PROGRAM ROZVOJE OBCE

KRÁSNÝ LES
NA OBDOBÍ LET

2022 - 2026

PRO by schválen dne 22.2. 2022 usnesením č. 36/2022.

Obsah

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRÁSNÝ LES

1 / 37

Úvod
Úvod
Obec Krásný Les (německy Schönwald) se nachází ve Frýdlantském výběžku, ve vzdálenosti 5,4 km
severo-východně od střediska regionu města Frýdlant. Území obce navazuje na pás osídlení podél
Řasnického potoka. Sousedními obcemi jsou Frýdlant, Bulovka, Dolní Řasnice, Nové Město pod Smrkem a
Raspenava.
Pro vznik obce byla ve středověku významná přítomnost obchodní stezky mezi Čechami, Lužicí a
Slezskem. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1381, kdy je obec zmiňována v urbáři jako součást
frýdlantského panství. Původní prales, který se ve středověku rozkládal na území obce, byl s rozvojem
zemědělství, textilního průmyslu a sklářství postupně vymýcen.
Největší rozvoj obce se datuje na počátek 20. století. Rozvoj však zastavila druhá světová válka. V
souvislosti s poválečnými přesuny obyvatel se počet obyvatel žijících v obci zmenšil na polovinu. V druhé
polovině 20. století byl v obci otevřen lom čedičového kamene, který funguje dodnes. Došlo zde také ke
kolektivizaci a vzniku JZD.
Obce Krásný Les, Dolní a Horní Řasnice a Srbská tvoří vůbec nejdelší soustavu zdejších typických
přípotočních vsí, která začíná u Frýdlantu a končí až v Srbské, obci na hranicích Polska. Krásný Les je
dodnes klasickou zemědělskou obcí Frýdlantska s hrázděnými domy, které stojí při úzké silničce. Obec
měla a má úzké vztahy se sousední Dolní Řasnicí. Vsi mají společný hřbitov, u jehož zdi stávala dvojice
pranýřů.
S ohledem na historický vývoj zástavby v údolí potoka není v obci vytvořena náves. Centrum obce se
nachází v místě křižovatky do Bulovky nedaleko školy, pohostinství, hasičské zbrojnice, prodejny
smíšeného zboží a sportovního areálu. V době největšího rozkvětu byla občanská vybavenost obce velmi
pestrá (6 hospod, divadlo se sálem, zahradnictví u kostela). Nyní je obec nestřediskovým sídlem s
potenciálem pro bydlení. Atraktivita obce pro bydlení je dána zejména velmi dobrou dostupností města
Frýdlant, jak autobusovou, tak železniční dopravou.
Mezi zdejší zajímavosti patří zejména památkově chráněný barokní kostel sv. Heleny (původně gotický) a
jeho výklenková kaplička. Na území obce zasahuje také maloplošné chráněné území PP Hadí kopec. V
obci se nachází 6 památných stromů (Klen v Krásném Lese, Lípa u Barešů, Lípa u Čmuchálků, Lípa u
Ticháčků a Lípy na křižovatce). Z této obce pocházel Gottfried Menzel, katolický kněz a přírodovědec,
který sepsal první přírodovědecké informace o Frýdlantsku.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Krásný Les je součástí Libereckého kraje, okresu Liberec, ORP Frýdlant. Poloha Frýdlantského
výběžku je speciﬁcká svojí izolovaností. Od zbývající části Libereckého kraje a celé České republiky je
Frýdlantsko odděleno pásmem Jizerských hor. Frýdlantsko je obklopeno Spolkovou republikou Německo a
Polskem, od vnitrozemí je oblast oddělena Jizerskými horami.
Území obce patří mezi hospodářsky slabé oblasti vymezené ve Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021+
a také mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území vymezená ve Strategii regionálního rozvoje ČR
2021+.
Obec se nachází 4,7 km (7 minut jízdy autem) od města Frýdlant, centra ORP. Blízkost centra regionu
zejména s ohledem na dojížďku do zaměstnání a za občanskou vybaveností oblasti je podpořena
autobusovým i železničním spojením.

Základní charakteristika obce Krásný Les
Katastrální plocha (ha)

1347,69

Počet katastrů

1

Počet částí obce

1

Nadmořská výška (m nad mořem)

335

Struktura využití půdy v obci Krásný Les v roce 2019
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Zdroj: ČSÚ

Struktura zemědělské půdy doznala oproti roku 2014 nevýrazných změn. Stále tvoří třetinu území obce
orná půda, třetinu trvalé travní porosty a 23% území obce tvpří lesní půdy. Zastavěné plochy tvoří
pouhých 0,9% území. Jedná se o řídce osídlenou obci vekovského charakteru. Hustota zalidnění obce je
35,32 obyv./km2. Pro srovnání hustota zalidnění ČR dosahuje hodnoty 136 ob/km2.
Výše uvedené údaje značí, že se jedná z hlediska využívání krajiny pro hospodářskou činnost o krajinu
stabilní, vyváženou. Koeﬁcient ekologické stability dosahuje hodnoty 1,36.
Územní vazby:
ORP Frýdlant, okres Liberec, kraj Liberecký
Člen DSO Mikroregion Frýdlantsko, Euroregion Nisa, MAS Frýdlantsko,
Oblast cestovního ruchu: Jizerské hory a Frýdlantsko

Dostupnost úřadů

Město Vzdálenost

Pověřený obecní úřad

Frýdlant 5,4 km

Matrika F

Frýdlant 5,4 km

Stavební úřad F

Frýdlant 5,4 km

Úřad práce

Frýdlant 5,4 km

Obvodní oddělení Policie ČR

Frýdlant 5,4 km

Finanční úřad F (omezená pracovní doba: pondělí a středa) Frýdlant 5,4 km
Zdravotnické zařízení

Frýdlant 5,4 km

Státní zastupitelství, soud

Liberec 28,1 km

Krajský úřad

Liberec 28,1 km

Územní plán (dále také UP): schválen 2006, 1. změna 2012

KULTURNĚ HODNOTNÉ OBJEKTY v obci
V obci se nachází 5 objektů chráněných na úrovni státu, vedených na seznamu nemovitých památek.
Číslo rejstříku Památka
15124 / 5-4343 kostel sv. Heleny s farou
37587 / 5-4345 výklenková kaplička se sousoším Nejsvětější Trojice při čp. 248
23362 / 5-4346 boží muka
32365 / 5-4344 boží muka
29700 / 5-4347 kruciﬁx
Pramen: Národní památkový ústav (cit 9.1. 2021)
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Boží muka 23362 / 5-4346

Kaplička nejsvětější trojice

Boží muka 32365 / 5-4344

Kruciﬁx 29700 / 5-4347

Kostel sv. Heleny
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Kromě těchto objektů navrhuje UP posoudit registraci venkovských stavení s hrázděnou architekturou.
Kostel sv. Heleny, který je v majetku církve, je významnou dominantou obce s historickým významem
(první stavba v obci). Jeho současný stav vyžaduje rekonstrukci.

