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1. Úvod
V tomto materiálu jsou popsány všechny důležité body „Programu obnovy obce Mikulovice“. Detailní rozbor
stavu obce z mnoha hledisek vychází z již zpracované a pravidelně aktualizované „Strategie rozvoje
Mikroregionu Zlatohorsko“, jehož je obec Mikulovice součástí. Strategie rozvoje mikroregionu je
zpracována odbornou firmou a je základním dokumentem pro zpracování tohoto „Programu obnovy obce“.

2. Analýza současného stavu
1.1 Charakteristika obce
Mikulovice (střední nadm. výška 320 m), leží těsně u státní hranice s Polskem, severně od okresního
města Jeseník, při řece Bělé, a to v té části jejího údolí, které je na našem území nejnižší a nejširší; řeka
zde přibírá z pravé strany říčku Olešnici a potom východním směrem teče do Polska k Nyse. Obec se
rozkládá podél důležité silnice I.tř. č.44 z Jeseníku na severovýchod k hraničnímu přechodu MikuloviceGlucholazy do Polska. V obci odbočují silnice č.457, jednak ke Zlatým Horám, jednak k Vidnavě. Stejným
směrem jako hlavní silnice I.tř. č.44 vede i železnice, která se obloukem z Jeseníku přes polské Glucholazy
vrací na naše území do Jindřichova a dále do Krnova. Do katastru obce náleží letiště Aeroklubu v Jeseníku
s možností zahraničních příletů a zejména pak hraniční přechod pro silniční i železniční provoz při hranici s
Polskem.

Základní údaje o obci Mikulovice
Charakteristika
Počet částí
Katastrální výměra (ha)
Počet obyvatel
z toho produktivní věk
průměrný věk
pošta
škola
zdravotnické zařízení
policie
celnice

Mikulovice
3
3328
2499
1509
43,4
ano
ano
ano
ne
ne
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banka
spořitelna
bankomat
směnárna
benzinová čerpací stanice
kanalizace (ČOV)
vodovod
plynofikace

ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Zdroj: Místní šetření 2010

1.2 Přehled stávající infrastruktury
Komunikace a doprava:
I/44 - procházející obcí téměř v souběhu s řekou Bělou, byla po povodních v r. 1997 z velké části opravena
i s opěrnými zdmi. V roce 2000 byla dokončena stavba obchvatu obce, v letech 2007 – 2009 byla
provedena oprava povrchu vozovky v celém úseku katastru obce
II/457 - funkce této komunikace je pro obec velmi zásadní. Jedná se o průtah obcí od Zlatých Hor směrem
na Velké Kunětice a místní část Kolnovice-Terezín. V roce 2009 a 2012 byla provedena celková oprava
povrchu této komunikace.
III/45710- průtah středu obce - těleso komunikace, která je ve správě Správy silnic Olomouckého kraje je
v dobrém technickém stavu vzhledem k vypuštění nákladní dopravy nad 3,5 tuny , kromě zimní údržby a
autobusové dopravy,
III/4579 – komunikace, do místní části Kolnovice byla v červnu 2020 částečná opravena za cca 5 mil.
Místní komunikace - z hlediska krátkodobého až střednědobého je značným problémem nadměrné užívání
těžkou lesní a zemědělskou technikou.
V této souvislosti a s rozvíjejícími se podnikatelskými aktivitami v prostoru bývalé posádky
(fy.JPS,EKOBAB, další dva dopravci a sklad lisované slámy, lesní činnost ) je extrémně přetěžovaná
komunikace Na Bukovci i v celém areálu bývalé posádky, které tech. parametry zcela nevyhovují tomuto
zatížení a také tvoří velké bezpečnostní riziko. K mírnému odlehčení dochází využíváním nové obslužné
komunikace “Za Pekárnou směr hřbitov”.

Částečně se komunikace bez řádně zpevněných povrchů nacházejí jak v centru obce tak i na území části
obce Široký Brod, Kolnovice. Pěší doprava je v centru obce zajištěna chodníky, které jsou většinou v těsné
blízkosti komunikací. Nevyhovující stav je v místní části Široký Brod od začátku obce po most přes řeku
Bělou . V roce 2018 byl dokončen chodník na ulici Mlýnská podél silnice II/457.

