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ÚVOD
Primárním důvodem vzniku nového programu rozvoje obce je samotná přirozená potřeba
koordinovat rozvoj území ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a tudíž potřeba ucelené
koncepce rozvoje celého území obce. Jak naznačí podrobná analýza, obec Moldava stojí před
mnoha strategickými výzvami svého rozvoje a disponuje významným nejen fyzicko-geografickým
potenciálem. Program rozvoje obce představuje pro tuto malou obec zásadní dokument, který
napomůže konkrétnímu zacílení aktivit v nejbližších letech a určí směr budoucího rozvoje všech
místních části obce. Dokument se snaží koordinovat veřejné i soukromé aktivity ekonomického,
sociálního, kulturního i ekologického charakteru obce tak, aby docházelo ke vzájemným synergiím.
Tento strategický dokument staví na platném územním plánu, ale zároveň slouží jako podklad
pro jeho případnou aktualizaci. Je také podkladem pro sestavování obecních rozpočtů nebo
pro posuzování různých nadregionálních koncepčních dokumentů z pohledu obce.
Další z motivací k pořízení programu rozvoje obce je efektivnější využití finančních zdrojů nejen
v podobě dotací. Jejich nabídka je tematicky velmi obsáhlá, tvoří zásadní část investic obce, avšak
vždy vyžadují finanční spoluúčast obce a též včasnou administraci. I proto je nutné s dostatečným
předstihem definovat rozvojové priority, monitorovat dotační příležitosti a jednotlivé projekty včas
připravit. Mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument je navíc
v případě některých dotací (zejména z národních zdrojů) jednou ze základních podmínek jejich
čerpání (např. u dotací na parkoviště, veřejné budovy, hřiště, školní sportoviště, sakrální stavby
aj.). Také pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v novém programovém
období (2021–2027) bude program rozvoje obce zásadní.
A konečně na závěr je nutné zmínit také legislativní souvislosti, když program rozvoje obce (PRO)
je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec dle § 2 tohoto zákona „pečuje o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“, dle § 35 v rámci samostatné působnosti
uspokojuje „potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku“ a dle § 38
je obec např. „povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“. Obec zároveň musí myslet
na ustanovení (§ 159) občanského zákoníku, kdy o své území a majetek pečuje jako „řádný
hospodář“
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ANALYTICKÁ ČÁST
CHARAKTERISTIKA OBCE
Základní identifikační údaje
Název:

Obec Moldava

Typ sídla:

obec

ZUJ (kód obce):

567728

Adresa:

Moldava 113, 417 81 Moldava

Identifikační číslo:

00266507

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0426 - okres Teplice

NUTS3:

CZ042 - Ústecký kraj

NUTS2:

CZ04 - Severozápad

ORP:

Teplice

Katastrální plocha:

3 242 ha

Webové stránky:

https://www.moldava.cz/

Obrázek 1 – Poloha obce Moldava

Obec Moldava se nachází v okrese Teplice v Ústeckém kraji, v severozápadní části České
republiky. Obec leží na vrcholcích Krušných hor v nadmořské výšce cca 725 m n. m., což je
z hlediska georeliéfu charakterizováno jako vrchovina s členitým povrchem. Tato skutečnost je
dána zejména příhraniční polohou, kdy část obce obepíná linii hranic se sousedním Německem.
Z územního členění je obec vymezena celkem čtyřmi částmi: k.ú. Moldava, Nové Město
u Mikulova, Oldříš u Moldavy a Pastviny u Moldavy. Oldříš a Pastviny jsou dnes však
již neexistující vsi, které zanikly v 50. letech 20. století.
K 1. 1. 2019 žilo na území Moldavy dle statistik Českého statistického úřadu celkem 192 obyvatel.
S ohledem na velikost katastrálního území obce, které zahrnuje celkem 3 242 ha, činí hustota
osídlení pouhých 5,9 obyv./km2.1 Obcí s rozšířenou působností jsou cca 20 kilometrů vzdálené
Teplice.

1

Průměr hustoty zalidnění ČR k 31. 12. 2017 je 134 obyv./km2
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Historie a vznik
První písemná zmínka o Moldavě pochází z roku 1402, avšak počátky vzniku obce jsou
odhadovány už od mladší doby kamenné, kdy byly odkryty historické nálezy, prokazující
již dřívější osídlení území. Název obce je odvozen ze starogermáského „milti ahwa”, neboli „hojná
voda“, německy Moldau.
Historický vývoj obce byl v průběhu let

Obrázek 2 - Historický pohled na Dolní Moldavu

značně ovlivněn její polohou. Oblast
krušnohorského

pomezí

lákala

svým

přírodním bohatstvím celou řadu sklářů,
kteří pro svůj obchod vyžadovali i značné
množství

dřeva.

S rozvojem

sklářství

spjatý prodej dřeva dokládají i obchodní
účty z roku 1392. Archeologické průzkumy
v oblasti Moldavy potvrdily existenci pěti
sklářských hutí, které jsou nyní součástí
naučné stezky Po stopách sklářství na Moldavě. V šedesátých letech 16. století se na Moldavě
krátce těžilo i stříbro. Území Moldavy se během let vyvíjelo odděleně, pro mnoho místních je
běžné referovat o částech obce jako o tzv. horní a dolní Moldavě. Horní Moldava se rozkládá
podél hraničního přechodu a železničního nádraží, zatímco dolní Moldava zahrnuje oblast
bývalých dolů a místního kostela z roku 1346.
Sbor dobrovolných hasičů byl založen v Moldavě v roce 1907, v Novém Městě v roce 1910,
v Oldříši roku 1922 a v části Pastviny roku 1925.

OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE
Vývoj počtu obyvatel a migrace
Níže uvedený graf (1) zobrazuje dekadický vývoj počtu obyvatel od roku 1869 až do roku 2011.
Z uvedených hodnot vyplývá, že maxima počtu obyvatel dosáhlo území v roce 1910, kdy celkový
součet činil 2001 osob. Po druhé světové válce však dochází ke značnému odlivu obyvatel, který
6

již nebyl nikdy obnoven. V roce 1991 žilo v Moldavě pouhých 123 občanů, od této doby však
dochází k oživení a růstu počtu obyvatel.
Graf 1 - Počet obyvatel podle sčítání výsledků sčítání od roku 1869
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Zdroj: Český statistický úřad, přepočet na územní strukturu 2016, Veřejná databáze (2020)

Počet obyvatel v obci Moldava za rok 2019 byl dle výsledků Českého statistického úřadu celkem
183 obyvatel, což je o 9 osob méně v porovnání s předchozím rokem. Nejnižší hodnoty dosahuje
rok 2015, kdy souhrnný součet činil 174 osob. Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, vývoj počtu
obyvatel ve sledovaném období 2015–2019 vykazuje značně kolísavý trend, s mírným oživením
v roce 2016, který je však následován poklesem v roce 2017. Svého maxima dosahuje v roce
2018, kdy v obci Moldava žilo 192 obyvatel, z toho 106 mužů a 86 žen. Z hlediska pohlaví
převažují v každém roce muži nad ženami.
Graf 2 - Vývoj počtu obyvatel 2015-2019, stav k 31.12.
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2020)
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Následující tabulka (1) znázorňuje věkovou strukturu obyvatel obce Moldava v letech 2015
až 2019. Nejvíce občanů spadá do věkové kategorie 15-64 let, tedy do ekonomicky aktivního
obyvatelstva. Relativně shodné je zastoupení dětí a mládeže do věku 14 let, které ve sledovaných
letech kolísá kolem hodnoty 30. Relativně slabší zastoupení představuje kategorie věku 65+,
kdy v roce 2019 žilo v obci pouhých 20 osob ve věku nad 65 let, v roce 2015 a 2018 pak pouze
15 osob.
Průměrný věk obyvatel se během let nepatrně zvýšil, což kopíruje celorepublikový trend stárnutí
populace. Srovnáme-li však průměrné hodnoty s ostatními obcemi v okresu Teplice, pak patří
obec Moldava mezi pětice obcí s nejnižším průměrným věkem svých obyvatel. V rámci celého
Ústeckého kraje se rovněž řadí mezi obce s nejnižší průměrnou hodnotou.
Tabulka 1 - Věková struktura obyvatel 2015-2019, stav k 31.12.
2015

2016

2017

2018

2019

0-14

30

32

33

32

30

15-64

129

131

128

141

133

65 a více
Průměrný věk

15
39,3

17
39,7

15
39,2

19
40,1

20
40,7

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2020)

Z pohledu národnostního složení tvořili dle statistik SLBD 2011 Češi celkem 50 % z celkového
počtu obyvatel obce. Druhé největší zastoupení mají občané vietnamské národnosti (8%),
následují obyvatelé slovenské národnosti s 2% zastoupením, po 1 % Ukrajinci a Němci. Zbylých
38 % nebylo v rámci statistik uvedeno.
V obci Moldava převažují osoby bez náboženské víry (38 %), dalších 53 % své vyznání neuvedlo.
Pouze 5% podíl tvoří osoby hlásící se k církvi (římskokatolické), zbylá 4 % jsou osoby věřící, avšak
nehlásící se k žádné náboženské společnosti či církvi.
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Graf 3 – Národnostní složení a náboženské vyznání dle SLBD 2011 (z celk. počtu 214 obyv.)
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2020)

Přirozený přírůstek, který je charakterizován rozdílem mezi počtem narozených a počtem
zemřelých, vychází v každém sledovaném roce nulový, neboť počet zemřelých i narozených
dosáhl identických hodnot. Výjimkou je loňský rok 2019, kdy byl přirozený přírůstek záporný (-1).
Z hlediska vývoje tzv. pohybu obyvatel převyšoval v letech 2015, 2016 a 2018 počet
přistěhovalých do obce nad osobami vystěhovalými. Pouze v roce 2017 a 2019 dosáhl migrační
přírůstek záporných hodnot. Nejvíce osob (23) se do obce nastěhovalo v roce 2018, naopak
nejvíce vystěhovalých (15) opustilo Moldavu v roce 2019.
Graf 4 – Pohyb obyvatel, stav k 31.12.
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2020)
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Oblast Krušných hor spadá do významných chatových oblastí rekreačních chat s průměrným
počtem 2 – 3,9 chat na km2. Na celém území obce Moldava se nachází přibližně 290 chat
a rekreačních domů, které jsou využívány v některých případech i pro trvalé bydlení.