2. Obyvatelstvo
Obyvatelstvo
V minulosti patřila obec k prosperujícím středně velkým obcím s více než 1000 obyvateli. K poklesu počtu
obyvatel došlo zejména v důsledku poválečných změn. Celá oblast Frýdlantska byla postižena výrazným
odsunem původního německého obyvatelstva. Následné dosidlování z vnitrozemí již nebylo tak
intenzivní. Poválečné změny navíc narušily integritu tradičních vazeb v území. Na dalším úbytku obyvatel
v 50. – 80. letech se podílel také trend odchodu mladých lidí do měst.
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Krásný Les od roku 1910

Zdroj: ČSÚ

Obec Krásný les je jednou z 8 obcí v ORP s méně než 500 obyvateli. ORP zahrnuje celkem 18 obcí. K 1. 1.
2021 měla obec 481 obyvatel. V současné době v obci nedochází k významnému úbytku obyvatel. Počet
osob pobývajících v obci za účelem rekreace je územním plánem odhadován na cca 150 osob.
Vývoj počtu obyvatel obce Krásný Les v letech 2009 - 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRÁSNÝ LES

6 / 37

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel obce Krásný Les v roce 2019

Zdroj: ČSÚ

Věková pyramida v obci Krásný Les v roce 2019
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Věkové poměry v obci Krásný Les v roce 2019
Počet obyvatel v roce 2019 0-14 let (%) 65 a více let (%) Index stáří
Krásný Les

476,00

14,29%

19,33%

135,29

ORP FRÝDLANT 24 479,00

16,08%

15,96%

124,28

Okres Liberec

171 865,00

16,77%

19,89%

118,62

Liberecký kraj 443 690,00

16,30%

20,26%

124,29

ČR

15,99%

19,93%

124,65

10 692 609,00

Zdroj: ČSÚ
V současné době se v obci projevuje celorepublikový trend stárnutí populace, tedy zmenšování podílu
dětské složky a nárůst osob v poproduktivním věku. Oproti hodnotám za celé ORP má obec Krásný les
větší podíl poproduktivní složky obyvatel. Poproduktivní část populace tvoří 19% obyvatel obce (v
ČR dosahovala tato hodnota v roce 2019 20%). Podíl dětské složky obyvatel - tedy do 18 let je v
Krásném Lese 14% (v ČR dosahuje 16%).
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Krásný Les v roce 2011
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Zdroj: ČSÚ

Pramen: ČSÚ Veřejná databáze (online, 1. 5. 2016)
V populaci obce převažuje obyvatelstvo se středním vzděláním bez maturity, obyvatelstvo bez vzdělání,
nebo se základním vzděláním tvoří ⅓ obyvatel obce. Jednu třetinu obyvatel obce pak tvoří obyvatelé se
středoškolským vzděláním s maturitou a vzděláním vyšším.

Pohyb obyvatel v obci Krásný Les v roce 2019

Míra
porodnosti

Míra
úmrtnosti

Přirozený
přírůstek v
Míra
přepočtu
imigrace
na 1000
obyvatel

Krásný Les

21‰

21‰

13‰

42‰

25‰

17‰

29‰

ORP
FRÝDLANT

9‰

9‰

-2‰

31‰

30‰

1‰

-1‰

Okres
Liberec

11‰

11‰

1‰

29‰

25‰

4‰

4‰

Liberecký
kraj

11‰

11‰

0‰

29‰

26‰

3‰

3‰

ČR

10‰

10‰

0‰

29‰

25‰

4‰

4‰

Míra
emigrace

Meziroční
Saldo
změna
migrace počtu
obyvatel

Zdroj: ČSÚ
V obci Krásný Les byla v roce 2019 vyšší míra porodnosti než v Libereckém kraji i ČR. V tomto roce byl
přírůstek obyvatel narozením vyšší než úbytek obyvatel. Kladné bylo v tomto roce i saldo migrace, došlo
tedy k přibývání obyvatel stěhováním. Konkrétně se v Krásném Lese v roce 2019 narodilo 10 dětí,
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zemřeli 4 obyvatelé a 20 obyvatel se přistěhovalo a 12 se jich vystěhovalo.

Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem

10

21‰

Zemřelí celkem

4

21‰

Přirozený přírůstek

6

13‰

Přistěhovalí celkem

20

42‰

Vystěhovalí celkem

12

25‰

Saldo migrace

8

17‰

Meziroční změna počtu obyvatel 14

29‰

Spolkový život
V obci Krásný Les se rozvíjí čilý kulturně-společenský život. Obec zajišťuje následující kulturněspolečenské akce: Mikulášská besídka, Rozsvěcení vánočního stromu s betlémem, Dětský karneval,
Drakiáda, Letní kino, Setkávání seniorů s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ nebo vánoční turnaj ve stolním
tenisu. Obec také organizuje pravidelné zájezdy do divadla nejen do Liberce ale i například do Prahy. U
lípy u školy obec v průběhu roku instaluje tématickou výzdobu k ročním obdobím (zajíci, velikonoční
vajíčka, zvířátka ze dřeva, podzimní strašáky, čarodějnice apod.)
V obci působí 5 spolků. FC Krásný Les a SDH Krásný Les kromě reprezentace obce na turnajích a
soutěžích organizují tyto spolky pravidelné kulturní a společenské akce mezi které patří: Pohádkový Les,
Hasičský ples, Krásnoleský víceboj či pálení čarodějnic. Spolek DEXTEROUS reprezentuje obec
na celokrajských soutěžích v šipkách.
Škola připravuje Vánoční tvoření, vystoupení dětí ke Dni matek, Pasování na školáka.
Na území obce působí spolek SPUNT Liberec, který každý rok na Boží Hod vánoční provozuje ve
vodním mlýně živý orloj spojený s ochutnávkou domácích výrobků. V roce 2016 se ve spolupráci s
obcí Krásný Les a MAS Frýdlantsko konala ve vodním mlýně vernisáž k výstavě „Franz Clam-Gallas Pocta šlechtici ducha, muži činu“.
V neposlední řadě působí na území obce Myslivecké sdružení Krásný Les.
Venkovní společenské akce se odehrávají na fotbalovém hřišti či na obecních pozemcích. Pro akce
vyžadující zázemí je nejčastěji využíván sál pohostinství či prostory zdejší základní školy. Akce pořádané
spolkem SPUNT se odehrávají ve vodním mlýnu čp. 14.

Informace o obci
Obec publikuje aktuální informace na http://www.krasny-les.cz/. Obec je aktivní i na sociálních sících,
konkrétně
spravuje
facebookový
proﬁl
Obec
Krásný
Les
(https://www.facebook.com/Obec-Kr%C3%A1sn%C3%BD-Les-763591127044833/) Měsíčník z kapacitních
důvodů není zatím vydáván.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Obec má dobré podmínky pro zemědělské aktivity. Až do poloviny minulého století hrála významnou roli
v hospodářství obce také textilní výroba (v sousední Horní Řasnici fungovala do 50. let minulého století
výroba sypkovin). V obci je funkční lom na těžbu kamene a písku.
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Krásný Les v roce 2018

Zdroj: ČSÚ
V roce 2020 bylo v obci registrováno 103 podniků (v roce 2013 to bylo 85 podniků), z toho u 54 podniků
byla zjištěna aktivita. Téměř polovina podniků registrovaných v obci vyvíjí svou činnost v sektoru služeb,
⅓ pak v sektoru průmyslu a stavebnictví. V sektoru zemědělství a lesnictví podniká 14 % registrovaných
podniků. Konkrétní počty registrovaných podniků jsou uvedeny v tabulce níže.
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Krásný Les v roce 2020
Registrované Podniky se
podniky
zjištěnou aktivitou
Celkem

103

54

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 14

12

B-E Průmysl celkem

14

9

F Stavebnictví

23

12

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

17

5

H Doprava a skladování

3

3

I Ubytování, stravování
a pohostinství

3

1

J Informační a komunikační činnosti 1

.
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K Peněžnictví a pojišťovnictví

.

.

L Činnosti v oblasti nemovitostí

3

.

M Profesní, vědecké
a technické činnosti

6

3

N Administrativní a
podpůrné činnosti

2

1

O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení

2

1

P Vzdělávání

3

3

Q Zdravotní a sociální péče

.

