovat by mu mohlo
zpevněné prostranství pro konání kulturních akcí (jarmarky, rozsvěcení vánočního stromu, apod.), prostor by měla
samozřejmě i pieta (v naší obci se na místě nachází jeden z mála památníků obětem I.sv.války). Své místo by zde měl
mít i odpočinek, a to na travnatých plochách, třeba i ve stínu nádherné obecní lípy.
Dosavadní návrh architekta počítá s mírným zvlněním terénu do podoby tří vyvýšenin symbolizujících vrcholy Lysá
hora, Travný a Kyčera, které představují rovněž tři jedle v obecním heraldickém znaku. Trojúhelníkové kaskády zase
napodobují kamenné hroze, které vždy byly typické pro podhorskou salašnickou krajinu naší obce.

Multifunkční kulturně-sportovní budova
(pracovním označením “Stodola”, kterou by charakteristicky mohla svou vizáží připomínat)
V obci chybí dostatečně velké “kryté” prostory, které by poskytly občanům, chatařům, chalupářům i návštěvníkům
obce různé možnosti vyžití (společenské akce, kultura, sport) pro případ nepříznivého počasí.
Hlavní myšlenkou vybudování obecního “kulturáku”, který by byl zároveň využitelný pro některé sporty, je umožnit
setkávání našich občanů při kulturních a sportovních akcích. Využití mohou najít i spolky z obce, a to jak pro svou
vlastní činnost, tak pro pořádání akcí pro občany a veřejnost.
Podstatou je vybudování zcela nové části, která bude propojením navazovat na stávající budovu obecního úřadu
a vzájemně se obě stavby budou vhodně doplňovat. Samozřejmě je nutné novou stavbu (“stodolu”) vhodně zakomponovat i do podoby a uspořádání nového centra/návsi.

nová podoba návsi

rušný společenský život na návsi

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• Máte připomínku či třeba zajímavý nápad k doplnění vizualizovaného návrhu řešení “návsi”, prostoru před
budovou Obecního úřadu Krásná?
• Jaké typy společných akcích vám v obci chybí a právě zde by se Vám líbily?
• Chtěli byste se zapojit do pořádání obecních akcí pro ostatní obyvatele obce?
2

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• Vnímáte také nedostatek možností vyžití na Krásné v zimě a v případě špatného počasí?
• Uvítali byste možnost konání obecních či spolkových akcí “pod střechou”?
• Ocenili byste možnost zahrát si např. badminton či stolní tenis?

3

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce a přestavba budovy OÚ Krásná
Obecně je cílem rekonstrukce OÚ vytvořit co nejlepší podmínky pro návštěvníky a zaměstnance obecního úřadu,
nabídnout vhodnější prostory pro obecní knihovnu a umožnit bezbariérový přístup do všech prostor budovy
užívaných nejen veřejností.
Projekt řeší optimalizaci využití celé budovy obecního úřadu, kde jsou
■ na straně jedné - prostorově nevyhovující současné prostory obecního úřadu a knihovny, nedostatečná kapacita
archivu a zázemí multifunkčního kulturního sálu,
■ na straně druhé – prázdné, dispozičně a interiérově nevyhovující prostory po zrušené služebně Policie ČR.
Budova bude v její zadní části v přízemí a prvním patře doplněna o přístavbu. Tím vzniknou v prvním patře v ploše
nové přístavby a v ploše původních kanceláří po Policii ČR dostatečně velké a efektivně využitelné prostory pro
přesunutí obecního úřadu z původních prostor v přízemí. Zároveň tato dotčená část dispozice umožní také přesunutí
knihovny a archivu z prostorově a technicky nevyhovujícího suterénu. Nová přístavba umožní také v části přízemí
rozšířit nedostatečné zázemí multifunkčního kulturního sálu.
Uvolněné prostory po obecním úřadu v přízemí a knihovně a archivu v suterénu zůstanou prozatím bez úprav
a budou do jisté míry využívány jako skladovací zázemí technické údržby a skladovací zázemí, které v budově tristně
chybí.
Všechny prostory budovy budou nově přístupné také zcela bezbariérově, na což v současné době naráží obecní úřad,
knihovna i kulturní sál. S překážkami se potýkají nejen zdravotně hendikepovaní, ale také naši nejstarší spoluobčané,
maminky s dětmi v kočárku a mnoho dalších.
Vyrovnávací schodiště u hl.vstupu u multifunkčního sálu bude nahrazeno pohodlnou rampou a dále se pak v dispozici
dostanete až k výtahu, kterým se přesunete do všech úrovní, kam je potřeba, zejména do prostor úřadu a knihovny
v prvním patře.