Vodovod:
V současné době je obec Mikulovice, včetně části Široký Brod, napojena na skupinový vodovod Vak
Jeseník, kde nakupuje vodu a není přitom členem společnosti Vak Jeseník . V případě, a za předpokladu,
snížení vydatnosti stávajících zdrojů, využívaných pro tento skupinový vodovod nebo poruchy na přivaděči,
neexistuje pro obec Mikulovice jiná možnost zásobování pitnou vodou.
Proto obec Mikulovice zahájila v minulých letech projekt vybudování vlastního vodního zdroje Mikulovice,
jedná se o oblast na jihovýchodě obce v horní části povodí Lesního potoka.
S ohledem na zranitelnost a proměnlivou vydatnost mělkých podzemních vod bylo rozhodnuto o druhém
zdroji ve stejné oblasti a to vybudování hydrogeologického vrtu pro jeho stabilnější kvalitu a vydatnost.
Nyní je dílo hydrogeologického vrtu již zrealizováno a předáno obci, je zahájena příprava veškeré
dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě nového zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče
upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.
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Souběžně obec pracovala na zapojení nevyužívaných vodních zdrojů s kvalitní podzemní vodou
situovaných nad bývalým vojenským areálem v Mikulovicích a v prostorách bývalého vojenského areálu v
Mikulovicích. Stávající nefunkční vodárenský systém, který v minulosti zásoboval vojenský areál v
Mikulovicích, byl pasportizován v roce 2018 a ověřením účelu užívání v roce 2019 obec Mikulovice právně
získala do majetku jímací objekty prameniště nad Posádkou a studnu S1 v areálu posádky, úpravnu vody,
vodojem 170 m3 a propojovací potrubí mezi těmito objekty.
V první etapě se počítá se zapojením stávajícího vrtu S1 na bývalé posádce, dále by pak měla následovat
v této lokalitě rekonstrukce vodních zdrojů a vodojemu, včetně propojení a zapojení do stávající distribuční
vodovodní sítě obce Mikulovice.
Zahájeny jsou práce na vodovodu Kolnovice a to zpracováním hydrogeologického posudku zdroje vody,
dále pasportu vodního zdroje a zpracování DSP změny stavby po dokončení. Byl zadán projekt
revitalizace jímání surové vody a úpravny vody v Kolnovicích.

Kanalizace:
Splašková kanalizace je v obci zřízena. Odkanalizováno je celé území obce mimo odlehlých částí a
místních části Kolnovice a Terezín, kde bude ponecháno individuální řešení likvidace splašků. Celoobecní
ČOV v Mikulovicích v současné době prošla částečnou rekonstrukcí.
Plyn:
Plynofikace obce je z velké části provedena a v současné době nejsou plynofikovány pouze odlehlé a
technicky náročné části Kolnovice a Terezín.

Energetika a veřejné osvětlení:
Katastrální území Mikulovice je plně elektrifikováno vzdušným nebo zemním rozvodem NN. VO je
zavedeno v téměř celé zastavěné části území. V některých částech Mikulovic, Široký Brod, Kolnovice a
Terezín je technický stav NN i VO nevyhovující. Některé části jsou nedostatečně osvětleny.
V plánovaném období provedla firma ČEZ obnovu vedení VN i NN v místní části Kolnovice-Terezín, které
dokončuje v roce 2020. V návaznosti na tyto práce obec Mikulovice provedla obnovu veřejného osvětlení v
této lokalitě a svítidla jsou již provedeny v Led provedení. Obnova veškerého VO je již prováděna do Led
svítidel. K 31.12.2019 bylo veřejné osvětlení obce Mikulovice ze 75 % převedeno na Led svítidla.

Telekomunikace:
Obec je zcela vybavena pevnou telekomunikační sítí. Mobilní telekomunikační sítě fungují na celém jejím
území, kromě určitých míst v Kolnovicích. Přístup k internetu je možný prostřednictvím pevné sítě,
mobilních operátorů a v části obce prostřednictvím signálních převaděčů v okolí obce. V plánovacím
období bylo provedeno soukromými poskytovateli internetu rozvedení podzemní sítě v několika lokalitách
obce(ul. Sokolská, Hlavní) Dostupnost internetu v obci je v současné době dobrá.

