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1. Úvod 
Tento text je součástí zahájení procesu strategického plánování a řízení obce Červená Voda. Proces byl 
zahájen díky projektu Zlepšení strategického plánování a výkonu správy v obci.  Jeho výsledkem jsou 
čtyři texty: 
 

- Plán rozvoje obce Červená Voda (analytická a návrhová část) 
- Koncepce rozvoje místních částí obce Červená Voda 
- Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda 
- Koncepce partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda 

 
Klíčovým dokumentem, který texty propojuje, je Plán rozvoje obce Červená Voda. Další tři texty mají 
zejména funkci shrnutí daného tématu, zpřehlednění aktivit, které se v dané oblasti v Červené Vodě 
děly a dějí, mapování problémů a výzev a v neposlední řadě mohou sloužit jako zásobník podnětů nebo 
projektových záměrů, kterými bude postupně naplňován celkový strategický plán.  
 
Místní části jsou nedílnou součástí obce Červená Voda. Cílem tohoto dokumentu je shrnout dosavadní 

informace o místních částech (případně poukázat na zdroje) a za pomoci obyvatel zaznamenat 

požadavky a plány na rozvoj místních částí. Dokument se blíže nezajímá o střed obce a historii celku, 

která je popsaná na webu obce www.cervenavoda.cz.  

Podklady strategie byly sbírány v průběhu let 2017 a 2018. Jedná se především o statistická data, 

historická data, pocitové mapy a výstupy veřejného setkání. Dokument má jednu přílohu, která je 

z komunitního hlediska zásadní. Jedná se o Analýzu území místních částí – pocitové mapy. 

  

http://www.cervenavoda.cz/
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2. Přehled místních částí 
Obec se člení na osm katastrálních území, která byla přičleněna k Červené Vodě. Šanov v roce 1949, 

ostatní části v roce 1960. Zásadními milníky v životě obcí a regionu byl odsun německy mluvícího 

obyvatelstva, kolektivizace, budování továren, pobyt vojsk Varšavské smlouvy a porevoluční 

privatizace. Oproti sčítání obyvatel z roku 1869, zde před 2. sv. válkou žilo o 30% obyvatel méně. Po 

válce a nyní je to dokonce o 70% obyvatel méně. S tím souvisí i společenské dění v obcích a stavební 

činnosti. Viz následující tabulky. 

Počet obyvatel v místních částech 
 

  

  Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2 017 

  
Červená Voda 
- celá obec 

7 852 7 540 7 599 6 742 6 418 5 377 5 663 2 908 3 164 3 094 3 056 3 067 3 227 3 078 2 968 

1. Bílá Voda 864 813 839 702 708 564 579 270 338 295 278 224 187 173 163 

2. Červená Voda 3 002 2 843 2 953 2 672 2 628 2 179 2 526 1 519 1 784 1 855 2 064 2 231 2 542 2 403 2 328 

3. Dolní Orlice 567 569 603 534 477 452 404 232 203 233 211 195 156 156 164 

4. Horní Orlice 614 593 577 560 500 415 374 70 80 66 44 40 32 29 23 

5. Mlýnice 221 199 176 139 125 106 120 59 68 63 39 31 28 28 23 

6. Mlýnický Dvůr 433 407 397 342 372 329 419 157 202 219 162 133 104 94 74 

7. 
Moravský 
Karlov 

1 229 1 211 1 156 1 028 830 746 677 314 221 155 107 80 57 74 73 

8. Šanov 922 905 898 765 778 586 564 287 268 208 151 133 121 121 120 

 

Počet domů v místních částech 

   

  Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1970 1980 1991 2001 2011 

  
Červená Voda - celá 
obec 

890 904 952 959 962 967 968 872 585 581 716 727 799 

1. Bílá Voda 85 86 106 101 103 98 88 69 57 50 51 51 53 

2. Červená Voda 320 326 347 359 353 363 387 387 307 333 411 441 485 

3. Dolní Orlice 100 100 89 88 88 88 87 79 50 48 57 57 60 

4. Horní Orlice 96 96 93 94 91 92 88 69 18 16 26 21 25 

5. Mlýnice 18 23 19 17 22 19 24 17 14 10 14 14 15 

6. Mlýnický Dvůr 46 47 48 48 56 54 58 46 40 37 44 42 45 

7. Moravský Karlov 120 121 135 134 136 140 125 116 41 39 58 56 56 

8. Šanov 105 105 115 118 113 113 111 89 58 48 55 45 60 

           Zdroj ČSÚ. 