.

R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti

4

2

S Ostatní činnosti

6

2

X nezařazeno

.

.

Pramen: ČSÚ VDB (cit 8. 1. 2021)
Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Krásný Les v roce 2019
Počet zaměstnanců Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

6

78,00%

10-49

malé podniky

-

-

50-249

střední podniky -

-

250 a více

velké podniky

-

-

nezjištěno

-

10

20,00%

Zdroj: ČSÚ
Na území obce se nenachází žádný střední nebo velký podnik. Většina obyvatel za prací dojíždí do
sousedních obcí anebo do Liberce.
Zemědělství
Zemědělská půda v obci zabírá značnou část území (viz. Kapitola 1). Z hlediska kvality půdy a půdních
výrobních typů patří většina půd pod typ bramborářsko-ječný (90%) a 10% území pod výrobní podtyp
bramborářsko-žitný. Území je vhodné pro pěstování obilovin, ozimné řepky, brambor a pícnin, pro chov
skotu, prasat, omezeně ovcí, chov koní (teplokrevná plemena). V obci byl vystavěn areál zemědělské
výroby v sousedství lomu. V roce 2020 bylo na území obce evidováno 14 zemědělských subjektů. Mezi
nejvýznamnější zemědělské podniky patří Farmy Frýdlant a.s.
Služby
V obci je prodejna smíšeného zboží s celotýdenním provozem a pohostinství. Za ostatními službami
dojíždějí obyvatelé do nedalekého Frýdlantu.
Problematická je dostupnost zdravotní péče v celém Frýdlantském výběžku. Nejbližší zdravotnické
zařízení se nachází ve městě Frýdlant V současné době poskytuje frýdlantská nemocnice pohotovostní
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službu. Mimo pohotovostní službu jsou k dispozici 2 mobilní ambulance s řidičem a záchranářem a 1
posádka s lékařem a je nutné využívat pohotovostní ambulanci v Krajské nemocnici Liberec. Dojezdová
vzdálenost do Liberece je cca 40 minut autem 44 minut veřejnou dopravou (vlakem, přímé spojení).
Cestovní ruch
Obcí prochází cyklotrasa č. 3059 spojující Frýdlant se státní hranicí s Polskem, trasa je vedena po místní
komunikaci mimo centrum obce, v současné době cyklisté obcí spíše projíždějí. Obcí není vedena
turistická trasa. Z hlediska cestovního ruchu by pro obec mohly být přínosem zdejší společenské akce.
Lokality Brownﬁleds
V databázi brownﬁleds spravované Libereckým krajem (www.investujpodjestedem.cz) je evidována 1
lokalita s evidenčním číslem 5102-100 a s rozlohou 1130 m2, na adrese: Krásný Les 61.

Trh práce
Vývoj počtu nezaměstnaných osob v letech 2007 až 2019
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Zdroj: ČSÚ
Z grafu je zřejmé, že od roku 2009 dochází v obci k poklesu podílu nezaměstnaných osob na celkovém
počtu obyvatel obce. Zároveň lze z následující tabulky vyčíst, že podíl počtu nezaměstnaných v obci je
sice nižší než v celém obvodu obce s rozšířenou působností, ale zároveň vyšší než jsou hodnoty tohoto
ukazatele v Libereckém kraji.
Podíl nezaměstnaných osob (v %) mezi léty 2010 - 2020
Krásný Les (okres Liberec) SO ORP Frýdlant Liberecký kraj
1. prosinec 2020 4,7

5,8

4,1

1. prosinec 2015 7,9

9

6,4

1. prosinec 2010 10,7

12

8,1

Pramen: ČSÚ VDB (cit 8.1. 2022)
Struktura zaměstnanosti
Z tabulky zachycující strukturu zaměstnanosti v obci Krásný Les je patrný výrazně vyšší podíl obyvatel
zaměstnaných v zemědělství (4,12%) oproti celorepublikovému průměru (2,74%). Výrazně vyšší jak s
celorepublikovým průměrem, tak s průměrnými hodnotami v rámci Libereckého kraje je podíl obyvatel
zaměstnaných v průmyslu a stavebnictví. Tyto údaje zcela korespondují s vzdělanostní strukturou a
podmínkami pro hospodářství v obci (poměr orné půdy a přítomnost lomu).

Struktura zaměstnanosti v obci Krásný Les podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
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Krásný Les

4,12%

47,65%

41,76%

FRÝDLANT

2,85%

43,54%

40,06%

Liberecký kraj 1,84%

38,23%

46,73%

ČR

32,23%

53,87%

2,74%

Pramen: ČSÚ

4. Infrastruktura
Základní informace o dopravní síti
Územím obce prochází železniční trať ČD č. 039 Frýdlant – Nové Město p. S. – Jindřichovice p. S.
Východním okrajem území obce prochází hlavní silniční I/13. Dále obcí procházejí silnice II/291, III/2909,
III/2911, III/2912, III/2913.
Silniční síť v obci Krásný Les

číslo silnice

kategorie
mimo zastavěné
území

kategorie
v zastavěném
území

trasa silnice

I/13

S 11,5/70

MS 14/50
funkční třída B1

Frýdlant - Habartice

II/291

S 9,5/70

„

Frýdlant - N. Město p.
S.

III/2909

S 6,5/60

MS 8/50
funkční třída B2

II/291 - Raspenava

III/2911

S 7,5/60

„

Frýdlant - Krásný les D. Řasnice

III/2912

S 6,5/50

„

Krásný Les - II/291

Pramen: UP obce
Dále je území obsluhováno místními a účelovými komunikacemi. V ÚP byly navrženy nové účelové
komunikace.

Místní Komunikace v obci Krásný Les
Místní komunikace nejdůležitější z hlediska dopravního významu
- průběžná komunikace

jižní okraj sídla, průběh cyklotrasy 3059

- torzo původní cesty podél Řasnice

v dolní části sídla

- komunikace na sídlišti

úsek škola – zastávka ČD

- komunikace mezi rodinnými domy

propojující komunikace spojující jednotlivé
ne-movitosti jižně zemědělského areálu,
východně od obecního úřadu
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Pramen: UP obce
Účelové komunikace v obci Krásný Les
Účelové komunikace nejdůležitější z hlediska dopravního významu
- torza původních polních cest

propojení polností severně a jižně od
zastavěného území

- vnitřní komunikace areálů

areál zemědělské výroby, areál kravína

- přístupové komunikace

přístupové cesty k jednotlivým
nemovitostem

Pramen: UP obce
Zvýšenou hladinu hluku v obci způsobuje provoz nákladních aut přepravujících kámen z místního
kamenolomu. Proto byla v územním plánu navržena nová místní komunikace s vyloučením nákladové
dopravy po silnici III/2911 a v zastavěném území.
Pěší doprava
Pěší trasy pro větší počet chodců se v území nevyskytují. Chodci používají pro pěší pohyb komunikace,
chodníky nebyly vybudovány. V ÚP byl navržen pěší chodník z důvodu kumulace osobní, nákladní i
autobusové dopravy.
Cyklistická doprava
Obcí prochází hojně využívaná cyklotrasa č. 3059 Zittau, Bogatynia, státní hranice, Frýdlant, Krásný Les,
Dolní a Horní Řasnice, Srbská, státní hranice, Miloszów. Probíhá převážně po místní komunikaci.
Veřejná doprava
Na území obce jsou dostupné jak autobusové, tak železniční zastávky. Ve všední dny lze využít obou
způsobů dopravy, o víkendu zajišťuje dopravní obslužnost území pouze doprava železniční. V sobotu a v
neděli po 20. hodině není zajištěno spojení s kulturním centrem oblasti.
Problémem veřejné dopravy v obci Krásný Les je souběh časů odjezdů spojů autobusové a železniční
dopravy a naopak nepokrytí některých časů (dopolední hodiny, podvečer, víkendy) spojení s městem
Frýdlant. Problematická je také návaznost spojů z Frýdlantu do Liberce.