Ekonomická a podnikatelská aktivita
Následující graf (5) zobrazuje časový vývoj počtu ekonomických subjektů registrovaných
na území Moldavy. Nejvíce subjektů (126) bylo registrováno v roce 2010, poté dochází
k výraznému propadu v roce 2013, kdy se celkový počet snížil na hodnotu 93. Od tohoto roku
dochází k postupnému mírnému vzrůstu na hodnotu 99, která je v posledních dvou letech stabilní.
U těchto 99 registrovaných subjektů byla dle posledních dostupných údajů z 31. 12. 2019 zjištěna
aktivita pouze u 50 z nich.
Graf 5 - Vývoj počtu registrovaných subjektů 2010-2019 (stav k 31.12)
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2020)

Z hlediska převažující činnosti podnikání převládají podniky se specifikací A – Zemědělství,
lesnictví, rybářství (19 podniků), následuje G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel (16 podniků) a I Ubytování, stravování a pohostinství (15 registrovaných
podniků). Podniky spadající pod Peněžnictví a pojišťovnictví, Administrativní a podpůrné činnosti
a Vzdělávání mají nulové zastoupení. Vzhledem k nespornému fyzicko-geografickému potenciálu
obce je především kategorie I Ubytování, stravování a pohostinství výrazně podhodnocena.
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Graf 6 - Podnikatelské subjekty podle odvětví, stav k 31. 12. 2019
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2020)

Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných osob v obci Moldava v porovnání s údaji za ORP Teplice a Ústecký kraj
charakterizuje graf (6) níže. Křivka nezaměstnaných osob v obci Moldava, znázorněna modrou
barvou, dosahuje nejvyšších hodnot v měsících leden (3,9 %) a prosinec (3,5 %). Nejmenší,
pouhý 0,7 % podíl byl zaznamenán v měsících květnu a červnu. Ve všech svých bodech hodnoty
podílu nezaměstnaných osob na území Moldavy leží pod křivkou podílu nezaměstnaných celého
Ústeckého kraje. V porovnání s hodnotami dalších obcí v rámci správního obvodu ORP Teplice
vykazuje obec Moldava převážně nižší podíl nezaměstnaných osob.
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Graf 7 - Vývoj podílu nezaměstnaných osob
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Zdroj: Veřejná databáze MPSV (2020)

ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA
Vodohospodářská
V Moldavě jsou vybudovány tři obecní vodovody a vodárny: v Novém Městě, dolní Moldavě
a horní Moldavě. Na kompletní rekonstrukci vodovodu v dolní části Moldavy bylo vydáno stavební
povolení v červenci 2016 Magistrátem města Teplice. Finanční náročnost celé akce však
překračuje momentální rozpočtové možnosti obce. V rámci stavebních úprav je zamýšlena
rekonstrukce vodního zdroje zřízením úpravny vody s automatickou tlakovou stanicí, vodojemem,
potrubními rozvody v obci a odbočky k nemovitostem. Zdrojem vody pro zásobování rozvodné
sítě v obci Moldava (dolní část) je využito stávající jímání z Oldřišského potoka v místě prameniště.
Jímaná voda je vedena přivaděčem dlouhým cca 500 m do úpravny skládající se ze tří pískových
filtrů a dále do akumulace čerpací stanice (na kótě 735 m n. m.), kde je prováděno hygienické
zabezpečení vody chlorací. Kapacitně však napájení z potoka nevyhovuje, zejména pak v letním
období je situace kritičtější. Nová vodovodní síť je navržena tak, aby umožnila zásobování celého
zastavěného území vč. vymezených rozvojových ploch. Platnost stavebního povolení byla
12

na žádost obce Moldava prodloužena až do konce roku 2023, s ohledem na nepřidělení dotace
a celkovou finanční náročnost akce.
Zdroj pitné vody v Novém Městě je řešen odběrem předčištěné vody z Fájí, který je s ohledem na
kapacitní omezení i finanční zátěž nevyhovující. Do budoucna je zvažován vodovod s navrženým
rozšíření stávající vodovodní sítě, která zahrnuje rekonstrukci stávající akumulační jímky na
vodojem o objemu 100 m3 a rekonstrukci a zvýšení výkonu stávající AT stanice. Vodovodní síť je
zvažována s rozšířením do celého zastavěného území sídla.
Pro zásobování pitnou vodou v sídle horní Moldava slouží místní vodovod z vodárenského vrtu
umístěného u místní komunikace, na který je napojeno 55 trvale bydlících obyvatel. Vrt je hluboký
29 m, vydatnost zdroje byla stanovena 0,6 l/s. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu v úpravně
vody. Vodojem o objemu 54 m3.
Kanalizace obce je prozatím řešena pouze v horní části Moldavy. Na podporu realizace výstavby
byly získány finanční příspěvky z Ústeckého kraje v letech 2006 a 2008. V současné době je
na ČOV napojeno přibližně 85 obyvatel. Ve zbylých dvou částech obce není kanalizační síť
vybudována, odpadní vody jsou zachycovány v jímkách a septicích. Do budoucna je plánována
výstavba nové kanalizační sítě. Na kanalizaci v dolní Moldavě bylo dne 19. listopadu 2018
zahájeno vodoprávní řízení. Podtlaková kanalizace je navržena jako oddílná splašková,
s umístěnou mechanicko-biologickou ČOV pod sídlem na levém břehu Moldavského potoka
o kapacitě 250 obyvatel. Na stavbu je vydáno stavební povolení s platností do konce roku 2023.
V části Nové Město je do budoucna zvažováno odkanalizování celého zastavěného území s ČOV
v blízkosti železniční zastávky Mikulov-Nové Město. Avšak vzhledem k rozsahu zástavby a s tím
spojené finanční náročnosti akce bude primárně řešena kanalizace v dolní Moldavě, na kterou
by se po její výstavbě vyvážely splaškové vody z Nového Města.
Pro vodní toky v řešeném území nebyla stanovena žádná záplavová území. Ochrana
před povodněmi v povodí Moldavského potoka je zajišťována vodními nádržemi, u kterých je
vyžadována údržba retardéru a odtoku včetně výměny oplocení. Obec Moldava směřuje
ke komplexnímu řešení vodohospodářské infrastruktury a zároveň k individuálnímu maximálnímu
využití dešťové vody, přičemž upřednostňována jsou tzv. SMART řešení.
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Energetická
Území obce Moldava je napájeno elektrickou energií ze systému VN 22 kV, a to především
kabelovými rozvody vysokého napětí, pouze v úseku mezi dolní Moldavou a horní Moldavou
je nadzemní vedení. Na území se nachází celkem 8 trafostanic.
V roce 2010 byla na planině v severní části území umístěna fotovoltaická elektrárna. Spuštění
elektrárny však provázely problémy ze strany investora, které přetrvávají i v době vzniku tohoto
dokumentu. Budoucí stav elektrárny je prozatím nejistý.
V řešeném území jsou vymezeny plochy

Obrázek 3 - Větrná elektrárna "U tří pánů"

pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů
formou energie na bázi bioplynu a velkých
větrných elektráren. V lokalitě „U tří pánů“
v k.ú. Nové Město byly realizovány tři
větrné elektrárny. Jedná se o větrné
elektrárny typu Enercon E-66, každá se
jmenovitým výkonem 2,0 MW, s výškou
osy rotoru 85 m a průměrem třílistového
rotoru 70 m. Přenos vyrobené elektrické
energie je zajištěn pro každou větrnou
elektrárnu přes kabelové vedení nízkého
napětí do trafostanice umístěné v patě první větrné elektrárny a odtud dále kabelovou přípojkou
vysokého napětí 22 kV do Předávací stanice v Novém Městě, odkud je výkon vyveden
do stávajícího podzemního kabelového vedení. V územním plánu jsou navrženy další dvě možné
lokality pro umístění větrných elektráren (v dolní Moldavě a Pastviny u Moldavy), nicméně jejich
realizace momentálně nekoresponduje se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
a zásadami ochrany krajiny NATURA 2000. V srpnu roku 2020 vstoupila v platnost 2. Aktualizace
ZÚR Ústeckého kraje, která vylučuje výstavbu velkých větrných elektráren na ploše k tomuto účelu
vymezené v územním plánu obce, neboť se tato plocha nachází v území soustavy NATURA 2000
a na území přírodního parku Východní Krušnohoří. Potenciál výstavby větrné elektrárny
se setkává s rozporuplnými reakcemi i ze strany veřejnosti, kdy se lze setkat jak s názory
„pro výstavbu“ tak i s názory „striktně proti výstavbě“.
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Výroba energie na bázi bioplynu je navržena v rámci využití stávajícího zemědělského areálu
v dolní Moldavě pro bioplynové hospodářství.
Obec není plynofikována, ani zde neprocházejí žádné sítě rozvodu plynu. S plynofikací území
se nepočítá ani v budoucnu vzhledem k velkým vzdálenostem případných přívodů. K vytápění
objektů je využíváno pevných paliv, elektrické energie nebo zásobníků na kapalný plyn.
Obec je osvětlena veřejným osvětlením. Světelné zdroje jsou v dobré kvalitě, avšak přívody
do sloupů vyžadují celkovou rekonstrukci. Z celkového množství tak zhruba polovina světelných
sloupů není v obci funkční. Přetrvávají i problémy ze strany dodavatele s opravami osvětlení, které
má dodavatel v případě potřeby provádět.

