
Strategický rozvojový dokument obce Palkovice na období 2019 – 2030 

Zastupitelstvo obce Palkovice identifikovalo klíčové rozvojové projekty a aktivity, které budou 
podporovány v rámci dalšího rozvoje obce. 

Místní samospráva a hospodaření obce 

 Vybudování nového obecního úřadu v centru obce v rámci domu služeb (na místě 
současného domu služeb Palkovice č. p. 267). 

 Zpracování pasportu místních komunikací v elektronické podobě. 
 V návaznosti na zpracování pasportu místních komunikací snaha o získání maximálního 

rozsahu místních komunikací do vlastnictví obce. 
 Realizace pozemkových úprav v k. ú. Palkovice a následně v k. ú. Myslík. 
 Pravidelná aktualizace územního plánu s cílem citlivým způsobem zajistit podmínky pro další 

rozvoj obce. 
 Elektronizace komunikace OÚ s občany (např. žádosti, formuláře apod.), elektronizace plateb 

a rozvíjení dalších elektronických služeb v rámci konceptu Smart City. 
 Materiální a technická podpora obou výjezdních jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
 V závislosti na individuálním posouzení výkup lesů a dalších pozemků do vlastnictví obce za 

účelem následného využití zejména v rámci pozemkových úprav a rozšíření objemu lesů ve 
vlastnictví obce. 

 Rozšíření hřbitova v Palkovicích a včetně vydláždění současného hřbitova a dalších 
souvisejících oprav hřbitovní zdi apod. 

 Vydláždění hřbitova na Myslíku ve vazbě na úpravu prostranství okolo sousední kaple. 
 Podpora rozvoje rychlého internetu v obci a dostupnosti internetu zdarma v obecních 

budovách a veřejném prostranství. 
 Vytvoření samostatně fungujících technických služeb obce a sdružení technické správy obce a 

jejího majetku pod tyto služby. 

Služby, obchody a bydlení 

 Vybudování nového domu služeb (na místě současného domu služeb Palkovice č. p. 267), kde 
budou umístěni lékaři, lékárna, obecní úřad a další prostory pro služby a obchod dle potřeby. 

 Dílčí stavební úpravy Restaurace pod Habešem (Palkovice č. p. 619) a podpora jejího provozu 
do doby vzniku adekvátní náhrady v centru obce. 

 Na místě bývalé pekárny (Palkovice č. p. 434) a rodinného domu (Palkovice č. p. 183) 
vybudování nového polyfunkčního domu s byty a komerčními prostory včetně celkové úpravy 
veřejného prostranství v této lokalitě. 

Doprava a veřejné prostranství 

 Průběžná oprava místních komunikací v obci včetně zpevnění dosud nezpevněných 
komunikací asfalto-betonovou vrstvou. 

 Výstavba chodníku podél komunikace III/4849 z centra obce směrem na Chlebovice až ke 
značené turistické stezce. 

 Výstavba chodníku podél komunikace III/4848 z Myslíka směrem do Kozlovic. 
 Výstavba dílčích částí komunikace pro pěší v návaznosti na již vybudované chodníky (např. při 

vjezdu do Palkovic, naproti budovy ZŠ apod.). 
 Vybudování bezpečnostních prvků na komunikaci III/4848 a III/4849 ve formě přechodů pro 

chodce, míst pro přecházení, zpomalovacích prvků, měřičů rychlosti apod. 



 Výstavba parkovacích míst na místě za brankou fotbalového hřiště. 
 Úprava prostranství okolo domu Palkovice č. p. 265 (prodejna potravin), č. p. 267 (ve vazbě 

na nový dům služeb) a č. p. 20 (ve vazbě na dostavbu tělocvičny), umístění nového mobiliáře, 
podzemních kontejnerů na odpad, výsadba zeleně a celkové zkulturnění a zklidnění lokality. 

 Úprava prostranství okolo kaple sedmibolestné panny Marie na Myslíku, umístění nového 
mobiliáře, výsadba zeleně, přesun přístřešku autobusové zastávky a celkové zkulturnění a 
zklidnění lokality. 

 Rozšíření množství parkovacích míst v centrální části Palkovic a Myslíka. 
 Doplnění mobiliáře a drobných staveb (lavičky, koše, přístřešky, stojany na kola apod.) ve 

vhodných částech obce, obnova doposud neopravených autobusových zastávek. 
 Dle možností výkup vybraných nemovitostí v centru obce nebo na jiných klíčových místech za 

účelem jejich opravy pro účely obce nebo pro komerční účely, nebo jejich odstranění za 
účelem zlepší veřejného prostranství.  

 Podpora dopravní obslužnosti obce včetně podpory doplňkových aktivit a alternativní 
dopravy (např. formou sdílení kol, aut apod.) 