Železniční doprava
Územím obce prochází ve směru východ – západ trať ČD č. 039 Frýdlant – Nové Město p. S. –
Jindřichovice p. S. Území obce je obslouženo ze 3 zastávek – K. Les/ Bažantnice, Krásný Les a Dolní
Řasnice. Docházková vzdálenost v celém rozsahu sídla nepřesahuje 10 minut chůze (800 m), dojížďka do
Frýdlantu v časovém intervalu 10 – 13 minut. Obyvatelé obce využívají veřejné dopravy zejména při
dojížďce do škol, nebo k lékaři. V rámci dojížďky za prací využívají obyvatelé obce zejména vlastních
dopravních prostředků, nebo ﬁremních svozů.

Autobusová doprava
Autobusové spojení s Frýdlantem zajišťuje autobusová linka č. 540 670 Frýdlant – Krásný Les – Horní
Řasnice, Srbská Autobusové zastávky jsou umístěny na 4 místech (K. Les - Bažantnice, Statek, Hasičská
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zbrojnice a U Mostu). S vazbou na zastavěná území jsou zastávky umístěny v docházkové vzdálenosti do
5 minut chůze, 400 m od zastávek.
Doprava v klidu
Parkování a odstavování vozidel je v obci provozováno v místech potřeby, celkem je v územním plánu
uvedeno 166 parkovacích stání. Nejvíce parkovacích stání je uváděno u kamenolomu, dále v objektech
občanského vybavení a bytových domů. Parkovací místa v kamenolomu nelze momentálně využít, slouží
jako odkladiště. Další potřebná parkovací místa jsou navržena dle ÚP u základní školy.
Technická infrastruktura

Vodní hospodářství
Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Bílý Potok (SK-121.10.0-BPO). Zdrojem vody pro vodovod je
Hájený potok a Smědá. Voda je upravována v úpravně vody Bílý Potok. Vodojem je umístěn v sousední
Dolní Řasnici a dále je voda vedena gravitačně potrubím na území obce. Majitelem a provozovatelem
vodovodu je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
V souvislosti s vodním hospodářstvím je třeba zmínit i plánované rozšíření povrchového dolu Turów, který
ovlivní množství podzemních vod na Frýdlantsku. Dle studie, kterou si nechala vyhotovit Frýdlantská
vodárenská společnost, a.s., budou rozšířením dolu nejvíce ovlivněny obce v těsné blízkosti povrchového
dolu (Dětřichov, Kunratice, Heřmanice, Višňová a Černousy). Leč dopad tohoto rozsáhlého zásahu do
krajiny je nutné zohlednit v dalším plánování obce Krásný Les.
Odpadní vody
V obci není kanalizační síť. V centru obce je pro 4 bytové domy a 5 RD splašková kanalizace zaústěná do
ČOV pro 80 EO, kterou vlastní a provozuje obec.
Způsob zachycování odpadních vod v obci popisuje tabulka (viz. níže). Dešťové vody jsou odváděny
pomocí struh a propustků do potoka a vsakovány do terénu.
Způsob zachycování
odpadních vod

Trvale bydlící obyvatelé

Přechodně bydlící
obyvatelé

Bezodtokové jímky a septiky

47%

50%

Septiky s přepadem do
povrchových vod

38%

25%

Septiky se vsakováním

12%

25%

Domovní mikro čistírny s
3%
odtokem do povrchových vod

0%

Pramen: Aktualizace PRVKLK 2011
Dle PRV KULK je likvidace odpadních vod navrhována výstavbou malých domovních čistíren. Dále je dle
dokumentu možné i čištění blokovými čistírnami, případně akumulování odpadních vod v bezodtokých
jímkách s následným vyvážením na nejbližší kapacitní ČOV, která je umístěna ve Frýdlantu. Způsob
odvádění dešťových vod zůstane zachován.
Energetika, spoje
Energetická zařízení slouží pro místní potřeby. V území neprobíhají dálkově nadřazené distribuční
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soustavy. Obec je zásobována elektrickou energií prostřednictvím soustavy VN 22 kV, napájené z
transformovny 110/22 Frýdlant-Větrov. Na území obce se nachází 6 trafostanic. V UP jsou navrženy dvě
nové trafostanice při místních komunikacích v místech navrhovaných zastavitelných ploch.
Kromě elektrické energie využívají obyvatelé obce vytápění a ohřevu TUV také pevných paliv.
Předpokládá se však útlum jejich využívání. V obci není zaveden rozvod plynu.
Od roku 2013 je na území Krásného lesa u hranic s obcí Dolní Řasnice instalována větrná elektrárna VTE
W1500SPG o výkonu 1,5 MW. Majitelem a provozovatelem elektrárny je soukromý subjekt Ecoenergy Krásný Les s. r. o.

Nakládání s odpady
Obec nemá vlastní zařízení likvidaci nebo ukládání odpadu. Způsob nakládání s odpady je určen obecní
vyhláškou. Odpady jsou shromažďovány do přesypných nádob a velkoobjemových kontejnerů, jejichž
odvoz je prováděn přesypovými vozy smluvních organizací. Jednotlivé odvozy odpadů trvalého a
rekreačního obyvatelstva jsou prováděny dle prohlášení a plateb ze strany obecního úřadu. Ze strany
podnikatelské sféry jsou jednotlivé odvozy prováděny dle individuálně uzavíraných smluv. Pro třídění
odpadu byla v obci zřízena 4 stanoviště s různobarevnými kontejnery. Kovy jsou shromažďovány ve
zvláštní sběrné nádobě umístěné u pohostinství Krásný Les. Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu zajišťuje obec minimálně dvakrát ročně.
Odpadní vody ze septiků a žump se odvážejí na ČOV do Frýdlantu. V obci byl zaveden systém
komunitního kompostování.
Na území obce není vymezená plocha pro legální skládku. Černé skládky jsou ve spolupráci s obcí
likvidovány.

5. Vybavenost obce
Zařízení občanské vybavenosti v obci a okolí v roce 2022
Charakteristika, popř.
nejbližší zařízení

Zařízení

Kultura

Veřejná knihovna

1

Kina (stálá, multikino)

0

Frýdlant

Divadla

0

Liberec

Muzeum, galerie

0

Frýdlant

Ostatní kulturní zařízení

1

Společenský sál vedle
pohostinství

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

0

Frýdlant

Sakrální stavba

1

Kostel sv. Heleny s farou

Hřbitov

1

Krematorium, smuteční síň

0
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Mateřská škola

1

Základní škola 1 – 5

1

Základní škola úplná

0

Frýdlant

Střední škola

0

Frýdlant

Střední umělecká škola

0

Frýdlant

VOŠ, vysoká škola

0

Liberec

Počet sociálních služeb celkem

0

• Domovy pro seniory

0

Frýdlant, Jindřichovice p.
Smrkem

• Domovy pro osoby se zdrav. postižením

0

Liberec

• Azylové domy

0

Liberec

0

Liberec

• Denní stacionáře

0

Liberec

• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

Frýdlant

• Sociální poradny

0

Frýdlant

Domy s pečovatelskou službou

0

Frýdlant, Nové Město p.
Smrkem

Koupaliště a bazény

0

Frýdlant

Hřiště

1

Tělocvičny (včetně školních)