Telekomunikační
Telefonní síť je v uspokojivém technickém stavu a umožňuje napojení nových rozvojových ploch.
Internetové připojení je řešeno starším metalovým kabelem, který však neumožňuje odpovídající
rychlost internetové sítě. Vysokorychlostní internet představuje v dnešní době nezbytný
předpoklad mimo jiné pro rozvoj pracovního prostředí, neboť je stěžejním prvkem při práci
z domova. Obec Moldava potřebuje implementovat chytrá řešení a poskytnout svým obyvatelům
možnost plnohodnotného tzv. „home office“.
Přes řešené území neprocházejí žádné významné radioreléové trasy s výjimkou nezastavěného
jihovýchodního rohu k.ú. Nové Město, kudy vedou radioreléové trasy k TVP Bouřňák.

Dopravní
Od severní části území obce až k jejímu jižnímu konci vede silnice II. třídy č. 382, která spojuje
Moldavu se sousedním Mikulovem. Odtud pokračuje dále do obce Hrob, kde se nachází nejbližší
napojení na silnici I. třídy č. 27. Na komunikaci II/382, se ze západního směru napojují dvě silnice
III. třídy č. 01318 a č. 01312, ze severního směru pak silnice č. 01317 a č. 00823. V roce 2018
zahájila obec pasportizaci komunikací, která doposud nebyla dokončena.
Stav komunikací je i s ohledem na velkou rozlohu obce a vzdálenost hlavních částí značně
variabilní. S převážně vyhovující úrovní komunikací se lze setkat v části horní Moldavy, zatímco
komunikace v dolní Moldavě vykazují známky opotřebení a vyžadují v některých úsecích vhodnou
rekonstrukci. Jako problematické se jeví absence parkovacích stání, chodníků a jiných
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bezpečnostních prvků, jako jsou např. přechody pro přecházení. V severovýchodní části Moldavy
se nachází hraniční přechod Moldava – Neurehefeld, který je určen pro pěší, cyklisty a osobní
automobily. Další hraniční přechod pro pěší a cyklisty Moldava – Teichhaus (Holzhau) je
k dispozici v cca jeden a půl kilometrové vzdálenosti od Kostela Navštívení Panny Marie.
Obrázek 4 - Silniční síť Moldava

Zdroj: Geoportál RSD (2020)

Autobusovou obslužnost v obci zajišťuje Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace. Celkem se po celém území nachází sedm autobusových zastávek. Nejmladší
zastávka, Dolní Moldava, vznikla v roce 2008. Intenzita zajištěných spojů je velmi nízká.
Např. do sousední obce Hrob, kde se nachází nejbližší ZŠ a MŠ, obslouží cestující ve všední dny
pouze pět spojů v čase od 6:40 do 17:47 s frekvencí cca 2 hodiny. O víkendech a svátcích jezdí
autobusy pouze 3x denně. Autobusové spoje jsou pro dopravu dětí do školy a ze školy tedy
nedostatečné. Pokud by se nepodařilo prosadit jejich posílení, pak by stála za zvážení investice
do obecního automobilu (tranzitu), který by chybějící spoje nahradil a děti svážel.
Hlavní problémy s dopravou v obci vznikají v zimním období. Obec se snaží zajistit zimní údržbu,
avšak vzhledem k rozlehlosti obce, nedostatečnému strojnímu vybavení a nedostatečnému
personálnímu nasazení se toto nedaří. Některé části obce tak při větším sněžení zůstávají
odříznuty a obyvatelé se nedostanou do práce ani do školy. Řešením by bylo zajistit pro každou
část obce vlastní strojní techniku, kterou by umělo obsluhovat více zaměstnanců technické údržby
obce.
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V části Nové Město vznikají v zimním období potíže s dopravním přetížením komunikace
k vlakovému nádraží Nové Město u Mikulova, neboť zde nejsou dostatečné parkovací kapacity
pro chataře a přijíždějící návštěvníky hor. Pravidla pro parkování na této komunikaci nejsou jasně
dána a díky tomu zde zimní údržba často neprojede. V části obce Nové Město dále chybí
bezpečné pěší propojení mezi autobusovou zastávkou „Nové Město – rozcestí“ a lokalitou
„U studánky“. Podél silnice chybí chodník nebo stezka a lidé se pak často pohybují přímo v silnici.
Železniční stanice Moldava v Krušných horách se nachází v těsné blízkosti hraničního přechodu.
Vlakové spojení osobními a spěšnými vlaky zajišťují České dráhy, a.s., které však jezdí denně jen
během léta a o zimních prázdninách. Po zbytek roku jezdí vlaky nepravidelně dle jízdního řádu,
který specifikuje konkrétní termíny, během kterých lze využít vlakového spojení. Obec Moldava
usiluje o posílení denní obslužnosti trati č. 135 v zimní sezóně a to zejména za účelem snížení
individuální automobilové dopravy v horské oblasti, která představuje značný zdroj znečištění
životního prostředí. Vysoký stupeň automobilové dopravy s sebou nese i vyšší nehodovost.
Posílení vlakových spojů by dále vedlo ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu, neboť by se
snížilo riziko vzniku dopravních nehod a tím i nehodovosti.
Železniční doprava hrála v minulosti významnou roli, neboť spojovala český Most se saským
Freibergem. Spojení přestalo fungovat v roce 1945 poté, co byla část kolejí po příjezdu Rudé
armády na saské straně hranice demontována. V současné době končí české vlaky ve stanici
Moldava a vlaky z německé strany ve městě Holzhau, neboť ani po 75 letech od skončení války
se znovu propojení železnic nepodařilo obnovit.
Zájmové skupiny jak na české, tak
i

saské

straně

však

usilují

o opětovné zprovoznění dráhy,
přičemž

tyto

snahy

nabraly

vyšších rozměrů zejména po roce
2015,

kdy

pravidelným

došlo

k

setkání

několika
zástupců

obou stran. V roce 2019 došlo
k přijetí společné výzvy určené
příslušným

ministrům

saské

Obrázek 5 - Železniční úsek Moldava - Holzhau
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a české vlády, aby byla deklarována společná vůle k znovupropojení tratí. Tuto výzvu podepsalo
48 osobností politického a hospodářského života z obou stran hranice.
Projekt „Freiberská dráha“ (trať č. 514 Freiberg – Holzhau) a „Moldavská dráha“ – „Teplický
Semmering“ (trať č. 135 Moldava v Krušných horách – Most), jako jeden přeshraniční celek,
představuje turistickou nabídku atraktivní svým krajinným rázem s obrovským hospodářským
potenciálem pro celou společnou oblast. V případě realizace by se jednalo o významný českoněmecký projekt, který má předpoklady pro vytváření pozitivních přeshraničních vazeb, podporu
spolupráce a celkového rozvoje obou regionů v duchu evropské myšlenky. Nejen v obci Moldava,
ale i v celém regionu by došlo k oživení turistického ruchu a zhodnocení základní infrastruktury.
Prostředky na realizaci tohoto projektu by měly být získány převážně z evropských fondů,
a to ideálně v rámci vhodných dotačních programů z nového programového období 2021-2027.
Neméně důležitý z pohledu dalšího
rozvoje

vlakové

dopravy

je

i třípatrový objekt nádražní budovy,
který obec odkoupila v roce 2014
od

Správy

železniční

dopravní

cesty (SŽDC). Aby se zabránilo
dalšímu

strádání

vyžadována

objektu,

značná

je

investice

do rekonstrukce a celkové obnovy
budovy, která je však pro obec
finančně
Obrázek 6 - Areál nádraží Moldava