Z hlediska administrativního i společenského se měnil i střed obcí. Například původní střed obce 

Červená Voda byl u bývalého koupaliště, kde se nacházel mlýn, rychta a mýtnice. Zde se setkávaly cesty 

od Dolních Boříkovic a Orlice/Šanova/Králík. Dalším příkladem je obec Bílá Voda, která měla rychtu u 

současné odbočky na Mlýnický Dvůr a dále obec pokračovala směrem na dnešní Moravský Karlov. Jistý 

čas bylo její centrum mezi vlakovou zastávkou, obchodem a továrnou (dnešní Intercolor). Po omezení 

provozu továrny a ukončení provozu obchodu toto centrum zaniklo a obyvatelé za tradičními akcemi 

docházejí do tzv. posádky a nebo do Mlýnického Dvora.  
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Historická mapa znázorňující zemskou hranici. Zdroj Seznam.cz 2018 
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Mapa vyobrazuje formální i neformální centra, ve kterých se pravidelně konají akce, nebo se zde 

pouze lidé přirozeně scházejí. Tradičními akcemi jsou například pálení čarodějnic, nebo dětský den. 

 

1 – klubovna SDH s multifunkčním hřištěm, Restaurace Čertovka, 2 – hostinec U Valentů s hřištěm, 3 

– Skiareál Šanov, Penzion u Víchů, kostel, 4 – posezení „U smrků“, 5 – sál a klubovna SDH, 6 – 

fotbalové hřiště s klubovnou, vinárna U džbánu, 7 – areál ZŠ, sportovní areál, Klub maminek Dráček, 8 

-  centrum obce a kostel – pouť, jarmark, 9 – obchod MIX a restaurace, hřiště, 10 – resturace a 

obchod na Moravském Karlově,   11 – obchod a klubovna SDH se hřištěm na Mlýnickém Dvoře.  
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Následující výčet stručně poukazuje na rok první zmínky o obcích a jejich základní charakteristiku. 

Bližší informace jsou na stránkách města zpracované panem Ing. Václavem Jetmarem, nebo 

v publikaci Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí, okres Ústí nad Orlicí, Jan F. Křivohlávek, 2005 

 

2.1 Bílá Voda 
 

První zmínka o části této obce je z roku 1596. Rozkládá se 

v údolí stejnojmenného potoka, který tvoří zároveň hranici s dalšími 

místními částmi. Dále k místní části patří tzv. Tři Dvory a hájovna. Při 

průjezdu obcí je katastrální situace částečně nepřehledná.  

 

Místní částí probíhá silnice I. třídy, u které je umístěna 

mateřská škola. Je zde jeden z významných zaměstnavatelů – firma 

Intercolor. Je zde starší vlaková stanice, uzavřený obchod 

potravinami. Nenachází se zde žádné místo pro formální i neformální 

setkávání občanů.  Z historického hlediska byla Bílá Voda významným producentem textilu a kartáčů. 

V novodobé historii byl na jejím území umístěn koncentrační tábor pro ženy a následně škola a další 

budovy pro nedalekou posádku sovětských vojsk.   

 

2.2. Červená Voda 
 

 První zmínka o obci je z roku 1481. Část Červená Voda 

můžeme z hlediska komunitního života rozdělit na část Centrum, 

Horní Červená Voda a Kasárna.  

V Centru obce se nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, 

sportoviště, knihovna a klub maminek Dráček, obchody, zdravotní 

středisko a bývalá nemocnice (dnes LDN), bývalé kino, Kostel sv. 