Občanská vybavenost:
Vzhledem k počtu obyvatel je obec v oblasti soukromých služeb pro veřejnost poměrně dobře
zabezpečená.
V sektoru veřejných služeb je částečná absence některých zařízení a příležitostí, které by umožnily
občanům kvalitní život v obci.
Stávající objekty mateřské a základní školy by měly být i nadále ponechány v provozu a jejich technický
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stav byl v uplynulém období postupně zlepšován - zateplení budov obou MŠ, výměna zdroje tepla a
oprava střešní krytiny. Zlepšený stav je i v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže .
V plánovacím období došlo k rekonstrukci budovy OÚ - zateplení budovy, výměna zdroje tepla (tepelné
čerpadlo), vnitřní rekonstrukce sálu z původního stavu od konce šedesátých let minulého století který byl
po všech stránkách zcela nevyhovující současným parametrům.
Modernizací celého sálu včetně vybavení DCI technologie pro standard kina došlo k lepšímu využití a to
zejména v koncepci „multifunkčního sálu“ včetně nové elektroinstalace. Sál slouží jako kino i pro činnost
různých spolků a kulturních vystoupení
Kostel sv. Mikuláše který je kulturní památkou tvořící tradiční dominantu obce byl v posledních letech
částečně opraven - byla provedena oprava střechy a odvodnění stavby a ozvučení. V současné době se
připravují opravy havarijních vitráží oken a nová elektroinstalace.
Životní prostředí a vodní plochy:
Odpadové hospodářství v obci Mikulovice je zabezpečeno svozem a likvidací tuhých komunálních odpadů
od jednotlivých nemovitostí a dále sběrem a likvidací separovaných odpadů na 48 stanovištích v obci.
Velkoobjemové a nebezpečné odpady jsou likvidovány odbornou firmou SUEZ, provozující sběrný dvůr. V
odlehlých částech obce se však i přesto objevují černé skládky a to zejména v lesních lokalitách
přístupných autem, v příkopech podél komunikací a potoků. Od r. 2015 je v provozu Komunitní
kompostárna v prostoru bývalé posádky.
Stále častěji se v poslední době objevují nemalé škody na majetku, které způsobují přívalové deště. Proto
je třeba průběžně udržovat příkopy a odtokové protipovodňové kanály na historicky rizikových místech.
Břehy nejvýznamnějšího vodního toku v obci, řeky Bělé, jsou od povodní 1997 opravené a udržované
správcem toku.
Lesy - nedílná součást obcí na Jesenicku. Jejich ochrana a hospodaření s nimi je koordinována a
neuvažuje se o žádném zásadním zásahu, který by zhoršil kvalitu lesů nebo snížil jejich rozlohu. V
předchozích letech byla těžba a údržba lesa v pozadí zájmu, proto je dnešní les v majetku obce Mikulovice
spíše přestárlý a vyžaduje postupnou obnovu a omlazení. Lesní hospodářství je v současné době
zasaženo kůrovcovou kalamitou, která způsobila výraznou změnu v systému hospodaření v lesích.

2.2.1 Základní údaje o domovním fondu
Trvale obydlené domy

1980

1991

2001

2011

z toho
rodinné domy
počet

Mikulovice
Mikroregion
Okres Jeseník

561
1896
7 170

548
1892
7 265

588
1945
7 524

589
1945
7 714

529
1709
6 506

průměrné
stáří
domu
v letech

Neob
ydlen
é
domy
celke
m

v%
89,8
91,1
84,3

58
53
56

77
387
787

Zdroj: Český statistický úřad

2.2.2 Základní údaje o bytovém fondu
Trvale obydlené byty
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Neobydlené byty

1980

Mikulovice
Mikroregion
Okres celkem

1991

838
3051
12 883

809
3124
13 668

2001

2011

917
3339
14 530

z toho v
rodinných
domech
počet
v%

935
3339
14769

600
1945
7 499

celke
m

z toho
sloužící
k rekreaci

64,1
74,3
50,7

154
506
1797

25
218
508

Zdroj: Český statistický úřad

2.2.3 Technické vybavení trvale obydlených bytů a domácnosti
vodovodem

Mikulovice
Mikroregion
Okres celkem

905
3260
13459

Trvale obydlené byty vybavené
připojekoupelno
splachoním na
u
vacím
plyn
nebo
zácho
ze sítě
sprch.
dem
koutem
v bytě
v bytě
611
874
867
1859
3131
3068
9086
13 597
13 582