přízemí po přestavbě

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• Co vám chybí na stávajícím úřadu při jeho návštěvě?
první patro po přestavbě
4
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Chodníky v intravilánu Dolní Krásné
Stavba zahrnuje vybudování chodníků pro pěší podél pravého okraje komunikace silnice III/48414 v obci Krásná.
Chodník je navržen ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Šířka chodníku je 1,5 m a celková délka je 970,60 m. Pro odvodnění
chodníku a silnice budou osazeny boční obrubníkové vpusti, které budou napojeny do dešťové kanalizace - zatrubněných příkopů, místy do otevřených příkopů a následně do stávajících příčných, pod silnicí vedených propustků.
Součástí stavby bude dále také úprava stávajícího autobusového zálivu. Stavbou vedlejší je gabionová opěrná zídka
v místě kolem chodníku a související posun oplocení v místě gabionové zídky a kolem autobusového zálivu. Změna
projektu z roku 2020 spočívá v doplnění části trasy chodníku v prostoru hasičské zbrojnice. V této části trasy byl
původně chodník přerušen (nerealizován), tímto bude chodník v celé své délce celistvý, bez přerušení.
Projekční práce byly zahájeny již v roce 2018, v roce 2020 však probíhaly podstatné úpravy projektu za účelem
možnosti ucházet se o dotace na realizaci této investiční akce.
V lednu 2021 byla podána žádost o dotace a dotační projekt se aktuálně nachází ve stadiu probíhajícího hodnocení
projektů v rámci dotačního titulu ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Je velmi pravděpodobné, že náš projekt vzhledem k nízkému počtu chodců, nízké hustotě dopravy, nízké nehodovosti a především k absenci školy, obchodu a jiných veřejných institucí v místě výstavby chodníků bohužel neobdrží
tolik potřebné body v rámci hodnocení. Stejná situace se může opakovat při opakovaném podání žádosti o dotace
v dalších letech.
Na výstavbu máme vysoutěženého dodavatele, oproti projektovým cenám je nabídka nižší o 32% (10 mil. Kč
vs. 15 mil. Kč).

BUS

BUS

Výběrové řízení na dodavatele probíhalo ještě před raketovým růstem cen materiálů a stavebních prací v první
polovině tohoto roku - je tedy možné, že i při eventuálním opětovném podání žádosti a získání dotace v příštím roce
by se část nákladů jdoucích za obcí blížila celkovým nákladům, které by na realizaci v letošním roce obec vynaložila
i v případě neúspěchu v letošním dotačním řízení a nutnosti financovat celý projekt z vlastních prostředků.
Zastupitelstvo obce s přihlédnutím k výše uvedeným finančním okolnostem rozhodlo 1.6.2021 o započetí prací
na výstavbě chodníků již v letošním roce, co nejdříve to bude možné. Bezpečnost našich občanů bereme jako
hlavní prioritu!
Pro zvýšení bezpečnosti by měl být celý úsek krajské komunikace podél nového chodníku doplněn o nové a účinnější LED osvětlení.
Třetím bezpečnostním prvkem (nejen) pro tuto lokalitu je uvažován systém na měření rychlosti s detekcí SPZ
a kamerovým záznamem.
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Obecní parkoviště u Rekreantu a navazující plochy
V rámci zpracované architektonické studie je navrženo plochu mezi požární zbrojnicí a restaurací Rekreant řešit jako
odpočinkovou s možností konání menších kulturních (resp. dalších obecních) akcí, a to za předpokladu, že plochu
bude možno (alespoň z části) nadále využívat k odstavení vozidel návštěvníků obce.
Odpočinková plocha by měla kromě zeleně a nezpevněných ploch nabídnout plochy pro posezení, a to včetně některých se zastíněním v podobě pergoly do budoucna porostlé zelení. Stávající studna by měla být kompletně obnovena,
nadzemní část by mohla být doplněna o vybrané interaktivní prvky, včetně funkční pumpy.
Bylo uvažováno doplnit plochu o mobiliář, a to například infotabuli, obecní a turistický rozcestník, stojany na kola,
odpadkové koše a veřejné osvětlení.
Později byly do studie širšího prostoru okolo Rekreantu doplněny další předpokládané prvky - jednostranné navýšení
břehů vodoteče, chodníky podél krajské komunikace v tomto úseku či výhledový přesun stávající účelové komunikace na parcele 1082/1. V rámci prací na chodnících se doporučuje provést úpravy nástupiště autobusové zastávky.
Tento prostor čeká na svou finální podobu, neboť realizace záměru je závislá na probíhající změně územního plánu.