Matouše z roku 1683-86 s farou, rozlučkovou síní a hřbitovem, 

bytovými domy a další zástavbou, kvalitní infrastrukturou. Například 

je podél celé silnice I. třídy, která touto částí prochází vybudován chodník. Pořádá se zde pouť a mnoho 

aktivit školy i spolků. 

Není přesně určena hranice mezi centrem a horní Červenou Vodou. Pomyslným dělítkem může být 

kruhová křižovatka. V tom případě by byla součástí bývalá nemocnice, výjezdní místo RZS s klubovnou 

SDH a sálem SDH a Domov důchodců sv. Zdislavy se svým kvalitním vybavením a zázemím. U domova 

je v provozu koloniál.  

Komunitně je však za Horní Červenou Vodu označována především oblast začínající u bývalé hospody 

„U Lišků“. Setkávací místo je zde posezení  „U smrků“.  

V části označované jako Kasárna (nebo „Posádka“) je několik revitalizovaných bytových domů a 

objektů po bývalé vojenské posádce. Nachází se zde pohostinství a obchod potravin, hřiště, sběrný 

dvůr, a významný zaměstnavatel – firma Vysokozdvižné vozíky s.r.o., která zde buduje svou 

provozovnu. Je zde aktivní osadní výbor, který každý rok pořádá několik akcí. 
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2.3 Dolní a Horní Orlice 
 

 První zmínka o obci Orlice je z roku 1587 a původně spadala do panství Králíky. Od roku 1693 

se uvádí dvě obce, Horní a Dolní Orlice. Od 1.7. 1960 je součástí obce Červená Voda. 

V katastru místní části se u frekventované silnice spojující Červenou Vodu a 

Králíky nachází cyklostezka s odpočinkovým místem u kapličky a restaurace 

Čertovka. Dále je zde klubovna SDH s hřištěm. V místní části byly dva dětské 

tábory. Tábor Alfa se stejnojmenným hotele, ve kterém je dnes ubytovna 

provozovaná obcí (v pronájmu) a fungující tábor Dračí skála. U tohoto 

tábora je pozdně barokní kaple Korunování Panny Marie z let 1756 – 

57.V místní části je větší počet ubytovacích kapacit. Je zde vlakové spojení. 

Komunitním centrem je klubovna SDH.  

  

2.4 Mlýnice a Mlýnický Dvůr  
 

První zmínka o obci Mlýnice je z roku 1481. Obec patřila k panství 

Ruda na Moravě, okres Zábřeh. V historických pramenech je v Mlýnickém 

Dvoře uvedena činnost sklárny. Části jsou situovány mimo hlavní 

komunikaci. V Mlýnicích se nachází bývalý zámeček a kostel Narození Panny 

Marie z 16. století.  

 

Z Mlýnice se v roce 1737 oddělila část označovaná jako Mlýnický 

Dvůr. Tam se nachází obecní čistírna odpadních vod. 

 

Mlýnice byly významně ovlivněny vybudováním Ski areálu Buková hora a jeho provozem. 

V centru obce se nachází obchod se smíšeným zbožím a na kraji Mlýnic klubovna SDH s travnatou 

plochou. Je zde aktivní osadní výbor, který pořádá drobné společenské události.  

 

2.5 Moravský Karlov  
 

První zmínka o Moravském Karlovu je z roku 1676. Obec patřila 

k panství Ruda na Moravě, okres Zábřeh. Původní ves ale byla založena 

v roce 1648 na pozemcích bývalé sklářské huti patřící ke vsi Bílá Voda. 

Jméno obce je po Karlu Eusebiovi, knížeti z Lichtenštejna. Od roku 1850 byla 

samostatnou obcí. Od roku 1950 do roku 1960 byla součástí Bílé Vody a 

následně Červené Vody. Historicky zde bylo významná kartáčnická 

produkce. V novodobé historii byla obec významně ovlivněna vybudování 

posádky sovětských vojsk a výcvikového prostoru.  

V místní části se nenachází větší zaměstnavatel a je zde větší počet ubytovacích kapacit. 

Komunitním centrem je pohostinství a obchod se smíšeným zbožím. Dále se zde nachází kostel sv. 