souvislosti

velmi náročná.
se

nabízí

V této
usilovat

o získání dotačního příspěvku (v celkové výši až 95 %), který by značnou měrou ulehčil finanční
zátěži celé akce. Záměrem příznivců železnice je vytvořit z nádraží plnohodnotné místo pro turisty,
kteří by zde nalezli základní služby jako např. restauraci, půjčovnu kol a lyží či úschovnu
sportovního náčiní. Četné prostory objektu by dále mohly sloužit místním podnikatelům
a řemeslníkům k pronájmu, či jako zázemí obecních služeb (pošta, infocentrum, knihovna aj.).
Znovuoživení budovy nádraží by tak sloužilo zejména všem milovníkům pěší turistiky, zimních
sportů (běžkaři), cyklistům, ale i místním občanům, kteří by prostory nádraží mohli využít pro svůj
podnikatelský záměr, či jej navštěvovat v rámci občanské vybavenosti.
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OBČANSKÁ VYBAVENOST
Obec Moldava není zřizovatelem základní ani mateřské školy. Nejbližší instituce se nachází
v cca 16 km (bráno z centrální části Moldavy) vzdálené obci Hrob nebo cca 18 km vzdáleného
Dubí. Nejbližší školka v obci Hrob má v posledních letech zcela přeplněnou kapacitu
a upřednostňuje příjem místních dětí z Hrobu. Děti z Moldavy tak musí využívat velmi vzdálené
školky v Košťanech, Háji u Duchcova, Mstišově nebo Dubí. Absenci ZŠ i MŠ řeší někteří rodiče
spádováním do těchto okolních školních zařízení v regionu nebo dovážením svých ratolestí
do sousedního Německa.
Středisko občanské vybavenosti obce je situováno v blízkosti hraničního přechodu, kde se
nachází pošta s Czech POINTEM, obecní úřad, knihovna s veřejným internetem a infocentrum
(vše v jedné budově). Budova objektu vyžaduje opravu střechy a půdních prostor, vhodná je
i výměna otopné soustavy a vnitřních rozvodů. Souhrnný vzhled hraničního přechodu je
neucelený a je vhodné jej reprezentativněji sjednotit.
Mezi obecním úřadem a hlavním
nádražím se nachází

restaurační

a ubytovací zařízení Penzion Florián
a restaurace u Hanky. Zařízení jsou
pozičně

výhodná

pro

zájemce

o turistiku jak v českém okolí Moldavy,
tak v německém. Další stravovací
zařízení
restaurace
při silniční
Obrázek 7 - Budova OÚ Moldava

s venkovním
Pištorka,

posezením,
se

nachází

komunikaci

podél

moldavského potoka. Zhruba 400

metrů od restaurace slouží zájemcům o ubytování rodinný Penzion Mulda, který nabízí dva
třílůžkové pokoje i degustaci místní kuchyně. Restaurace u Bizona představuje další stravovací
možnost v části Moldavy, jen 100 metrů od autobusové zastávky Moldava, hřiště. Moldava, Nové
Město pak nabízí dohromady dalších pět ubytovacích zařízení, a tři s možností stravování.
Nákupní možnosti jsou v Moldavě situovány opět v blízkosti hraničního přechodu, kde se nachází
obchod s potravinami, smíšeným zbožím a čerpací stanice.
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Zdravotní služby, lékař, zubař ani sociální péče nejsou v obci Moldava k dispozici. Nejbližší
lékárna, zubní, praktický i dětský lékař se nachází v obci Hrob.
Obec Moldava je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů typu JPO III, který disponuje
odpovídajícím vybavením pro případ zásahu u mimořádné události. Vozidla včetně požárního
vybavení jsou uskladněna v hasičské zbrojnici, která vyžaduje náležitou obnovu, zejména pak
střecha objektu. S ohledem na značnou rozlehlost katastrálního území zde však vzniká riziko,
že v případě potřeby zásahu u havarijní události, nebude jednotka požární ochrany k dispozici
v potřebný čas. Kromě sboru dobrovolných hasičů působí v obci další spolky, např. Přátele
Zeleného údolí, Moldavin, či Spolek lokálních drah-Teplicko. V obci není k dispozici bankomat
ani další bankovní a finanční služby.
V horní Moldavě se nachází sportovní fotbalové hřiště s povrchem z přírodního trávníku. V jeho
levém okraji je situované malé dětské hřiště se skluzavkou a houpačkou. Obě hřiště jsou
v neudržovaném stavu a vyžadují odpovídající investici.
Obec Moldava vlastní dvě bytové jednotky, které se nacházejí přímo v budově obecního úřadu,
a dalších 20 bytů v místním bytovém domě č.p. 138. Od svého vzniku před 140 lety byl objekt
zhruba v polovině 90. let přestavěn, od té doby však nedošlo k žádným významnějším investicím.
Budova vyžaduje kompletní rekonstrukci, zejména pak výměnu otopné soustavy, výměnu oken,
a vnitřních rozvodů.
Ve spolupráci s vlastníky příslušných
pozemků

usiluje

obec

realizaci

několika stavebních záměrů, mezi
které patří např. vybudování odstavné
pro

návštěvníky

obce,

či připravení

stavebních

parcel

určených

výstavbu

plochy

domů.

pro
U

vlastnictví

rodinných

pozemků

v obecním

s dlouhodobě

nejasným

využitím je vhodné řešit prodejem
či přeměnou v plnohodnotný funkční
celek.

Obrázek 8 - Hřiště
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CESTOVNÍ RUCH
Přírodní památky
Zalesněná oblast Krušných hor nabízí celou řadu přírodních zajímavostí a kulturních památek,
které představují významný turistický potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Územím obce
prochází několik značených turistických tras, které seznamují všechny milovníky přírody a pěší
chůze s malebným prostředím Krušnohoří.
ČERVENÁ trasa vede od sousední obce Hrob na rozcestí turistické chaty Bouřňák v délce
cca 4,5 km. Nadnárodního významu dosahuje Evropská dálková trasa E3, která začíná
ve španělském poutním městě Santiago de Compostela, pokračuje po dalších evropských státech
a končí na mysu Emin na břehu Černého moře. Českou republikou prochází při severní hranici,
mimo jiné právě územím Moldavy.
MODRÁ trasa vede od Bouřňáku přes Nové Město a Mikulov do sousední obce Dubí.
ŽLUTÁ trasa začíná v Horní vsi, odkud směřuje do Moldavy přes Žebrácký vrch, Pastviny, horní
Moldavu a končí na rozcestí Pod Vitiškou. Druhá žlutá trasa začíná na Bouřňáku, odkud pokračuje
do Dlouhé Louky přes Nové Město a Vrch Tří pánů.
ZELENÁ trasa vede od Moldavy (dolní) přes pěší přechod Teichhaus – Deutschgeorgenthal
odkud směřuje na západ do Českého Jiřetína, kde se stáčí zpět směrem do obce Fláje. Další
zelená trasa vede od Bouřňáku přes Nové Město a Vitišku, odkud směřuje přes Mikulov do obce
Dubí.
NS SKLÁŘSKÁ je stezka protínající katastrální území Moldavy a částečně Mikulova. Stezka
seznamuje návštěvníky se středověkou historií sklářství v Krušných horách a je vedena převážně
lesnatým terénem. Stezku je potřebné doplnit o odpovídající značení a provést její celkovou
obnovu.
CYKLOTRASY vedou územím obce pod označením č. 3010 a 231 a 23 a 23A.
Pro milovníky zimního sportu slouží lyžařské středisko Sport Centrum Bouřňák, které se nachází
v prostoru obcí Mikulov a Moldava. Z vrcholu Bouřňáku vedou směrem do Mikulova 4 sjezdové
tratě, jedna trať směrem do osady Hrob. Údržbu běžkařských tratí v posledních několika letech
zajišťuje MAS Cínovecko, o. p. s.
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Obrázek 9 - Sít turistických tras a cyklotras

Zdroj: Mapy.cz (2020)

Většina území obce Moldava náleží do ptačí oblasti vytvářené soustavy NATURA 2000 s názvem
Východní Krušné hory, která byla vyhlášena Nařízením vlády č. 28/2005 Sb. ze dne 15. 12. 2004,
s účinností od 13. 1. 2005. Předmětem ochrany je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix)
a jeho biotop. Jižní hranici oblasti tvoří lesní cesta na hraně krušnohorských svahů jižně od Vrchu
tří pánů a Huttungu, směrem k východu silnice Nové Město – Cínovec.

Mezi chráněné části přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dále patří:
•

přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště – jedná se o evropsky významnou lokalitu,
jejíž předmětem ochrany jsou 3 typy přírodních stanovišť;

•

přírodní památka Buky na Bouřňáku – důvodem ochrany je zbytek staré bučiny
s vlajkovými formami korun;

•

přírodní park Loučenská hornatina – vyhlášen Ústeckým krajem v roce 2006
na ochranu lesních porostů, horských luk a rašelinišť.
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Kulturní památky
Obrázek 10 - Sklářská huť

Středověká sklářská huť – V roce 1992
byla na základě archeologických výzkumů
ČSAV Praha, expozitura Most, restaurována
předními odborníky středověká sklářská pec
na otop dřevem. V letech 1992–1994
v ní byly realizovány tři experimentální tavby,
při kterých byly prověřovány středověké
technologie tavení, chlazení a tvarování skla.
Replika

středověké

sklářské

huti

se

nacházela v lokalitě horní Moldava a byla součástí naučné sklářské stezky. V zimě roku 2016
však došlo ke značnému poškození stavby, která se následně rozpadla.
Kostel Navštívení Panny Marie – původní dřevěný kostel pravděpodobně ze 14. století sloužil
místním sklářům. V období třicetileté války byl přestavěn na kamenný. V současné době se
v kostele konají pravidelné bohoslužby. Ke kostelu přiléhá hřbitov, který je též památkové
chráněn. Prostor hřbitova vyžaduje náležitou revitalizaci.
Pomník Františka Koubka – věnován památce člena finanční stráže Františka Koubka, který byl
dne 28. září 1938 v moldavském celním prostoru zastřelen henleinovskými přívrženci. Pomník
vznikl ze sbírky finančníků v Dubí v roce 1947 nedaleko hraničního přechodu na horní Moldavě.
Nádraží a železniční trať – vznikla mezi
lety 1871 až 1884 jako severočeská
železniční

trať

z

Mostu

na

Moldavu

v Krušných horách s napojením do Saska.
V době své největší slávy mělo nádraží
na Moldavě dokonce 11 průběžných kolejí,
5 manipulačních

kolejí,
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výhybek,

skladiště zboží, další skladiště, dvě stavědla,
výtopnu, vodárnu, nakládací rampu, složiště,
Obrázek 11 - Grunwaldské vřesoviště

dvě točny a rozlehlou výpravní budovu.