1

Stadiony

0

Ostatní zařízení pro tělovýchovu

0

Ambulantní zařízení

0

Frýdlant

Nemocnice

0

Frýdlant

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

0

Liberec

Samost. ordinace praktického lékaře pro dospělé

0

Frýdlant

Detašovaná ordinace prakt. lékaře pro dospělé

0

Frýdlant

Zdravotnictví Samostatná ordinace dětského lékaře

0

Frýdlant

Detašovaná ordinace dětského lékaře

0

Frýdlant

Samost. nebo detašovaná ordinace stomatologa

0

Frýdlant

Samostatná nebo detašovaná ordinace gynekologa 0

Frýdlant

Zařízení lékárenské péče

0

Frýdlant

Středisko záchranné služby a rychlá zdrav. pomoc 0

Frýdlant

Školství

Sociální oblast • Chráněné bydlení

Sport

Frýdlant

Pramen: vlastní zpracování
V obci je dostupná základní občanská vybavenost. Kapacita MŠ (18 dětí) je v současné době naplněna.
Jednotřídní ZŠ a kapacitou 15 žáků zajišťuje kromě základní výuky prvňáků až třeťáků řadu dalších aktivit.
Mezi kroužky, do kterých se děti mohou zapojit, patří výuka anglického jazyka, práce na počítačích, jóga
či návštěvy dopravního hřiště ve Frýdlantu. Školu kromě dětí z obce navštěvují školáci i z Habartic,
Řasnice nebo Frýdlantu. Obec uvažuje o zřízení čtenářského klubu v místní knihovně.
Místní knihovna sídlí v budově školy, je vybavena systémem Clavius, který dovoluje komunikaci s
Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Je tedy možné prostřednictvím zdejší knihovny realizovat
výpůjčky z krajské vědecké knihovny.
Pro pořádání společenských akcí je v obci k dispozici společenský sál vedle pohostinství. S ohledem na
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kumulaci automobilů v případě konání společenských akcí je v UP navrhování zřízení parkoviště u silnice.
Sportovní akce se v obci mohou konat v areálu fotbalového hřiště, součástí školy je tělocvična. Na
fotbalovém hřišti probíhají jednou týdně tréninky místního fotbalového klubu, jednou za 14 dní se zde
konají zápasy. Hřiště je také dějištěm Krásnolesského víceboje a je využíváno také frýdlantskými
rybáři k tréninkům nebo soutěžím. UP navrhuje rozšíření sportovních ploch pro doplňující hřiště a
parkoviště pro osobní automobily.
Byty a bytová výstavba
V obci se nachází celkem 148 domů, z toho 5 domů bytových. Neobydlených domů bylo v roce 2011
evidováno 33, z toho 16 bylo využívaných k rekreaci. Více než polovina domů byla postavena před rokem
1980, po roce 2011 bylo postaveno 12 domů.
Domovní a bytový fond v obci Krásný Les dle SLDB 2011
Počet domů

148

Počet obydlených domů

115

Podíl obydlených domů

77,70%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

109

Podíl rodinných domů

73,65%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

48,55%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%
Zdroj: ČSÚ
Vývoj bytové výstavby v obci Krásný Les v období 2009 - 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet dokončených bytů

1

2

1

Počet dokončených bytů v
přepočtu na 1000 obyvatel
v kraji

3,36 2,85 2,18 2,83 1,76 1,55 1,43 1,78 1,52 2,36 1,89

Počet dokončených bytů v
přepočtu na 1000 obyvatel
v ČR

3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 2,38 2,58 2,69 3,18 3,40

0

0

2

2

0

0

0

1

Zdroj: ČSÚ
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6. Životní prostředí

Geologie, geomorfologie, nerostné suroviny
Dle geomorfologického členění patří území obce Krásný Les do České vysočiny, soustavy IV. – Sudetská
soustava, pod soustava A. – Západní Sudety, okrsku Frýdlantská pahorkatina. Frýdlantská pahorkatina je
převážně plochá s významnými stopami ledovcové modelace terénu. Členitost území je vyšší v údolích
potoka Řasnice, Lomnice a Arnoltického potoka. Z hlediska geologického je území součástí severní části
Českého masivu. V území dominují kvartérní usazeniny, nacházejí se tu však i terciérní čedičové horniny.

Přehled ložisek nerostných surovin na území obce Krásný les

číslo
ložiska

stav
využívání

Surovina

Životnsot
ložiska a
stav
využití

B-3060600

ložisko
dotěžované

výhradní

Stavební
kámen a
drcené
kamenivo

max 1 - 2
roky

Krásný Les u
Frýdlantu

D-3060601

ložisko
využívané

nevýhradní
ložisko

Stavební
kámen a
drcené
kamenivo

max. 20 let

Krásný LesRaspenava, Krásný
Les I

B-3000900

nevyužívané,
rezervní,
Štěrkopísky
plánovaná těžba

Krásný Les u
Frýdlantu-sever

9035600

dosud netěženo Štěrkopísky

Krásný Les u
Frýdlantu 2

9035700

Název Ložiska

Krásný Les u
Frýdlantu

dřívější
povrchová

prognózní zdroj Štěrkopísky

Zdroj: Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje - 2019
Poznámka k ložisku B-3000900: Jedná se o ložisko nevyužívané, rezervní, plánovaná těžba až po
konečném dotěžení ložisek Grabštějn, Hrádek nad Nisou a Chotyně 2 -Václavice.
Stavební kámen a drcené kamenivo
V obci Krásný Les se nachází výhradní a nevýhradní ložisko pro stavební kámen. Návrh aktualizace
surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2019 uvádí, že na všech těžených ložiskách stavebního
kamene v Libereckém kraji došlo k dalšímu markantnímu úbytku vytěžitelných zásob bez možnosti jejich
navýšení či rozšíření těžby v rámci DP či územního rozhodnutí (ČPHZ). Z celkových 10 využívaných
ložisek stavebního kamene v Libereckém kraji je celkem 7 ložisek před postupným ukončením těžby bez
možnosti dalšího rozvoje či rozšíření. Tato dotěžovaná ložiska zaujímají vzhledem k doposud
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vykazovaným nízkým disponibilním zásobám velmi nízkou životnost. Dokument uvádí, že výhradní ložisko
v Krásném Lese se nachází těsně před ukončením těžby. Nevýhradní ložisko Krásný Les u Frýdlantu patří
mezi 2 nejvýznamnější těžená ložiska s dlouhodobou životností zásob v kraji.
Návrh aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2019 dále uvádí, že v roce 2018 bylo
zahájeno v kamenolomu Krásný Les (resp. v pokračování nevýhradního ložiska Krásný Les) zjišťovacího
řízení k záměru „Úprava limitu těžby v části kamenolomu Krásný Les“ podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Jednalo se o navýšení roční produkce ze 100 kt na max. 220 kt. Požadavek na vyšší
roční těžbu je dán zejména poptávkou po surovině, jelikož v celé této oblasti se nenachází jiný nejbližší
náhradní zdroj kameniva (přestože kvalita tohoto kameniva vykazuje daleko horší technologické
parametry - tj. vyšší nasákavost a mrazuvzdornost). Stávající těžební limit 100 kt za rok byl již několikrát
výrazně překročený, a proto ho lze navýšit na max. limit roční produkce 220 kt pouze za předpokladu
vydání souhlasného stanoviska EIA a plnění jeho podmínek a dále, v souladu s obcí Krásný Les provádět
průběžnou bilanci frekvence nákladních aut vyjíždějících z provozovny na veřejnou komunikaci III/2911,
včetně přepravované tonáže. Tato bilance bude na základě vyžádání obce Krásný Les předložena. Návrh
aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2019 uvažuje v časovém horizontu 2020-2025 s
otvírkou ložiska Krásný Les-Raspenava s DP Krásný Les I.
Štěrkopísky
Celkem se na území Libereckého kraje nachází 8 využívaných výhradních a nevýhradních ložisek a 21
ložisek nevyužívaných. Dle Návrhu aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2019 dochází
na rezervním ložisku Krásný Les-Raspenava se stanoveným DP Krásný Les I, ke střetům zájmů a
nedořešeným majetkoprávním vztahům.