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• Preferovali byste více parkovacích míst na úkor odpočinkových prvků (lavičky, pergola)?
• Máte toto místo spojeno s prostorem pro ukládání odpadů do kontejnerů více než s parkováním?
• Napadají vás další konkrétní prvky, které by do tohoto prostoru v centru obce mohly být umístěny?
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nová podoba návsi
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Sběrné místo a sběrný dvůr

Veřejná WC a související infrastruktura na Visalajích

Každá obec se snaží zlepšovat situaci v odpadovém hospodářství. I pro občany a chataře na Krásné je cílem vybudovat
sběrné místo, kam by mohli dovézt od velkoobjemového přes nebezpečný až po velký elektroodpad.

Turismus je neodmyslitelnou součástí naší obce. Historicky jsou po Lysé hoře nejčastější cílem návštěvníků hor
Visalaje, které dlouhodobě trpí absencí veřejných záchodů. Naším cílem je vybudovat na odstavné ploše důstojné
zázemí nejen pro turisty (soc. zařízení, občerstvení), ale i pro obsluhu parkoviště.

Studie odpadového hospodářství nepotvrdila, že by naše obec potřebovala tzv. sběrný dvůr. Přesto vedení obce
v rámci probíhající změny územního plánu některé plochy pro tento účel strategicky vytipovalo. Na přechodnou dobu
je nyní uvažováno nabídnout občanům, chatařům a chalupářům o úroveň jednodušší řešení v podobě tzv. sběrného
místa, a to v areálu OÚ Krásná. Zde je už nyní kdykoliv (24/7) možno zbavovat se bioodpadu a ve vybraných dnech
a hodinách (St 15:30-16:30, So 9:00-10:00) především také možno odevzdávat velkoobjemový odpad. V řešení je
návrh rozšíření prostoru například o přístřešek pro uskladnění velkého elektroodpadu a manipulační plochy pro vozidla s přívěsnými vozíky, to vše pokud možno odstíněné zelení od ostatních částí areálu. Praxe pak ukáže, zda je nutné
budovat jinde v obci sběrný dvůr za nemalé finanční prostředky a také na úkor přírody.

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• S jakým druhem odpadu si nevíte rady?
• Potřebujete nějaký druh odpadu odevzdávat častěji, než je nyní možné?
• Máte tip pro umístění sběrného místa podobného tomu plánovanému v areálu OÚ na Dolní Krásné?
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Výstupem provedené architektonické studie jsou tři varianty řešení prostoru a záměr je nyní brzděn stávajícím
územním plánem, kdy započetí projekčních prací bude moci začít až po dokončení probíhající změny územního
plánu. Snahou je již nyní jít projektu naproti, v současnosti se pracuje na vodovodním vrtu a přípojce.

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• Využíváte kontejnerové hnízdo na Visalajích, které se v současné době nachází v prostoru křižovatky odbočky na
Zemřelov? Bylo by podle vás rozumné přemístit jej do prostoru visalajského parkoviště? Odpadové nádoby jsou
zde dobře dostupné, ale nacházejí se v blízkosti křižovatky a komunikace, ve svažitém terénu, v lesním porostu
a jejich umístění zde není vůbec vzhledné.
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Rekonstrukce zvoničky na Dolní Krásné

Dětská hřiště / Venkovní posilovny

Poslední konstrukční úpravy na stávající dřevěné zvonici proběhly pravděpodobně v 60. letech minulého století
a stavba dnes bohužel chátrá.

Na Krásné se nachází dvě dětská hřiště, jedno v areálu OÚ Krásná, druhé v areálu hasičské zbrojnice na Dolní Krásné.
Zejména v loňském roce došlo k postupným opravám a renovacím obou dětských hřišť - doplňování štěpky, výměně
písku v pískovištích, nátěrům, atp. Obě hřiště nakonec získala potřebné chybějící revize.

Nová podoba objektu je navržena v soudobém architektonickém pojetí. Hmota vychází z archetypu tradičních kaplí
a zvonic s vernakulární formou střechy. Jednopodlažní objekt připomíná tubus, který má nést hlas ukrytého bijícího
zvonu do krajiny. Namísto věže se zvonem, která dnes skoro zasahuje do sousedních korun modřínů, návrh umisťuje
zvon pod střechu převýšeného prostoru závětří. V závětří je navržena lavička pro pozůstalé a nika pro umístění vázy
s květinou. Prostor s lanem pro manipulaci zvonu je oddělen perforovanou příčkou, kterou tvoří dřevěné svislé
lamely. V této příčce je zakomponován dubový kříž jako fragment, který bude vyroben z původních trámů stávající
zvonice. Zpevněnou přilehlou plochu, která je stavební součástí zvonice, by mělo nově tvořit kamenné dláždění.

