
 

DOTAZNÍK  
PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY OBCE 

 

 
Vážení občané Krásné, 
 
v tomto dotazníku bychom Vám rádi představili projektové záměry a vize v naší obci, 
které by mohly být připraveny, projednány a následně i realizovány. Váš názor je pro 
nás velmi důležitý a rádi bychom měli potvrzeno, že projektové vize obce jsou 
v souladu se zájmy jejích občanů.  
Budeme velice rádi, když od Vás získáme zpětnou vazbu, též uvítáme další návrhy,  
o nichž si myslíte, že by byly pro obec prospěšné a vhodné k realizaci. Nemusí se 
jednat pouze o velké investiční projekty, důležité jsou také věci, které je možno 
realizovat bez velkých finančních nákladů, případně vlastními silami.  
 
 
Petr Paprsek        Luboš Pokorný    
Místostarosta obce Krásná     Starosta obce Krásná 
 
 

1. CHODNÍK KRÁSNÁ 
 

Výstavba nového chodníku podél komunikace III/216 v úseku od „propojky ke křižovatce 
vedoucí k Sokolovně“ po Lanový park (viz červená barva). Jednalo by se o výstavbu nového 
chodníku z betonové dlažby, který by navazoval na chodník, který se v současné době buduje 
(viz zelená barva). Chodník by dovedl chodce bezpečně podél silnice a také přes křižovatky 
na dolní Krásnou a na „Kamennou osadu“ až k lanovému parku. Stavbou by došlo 
k výraznému zlepšení bezpečnosti pohybu v této lokalitě, kde chodci musí využívat 
frekventovanou silnici.  



 

Podpořili byste tento záměr? 
□ Ano 
□ Spíše ano 
□ Nevím 
□ Spíše ne 
□ Ne 

 
 

2. KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY 
 
Jedná se o nízkopodlažní objekt -  
V podstatě jde o soubor bungalovů, 
které na sebe navazují a jsou vzájemně 
propojeny vnitřní komunikací. Okolí 
objektu by bylo doplněno zelení 
s možností odpočinkového využití. 
Zastavěná plocha by částečně byla 
nahrazena zelenou střechou s pochozí 
částí. Komunitní dům se skládá z 18 
bytových jednotek a jedné společenské 
místnosti. Umístění je navrženo na 
obecním pozemku naproti Sokolovně. 
V případě, že by se na výstavbu čerpala 
podpora z programu KODUS, byly by byty určeny pro zájemce ve věku 60+.  
 
Podpořili byste tento záměr? 
□ Ano 
□ Spíše ano 
□ Nevím 
□ Spíše ne 
□ Ne 

 
 

3. MALOTŘÍDKA KRÁSNÁ 
 
Výstavba malotřídní školy. Záměrem je výstavba nové malotřídní školy pro žáky 1 - 5. třídy, 
čímž bychom navázali na historický odkaz škol v Krásné, Kamenné osadě a Újezdě. První dvě 
jmenované školy ještě navštěvovalo mnoho současných obyvatel naší obce. Kapacita školy 
by měla být do 50 dětí. Jednalo by se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu s vlastní 
kuchyní, jídelnou a venkovní učebnou. Provoz školy by logicky navazoval na MŠ Krásná a 
nabídnul by dětem možnost vzdělávat se v místě bydliště. Malotřídka by byla skvělou 
alternativou k velkokapacitním školám a dětem by poskytla rodinnou atmosféru, více 
individualizovanou a efektivnější formu výuky, pevný základ jejich vzdělání, bezpečí svého 
okolí a kvalitní přípravu pro přechod na druhý stupeň základních škol nebo na osmileté 
gymnázium. Moderně vybavená škola s výukovým zařízením odpovídajícím všem současným 
technologickým nárokům by byla zaměřena na vzdělávání v souladu s místní přírodou, na 
výuku jazyků a kvalitní cesty k dosažení čtenářské a matematické gramotnosti. V případě, že 



 

by se výstavba školy realizovala, došlo by 
pravděpodobně ke sloučení příspěvkové 
organizace MŠ Krásná s nově vzniklou 
příspěvkovou organizací ZŠ Krásná pod jeden 
subjekt.    
 