Hydrologie
Obec Krásný Les se nachází v oblasti s úhrnem ročních srážek pohybujících se v rozmezí 800 – 840 mm
za rok. Územím obce protéká říčka Řasnice se dvěma přítoky: Lomnicí a Arnoltickým potokem. Tyto vodní
toky spadají do povodí 2-04-10 Smědá. Vodní toky jsou spravovány Povodím Labe Hradec králové, závod
Jablonec nad Nisou, středisko Liberec.
Povodí Řasnice je součástí ochranného pásma vodních zdrojů (ochranné pásmo vodního toku Řasnice 2. a
3. stupně), úpravna pitné vody pro Frýdlant je umístěna za hranicemi obce. V území obce se nachází
vodní zdroj HF 10 na přítoku Arnoltického potoka, který zatím není pro Frýdlant využíván.
Řasnice protéká převážně zastavěným územím, koryto převážně v přírodním stavu, při styku s
komunikacemi upraveno navigacemi a mostky. V korytě lze také nalézt zbytky vodních děl, stupňů a
náhonů. Všechny vodní toky jsou zařazeny mezi pstruhové vody.
Vodní plochy
V území obce se nachází tři vodní nádrže a jeden rybník (vodní plochy v místě původního mlýna, rybníček
západně od hřbitova, rybníček na Arnoltickém potoce).

Záplavová území
Obec má od roku 2015 zpracovaný digitální povodňový plán, dostupný na internetových stránkách obce.
Povodně a záplavy v obci mohou nastat v závislosti na meteorologické situaci v období prosinec – duben
z důvodu tání sněhové přikrývky, častěji však dochází k slunovratním povodním. Časté bývají také
povodně a záplavy z přívalových dešťů.

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRÁSNÝ LES

22 / 37

K prevenci povodňových rizik jsou v digitálním povodňovém plánu stanoveny povodňové prohlídky, které
má provádět povodňová komise obce Krásný Les spolu se zástupcem Povodí Labe a.s. nejméně jednou
ročně. Vhodné je provádět prohlídky před obdobím jarního tání a před obdobím letních povodní. Smyslem
prohlídek je stanovit patřičná opatření k odstranění rizik při povodni.
Digitální povodňový plán vymezil objekty ohrožené při vybřežení potoka, jedná se o shluk rodinných
domů mezi 5 a 7 říčním kilometrem říčky Řasnice

Pramen: Digitální povodňový plán obce
V roce 2015 proběhlo v Krásném Lese mnoho aktivit souvisejících s prevencemi povodní a záplav. Z
diskuse "Shodně na povodně" pořádané z iniciativy obce Krásný Les a spolku Náš kraj je zřejmé že i na
území obce Krásný Les bude nutné provést opatření zmírňující dopad záplav a povodní. Bylo zjištěno, že
by bylo vhodné prohloubit koryto říčky Řasnice. Ze strany správce toku dochází čistění řečiště pouze
jednorázově, v případě odstraňování důsledků povodní. Tento přístup je považován za nedostatečný, bylo
by vhodné k údržbě toku přistupovat koncepčněji.
Riziko povodní a záplav také zvyšuje chování některých uživatelů území obce. Mezi rizikové chování patří
například sypání posekané trávy do toku říčky, nebo neudržování pozemků. Neudržované pozemky svým
zvýšením nad úroveň terénu přispívají k většímu zaplavení pozemků udržovaných. Problémem jsou také
často zasypané příkopy.
V důsledku zjištěných rizik spojených s povodněmi byla pro DSO mikroregion Frýdlantsko v roce 2015
vyhotovena "Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě
blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko". V této studii byly vymezeny záměry pro
realizaci protipovodňových opatření. Území obce Krásný Les se týkají následující opatření:
ID 008 Bulovka - Poldr na Arnoltickém potoce
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ID 065 - Krásný Les - Průleh 4 - Krásný Les
ID 095 - Raspenava - Suchá nádrž Lomnice
U záměrů ID 008 a ID 095 vydala obec souhlasné stanovisko s realizací s vyjádřením, že nechce být
investorem ani vlastníkem stavby.
Pro záměr ID 65 Průleh 4 - Krásný Les byla vyhotovena průvodní zpráva a technická zpráva. V této
dokumentaci bylo navrženo 5 objektů stavby protipovodňového opatření na říčce Řasnici. Jedná se o
stavební úpravy v intravilánu obce, které povedou ke snížení dopadu záplav.
Seznam objektů stavby ID 64
SO 01

Průleh

SO 02

Nábřežní zeď

SO 04

Terénní úpravy v nivě

SO 05

Vegetační úpravy v nivě

SO 06

Úpravy el. vedení NN

Pramen: ID 65 - Průleh 4 - Krásný Les, Průvodní zpráva k podrobnému technickému řešení stavby
Stavbu je možné ﬁnancovat z dotačních titulů MZe nebo MŽP. Do budoucna je ve studii doporučováno
řešit II. etapu protipovodňových opatření spočívajících ve zlepšení odtokových podmínek na jezu v ř. km
8,180 a v místě příčné překážky (málo kapacitního mostu a příčného náspu komunikace) v ř. km 8, 090.
Kromě výše uvedených opatření je vhodné zapojit uživatele území do údržby koryta říčky Řasnice.
Ochrana přírody a krajiny
Ovzduší
Čistotu ovzduší v obci monitoruje stanice ČHMÚ Albrechtice u Frýdlantu a Frýdlant – Údolí a stanice VÚRV
Ludvíkov p. S. Od roku 1990 se v obci zlepšuje imisní situace a imisní limity nejsou překračovány. Vliv na
kvalitu ovzduší v obci má nedaleký polský povrchový důl Turów, jak je patrné na obrázku znázorňujícím
roční koncentrace NO2 v roce 2010.
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Pramen: Geoportál Libereckého kraje (http://geoportal.kraj-lbc.cz/ovzdusi) (cit. 16. 6. 2016)
Na území obce není přítomna průmyslová výroba, která by ovzduší znečišťovala. Převládají zde
stacionární bodové zdroje lokálních topenišť. V obci se nachází střední zdroj znečištění ovzduší:
kamenolom Krásný Les – Dobet s.r.o. technologické zařízení pro výrobu drceného kameniva emise tuhých
znečišťujících látek ve výši 7,7 t/ rok.
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Pramen: Geoportál Libereckého kraje (http://geoportal.kraj-lbc.cz/ovzdusi) (cit. 16. 6. 2016)
Ochrana přírody a krajiny
V území obce vykonává státní správu na úseku ochrany přírody Obec Krásný Les, Městský úřad Frýdlant a
Krajský úřad Liberec, pravomoc dozorčí činnosti má Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastní
inspektorát Liberec.

Pramen: Geoportal Libereckého kraje (online, 23. 5. 2016)
Na území obce zasahuje území přírodního parku Peklo (zřízen v roce 1997), jehož součástí je i Přírodní
památka Hadí kopec (vyhlášena v roce 2002). Dále se na území obce nachází 5 památných stromů.