Vzhledem k množství potřebných oprav a údržby mobiliáře a infrastruktury historicky nakupeném napříč celou naší
rozlehlou obcí bylo rozhodnuto o opravách a renovacích, nikoliv o přestavbách a modernizacích hřišť, případně
výstavbě nových. Trend podoby dětských hřišť a venkovních posiloven je však samozřejmě již úplně někde jinde
a vedení obce by chtělo jít do budoucna v této oblasti s dobou. Na druhou stranu je potřeba brát v úvahu fakt,
že i jednodušší herní/sportovní prvky vyjdou na desetitisíce, celá hřiště pak na statisíce až miliony korun.

Stávající dětská hřiště na Mohelnici a Dolní Krásné

Příklady dětského hřiště a venkovní posilovny z Frýdlantu nad Ostravicí

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• Uvítali byste, kdyby zvonička jako v dřívějších dobách opět vyzváněla (pravidelně denně v určitých hodinách,
při úmrtích)?
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Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
•
•
•
•
•

Týká se Vás tato oblast?
Využíváte některé z obecních dětských hřišť? Které?
Byli byste pro rekonstrukci a modernizaci stávajících hřišť?
Byli byste pro instalaci prvků venkovní posilovny v rámci výše uvažované modernizace stávajících hřišť?
Dali byste raději přednost realizaci nových hřišť a venkovních posiloven jinde v obci? S jakými prvky a kde?
Prosíme o rozumné a reálné návrhy.
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Chodníky v intravilánu Krásné - Mohelnice

Sauna

Jak bylo uvedeno výše, na projektu výstavby chodníků na Dolní Krásné je vyvíjeno úsilí již dlouhé roky. Stávající
vedení obce se při nápravách tohoto projektu a snaze získat pro něj spolufinancování v podobě dotace již však
začalo zabývat otázkou chodníků v centru Mohelnice. Především vzhledem k enormnímu nárůstu turismu je
zřejmé, že obyvatelé této části naší obce by si zasloužili chodníky podél krajské komunikace snad ještě více.

Tato kapitola navazuje na úvahy o příležitostech volnočasového vyžití v obci v případě studeného či obecně špatného
počasí. Jednou z možností, která je rozhodně zajímavá, by mohla být mimo jiné i sauna.

Ve stavu rozpracovanosti je od loňského roku architektonická studie, která by měla napovědět, kudy by chodníky
mohly být vedeny a obec čeká jednání s vlastníky pozemků. Jako v případě chodníku na Dolní Krásné je potřeba
počítat s tím, že náklady na realizaci by byly rovněž enormní a šance na dotační podporu nevelká. Bezpečnost
by však měla být jasně na prvním místě.

Pozitivní vlivy na lidský organizmus a zdraví člověka jsou snad všem dobře známy - posílení srdce a celého kardiovaskulárního systému, zvýšení imunity, detoxikace těla, podpora zdraví pokožky, mírnění stresu a bolesti kloubů.
Zájem obyvatel obce a okolních vesnic by mohl pro ufinancování provozu dokrýt zájem návštěvníků Beskyd. Otázkou
je samozřejmě vhodné umístění objektu, nejlépe v blízkosti vodního zdroje.
Vedení obce bude velmi rádo za Vaši zpětnou vazbu k uvedenému prostřednictvím zodpovězení otázek v dotazníku.

Vedení obce by zajímal Váš názor na samotné provedení chodníků. V nemalé míře vyvstaly totiž už i názory,
že se k podhorskému stylu mohelnického údolí absolutně nehodí klasické chodníky se zámkovou dlažbou. Se
zpracovatelem studie byly konzultovány jiné varianty provedení chodníků, avšak ty narážely na platné legislativní
požadavky, obrovskou náročnost na údržbu, někdy bezpečnost a riziko, že by chodníky mohly sloužit jen mimo
zimní sezónu.

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• Jak nahlížíte na uvažované umístění chodníků podél krajské komunikace centrem Mohelnice v tradičním
provedení ze zámkové dlažby? A proč?
• Máte pro obec relevantní tip na jiné provedení z jiného konkrétního místa v ČR nebo ze zahraničí? Sem s ním!
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Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu vyplněním přiloženého dotazníku...
• Jaký je váš postoj k saunování? Dává Vám idea vybudování sauny v obci smysl?
• Napadá Vás nějaké místo na Krásné vhodné pro umístění sauny?
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