Josefa Kalasánského (1791 – 93) a hřbitov. Občas se pořádají akce i u hasičské zbrojnice, organizované 

osadním výborem (společný pro Karlov i „Posádku“ .  



Plán rozvoje obce Červená Voda 2018 - 2031 
 

9 
 

2.6 Šanov 
 

První zmínka o obci je z roku 1556. Obec patřila k panství Ruda na 

Moravě, okres Zábřeh. Od roku 1949 byla součásti obce Červená Voda. 

Historicky zde byla významná kartáčnická produkce, což připomíná 

přístřešek blízko kostela. Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z roku 

1794.  

V místní části je několik restauračních zařízení a mnoho 

ubytovacích kapacit. Z hlediska komunitního života se jedná o nejživější 

část obce. Časté akce jsou jak ve Skiareálu Šanov, v kostele i v dolní části 

v hostinci U Valenů. Pravidelně se zde schází osadní výbor k projednávání investic a událostí. 

 

3. Propojení s dalšími strategickými oblastmi 
 

Obec Červená Voda je součástí Turistické oblasti Králický Sněžník, která od roku 2007 zažívá významný 

rozvoj turistického ruchu jak v oblasti zimních sportů a rekreací, tak pevnostní turistiky (Králická 

pevnostní oblast). V katastru obce se nacházejí dva fungující ski areály. Z hlediska pevnostních objektů 

je zde pouze několik objektů lehkého opevnění. Obcí prochází cyklotrasy a pokud je to možné, jsou zde 

obcí provozovány bílé stopy. Obcí prochází několik tras značených KČT, jedna naučná stezka, jedno 

odpočívadlo s expozicí kartáčnictví a odpočívadlo na zemské hranici.  

Z hlediska rozvoje turistiky v místních částech lze identifikovat několik možností rozvoje tohoto 

segmentu. Mimo sakrálních památek přírodních zajímavostí jsou to i témata původního zdroje obživy 

– kartáčnictví, výrova textilu, nebo sklářství. Dalšími zajímavými tématy jsou zemská hranice, evropské 

rozvodí, bývalý koncentrační tábor a kasárna, protiletadlový kryt, zaniklý větrný mlýn, nebo vodní 

mlýny. Tato témata by bylo možné spojit do okruhů, nebo naučných stezek s různou náročností.  

Foto: Miroslav Švestka
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Schématické znázornění turistických okruhů 

   

Mezinárodní -  Miedzylesie – Dolní Lipka – Červená Voda se zaměřením na sakrální památky a 

Jantarovou stezku. 

Cyklistický Červená Voda – Horní Orlice – Sv. Trojice a Severomoravská chata – Moravský Karlov 

Cyklistický Červená Voda – Šanov – Tři Dvory – Moravský Karlov – Bílá Voda – Mlýnický Dvůr a pod 

lesem k zemské hranici 

Cyklistický, pěší – Červená Voda – Křížová hora, Kasárna – pod lesem na Horní Červenou Vodu do 

Červené Vody 

Pěší – Červená Voda Střed – Křížová Hora  
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4. Strategické cíle a prioritní opatření pro místní části 
 

Hlavním cílem je posílení atraktivity a funkčnosti místních částí. 

Dílčí cíle: Oblasti Návrhy Opatření 

5A. 
Modernizovat 
infrastrukturu 
v místních 
částech 

komunikace, osvětlení, 
vodovod, kanalizace, 
sběrná místa, vzhled a 
dostupnost veřejných 
míst, infrastruktura 
pro turistický ruch  

Oprava cesty na Šanově a na 
Moravském Karlově. 
Oprava osvětlení na Šanově a na 
Moravském Karlově.  
Osvětlení cyklostezky.  
Rozšířit prvky na dětském hřišti 
„na posádce“. 
Úprava přístupových komunikací 
na hřbitovy a ke kostelům, studie 
úpravy vzhledu veřejných míst, 
parková úprava (Moravský 
Karlov, Kasárna, Mlýnický Dvůr).  
Budování laviček a odpočívadel, 
parkovišť u turistických atraktivit 
a tras. 