Seznam památných stromů v obci Krásný Les
Číslo

Název

101943

Klen v Krásném Lese

101944

Lípa u Barešů

101945

Lípa v Krásném Lese (u Čmuchálků)

101946

Lípa v Krásném Lese (u Ticháčků)

101947

Lípy na křižovatce

Pramen: AOPK ČR (online, 26. 5. 2016)
Územní systém ekologické stability v obci Krásný Les
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Pramen: Geoportál Libereckého kraje
Územím obce prochází nadregionální biokoridor v údolí Arnoltického potoka a regionální biogoridor na
Lomnickém potoku. Dále se zde vyskytují lokální biocentra a biokoridory (viz. obrázek "Územní systém
ekologické stability v obci Krásný Les")

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec je vedena devítičlenným zastupitelstvem a starostkou. Zastupitelstvo zřizuje kontrolní a ﬁnanční
výbor, sbor pro občanské záležitosti (sociální výbor) a povodňovou komisi. Dále je v obci zřízen Sbor pro
občanské záležitosti.
Obec je zřizovatelem mateřské a základní školy.
Úřední hodiny obecního úřadu jsou stanoveny na pondělí a středu. Aktuální informace jsou zveřejňovány
na internetových stránkách www.krasny-les.cz. Další informace o dění v obci lze také najít na facebooku.
Hospodaření a majetek obce
Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRÁSNÝ LES

27 / 37

Zdroj: ČSÚ
Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Krásný Les v letech 2009 - 2019 (v tis. Kč)
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Zdroj: ČSÚ

Obec má zkušenosti s čerpáním nenárokových dotací na projekty.
Přehled realizovaných projektů v letech 2017 - 2022
Název akce

Způsob ﬁnancování Rok

Okna a dveře na požární zbrojnici

Dotace KULK

2016

Oprava střechy na ZŠ a MŠ

Dotace KULK

2017

Hřiště pro aktivní odpočinek ( u fotbalového hřiště)

Dotace MMR

2017

Výměna oken a dveří na kulturním domě a pohostinství vlastní zdroje

2017

Zateplení kabina - Fotbalové hřiště

vlastní zdroje

2017

Výměna oken a dveří na ZŠ a MŠ Krásný Les

Dotace KULK

2018

Oprava místní komunikace 8c

Dotace MMR

2019

Dopravní automobil pro JPO

Dotace MV a KULK

2019

Rekonstrukce sálu - kulturní dům

vlastní zdroje

2019

Umývárna MŠ

vlastní zdroje

2019
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Rekonstrukce zdroje tepla v ZŠ a MŠ

dotace MF a KULK

2020

Zavlažování fotbalového hřiště

vlastní zdroje

2020

Rekonstrukce kuchyně + nákup zařízení ZŠ a MŠ

EU

2021

Rekonstrukce chodby v pohostinství

vlastní zdroje

2021

Dovybavení JPO - ochranné prostředky

Dotace KULK

2021

ošetření památných lip na křižovatce

vlastní zdroje

2021

Multifunkční hřiště u školy

Dotace MMR

2022

Rekonstrukce budovy č.p. 257

vlastní zdroje

2022

V současné době probíhá rekonstrukce objektu č.p. 257, do které bude, z kapacitních důvodů, přemístěn
obecní úřad. Přemístěním obecního úřadu do větší budovy obec získá prostory jako je velká obřadní síň,
zaměstnanci získají vyhovující prostory - šatny atd. dále prostory pro případné opravy strojů, nebo pro
výrobu výzdoby pro veřejné prostranství. v neposlední řadě mohou být ostatní místnosti využity k
setkávání občanů, k různým akcím a také dětský koutek.
Obec vlastní 2 stavební parcely. Mezi další majetek patří budova školy, obecního úřadu, objekt
pohostinství, mysliveckou boudu. Většina budov v majetku obce vyžaduje rekonstrukci.
Bezpečnost
Rizika živelních pohrom
Největším živelním rizikem v regionu Frýdlantsko, jsou povodně vznikající z přívalových dešťů. Obec má
od roku 2015 zpracovaný povodňový plán dostupný na internetových stránkách obce. "Pokud dojde na
území obce Krásný Les k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
přejímá řízení ochrany před povodněmi starosta obce Krásný Les, případně ve spolupráci se starostou
zřízeným krizovým štábem obce. Povodňovou ochranu na území obce Krásný Les bude řídit povodňová
komise obce Krásný Les, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Frýdlant." (Povodňový
plán obce, http://www.edpp.cz/krl_organizace-povodnove-sluzby/). Povinnosti jednotlivých orgánů jsou
stanoveny v povodňovém plánu obce.
"Obec provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a
vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR - GŘ HZS. Varovné signály z JSVV
(CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího
systému. Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen
starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny
fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní" (Povodňový plán obce,
http://www.edpp.cz/krl_organizace-povodnove-sluzby/). Pokyny pro činnost obyvatelstva při povodni jsou
popsány v povodňovém plánu obce.
Kriminalita v obci
Ve srovnání s ostatními obcemi Frýdlantského výběžku je míra kriminality na únosné úrovni. Dle
přiloženého obrázku znázorňujícího index kriminality lze tuto průměrnou úroveň potvrdit. Obec Krásný
Les spadá pod obvodní oddělení Policie ČR Frýdlant. V samotné obci je počet trestných činů a přestupků
za rok nízký: jeden přestupek za dva roky. Řešení přestupků a trestných činů je na základě smlouvy
delegováno na Obvodní oddělení Policie ČR Frýdlant.
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Pramen: Mapa Kriminality http://www.mapakriminality.cz/
Oproti ostatním obcím Frýdlantska se v obci nevyskytují vyloučené lokality. Drogová problematika se
týká i obce Krásný Les, na území obce se lze setkat s dealery drog (zejména z Polska), v minulosti byla na
území obce pěstírna konopí.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
Silné stránky
Pospolitost
Produkce stavebních materiálů v místním lomu
výhoda místních zdrojů pro občany i obec
Dostupnost základních služeb
základní služby dostupné v obci, nebo v 5,4 km vzdáleném Frýdlantu
Nižší podíl nezaměstnaných osob
Ve srovnání s hodnotami pro Frýdlanstký výběžek. Pozitivní dopad na klima v obci, nižší
pravděpodobnost sociálně patologických jevů.
Snadná dostupnost do spádového města
Připojení na vodovod
je připojeno 93 % obyvatel obce
Vybavení pro třídění odpadů
Obec disponuje sběrnými místy pro tříděný odpad
MŠ a ZŠ v obci, knihovna
Zázemí pro sportovní a kulturní akce
Kvalita vody
Dobré životní prostředí
Dostatek zeleně
Blízkost centra regionu - města Frýdlant
Tato výhodná poloha znamená pro obyvatele obce snazší přístup k službám, lepší dostupnost
pracovních příležitostí. Pro obec je příslibem nárůstu počtu obyvatel.
Blízkost Německa a Polska
Blízkost sousedních států může být příležitostí pro přeshraniční spolupráci, čerpání dotací,
vzájemné kontakty, pracovní příležitosti, služby, nákupy. Zejména vzájemné kontakty a pracovní
příležitosti mohou být limitovány znalostí cizích jazyků.
Čilý společenský život
Obec spolu s místními spolky pořádá v průběhu roku mnoho společenských akcí, které upevňují
dobré vztahy a zájem lidí o obecní život. Mohou podpořit i cestovní ruch.
Stabilní krajina dle koeﬁcientu ekologické stability
Hodnotné prostředí pro zdravý život
Stabilní počet obyvatel
Od roku 1980 se počet obyvatel drží na stejné úrovni
Pracovní příležitosti v obci
Kamenolom, orná půda