Na celém území obce se nachází dalších 15 drobných památek.
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Cestovní ruch
Vzhledem k fyzicko-geografickému umístění obce v příhraniční oblasti Krušných hor představuje
prostředí Moldavy značný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Nezbytným předpokladem
pro tento rozvoj je však kromě přírodních a kulturních atraktivit i dostatečná základna cestovního
ruchu, tj. dostatek ubytovacích a stravovacích služeb včetně jejich kvality. Dle statistik Českého
statistického úřadu poskytovalo v roce 2019 ubytování 6 zařízení s celkem 71 pokoji a kapacitou
186 lůžek. S ohledem na rozlohu obce se jedná relativně o nízký počet. Následující dva grafy
zobrazují návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení dle počtu hostů (graf vlevo) a dle počtu
přenocování (graf vpravo). V obou případech došlo k výraznému poklesu v porovnání
s předešlými roky. Tento pokles lze zdůvodnit slabší zimní sezónou i mírným poklesem
nabízených ubytovacích kapacit. Kvalita ubytovacích i stravovacích zařízení je obecně hodnocena
spíše jako podprůměrná.
Graf 8 - Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování (2020)

Výraznou složku turistů (zhruba 73 %) tvoří přímo rezidenti, zatímco počet nerezidentů odpovídá
zhruba jedné čtvrtině. Průměrný počet nocí, kteří turisté v Moldavě stráví, je 2,4 nocí.
Tabulka 2 - Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení

2017
Počet zařízení
Pokoje
Lůžka
Průměrný počet
přenocování (noci)

2018

2019

7
86
227

7
86
227

6
71
186

2,3

2,3

2,4

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování (2020)
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SPRÁVA OBCE
Hospodaření obce a rozpočet
Hospodaření obce v letech 2017 až 2019 charakterizuje tabulka (3) příjmů a výdajů. Ačkoli byl
rozpočet v roce 2017 původně navržen se záporným saldem, hospodařila obec Moldava
v každém sledovaném období s kladným přebytkem. Příjmy i výdaje během sledovaných let rostly,
v roce 2019 vykázala obec příjmy v hodnotě 12,61 mil. Kč, což odpovídá míře růstu 53 %
v porovnání s předchozím rokem. Nejvyšší část celkových příjmů tvořily daňové příjmy (5,26 mil.)
spolu s kapitálovými příjmy (4,41 mil.), které obec čerpala z prodeje pozemků. Skutečná výdajová
složka se v porovnání s plánem příliš nelišila.
Obdobně jako tomu bylo v u příjmů, i mezi lety 2018-2019 dochází k největší změně, resp. růstu
výdajů ze 7,6 mil. na 9,1 mil. Kč. I přes tento skokový nárůst hospodařila obec s přebytkem
3,5 mil. Kč.

Tabulka 3 - Rozpočtový přehled (2017-2019)
2017

2018

2019

Daňové příjmy

4 022 500

4 397 500

4 172 640

Nedaňové příjmy

1 940 200

2 342 100

2 695 000

Kapitálové příjmy

100 000

100 000

2 460 900

Dotace, transfery

213 804

150 800

-

PŘÍJMY CELKEM

6 276 504

6 990 400

9 328 540

SKUTEČNÉ PŘÍJMY

7 450 701

8 193 959

12 612 580

Běžné výdaje

6 291 120

6 210 000

7 973 140

130 000

550 000

1 125 000

VÝDAJE CELKEM

6 421 120

6 760 000

9 098 140

SKUTEČNÉ VÝDAJE

6 656 077

7 608 801

9 104 209

-145 tis.

230 tis.

230 tis.

795 tis.

585 tis.

3 508 tis.

Kapitálové výdaje

SALDO
SKUTEČNÉ SALDO

Zdroj: Obec Moldava (2020)

25

Tabulka 4 – Rozpočtové příjmy 2020, stav k 30. 6. 2020
SCHVÁLENÝ
ROZPOČET (KČ)

UPRAVENÝ
ROZPOČET (KČ)

Daň z přidané hodnoty

1 600 000

1 600 000

826 303

51,64%

Daň z nemovitých věcí

1 150 000

1 150 000

621 828

54,07%

Daň z příjmů FO placená plátci

850 000

850 000

384 904

45,28%

Daň z příjmů PO

700 000

700 000

256 563

36,65%

Poplatek za komunální odpad

220 000

220 000

102 136

46,43%

Poplatek z pobytu

150 000

150 000

60 469

40,31%

Daň z příjmu FO vybíraná srážkou

75 000

75 000

39 413

52,55%

Daň z příjmu FO placená poplatníky

20 000

20 000

6 352

31,76%

Daň z hazardních her

20 000

20 000

12 230

61,15%

Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu

7 000

7 000

6 386

91,23%

Správní poplatky

5 000

5 000

1 520

30,40%

Poplatek ze psů

3 000

3 000

20

0,67%

-

-

965 580

0,00%

DAŇOVÉ PŘÍJMY

4 800 000

4 800 000

3 283 704

68,41%

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 095 400

1 095 400

656 570

59,94%

Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí

415 000

415 000

191 005

46,03%

Mýtné

363 000

363 000

363 000

100,00%

Příjmy z pronájmu pozemků

270 500

270 500

175 022

64,70%

Příjmy z prodeje zboží

50 000

50 000

26 777

53,55%

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

45 000

45 000

-

0,00%

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

45 000

45 000

22 326

49,61%

1 000

1 000

313

31,30%

-

-

50 000

0,00%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2 284 900

2 284 900

1 485 013

64,99%

Příjmy z prodeje pozemků

2 300 000

2 300 000

-

0,00%

Příjmy z prodeje ost. HDM

-

-

72 000

0,00%

2 300 000

2 300 000

72 000

3,13%

NÁZEV

Daň z příjmů PO za obce

Příjmy z úroků
Přijaté neinvestiční dary

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Ostatní NI př. transfery ze státního rozpočtu

SKUTEČNÉ
PLNĚNÍ (KČ)

PLNĚNÍ (%)

36 000

36 000

90 000

250,00%

NI přímé transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu

-

-

40 000

0,00%

NI přímé transf. ze stát. roz. v rám. souh. dotv

-

68 100

68 100

100,00%

36 000

104 100

198 100

190,30%

9 420 900
9 489 000
Zdroj: Rozpočet obce Moldava (2020)

5 038 817

53,10 %

FINANČNÍ PŘÍJMY CELKEM
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet referenčního období (r. 2020) je schválen jako přebytkový s očekávanými příjmy
v hodnotě 9,489 mil. Kč a výdaji po úpravě 7,925 mil. Kč. Těmto hodnotám odpovídá pozitivní
saldo rozpočtu ve výši 1,564 mil. Kč. Z hodnot skutečného plnění vyplývá, že příjmová stránka
rozpočtu byla k 30. 6. z 53 % naplněna, zatímco výdajová z 57,95 %.
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Mezi výdajovými položkami došlo k těmto zásadním návrhům:
−

investice do životního prostředí jsou navrženy ve výši 1,693 mil. Kč, což je téměř 20 %
z celkových výdajů, převážnou část této investice tvoří výdaje na vybudování ČOV Dolní
Moldava, která zřejmě pro rok 2020 nebude naplněna,

−

původně navržených 60 tis. Kč do kultury bylo sníženo na 0 Kč, se skutečným čerpáním
10 tis,

−

náklady na regionální a místní správu (součástí položky veřejná správa) vzrostly na 2,628
mil. Kč, což je o 1,039 mil. Kč více v porovnání s rokem 2012,

−

investice do pozemních komunikací jsou navrženy v hodnotě 424,9 tis. Kč,

−

výdaje na zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráci vykazují pouhých 656 Kč.
Tabulka 5 - Rozpočtové výdaje 2020, stav k 30. 6. 2020
SCHVÁLENÝ
ROZPOČET (KČ)
120 500

UPRAVENÝ
ROZPOČET (KČ)
120 500

SKUTEČNÉ
PLNĚNÍ (KČ)
37 783

PLNĚNÍ
(%)
31,36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

716 200

722 537

159 938

22,14

Doprava

488 860

424 921

26 800

6,31

NÁZEV
Bezpečnost a veřejný pořádek

Kultura
Průmysl a stavebnictví
Tělovýchova a zájmová činnost
Veřejná správa
Zemědělství
Životní prostředí
VÝDAJE CELKEM

60 000

10 331

10 322

99,91

1 403 000

1 470 760

409 385

27,83

15 000

15 000

-

0

3 335 556

3 442 827

3 032 167

88,07

25 000

25 000

14 357

57,43

1 693 000

1 693 000

901 911

53,27

7 857 116
7 924 876
Zdroj: Rozpočet obce Moldava (2020)

4 592 663

57,95%

Pozitivním aspektem aktuálního rozpočtu je investice a podpora životního prostředí a krajiny,
která je jedním z charakteristických rysu Moldavy. Naproti tomu opomenut zůstává sportovní
a kulturní sektor, do kterého je investováno jen minimálně. Totožná situace je na poli mezinárodní
spolupráce, která se nabízí jako jeden z prvků možného budoucího rozvoje oblasti.
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ANALÝZA KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ
V rámci dlouhodobého plánování je klíčové, aby rozvojové dokumenty obce respektovaly
strategické dokumenty celků vyšší řádovostní úrovně. Pokud směr rozvoje a stanovené cíle
Moldavy budou efektivně navazovat na plánované rozvojové aktivity regionu, kraje, případně
celonárodní zájmy, budou tím mimo jiné též vytvořeny dobré podmínky pro snazší financování
projektů formou čerpání podpory z evropských či národních fondů.