5.1 Oprava cesty na 
Šanově 
5.2 Oprava cesty na 
Moravském Karlově 
5.3 Úprava přístupových 
komunikací na hřbitovy 
a ke kostelům 
5.4 Zpracování studie 
úpravy vzhledu 
veřejných míst 
5.5 Doplnění dalších 
herních prvků na hřiště 
„na posádce“ 

5B. Pečovat o 
sakrální památky 
v místních 
částech 

opravy památek ve 
všech místních částech 
 

Kaple Sv. Rocha – propojení 
s dalšími památkami, osvětlení, 
posezení. Oprava památek. 
Rozhledna – údržba, výstavy.  

5.6 Oprava drobných 
sakrálních památek  
5.7 Zajistit osvětlení a 
posezení u Kaple sv. 
Rocha 
 

5C. Podporovat 
komunity 
místních částí 

podpora osadních 
výborů, spolků a 
setkávání občanů 

Budování a údržba obecních 
kluboven (Dolní Orlice). 
Vybudování klubovny v centru - 
komunitní centrum. 
Finanční podpora aktivit 
osadních výborů i dalších 
subjektů při pořádání akcí pro 
veřejnost. 
Podpora setkávání osadních 
výborů a pořádání veřejných 
setkání k plánování investic. 

5.8 Rekonstrukce 
budovy klubovny SDH 
Dolní Orlice 
5.9. Vybudování 
komunitního centra 
v centru obce 
5.10 Setkávání zástupců 
osadních výborů 

5D. Podporovat 
rozvoj 
turistického 
ruchu 

Podpora tvorby 
produktů turistického 
ruchu, regionální 
značka 
 

Tvorba letáků a brožur. Budování 
naučných stezek (sklářství). 
Oprava a propojení cest a stezek 
do značených okruhů. Tvorba a 
správa informačních cedulí a 
letáků (Horní Orlice, Šanov, 
centrum Červené Vody).    
Podpora vzniku regionální 
značky. 
 

5.11 Tvorba a správa 
informačních cedulí a 
letáků (Horní Orlice, 
Šanov, centrum Červené 
Vody).    

Zvýrazněné jsou priority do roku 2020. 
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5. Příloha – Analýza území místních částí – pocitové mapy 
 

V roce 2018 byly provedeny rozhovory se zástupci místních částí (často předsedy osadních výborů) a 

jejich postřehy a návrhy byly přímo v terénu zaznamenány do map. Poznámky byly členěny do 

čtyřech barev a témat a byly zaznamenány v průběhu rozhovoru a procházení místní části, tedy 

nejsou řazeny dle důležitosti. Výstup byl prezentován na veřejném setkání v roce 2018.  

 

5.1 Bílá voda 
 

HODNOTY/POZITIVA ÚZEMÍ – ZELENÁ  

• Z1 existence školky 

• Z2 nová autobusová zastávka 

• Z3 postupné zavážení bažiny mezí MŠ a kolejemi  

• Z4 opravená ubytovna  

• Z5 přítomnost zahrádek 

• Z6 nové osvětlení na vlakovém nádraží  

 

PROBLÉMY/NEGATIVA ÚZEMÍ – ČERVENÁ  

• Č1 naproti bytovému domů u hlavní silnice skládka (umístit ceduli se zákazem skládky)  

• Č2 dlouhodobé skladování větví  

• Č3 špatný stav budov vedle MŠ  

• Č4 neudržovaná zahrádka vedle vlakového nádraží 

• Č5 neustála skládka naproti Durnum  

• Č6 lom – navážka 

• Č7 místy špatná komunikace 

• Č8 staré a nevzhledné garáže vedle 3 bytovek 

 

NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – MODRÁ 

• M1 v budoucnu zbourání starého vlakového nádraží a vybudování nového 

• M2 pořádání kulturních akcí pro děti 
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5.2 Horní Červená Voda 
 