Slabé stránky
Zvýšená míra kriminality - dealeři drog z Polska
Občasné znečištění ovzduší z lokálních topenišť
Problematická návaznost spojů Frýdlant - Liberec
Nedostatečná četnost spojů dopoledne a v podvečerních hodinách a o víkendu
Zvýšená hustota dopravy v důsledku dopravy stavebních materiálů z místního lomu
Nedostatek parkovacích míst
Problematická dostupnost zdravotní péče v celém regionu
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Zvýšené riziko povodní a záplav
Vysoký podíl vyjížďky za prací
Poloha ve Frýdlantském výběžku
Okrajovost území v rámci ČR znamená zvýšené nároky na zajištění běžného života. V popřípadě
jazykové nároky, např. v případě potřeby zaměstnání v blízkém příhraničí. Dlouhodobým
problémem regionu je vysoká nezaměstnanost.
Blízkost centra ORP - města Frýdlant
Blízkost centra ORP také znamená, že některé služby nejsou zřizovány v obci, ale musí se za nimi
dojíždět do města Frýdlantu
zvýšený podíl obyvatel 65+
19% obyvatel obce je v seniorním věku

Příležitosti
Nárůst počtu obyvatel
Díky blízkosti centra regionu by se obec mohla stát obytným zázemím Frýdlantu
Rozšíření vodovodní sítě
Rozvoj a spolupráce s okolními obcemi
Rozvoj a splupráce s MASiF

Hrozby
Nedostatek vody v důsledku globálních změn klimatu
Nárůst drogové problematiky
Neřešení problematiky nepřizpůsobivých občanů
Rozšiřování hnědouhelného dolu Turow
Může se projevit také úbytkem spodní vody.
Povodně a záplavy
Snížení kvality životního prostředí vlivem těžby stavebního materiálu
Úbytek aktivních obyvatel, odchod za prací
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Krásný Les – obec s rozvinutou infrastrukturou pro klidný s pokojený život, bohatý na kulturní a
společenské události, v zázemí centra Frýdlantského výběžku.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „1) Udržovaná obec”
Cíl je zaměřen zejména na údržbu obecního majetku a veřejných prostranství. Postupnými úpravami bude
dosaženo snížení energetické náročnosti budov. Bude také zajištěn provoz budov dle současných hygienických
a legislativních nároků. Úpravy budou prováděny také s ohledem na potřeby bezpečnosti provozu a
bezbariérovosti. Prioritně bude rekonstruována budova školy.
Opatření: „1.1. Péče o obecní majetek”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

„Zlepšení technických vlastností školní budovy - sanace budovy”

2021 - 2026

5000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce budovy obecního úřadu”

2022 - 2023

2500

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

100

Vlastní +
externí

Opatření: „1.2. Péče o veřejná prostranství”

„Péče o památné stromy”

Od - do

Odpovědnost

2022 - 2023

Bude probíhat v několika etapách po dobu několika let, uváděné náklady se týkají první etapy

Cíl: „2) Kvalitní dopravní infrastruktura”
Kvalitní dopravní infrastruktura je jednou z hlavních podmínek úspěšného rozvoje obce. V kompetencích obce
je zejména péče o místní komunikace. Úprava místních komunikací spolu s údržbou zastávek veřejné dopravy
přispějí jak ke zlepšení vzhledu obce, tak k zefektivnění dopravy. S ohledem na větší bezpečnost a plynulost
provozu bude také navýšen počet parkovacích míst v obci.
Opatření: „2.1. Kvalitní cesta domů”

„Oprava povrchu místních komunikací – II. etapa”

Od - do

2022 - 2025

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

2000

Vlastní +
externí

Cíl: „3) Bezpečná obec”
Zajištění bezpečnosti zahrnuje řešení nejen krizových situací v oblasti záchranného systému, ale i zajištění
základních přírodních zdrojů pro obyvatele obce, zejména hospodaření s vodou. Hospodaření s vodou je v
současné době velkým tématem. Obec by ráda podpořila dostupnost pitné vody pro každého i v stále
častějších obdobích sucha. Zároveň však s ohledem na časté výkyvy počasí je nutné předcházet škodám
vzniklých při záplavách, proto je naplánována realizace protipovodňových opatření.
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Opatření: „3.1. Prevence rizik spojených s povodněmi, záplavami”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Externí
„I. etapa protipovodňových opatření - Průleh”
Dle projektové dokumentace "Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě
blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko".
Opatření: „3.2. Prevence rizik spojených se suchem”

„Rozšíření vodovodní sítě v obci”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

-

Zdroj
ﬁnancování

Externí

Cíl: „4) Kvalitní vzdělávání a společenský život v obci”
Pestrá nabídka volnočasových aktivit a čilý společenský život přispívá k atraktivitě obce pro bydlení, ale také k
prevenci kriminality. Krásný Les v současné době nabízí širokou škálu kulturních a sportovních aktivit. Je proto
žádoucí tuto úroveň udržet a dále zlepšovat. Zájmem obce je podniknout kroky nejen k zachování vzdělávání
pro předškolní děti a žáky I. stupně, ale také zlepšovat podmínky pro jejich vyučování. Kromě nabídky
vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti, chce obec nabídnout podmínky pro seberealizaci i pro mládež,
ale i další věkové kategorie, například seniory.
Opatření: „4.1. Zázemí pro kulturní a společenský život”

„Podpora činnosti obecní knihovny”
Opatření: „4.2. Zázemí pro sportovní aktivity”

„Rekonstrukce školního sportoviště”
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Od - do

Odpovědnost

Od - do

2022 - 2023

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

50

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

1000

Vlastní +
externí
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Zásobník aktivit
„Parkoviště u společenského sálu”
Kromě drenáže a zámkové dlažby bude upraveno také zázemí pro tříděný odpad.

0

„Řešení parkování u školy”

-

0

„Posezení podél cyklotrasy”

-

0

2022 - 2024

0

„Zázemí pro tříděný odpad”
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B.3 Podpora realizace programu
Způsob ﬁnancování
V Programu rozvoje obce Krásný Les jsou deﬁnovány základní priority rozvoje obce pro následující období
2022 - 2026. Jejich realizace je závislá na ﬁnančních zdrojích obce. Počítá se s využitím zejména Fondů
Evropské unie v programovém období 2021 - 2027, dále s ﬁnančními zdroji ze státního rozpočtu,
krajského rozpočtu a rozpočtu obce.
V průběhu realizace PRO bude docházet k zpřesňování informací o ﬁnančních možnostech realizace
jednotlivých aktivit, které budou součástí Akčního plánu.
Způsob naplňování a vyhodnocování
V Programu rozvoje obce Krásný Les jsou stanoveny programové cíle a aktivity. Jednotlivé aktivity budou
realizovány prostřednictvím konkrétních projektů. Průběh realizace bude sledován a vyhodnocován.
Každoročně bude vyhodnocen Akční plán obce. Je potřeba shromažďovat připomínky a podněty k realizaci
jednotlivých aktivit.

Způsob aktualizace
Aby Program rozvoje obce Krásný Les plnil svoji funkci, je potřeba jej udržovat živým dokumentem. Pro
snadnou aktualizaci PRO byla vybrána aplikace OBCE PRO. Dílčí revize dokumentu budou probíhat v
případě potřeby, minimálně však jednou za rok. Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději
poslední rok před skončením jeho platnosti.
Dílčí změny dokumentu budou zaznamenány přímo do dokumentu s označením data změny. Aktualizaci
dokumentu bude provádět starosta nebo jím pověřená osoba. Aktualizace PRO a jeho změny budou
schváleny zastupitelstvem obce Krásný Les souběžně se schvalováním ročního rozpočtu.
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