Územní plán obce Moldava
Území plán obce Moldava byl zastupitelstvem obce schválen na konci roku 2012. V rámci
dokumentu je vymezena a charakterizována urbanistická koncepce, koncepce veřejné
infrastruktury a uspořádání krajiny. Dále jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření.
Charakteristika koncepcí a ploch představuje nejzásadnější podklad pro vytvoření strategického
dokumentu obce, který ale může do budoucna sloužit zároveň jako podklad pro potenciální změny
v územním plánu. Urbanistická koncepce předpokládá rozvoj v oblasti bydlení, občanské
vybavenosti a rekreace, smíšených obytných ploch, ploch výroby energie z obnovitelných zdrojů
energie a v oblasti veřejné infrastruktury. Rozvoj zástavby je koncipován jako rozvíjející růst sídel
v návaznosti na stávající zastavěná sídla se snahou o zachování a respektování charakteru
vyplývající z ochrany kulturních a přírodních hodnot. Z toho hlediska je většina rozvojových ploch
soustředěna do zastavěných sídel Moldavy a Nového Města. V dokumentu jsou mimo jiné rovněž
vymezeny chráněné části přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
a krajinný ráz území obce.

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
Krajské zastupitelstvo schválilo v roce 2011 ZÚR ÚK. Dokument byl několikrát aktualizován,
poslední aktualizace nabyla účinnosti v srpnu 2020. Při nejbližší projednávané změně územního
plánu obce Moldava, tak musí být územní plán obce upraven ve smyslu aktuálně platné
2. Aktualizace zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, aby rozvojem obce nebyl ohrožen
veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny v řešeném území (NATURA 2000, přírodní park, ZCHÚ,
ÚSES a další).
Ze ZÚR ÚK vyplývá, že obec Moldava svou polohou spadá do specifické oblasti Krušných hor.
V rámci územního rozvoje jsou pro tyto oblasti mimo jiné kladeny následující požadavky:
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•

chránit a kultivovat přírodní, krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty oblasti,
využit pozitivní́ znaky území pro zvýšení prestiže specifické́ oblasti;

•

v příhraničních

prostorech ČR/SRN podporovat

vzájemně výhodnou kooperaci

a provázanost sídelních soustav, rekreačních areálů, dopravní, technické́ i občanské́
infrastruktury;
•

revitalizovat opuštěné nebo nedostatečně̌ využité́ plochy a areály zemědělského,
průmyslového, sídelního či jiného původu (tzv. brownfieldy).

Strategie rozvoje Ústeckého kraje
V roce 2018 byla zastupitelstvem
Ústeckého
Strategie
kraje

kraje

schválena

rozvoje

Ústeckého

(SRÚK).

Jedná

Obrázek 12 - Typologie území ÚK

se

o základní strategický rozvojový
dokument, který definuje největší
problémy, úkoly a výzvy, jež mají
zásadní význam pro harmonický
rozvoj kraje ve všech aspektech
ve

střednědobém

Hlavním

účelem

přizpůsobení

horizontu.
vzniku

bylo

plánovaných

rozvojových aktivit cílům EU a ČR
pro období 2021-2027.

Zdroj: SRÚK do r. 2027, str. 7 (2020)

V první části dokumentu je rozpracován podrobný analytický profil kraje jako celku. Jelikož
je Ústecký kraj velmi vnitřně diferenciovaný, bylo nutné nejdříve vymezit typologicky odlišná území
a u nich dále provést jejich základní charakteristiku a stanovit strategii rozvoje. Již před
provedením strategie byla proto provedena studie vymezující tyto základní typy území: výrobněvenkovský, výrobně-městský, obslužný a přírodně-rekreační. Vymezení bylo provedeno
prostřednictvím kombinace metod vymezení funkčních regionů a homogenních regionů. Obec
Moldava se řadí dle této typologie zcela jasně do přírodně-rekreačního typu.
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SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• Kvalitní životní prostředí
• Vysokohorský charakter krajiny
•Dobré podmínky pro zimní sporty
• Dostupnost služeb v centrální části obce
(pošta, obchod, knihovna, občerstvení)
•Rozsáhlá síť místních a účelových
komunikací
•Proaktivní přístup k alternativním
způsobům získávání energie
•Pokrytí většiny území vodovodním řadem
•Umístní obce při hranici s Německem
•Železniční spojení

•Vzdálenost sídel a jejich vzájemná
nepropojenost
•Absence lokálních služeb v některých
místních částech
•Nedostatek parkovacích stání
•Dlouhá dojezdová doba vozidel IZS
•Nedostatek rozvojový ploch ve vlastnictví
obce
•Absence, resp. špatný stav sportovní
infrastruktury
• Slabá dopravní obslužnost
• Absence terénních sociálních služeb
• Stav kanalizace

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

•Znovu zprovoznění železničního spojení
Moldava - Holzhau
•Významný potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu
•Vznik nových naučných stezek (např. po
zaniklých obcích) a jejich systematické
propojení s nadlokální infrastrukturou
•Zkvalitnění místních služeb
• Zkvalitnění internetového připojení
•Investice do sportovního zázemí
• Zainteresování provozu lyžařského
areálu a lyžařského klubu do služeb v obci
•Přeshraniční spolupráce

• Nedostatek finančních prostředků pro
realizování záměrů a rozvoj obce
• Zhoršování stavu obecní infrastruktury a
budov
• Strádání budov (označovaných jako
"brownfields")
• Nedostatek ubytovacích kapacit pro
potenciální nové návštěvníky
• Nedostatečné uspokojení rostoucích
nároků návštěvníků na kvalitu služeb
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NÁVRHOVÁ ČÁST
Samotné přípravy dokumentu byly započaty již na přelomu jara a léta roku 2020, kdy proběhlo
dotazníkové šetření. Celkem bylo rozdáno přes 240 dotazníků, z nichž se vrátilo celkem
61 odpovědí. Nejčastěji byl vyplněn jeden dotazník na jeden objekt ať již k trvalému bydlení
či k rekreaci. Jedním ze zásadních výsledků plynoucích z obdržených odpovědí byly preference
občanů pro získávání informací, mezi které patřily zejména webové stránky obce, informace
zaslané přes SMS zprávy a místní zpravodaj spolu se sociální sítí Facebook. Tyto skutečnosti
byly následně zohledněny v dalších administrativních krocích tvorby programu. Z dotazníkového
šetření rovněž vyplynula nesounáležitost a zjevná názorová protichůdnost jednotlivých myšlenek
a budoucích záměrů, jakými by se obec měla v následujících letech zabývat. Na čem se však
respondenti souhlasně shodovali byl názor, že cestovní ruch a turistika jsou neopominutelnou
součástí budoucího rozvoje, přičemž v sobě skýtají obrovský potenciál pro rozvoj dalších odvětví.
V podobném duchu byl koncipován i tento program rozvoje.

METODICKÉ ZPRACOVÁNÍ
Před samotným zahájením zpracování dokumentu ustanovila obec Moldava tzv. pracovní skupinu.
Tuto skupinu tvořili členové zastupitelstva obce, kteří měli možnost se k dokumentu
v průběhu jeho dílčí tvorby vyjadřovat formou připomínek a komentářů. Zapojením pracovní
skupiny došlo k zajištění, že Program rozvoje obce Moldava nebyl vytvořen na základě několika
málo individuálních priorit.
Následovala úvodní schůzka, které se zúčastnili členové ustanovené pracovní skupiny a zástupci
týmu zpracovatele. Záměrem tohoto setkání bylo podrobnější seznámení se se situací v obci,
charakteristika hlavních pozitiv a negativ současného stavu a odhalení potenciálních problémů,
příležitostí a reálných výzev v rámci střednědobého výhledu.
Výstup z úvodního jednání se stal spolu s výsledky dotazníku jedním ze stěžejních podkladů
pro zpracování analytické části dokumentu. V této části v souladu s terénním průzkumem a daty
z veřejně dostupných databází došlo k sestavení první podoby analytické části dokumentu. Ta
obsahovala podrobný rozbor dle jednotlivých témat, analýzu shrnující podstatná pozitiva
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i negativa napříč tématy a obecnou rozvojovou vizi. Pracovní verze analytické části byla následně
předložena pracovní skupině k formální a faktické kontrole. Členové pracovní skupiny měli
možnost se k dokumentu v průběhu měsíce října 2020 volně vyjádřit, přičemž této příležitosti
mnozí náležitě využili. Všestranné připomínky byly do dokumentu zapracovány s ohledem
na zachování maximální možné míry objektivnosti.
Následovalo vypracování základní struktury návrhové části založené na poznatcích či trendech
objevených v předešlých krocích. První návrh strategických cílů a priorit včetně konkrétních
projektů byl v první polovině listopadu předložen k odsouhlasení pracovní skupině. Po obdržení
připomínek a názorů ze strany pracovní skupiny byla návrhová část dokumentu zaktualizována
a v návaznosti připravena pro veřejné projednání.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání muselo být s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace řešeno
distanční formou, kdy občané obdrželi informaci o zpracování programu rozvoje obce, k jehož
plánovaným aktivitám se mohli vyjádřit a sdílet tak své poznatky či jej obohatit o myšlenky nové.
Zvolenými komunikačními prostředky byly emailové schránky, webové stránky obce, sociální sítě,
a rozeslány byly také informační SMS zprávy a tištěné letáky. Občané mohli své připomínky
k rozvojovém