HODNOTY/POZITIVA ÚZEMÍ – ZELENÁ  

• Z1 sál SDH – místo pro kulturní akce 

• Z2 domov důchodců – sociální služba pro seniory 

• Z3 zemědělství, truhlářství – Vernerovi 

• Z4 nově vznikající penziony 

• Z5 rekonstrukce komunikace, výstavba kanalizace 

• Z6 místo pro setkávání „U smrků“  

 

PROBLÉMY/NEGATIVA ÚZEMÍ – ČERVENÁ  

• Č1 nevzhledná stavba výkup (siláže) 

• Č2 U Hegerů při výjezdu na hlavní komunikaci není vidět přes živý plot 

• Č3 ve vedlejší ulici špatný stav lávek  

• Č4 chátrající budova bývalé hospody U Lišků 

• Č5 místy u krajnice eternity 

• Č6 odvod septiků do potoka 

 

NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – MODRÁ 

• M1 vybudovat chodník v uličce u Roltechniku (zkratka pro pěší) 

• M2 lavička u statků u Skůlu (krásný výhled na ČV) 
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5.3 Kasárna  
 

HODNOTY/POZITIVA ÚZEMÍ – ZELENÁ  

• Z1 fungující prodejna potravin MIX Čermák 

• Z2 zrekonstruovaná komunikace, chodník 

• Z3 částečná rekonstrukce dětského hřiště 

• Z4 fungující prodejna drogérie Liepoldová 

• Z5 nová okna na dvou panelácích  

 

PROBLÉMY/NEGATIVA ÚZEMÍ – ČERVENÁ  

• Č1 potulování psů, exkrementy od psů, venčení psů na dětském hřišti  

• Č2 nedodržování zákazu parkování podél silnice v obytné zóně (brání v průjezdu 
sanitce) 

• Č3 cedule s vymezeným parkováním – je třeba sjednotit 

• Č4 zadní cesta mezi zahrádkami a Pavelkovými – cesta se podél potoka propadá 

• Č5 přerostlé stromy a nevzhledná zeleň kolem paneláků a velkého parkoviště – 
prorostlé trávou, elektrické sloupy obrostlé keři  

• Č6 neustálý nepořádek u popelnic u paneláků (popelnic je málo) 

 

NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – MODRÁ 

• M1 více rozvíjet dětské hřiště 

• M2 informovat občany o tom, jaká výstavba se chystá po zbourání starých kasáren 

• M3 poplatky za psy a jejích kontrola za případné neplacení sankce 

• M4 namontovat síť na pingpongový stůl – L. Stejskal ji opravuje 

• M5 natřít plot, lavičky, altánek, herní prvky na dětském hřišti  

• M6 umístit pár laviček podél nově vybudovaného chodníků 

• M7 vytvořit turistickou trasu z Křížové hory na Bukovou horu 
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5.4 Horní a Dolní Orlice 
 

HODNOTY/POZITIVA ÚZEMÍ – ZELENÁ  

• Z1 upravená odpočívadla 

• Z2 opravená kaplička 

• Z3 existence restaurace 

• Z4 existence sálu SDH + nové hřiště 

• Z5 nová zastávka U Ješinů směrem do Červené Vody 

• Z6 existence vlakové zastávky a spojů 

• Z7 zrekonstruované pouliční osvětlení 

• Z8 výstavba vodovodu 

• Z9 funkční dětský tábor 

• Z10 dobrý stav barokní kaple 

• Z11 pramen, hodnotné turistické místo 

 

PROBLÉMY/NEGATIVA ÚZEMÍ – ČERVENÁ  

• Č1 nevzhledný močál u křižovatky 

• Č2 špatný stav komunikace u bytovek 

• Č3 boží muka – poničená bez křížku ve směru Králíky 
 

NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – MODRÁ 

• M1 most/lávka – železnice, hranice 

• M2 opravit kapličku 

• M3 hřiště – doplnění mantinelů + dětské hřiště  

• M4 rekonstrukce hasičské zbrojnice 

• M5 rekonstrukce zastávky U Ješinů směr Králíky + mapa, info 

• M6 Alfa 

• M7 rozcestí na Severomoravskou chatu – dát novou mapu, srovnat tabulky, nový 
přístřešek, úklid 
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5.5 Mlýnice a Mlýnický dvůr 
 