ústřední
m nebo
etážový
m
topením
852
2615
12987

Domácnosti
bytové hospo cenzové
dařící

935
3339
14769

1 015
3774
15
589

1 032
3851
16 495

Zdroj: Český statistický úřad

2.2.4 Charakteristiky úrovně bydlení
Plocha trvale
obydlených bytů
2
vm
celková

Mikulovice
Mikroregion
Okres celkem

76892
287 351
1 173 065

obytná

57 171
188 531
877
782

Počet
obytnýc
h
místnost
í
s
plochou
8 a více
2
m
3 371
9780
51
938

Zdroj: Český statistický úřad

2.2.5 Občanská vybavenost – vzdělávání
Základní školy a) 2017/2018 b) 2018/2019
Počet tříd
Celkový
počet
žáků
a
b
a
Mikulovice
10
10
235
Mikroregion
Okres celkem

47

46

1028

220

219

4711

Zdroj: MěÚ Jeseník – odbor školství

2.2.6 Občanská vybavenost – zdravotnictví a sociální péče
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Počet
osob
v bytech

2 539
9 860
41 601

Na 1 trvale obydlený byt
připadá
2
m
obytných
Osob
obytné
místností
plochy
s
plochou
8 a více
2
m
61,14
61,13
79,42

3,6
3,18
3,5

3,25
3,14
3,12

Struktura zabezpečení zdravotní péče
Ambulantní
Nemocnice
péče
(lůžková
část)

Hygienická
služba

Odborné
léčebné
ústavy

Lázně

Mikulovice

4

0

0

0

0

Mikroregion

13

0

0

1

0

Zdroj: Místní šetření 2020

Zařízení lékařská
Pro
dospělé
a mládež

Dětsk
ý
lékař

Stomatolog

Gynekolog

Ortoped

Specialista

Rehabilitace

Veterina

Lékárna

Mikulovice

1

1

1

1

0

0

0

0

1

Mikroregion

4

2

3

3

1

6

1

2

2

Zdroj: Český statistický úřad a místní šetření 2003

Zařízení sociální péče
Počet zařízení
pro dospělé
Celkem

pro mládež

poč.
míst

ostatní

poč.míst

poč.míst

Mikulovice

1

1

50

0

0

0

0

Mikroregion

4

3

92

0

0

1

8

Zdroj: Místní šetření2020

2.2.7 Občanská vybavenost – kultura a sport
Kulturní zařízení
Kino

Divadlo

Knihovn
a

Muzeum

Kult.
dům

Rozhledna

Sakrální
stavba

Mikulovice

1

0

1

0

1

0

3

Mikroregion

2

0

6

1

3

2

18

Zdroj: Místní šetření 2020

Sportovní zařízení
Koupališt
ě

Sauna

Stadión

Hřiště

Kluziště

Tělocvičn
a

Střelnice

Ostat
ní

Mikulovice

0

1

0

3

1

4

0

2

Mikroregion

2

2

1

12

2

6

3

10

Zdroj: Místní šetření 2020

Detailnější popis sportovních zařízení
Fotbalové hřiště FK Mikulovice , včetně umělé plochy, dětské hřiště
● Tělocvična TJ Sokol Široký Brod
● Hřiště TJ Sokol Široký Brod – s umělým povrchem a dětské hřiště
● Hřiště ZŠ Mikulovice – s umělým povrchem
● Tenisový kurt – Mikulovice - Psotkovi
● Minigolf - Mikulovice Psotkovi
● Bowling - Mikulovice Psotkovi a restaurace Na Palubě

●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kluziště ZŠ Mikulovice
Sportovní hala u ZŠ Mikulovice s posilovnou
Tělocvična TJ Sport Mikulovice
Sportovní letiště Aeroklubu Jeseník a ubytovna
Sauna a wellnes - restaurace Na Palubě
Posilovna – Šíblová
dětská hřiště - sídliště, školní družina, ul. Zátiší
posilovací stroje - ul. Nábřežní
workout hřiště za ZŠ