vizi

a

jednotlivým

cílům

či

projektům

zasílat

na

email zpracovatele

programu do 27. listopadu (včetně), přičemž akceptovány byly připomínky přijaté nejpozději
29. listopadu (včetně). Celkem bylo obdrženo 95 rozmanitých reakcí, ke kterým se následně tým
zpracovatelů konkrétně vyjádřil. Pro lepší přehlednost byly veškeré připomínky a jejich vypořádání
zaneseno do souhrnné tabulky, která je přílohou tohoto dokumentu.

Veškeré výše uvedené kroky dovedly tým zpracovatelů až k této finální podobě dokumentu,
který bude sloužit účelům řízeného a strategického rozvoje obce Moldava v letech 2021 až 2027.
Po uplynutí doby platnosti dokumentu dojde k vyhodnocení úspěšnosti Programu, přičemž
jako úspěšnou strategii lze považovat takovou, u níž došlo alespoň v 70 % k naplnění jednotlivých
cílů.
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DLOUHODOBÁ VIZE
Zamýšleným účelem níže uvedené vize je nastolit koncept dalšího směřování rozvoje obce
Moldava tak, aby došlo k jejímu trvale udržitelnému rozvoji za předpokladu respektování
jedinečnosti obce, zachování jejích původních hodnot a ochrany životního prostředí. Strategická
vize je společnou a sdílenou představou o budoucnosti obce, o jejíž naplnění je potřeba usilovat
plněním vytyčených cílů uvedených níže.

Za životem i za rekreací do krušnohorské obce Moldava
Vizí obce Moldava je stát se plnohodnotným místem pro život všem milovníkům přírody
a turistiky, kteří se v samotném srdci Krušných hor rozhodnou hledat klid a odpočinek, kterého
se v rušných městech nedostává. Obcí, která v souladu s územně plánovací politikou usiluje
o systematický rozvoj ploch pro bydlení, avšak za předpokladu vzájemném respektu ochrany
přírody a krajinného rázu. Obcí, v které budou jak turisté s rekreanty, tak i noví zájemci o trvalé
bydlení vítáni. V neposlední řadě pak obcí, která dbá na uspokojení potřeb svých obyvatel,
mezi které patří zejména odpovídající občanská vybavenost, služby a volnočasové aktivity.

Foto: Martin Valina, Chomutov
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STRATEGICKÉ CÍLE
Níže uvedené strategické cíle představují jednotlivé kroky, které povedou ke kýženému rozvoji
oblasti tak, aby bylo dosaženo naplnění výše uvedené vize rozvoje obce. Jednotlivá opatření
a cíle jsou rozděleny do strategických oblastí, které je zapotřebí v obci co nejvíce rozvíjet.

CÍL 1 - UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
1.1 OPTIMALIZACE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
1.1.1 Rekonstrukce vodovodního řadu v části dolní Moldava
1.1.2 Oprava vodojemu v části dolní Moldava
1.1.3 Dokončení rekonstrukce vodovodního řadu v části Nové Město
1.1.4 Úprava přístupové komunikace k úpravně vody v části Nové Město
1.1.5 Posílení vodních zdrojů pro části Nové Město a dolní Moldava

1.2 OPTIMALIZACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
1.2.1 Vybudování ČOV a splaškové kanalizace pro část dolní Moldava
1.2.2 Projektová příprava na optimalizaci řešení systému odvádění odpadních vod pro část Nové
Město
1.2.3 Zkvalitnění míst pro shromažďování separovaného odpadu (zpevnění podkladů, instalace
nových přístřešků, výměna nevyhovujících nádob)

1.3 PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ
1.3.1 Opravy dvou vodních nádrží v části dolní Moldava (hráze, zábradlí, odbahnění)
1.3.2 Vybudování nové malé vodní nádrže doplňující soustavu nádrží na Moldavském potoce
1.3.3 Rekonstrukce hasičské nádrže s důrazem na víceúčelové využití vodního zdroje
1.3.4 Úprava koryta Moldavského potoka s důrazem na zachování přirozeného stavu (p.č. 866/3)
1.3.5 Zefektivnění hospodaření s dešťovou vodou odtékající z veřejných budov
1.3.6 Umístění drobných vodních biotopů (mokřadů a tůní) do krajiny v části dolní Moldava
1.3.7 Vybudování nové malé vodní nádrže na potoce v části Nové Město
1.3.8 Oprava hráze a odbahnění nádrže na vodotečí 653/3 včetně realizace ochranných opatření
(vybudování sypané hráze)
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CÍL 2 - ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
2.1 ZKVALITNĚNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
2.1.1 Zajištění vysokorychlostního internetu na území obce
2.1.2 Rekonstrukce budovy hlavního nádraží a uzpůsobení vnitřních prostor službám občanské
vybavenosti, cestovního ruchu a podnikatelskému využití
2.1.3 Vybudování centrální, odpočinkové a volnočasové zóny navázané na sportovní areál v dolní
Moldavě včetně odstranění nepřirozených bariér a doplnění o základní herní prvky
2.1.4 Rekonstrukce současné budovy OÚ s důrazem na energetické úspory
2.1.5 Vytvoření bezbariérového obecního úřadu
2.1.6 Kompletní rekonstrukce budovy č. p. 138 s obecními byty s důrazem na energetické úspory
2.1.7 Rekonstrukce požární zbrojnice – střechy, elektroinstalace a obnova interiéru
2.1.8 Rekonstrukce halové obecní garáže s důrazem na využití solární energie a odtékající dešťové
vody
2.1.9 Postupná obnova hasičského vybavení a techniky

2.2 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PĚŠÍHO, SILNIČNÍHO I CYKLISTICKÉHO PROVOZU
2.2.1 Digitální pasportizace místních a účelových komunikací, veřejného osvětlení vč. zanesení
informací důležitých pro zimní údržbu vykonávanou z maximální možné míry místními
2.2.2 Digitalizace dostupných dat s využitím pro následnou koordinaci obce
2.2.3 Rekonstrukce mostu přes Moldavský potok (mezi p. p. č. 846 a 852)
2.2.4 Opravy místních komunikací a obecních cest na celém území obce
2.2.5 Oprava přístupových komunikací v lokalitě Pastviny, Oldříš a Moldava
2.2.6 Vybudování parkovacích stání a odstavných ploch v části Nové Město
2.2.7 Komplexní optimalizace veřejného osvětlení
2.2.8 Podpora zajištění návaznosti a posílení pravidelné autobusové a železniční dopravy

2.3 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE
2.3.1 Realizace bezúplatného převodu cest a komunikací od státu
2.3.2 Majetkoprávní vypořádání s majiteli pozemků vhodných k realizaci potenciálu obecních
záměrů (např. výstavba RD či parkování)
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CÍL 3 – POSÍLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MÍSTNÍ IDENTITY
3.1 POSÍLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
3.1.1 Vytvoření platformy či aplikace poskytující informace místním i turistům
3.1.2 Vytvoření jednotné vizuální identity obce (zapadající do regionu Krušných hor)
3.1.3 Centralizace (veřejných) turistických služeb v části horní Moldava
3.1.4 Vybudování finančně nenáročných turistických atraktivit (např. stezky bosou nohou, Instalace
vyřezávaných dřevěných postaviček v lese, bludiště z kamenů a stromů)
3.1.5 Vybudování naučných stezek představující zaniklé obce a sklářskou historii
3.1.6 Obnova, značení a zajištění údržby okružní výhradně běžecké trasy
3.1.7 Regenerace a obnova brownfieldů
3.1.8 Úprava okolí vodních nádrží šetrná k okolní přírodě
3.1.9 Spolupráce a participace na česko-německých projektech a aktivitách
3.1.10 Hledání nových příležitostí a myšlenek, např. zadáním studentských prací
3.1.11 Oprava úseku cyklotrasy č. 231 směrem k hraničnímu přechodu Žebrácký roh