Životní prostředí 

 Odkanalizování doposud neodkanalizovaných dílčích částí obce ve vazbě na již proběhlé 
etapy výstavby kanalizace a v souladu s jejich technickoekonomickou proveditelnosti. 

 Dobudování vodovodu v částech obce, kde doposud vodovod není. Realizace technických 
opatření směřujících k zajištění plynulé dodávky vody (např. propojování větví apod.). 

 Příprava výstavby čističky odpadních vod ve vazbě technickoekonomickou proveditelnost 
celé akce. 

 Modernizace systému veřejného osvětlení v obci s cílem zvýšit jeho efektivitu a snížit 
provozní náklady. 

 Výsadba nové zeleně a krajinných struktur mimo zastavitelné území obce s cílem navrátit 
krajině její původní ráz. 

 Obnova zeleně v obci a zakládání nové zeleně a výsadba stromů / keřů na vhodně zvolených 
místech. 

 Modernizace sběrného dvora, sběrných míst a svozového systému za účelem zlepšení 
nakládání s odpady v obci. 

Školství a sport 

 Oprava fasády, oken a střechy budovy základní školy (Palkovice č. p. 287), vybudování 
klimatizace a modernizace vybraných tříd a učeben. 

 Modernizace základní školy a mateřské školy v podobě pořízení nových výukových materiálů 
a vybavení. 

 Adaptace celé budovy Palkovice č. p. 619 (současná budova obecního úřadu) na budovu 
mateřské školky v závislosti na přestěhování lékařů, obecního úřadu a restaurace do centra 
obce.  

 Dostavba tělocvičny v podobě šaten pro kopanou, malého cvičebního sálu, kluboven, 
veřejného WC a dalších doplňkových prostor. 

 Modernizace stávající budovy tělocvičny č. p. 20, zejména elektroinstalace a osvětlení, sprchy 
a WC, změna dispozice vybraných prostor (klubovna, kabinet) a současně oprava fasády a 
střechy budovy. 

 Další doplnění herních prvků na dětském hřišti v centru obce Palkovice a v centru Myslíka na 
travnatém hřišti. 



 Vybudování mešních dětských hřišť v lokalitě Osada a Horní konec. 
 Oprava tribuny a přilehlé budovy kluboven (Palkovice č. p. 266 a 102) ve sportovníma reálu 

v Palkovicích. 
 Podpora místních spolků a jejich činnosti. 

Kultura, spolkový život a památky 

 Výstavba komunitního centra v obci (na místě domu Palkovice č. p. 41) s klubovnami, 
knihovou, kavárnou, venkovní učebnou, venkovním WC a dalšími návaznými prostory. 

 Dobudování volnočasového areálu za tělocvičnou (Palkovice č. p. 20) v podobě pevných 
stánků, podia apod. 

 Příprava rekonstrukce nebo nové výstavby nového kulturního domu a restaurace v centru 
obce (na místě současného kulturního domu Palkovice č. p. 295) formou architektonické 
soutěže. 

 Modernizace kina ve vazbě na další aktivity spojené s rekonstrukcí / výstavbou kulturního 
domu. 

 Obnova památníků T. G. Masaryka a A. Švehlo na nábřeží potoka Olešná. 
 Podpora a realizace tradičních kulturních akcí (zejména dožínky, festival dechovek, pivní a 

gulášové slavnosti, pálení čarodějnic a stavění máje, předvánoční jarmark apod.) a kulturních 
a společenských akcí jednotlivých spolků. 

 Oprava sakrálních památek, zejména kamenných křížů, kapliček a soch. 
 Spolupráce na realizaci opravy kostela sv. Jana Křtitele v Palkovicích. 
 Na základě výsledku ankety mezi občany provedení pojmenování ulic. 

Cestovní ruch 

 Obnova značené trasy okolo obce Palkovice formou naučné stezky a vybudování jednotlivých 
zastavení včetně informačních tabulí, odpočinkového místa a dalšího mobiliáře. 

 Příprava projektu rozhledny na vrcholu Kubánkov, v případě nemožnosti realizace z důvodu 
provozu telekomunikačního zařízení výběr jiné vhodné lokality a příprava a realizace projektu 
rozhledny. 

 Spolupráce s městem Frýdek-Místek na vybudování cyklostezky z Palkovic směrem 
k přehradě Olešná. 

 Vybudování zvoničky na Palkovické vyhlídce a dalších drobných staveb za účelem zvýšení 
turistické atraktivity obce. 

 Aktivní propagace obce Palkovice kombinací vhodných forem marketingových a 
propagačních nástrojů. 

 

Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Palkovice dne 25. 2. 2019. 