1.3 Přehled kulturních a sportovních aktivit v obci
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vystoupení místního divadelního souboru Kantoři
Velikonoční výstava
Vánoční turnaje v softtenise a stolním tenise
Vánoční FITMÁNIE
Dny Obce Mikulovice/konec června
Vánoční jarmark/prosinec
Slavnostní mše sv. v kostele sv. Mikuláše patrona obce Mikulovice /prosinec
Akce místního významu – zábavy, plesy apod.
Turnaj v tenise květen – září
Dýňové slavnosti
Retro Hry
Mikulovické pečení
Pro seniory - taneční odpoledne, zájezdy Flora, Otmuchow, Praha
Dětský den
Mikuláš
Autorské čtení pro ZŠ, pasování prvňáčků
Koncerty v kulturním domě a v kostele sv. Mikuláše (duben,červen,září,prosinec)
Sál kina - promítání září - červen, divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky, akce školy a školky
Galerie - výstavy, přednášky, besedy
Letní kino - areál za budovou OÚ

1. Koncepční část
Koncepční část Programu rozvoje obce Mikulovice je v souladu se strategickými cíli Strategickými
rozvojovými oblastmi mikroregionu Zlatohorsko a veškeré aktivity (projekty/opatření) jsou rovněž uvedeny
v Akčním plánu mikroregionu.