Podpořili byste tento záměr? 
□ Ano 
□ Spíše ano 
□ Nevím 
□ Spíše ne 
□ Ne 

 

4. HŘBITOV KRÁSNÁ 
 
Projekt výstavby nového hřbitova by měl být řešen nad lanovým parkem směrem na Štítary 
a byl by krásným místem věčného odpočinku místních obyvatel. Nemělo by se jednat o 
klasický hřbitov, tak jak ho známe, ale měl by být více v přírodním stylu. Součástí by byla 
také kaplička se zajímavým kolumbáriem a vsypová louka. Po řádném hydrogeologickém 
průzkumu by bylo rozhodnuto, zda by bylo možné také klasické pohřbívání do země.  
 
Podpořili byste tento záměr? 
□ Ano 
□ Spíše ano 
□ Nevím 
□ Spíše ne 
□ Ne 

 
 

5. APARTMÁNY ŠTÍTARY 
 
Po odstranění panelových domů, kdy jsme se zbavili vyloučené lokality, se Štítary začínají 
jevit jako turisticky velice zajímavá lokalita. V současné době se zde v rámci pozemkových 
úprav dokončuje projektová dokumentace na výstavbu rybníka a projektová dokumentace 
na rekonstrukci místní komunikace vedoucí od původních paneláků ke štítarské vodárně až 
na hranice se SRN, tuto akci financuje Státní pozemkový úřad. Výborně se osvědčila útulna, 
která je velice využívána a turisty skvěle hodnocena. Projektová dokumentace řeší výstavbu 
dvou rekreačních apartmánů pro rekreační účely na místě bývalých paneláků.  

 
Podpořili byste tento záměr? 
□ Ano 
□ Spíše ano 
□ Nevím 
□ Spíše ne 
□ Ne 

 
 
 
 
 
 

Ilustrační foto 



 

 

6. KAPLIČKA KRÁSNÁ 
 

Výstavba kapličky nebo zvoničky v prostoru za 
točnou autobusu. Jednalo by se o velice 
jednoduchou stavbu, provedenou svépomocí. 
Velký důraz bude kladen na participaci místních 
obyvatel a rodáků. 

 
Podpořili byste tento záměr? 
□ Ano 
□ Spíše ano 
□ Nevím 
□ Spíše ne 
□ Ne 

 
 

7. KOUPALIŠTĚ KRÁSNÁ 

 
Projekt obnova malé vodní nádrže koupaliště Krásná by obnášel rekonstrukci a odbahnění 
stávajícího vodního díla, odstranění nežádoucích dřevin, rekonstrukci hráze a vybudování nové 
široké pláže, umístění převlékáren a dřevěných „lehátek“, otevřeného ohniště a umístění herních 
prvků pro děti. Obnovou koupaliště by došlo k zajištění sportovně společenského využití, bylo by to 
další místo k setkávání místních obyvatel. 
 

 
Podpořili byste tento záměr? 
□ Ano 
□ Spíše ano 
□ Nevím 
□ Spíše ne 
□ Ne 

 
 

8. SVOZ ODPADŮ KRÁSNÁ 
 
Pouze jedna doplňující otázka: jste spokojeni se zrušením poplatku za svoz odpadu s tím, že 
svoz velkoobjemového odpadu je organizován pouze dvakrát do roka? Nebo byste byli pro 
zpětné zavedení poplatku a možnost odevzdávat odpad na sběrném dvoře v Aši? 
 
Podpořili byste tento záměr? 
□ Ano 
□ Spíše ano 
□ Nevím 
□ Spíše ne 
□ Ne 

 
 

 
 

Dotazníky prosím odevzdejte do 31.03.2022. Předem Vám děkujeme za Vaše názory.       

Ilustrační foto 



 

 

Vaše nápady: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
              Vaše jméno a příjmení 
 
 
 
 
 