3.2 PÉČE O KULTURNÍ HODNOTY OBCE A MÍSTNÍ IDENTITU
3.2.1 Pokračovat v aktivním úsilí o znovuzprovoznění železničního úseku Moldava – Holzhau
3.2.2 Finanční podpora a propagace místních spolků, občanských sdružení a sportovních klubů
3.2.3 Začlenění nově příchozích obyvatel do záležitostí obce a jejího dění
3.2.4 Rekonstrukce obvodové zdi hřbitova a jeho celková revitalizace
3.2.5 Péče o stávající kulturní památky a drobné sakrální prvky
3.2.6 Úprava vzhledu hraničního přechodu v části dolní a horní Moldava
3.2.7 Úprava a sjednocení vstupní brány obce (mapy, odpočívky, směrové tabule, značení)
3.2.8 Doplňkové úpravy veřejných prostranství v celé obci
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FINANCOVÁNÍ ZÁMĚRŮ
Následující kapitola zobrazuje přehled potenciálních finančních zdrojů, kterých je možné využít
ke spolufinancování plánovaných aktivit. S ohledem na finanční náročnost některých aktivit
je doporučováno volit prostředky z evropských či národních zdrojů namísto financování výhradně
z obecního rozpočtu. V této souvislosti je vyžadována včasná projektová příprava a odborná
administrace jednotlivých projektů v celé jejich životní fázi. Jistá míra spolufinancování
je předpokládána u většiny níže uvedených aktivit, cílem však je, aby spoluúčast obce byla
minimální. V tabulce níže je zanesen rámcový přehled zdrojů financování, u kterých lze
předpokládat, že budou v rámci dané aktivity převažovat.
CÍL 1: UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI

x

1.1.3 Dokončení rekonstrukce
vodovodního řadu v části Nové Město

x

x

x

x

1.1.4 Úprava přístupové komunikace k
úpravně vody v části Nové Město

x

1.1.5 Posílení vodních zdrojů pro části
Nové Město a dolní Moldava

x
x

x

VZ

x

Kraj

x

Jiné

x

OPZ

1.1.2 Oprava vodojemu v části dolní
Moldava

PRV

x

Nadace

IROP

OPŽP
x

MD

x

MK

x

NSA

MZE

1.1.1 Rekonstrukce vodovodního řadu
v části dolní Moldava

MF

MŽP

MMR

Opatření č. 1.1 OPTIMALIZACE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

x

x

x

x

1.2.2 Projektová příprava na
optimalizaci řešení systému odvádění
odpadních vod pro část Nové Město
1.2.3 Zkvalitnění míst pro
shromažďování separovaného odpadu
(zpevnění podkladů, instalace nových
přístřešků, výměna nevyhovujících
nádob)

x

x

VZ

Nadace

Kraj

Jiné

OPZ

PRV

IROP

OPŽP

MD

MK

x

NSA

x

MF

MZE

1.2.1 Vybudování ČOV a splaškové
kanalizace pro část dolní Moldava

MŽP

MMR

Opatření č. 1.2 - OPTIMALIZACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

x

x

x

x

x

37

x

x

x

x

x

x

x
x

VZ

x

VZ

x

Nadace

x

x

x

Kraj

Jiné

OPZ

PRV

x

x

x

IROP

OPŽP

MD

MK

NSA

MF

MZE
x

Nadace

1.3.1 Opravy dvou vodních nádrží
v části dolní Moldava (hráze, zábradlí,
odbahnění)
1.3.2 Vybudování nové malé vodní
nádrže doplňující soustavu nádrží na
Moldavském potoce
1.3.3 Rekonstrukce hasičské nádrže
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CÍL 2: ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

2.1.1 Zajištění vysokorychlostního
internetu na území obce
2.1.2 Rekonstrukce budovy hlavního
nádraží a uzpůsobení vnitřních prostor
službám občanské vybavenosti,
cestovního ruchu a podnikatelskému
využití
2.1.3 Vybudování centrální,
odpočinkové a volnočasové zóny
navázané na sportovní areál v dolní
Moldavě včetně odstranění
nepřirozených bariér a doplnění o
základní herní prvky
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Opatření č. 2.1 - ZKVALITNĚNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
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x

2.1.6 Kompletní rekonstrukce budovy
č. p. 138 s obecními byty s důrazem na
energetické úspory

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.7 Rekonstrukce požární zbrojnice –
střechy, elektroinstalace a obnova
interiéru

x

2.1.8 Rekonstrukce halové obecní
garáže s důrazem na využití solární
energie a odtékající dešťové vody

x

x

2.1.9 Postupná obnova hasičského
vybavení a techniky

x

VZ

x

Nadace

x

Kraj
x

Jiné

x

OPZ

x
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MF

MZE

x

IROP

2.1.5 Vytvoření bezbariérového
obecního úřadu

OPŽP

x

MŽP

MMR
2.1.4 Rekonstrukce současné budovy
OÚ s důrazem na energetické úspory a
bezbariérovost

x

x

2.2.1 Digitální pasportizace místních a
účelových komunikací, veřejného
osvětlení vč. zanesení informací
důležitých pro zimní údržbu
vykonávanou z maximální možné míry
místními
2.2.2 Digitalizace dostupných dat
s využitím pro následnou koordinaci
obce
2.2.3 Rekonstrukce mostu přes
Moldavský potok (mezi p. p. č. 846 a
852)
2.2.4 Opravy místních komunikací a
obecních cest na celém území obce
2.2.5 Oprava přístupových komunikací
v lokalitě Pastviny, Oldříš a Moldava
2.2.6 Vybudování parkovacích stání a
odstavných ploch v části Nové Město
2.2.7 Komplexní optimalizace
veřejného osvětlení
2.2.8 Podpora zajištění návaznosti a
posílení pravidelné autobusové a
železniční dopravy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Opatření č. 2.2 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PĚŠÍHO, SILNIČNÍHO I CYKLISTICKÉHO PROVOZU
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2.3.1 Realizace bezúplatného
převodu cest a komunikací od státu

VZ
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MD
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MZE
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Opatření č. 2.3 - HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE

x

2.3.2 Majetkoprávní vypořádání
s majiteli pozemků vhodných k
realizaci potenciálu obecních záměrů
(např. výstavba RD, parkování aj.)

x

x

x

CÍL 3: POSÍLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MÍSTNÍ IDENTITY

3.1.1 Vytvoření platformy či aplikace
poskytující informace místním i turistům
3.1.2 Vytvoření jednotné vizuální
identity obce (zapadající do regionu
Krušných hor)
3.1.3 Centralizace veřejných
turistických služeb v části horní
Moldava

x

3.1.4 Vybudování finančně
nenáročných turistických atraktivit
(např. stezky bosou nohou, Instalace
vyřezávaných dřevěných postaviček
v lese, bludiště z kamenů a stromů)

x

3.1.5 Vybudování naučných stezek
představující zaniklé obce a sklářskou
historii
3.1.6 Obnova, značení a zajištění
údržby okružní výhradně běžecké trasy
3.1.7 Regenerace a obnova
brownfieldů
3.1.8 Úprava okolí vodních nádrží
šetrná k okolní přírodě
3.1.9 Spolupráce a participace na
česko-německých projektech a
aktivitách
3.1.10 Hledání nových příležitostí a
myšlenek, např. zadáním studentských
prací
3.1.11 Oprava úseku cyklotrasy č. 231
směrem k hraničnímu přechodu
Žebrácký roh

x
x
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x

x
x

x
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Opatření č. 3.1 - POSÍLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
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3.2.1 Pokračovat v aktivním úsilí o
znovuzprovoznění železničního úseku
Moldava – Holzhau

x

3.2.2 Finanční podpora a propagace
místních spolků, občanských sdružení
a sportovních klubů

x

x

x

x

3.2.3 Začlenění nově příchozích
obyvatel do záležitostí obce a jejího
dění
3.2.4 Rekonstrukce obvodové zdi
hřbitova a jeho celková revitalizace
3.2.5 Péče o stávající kulturní památky
a drobné sakrální prvky
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Opatření č. 3.2 - PÉČE O KULTURNÍ HODNOTY OBCE A MÍSTNÍ IDENTITU

x

x

x

x

x

3.2.6 Úprava vzhledu hraničního
přechodu v části dolní a horní Moldava

x

3.2.7 Úprava a sjednocení vstupní
brány obce (mapy, odpočívky, směrové
tabule, značení)

x

3.2.8 Doplňkové úpravy veřejných
prostranství v celé obci

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

Národní zdroje: MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, MŽP – Ministerstvo životního prostředí,
MZE – Ministerstvo zemědělství, MF – Ministerstvo financí ČR, NSA – Národní sportovní agentura,
MK – Ministerstvo kultury ČR, MD – Ministerstvo dopravy, MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropské zdroje: OPŽP – Operační program Životní prostředí, IROP – Integrovaný regionální operační program,
PRV – Program rozvoje venkova ČR, OPZ – Operační program Zaměstnanost
Další zdroje: VZ – vlastní zdroje
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ZÁVEREČNÁ DOLOŽKA
Program rozvoje obce Moldava stanovuje koncepci rozvoje obce na příslušné období let
2021 až 2027. Po zohlednění východisek analytické části dokumentu byly v rámci plánování
rozvoje obce navrženy hlavní strategické cíle, které značnou měrou přispějí ke kýženému rozvoji
oblasti v daném časovém horizontu 7 let a zároveň vytvoří předpolí rozvoje pro další období.
Tento dokument byl v souvislosti s článkem § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. řádně projednán
a schválen zastupitelstvem obce Moldava, které jej odsouhlasilo dne ………………… Tímto dnem
nabývá dokument oficiálně platnosti. Jakékoliv případné úpravy obsahu, resp. jeho rozšíření
či změna, je podmíněna souhlasným stanoviskem jednání zastupitelstva obce.

……………………………………
Ing. Lenka Nováková,
starostka obce

Příloha:
− Usnesení zastupitelstva ze dne ……… prosince 2020
− Přehled veřejného projednání listopad 2020
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