1.1 Návrh vývoje v rozvoji obce
Komunikace a doprava
Komunikace I. - IV. třídy - žádoucí jsou zásadní opravy povrchů vozovek, včetně oprav doplňkových a
funkčních objektů. Zejména autobusové zastávky mimo centrum obce vyžadují zásadní opravy.
Místní komunikace - předpokládá se dostavba těles komunikací v místech, kde není povrch vozovky řádně
zpevněn nebo je narušen. Uvažováno je i s opravami stávajících vozovek a rozšíření sítě komunikací v
souladu s ÚP. Na místních komunikacích by měla být omezována doprava tak, aby odpovídala charakteru
a možnostem vozovek z hlediska jejich technických parametrů a z hlediska hustoty okolní zástavby.
V souvislosti s rozvíjejícími se podnikatelskými aktivitami v prostoru bývalé posádky(fy.JPS, EKOBAB, dva
autodopravci, sklad lisované slámy, lesní činnost atd.) je extrémně přetěžovaná jediná přístupová
komunikace Na Bukovci která tech. parametry zcela nevyhovuje tomuto zatížení provozu a také tvoří
velké bezpečností riziko, proto je třeba rozložit hustotu provozu na více komunikací zároveň tím lépe
zpřístupnit celý areál.
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Ve spolupráci s SPÚ má obec snahu vybudovat nové komunikační spojení obce s areálem bývalé posádky
od areálu firmy K Agro. V r. 2020 se má dokončit projektová dokumentace.
Vybudováním této komunikace by došlo k dalšímu částečnému odlehčení místní komunikace Na Bukovci a
k lepšímu celkovému zpřístupnění areálu bývalé posádky
Pěší doprava je v centru obce zajištěna chodníky, které jsou většinou v těsné blízkosti komunikací.
Nevyhovující stav je v místní části Široký Brod od začátku obce po most přes řeku Bělou. Obec Mikulovice
má zpracovaný projekt chodníku podél silnice I/44. Je vyřízeno stavební povolení a připravuje se realizace
s dokončením akce v roce 2021.
Obec plánuje dokončení chodníku podél silnice III/45710 jako součást revitalizace středu obce včetně ul.
Hlavní od kostela po bývalý obchod potravin. Výstavbou těchto chodníků dojde k ukončení projektu
„Bezpečná obec Mikulovice“ ve vztahu k pěší dopravě mimo část chodníku mezi bývalou benzinkou fy Trul
a odbočkou na ul. Pekárenská.
Dále je třeba připravit projekt chodníku- světelná křižovatka směr Holuša popř. řešit bezpečnost chodců v
prostorách křižovatky na Zlaté Hory směrem na ul.Hlucholazskou. V následujícím období bude potřeba
vytipovat další místa k rozšíření parkovacích míst v obci (sídliště, zdravotní středisko)
Komunikace III/4579 - je třeba dokončit opravu až na část Vysutá, kdy je ale vlastníkem komunikace
Olomoucký kraj.
Chodníky pro pěší budou prodlouženy do všech míst, které vyžadují odvedení chodců
z frekventovaných komunikací. Stávající chodníky s nevyhovujícími parametry a povrchy budou
rekonstruovány případně i přemístěny.
Vodovod:
Připravuje se rekonstrukce přiváděcího řadu Mikulovice od vodojemu po zdravotní středisko.
Předpokládá se další realizace individuálních vodovodních přípojek a možné rozšíření vodovodních
přivaděčů k jednotlivým stavbám. Dále je třeba obnovovat vodohospodářskou infrastrukturu dle plánu
obnovy a investičních možností.
Obec Mikulovice, včetně části Široký Brod, je napojena na skupinový vodovod společnosti VaK Jeseník od
které nakupuje vodu a není přitom členem této společnosti.
V případě předpokladu snížení vydatnosti stávajících zdrojů využívaných pro tento skupinový vodovod
nebo poruchy na přivaděči neexistuje pro obec Mikulovice jiná možnost zásobování pitnou vodou.
Proto obec Mikulovice zahájila v minulých letech projekt vybudování vlastního vodního zdroje Mikulovice,
jedná se o oblast na jihovýchodě obce v horní části povodí Lesního potoka.
S ohledem na zranitelnost a proměnlivou vydatnost mělkých podzemních vod bylo rozhodnuto o druhém
zdroji ve stejné oblasti a to vybudování hydrogeologického vrtu pro jeho stabilnější kvalitu a vydatnost.
Dílo hydrogeologického vrtu je již realizováno z dotačního projektu a předáno obci, také dokumentace
územního rozhodnutí k výstavbě nového zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do
stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice je již schválená.
Souběžně obec pracovala na zapojení vodních zdrojů s kvalitní podzemní vodou u pramenišť nad
posádkou, situovaných nad bývalým vojenským areálem v Mikulovicích a v prostorách bývalého
vojenského areálu v Mikulovicích. Stávající nefunkční vodárenský systém, který v minulosti zásoboval
vojenský areál v Mikulovicích, byl pasportizován v roce 2018 a ověřením účelu užívání v roce 2019 obec
Mikulovice právně získala do majetku jímací objekty dvou pramenišť nad posádkou a studnu S1 v areálu
posádky, úpravnu vody, vodojem 170 m3 a propojovací potrubí mezi těmito objekty.
