Program rozvoje městyse Vrchotovy Janovice
pro volební období 2014-2018
Investiční akce
 rekonstrukce a údržba budovy školy, včetně zateplení, dokončení výměny oken,
event. změny vytápění
 oprava místních komunikací, chodníků a čekáren, výstavba chodníků
v nebezpečných úsecích městyse
 oprava zdi kolem starého hřbitova u kostela sv. Martina, včetně opravy staré márnice
 výměna střešní krytiny na budově požární zbrojnice a garáží, čp. 49 ve Vrchotových
Janovicích
 posouzení možnosti a potřebnosti místního rozhlasu a sběrného dvora
 dokončení intenzifikace ČOV a dořešení problémů souvisejících s výměnou
technologie ČOV
Rozvoj obce, bezpečnost a doprava
 stanovení každoročně vyrovnaného rozpočtu městyse
 plná podpora dalšího rozvoje ZŠ a MŠ
 zkvalitnění práce na úseku služeb
 podpora varianty výstavby dálnice D3, která bude nejméně ovlivňovat život obce
a bude splňovat veškerá protihluková a hygienická opatření
 snaha o zachování dostupné zdravotní péče a služeb České pošty v místě
 provozování vodovodu, kanalizace a ČOV ve vlastní režii městyse
 úzká spolupráce s osadními výbory
 posouzení možnosti zřízení volnočasových zón
 rekonstrukce hřiště u ZŠ

Životní prostředí
 řešení odpadového hospodářství, včetně vytvoření systému svozu a likvidace
bioodpadu
 pravidelná péče o životní prostředí a zachování přirozeného rázu krajiny
 odstraňování černých skládek a důsledné postihování při zjištění umísťování odpadů
mimo vyhrazená místa
 zachování a případné navýšení lesních podílů v LHC Sidonie Nádherné

Kultura a společenský život v obci
 vydávání místních novin Vrchotojanovický měsíčník a pravidelná aktualizace
webových stránek městyse
 řešení problematiky sezónního provozu letního kina (předložení návrhů dalšího
využití)
 podpora kulturních a sportovních akcí pro mládež
 pořádání kulturních akcí přístupných pro širokou veřejnost (koncert v rámci festivalu
Podblanický hudební podzim, rozsvěcení vánočního stromu, ... )
 podpora občanských aktivit a spolupráce s místními zájmovými a společenskými
organizacemi (hasiči, myslivci, svaz žen, červený kříž, TJ Sokol, klub důchodců,
včelaři) a s místními podnikateli nejen při pořádání společenských, kulturních a
sportovních akcí
 zachování spolupráce s Národním muzeem (svatební obřady, Pohádkový les)
 pravidelná péče o vzhled a okolí památníků na území katastru městyse
 údržba naučné stezky Sidonie Nádherné
 podpora turistického ruchu, odkazy na informačních tabulích a panelech (zámek a
park, stezka Sidonie Nádherné, …) v katastru městyse
 rozšíření informačního SMS systému
 zajištění oprav sakrálních staveb (křížků a kapliček) na území městyse

Program rozvoje městyse je limitován finančními možnostmi městyse a úspěšností při
získávání dotačních titulů.
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice Program rozvoje městyse schválilo dne
22.12.2014 usnesením č. 024/03/2014.