HODNOTY/POZITIVA ÚZEMÍ – ZELENÁ  

• Z1 opravená kostelní zeď 

• Z2 nová hasičská zbrojnice (místo pro pořádání kulturních akci)  

• Z3 fungující obchod 

• Z4 nová komunikace 

 

PROBLÉMY/NEGATIVA ÚZEMÍ – ČERVENÁ  

• Č1 špatný stav fasády na kostele 

• Č2 na křižovatce u obchodů dům ve špatném stavu 

• Č3 špatný stav komunikace směr k Jánešům  

• Č4 zámeček – ve velmi špatném stavu 

• Č5 chátrající budova bývalé hasičské zbrojnice 

• Č6 stará nevzhledná vývěsní tabule 

• Č7 velké množství projíždějících aut 
 

NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – MODRÁ 

• M1 kurt na nohejbal 

• M2 přesunout vývěsní tabuli od popelnic k obchodů 

• M3 vyčistit příkopy 

• M4 po levé straně směr čistička – umístit propust 
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5.6 Moravský Karlov 
 

HODNOTY/POZITIVA ÚZEMÍ – ZELENÁ  

• Z1 hospoda U Macanů  

• Z2 funkční obchod Konzum 

• Z3 hasičská zbrojnice – 1x do roka akce pro veřejnost 

• Z4 zrekonstruovaný plot na hřbitově, výsadba zeleně, údržba 

• Z5 kostel – možnost pohřbů (místa pro rozloučení)  

 

PROBLÉMY/NEGATIVA ÚZEMÍ – ČERVENÁ  

• Č1 u kostela neustále parkují auta, nelze provádět zimní údržbu (větve stromů 
zasahující do vozovky) 

• Č2 špatný stav komunikace obecně, nejhorší směrem na Písařov 

• Č3 špatný stav komunikace směrem na Tří Dvory 

• Č4 nezpevněný přístup na hřbitov 
 

NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – MODRÁ 

• M1 případná rekonstrukce cesty směrem k bytovkám 

• M2 úprava zeleně a vybudování lavičky na točně u zastávky 

• M3 úprava prostorů pro kontejnery u kostela – vytvořit zpevněnou plochu, omýt 
kontejnery 
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5.7 Šanov 
 

HODNOTY/POZITIVA ÚZEMÍ – ZELENÁ  

• Z1 přítomnost hospody U Valentů – možnost stravování + částečné sportovní vyžití  

• Z2 zřízení přístřešku o kartáčnictví  

• Z3 opravený kostel a prostranství  

• Z4 ski resort (ZŠ pořádá lyžařské výcviky) 

• Z5 cesta směrem na Křížovou horu – výletní místo 

• Z6 turistická infrastruktura/soukromá infrastruktura (5 zařízení s možností 
občerstvení) 

• Z7 hřbitov a jeho rekonstrukce + úprava hrobů (p. Kysilková)  

• Z8 výstavba vodovodu  

 

PROBLÉMY/NEGATIVA ÚZEMÍ – ČERVENÁ  

• Č1 špatný stav komunikace (místy neexistující)  

• Č2 není dokončená kanalizace  

• Č3 nedostatek parkovacích míst u nově vybudovaného přístřešku o kartáčnictví  

• Č4 špatný stav komunikace od přístřešku směrem ke hřbitovu  

• Č5 špatný stav komunikace od ovčárny směrem k rozhledně 

• Č6 ničení cest vodou (drenáže) 

 

NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – MODRÁ 

• M1 vjezd do Šanova – návrh na dřevěnou ceduli s nápisem ŠANOV + květináče 
s květinami  

• M2 podnět k vybudování parkovacích míst u nově vybudovaného přístřešku  

• M3 oprava veřejného osvětlení (místy nesvíti) 

• M4 opravit stávající hasičskou zbojnici 

• M5 vybudovat přístřešek jako garáž pro rolbu (místo rolby pořídit stopovač)  
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