V roce 2020 je vydáno stavební povoleni k zapojení nefunkčních zdrojů do stávající vodovodní sítě obce
Mikulovice.
V první etapě se počítá se zapojením stávajícího vrtu S1 na bývalé posádce, dále by pak měla následovat
v této lokalitě rekonstrukce vodních zdrojů a vodojemu, včetně propojení zapojení do stávající distribuční
vodovodní sítě obce Mikulovice.
Obec zvažuje i alternativu možnosti vstoupení do společnosti VaK Jeseník s cílem stabilnějšího a odborně
kvalitnějšího poskytování veřejné služby spojené nejen s dodávkou kvalitní pitné vody, ale i
odkanalizováním a čištěním vod odpadních.
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Obec bude pokračovat v pracích na vodovodu Kolnovice v projektu revitalizace jímání surové vody a
úpravny vody v Kolnovicích včetně rekonstrukce staré vodovodní sítě a možného dalšího rozšíření.
Kanalizace:
Předpokládá se dokončení kanalizačních stok podle rozsahu výstavby RD v obci a pokračovat
v rekonstrukci staré části ČOV.
Plyn:
V obci Mikulovice se předpokládá rozšíření plynofikace v rozsahu připravované výstavby RD.
Energetika a veřejné osvětlení:
V katastrálním území obce Mikulovice je stav sítě NN uspokojivý a veřejné osvětlení chybí pouze v
okrajových částech. Ale i zde se uvažuje s rozšířením sítě VO pro zvýšení komfortu obyvatel. rozšíření VO
Hlucholazská směr Páral, Plašil, cyklostezka za obci.
V Kolnovicích a Terezíně , ale i v některých odlehlých částech obce Mikulovice a v Širokém Brodě je nutný
velmi zásadní a okamžitý zásah do NN i VO. Předpokládá se kompletní výměna celého vedení a velké
části podpěr včetně výměny stávajících svítidel za svítidla LED. Osvětlení by mělo být provedeno podél
všech komunikací. V roce 2021-2022 plánuje firma ČEZ distribuce a.s. rekonstrukci vedení NN na ul.
Hlavní (od kostela po pekárnu). Vedení bude uloženo do země. Tato investice vyvolá rekonstrukci
veřejného osvětlení v tomto úseku ul. Hlavní.
V roce 2023 plánuje firma ČEZ distribuce a.s. rekonstrukci vedení NN na ul. Hlavní (od obchvatu po býv.
prodejnu Okal). Vedení bude uloženo do země. Tato investice vyvolá rekonstrukci veřejného osvětlení v
tomto úseku ul. Hlavní.
Občanská vybavenost:
V sektoru soukromých služeb bude obec podporovat rozvoj takových provozů a aktivit, které přinesou
zkvalitnění života v obci jak pro místní občany tak pro návštěvníky a turisty. S ohledem na demografický
vývoj v obci je důležitá podpora k udržení a rozvoji sociálních služeb (zajišťuje DPS Soužití) a dále podpora
mladým rodinám z hlediska stabilizace počtu obyvatel (podpora rod
Je projekčně připravována k zasíťování lokalita pro výstavbu nových RD naproti Zdravotního střediska.
Obec bude i nadále podporovat modernizaci budov v majetku obce (DPS, ZŠ, MŠ, Zdr.Stř).
Zřízení sportovně-odpočinkové zóny, rekonstrukcí některých místních komunikací, dokončení rekonstrukce
základní školy, zateplení budovy zdravotního střediska,
Budovy mateřských škol a základní školy by měly být postupně dále modernizovány dle současných
hygienických a technických požadavků.
Nově vybudovaný Víceúčelový areál za budovou OU by se měl propojit lávkou z druhou stranou obce, což
by více přirozeně otevřelo tento areál a zároveň celý střed obce by byl pro občany dostupnější.
Kulturní památka, kostel sv. Mikuláše tvořící tradiční dominantu obce a v současné době se zde připravují
opravy havarijních vitráží oken a nová elektroinstalace.
Obec bude i nadále věnovat pravidelnou péčí při správě a údržbě hřbitovů v Mikulovicích a Širokém
Brodě.
V následujícím období je třeba provést rekonstrukci hasičské zbojnice, dle již dokončené stavební
dokumentace.
Stav sportovního areálu s fotbalovým hřištěm, který je v majetku FK Mikulovice slouží v současné době
jako velká základna sportu v obci a bude potřeba připravit revitalizaci fotbalového hřiště s umělým
povrchem. Budova Sokolovny TJ Sport také není v dobrém stavebně technickém stavu. Obec bude
pomáhat s údržbou nemovitého majetku jednotlivých spolků
Je připraveno stavební povolení revitalizace středu obce. Realizace bude probíhat etapovitě etapovitě.
První etapa tj. chodník před ZŠ se již v připravuje.
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Uvažováno je s přivedením cyklotrasy od hranice s Polskem přes část obce Kolnovice, Široký Brod do
Mikulovic a s napojením na cyklostezky spojující jednotlivé obce (Mikulovice - Zlaté Hory) na úrovni
turisticky atraktivních cílů. Následně navázat tyto cyklostezky s již existujícími, které protínají Moravu od
rakouských hranic až do Polska. Turistika, rozvoj cyklostezek a cestovní ruch jsou tomuto regionu
přisuzovány jako jedno z nejvýznamnějších rozvojových odvětví.

Životní prostředí a vodní plochy:
Obec se bude soustředit na revitalizaci čistírny odpadních vod, odvedení dešťové vody mimo splaškovou
kanalizaci, zamezení spalování nekvalitního paliva v domácnostech, likvidace černých skládek, omezení
parkování vozidel nad 3,5 t v obydlené části obce. Toto jsou základní kroky pro zajištění slušného životního
prostředí a bezpečí obyvatel.
Je potřeba dále průběžně řešit v rámci protipovodňové a protierozní ochrany revitalizaci malých vodních
toků a čištění odvodňovacích příkopů, dále výstavbu protipovodňových zábran a hrázek, které mají
zabránit při přívalových deštích vodě z přilehlých polí a lesů zaplavování okolních pozemků zejména
zahrad a zastavěné části obce. Neméně důležitou je i záležitost pravidelné údržby zeleně a vodních toků
ve správě obce.

Závěr:
Program obnovy vesnice je procesem stále živým a nelze zcela přesně definovat, která z rozvojových
oblastí je pro obec největší prioritou. Život v obci je, byl a bude jiný než ve městech. Nelze dosáhnout cílů,
pro které se nadchnou obyvatelé naší obce a tento dokument je dokladem toho, že občanům obce není
osud naší vesnice v žádném případě lhostejný.
Součástí tohoto programu obnovy vesnice je níže uvedený seznam plánovaných akcí na období 2020 –
2025. Tento seznam bude stále aktualizován dle potřeb obce Mikulovice

Mgr. Roman Šťastný
starosta obce
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3.2

AKČNÍ PLÁN

Osvětové, kulturní a společenské akce:
1. Pravidelné Dny Mikulovic
2. Kulturní akce
3. Jarmark
4. Kino Mikulovice
5. Galerie - výstavy
Obnova o údržba venkovské zástavby
1. Oprava- rekonstrukce hasičské zbrojnice Mikulovice
2. Zdravotní středisko - zateplení budovy, rek. elektrorozvodů
( společné prostory, pronajímané nebytové prostory - holičství, posilovna, ordinace gynekologa,
skladové prostory, garáž) rekonstrukce verandy při vstupu do dětské ordinace, rekonstrukce 2x WC (1x
bezbariérové) v přízemí budovy, rekonstrukce rozvodů vody ).
Výměna střešní krytiny. Rekonstrukce vytápění pronajímaných nebytových prostor - holičství, posilovna,
ordinace gynekologa)
3. Výstavba bytové jednotky 8 bytů
4. Modernizace budov ZŠ, MŠ
5. Rekonstrukce obřadní síně
Úpravy veřejných prostranství
1. Revitalizace středu obce
2. Rozšíření parkovacích míst na sidlišti
3. Revitalizace prostranství u 11 RD ( naproti Šulcům) sportovně-rekreační využití
4. Revitalizace parku v centru obce
5. Park u cvičících strojů
6. Rozšíření a doplnění stávajícího dětského hřiště na sídlišti.
7. Odstranění nepotřebných sloupů ( starý rozhlas)
Zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury
1. Oprava, modernizace místních komunikací včetně bývalého vojenského areálu,opravy mostů, lávek, ve
spolupráci s SPÚ vybudovat další komunikační spojení obce s areálem bývalé posádky (od areálu firmy
K Agro.)
2. Rozšíření VO - ulička od mostu Hlucholazská, Páral, Plaši
3. Rekonstrukce přiváděcího řadu Mikulovice - od vodárny po ZS - výměna LT.
4. Rekonstrukce vodovodního potrubí na sídlišti.
5. Vodovod Kolnovice.
6. Lávka přes řeku za OÚ na ZS.
7. Oprava cyklostezky za OÚ
8. Vybudování víceúčelového hřiště - Hlucholazská
9. Oprava světelné křižovatky
10. Dokončení výměny VO ( led světla )
11. Podpora obnovy majetku místních spolků
12. Dokončení revitalizace zahrady školní družiny
13. Vlastní zdroj pitné vody, jímání, přivaděče do stávajícího řádu
14. VO cyklostezka za OÚ

Životní prostředí
1. Údržba krajiny,výsadba keřů a stromů
2. Udržování a rozšiřování protipovodňových opatření v krajině
3. Úpravy terénů okolo chodníků a komunikace ve středu obce - Hruška - Plastkon.
(Srovnání terénů, výsev trávy, ozdobné keře). Nátěry zábradlí kolem řeky a lávky u “Jelena”.
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