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A. CHARAKTERISTIKA OBCE
1. POLOHA OBCE, ŠIRŠÍ VZTAHY
Území Krásna se nachází v nadmo ské výšce 640 - 730 m a spadá do geologického celku
Krušnohorské oblasti moldanubika eského masívu. Tvo í mladší sérii tzv. Slavkovské rulové kry
(biotiticko-dvojslídné ruly, migmatické a biotitické žulorudy, tzv. slavkovské ortoruly. Kvarterní
akumulace je celkem nepatrná, na území se uplat ují zejména m lké pokryvy svahových hlín. Z
hlediska hydrogeologického území náleží k tzv. krušnohorské z ídelní oblasti s mladým
vulkanismem a soust ed nými výrony juvenilního CO2.
Krásno leží na okraji CHKO Slavkovský les a celý katastr obce se nalézá uvnit chrán ného
ložiskového území Sn-W rudy a živcové suroviny.
V intravilánu obce se nachází souvislá plocha vzrostlé a ke ovité zelen . Zelené pásy zelen
ohrani ují obec a probíhají podél hranice intravilánu.
D lní innost, která probíhala v t sné blízkosti Krásna m la negativní dopady na životní
prost edí. V sou asné dob je t žba cínowolframové rudy zastavena a probíhá již pouze t žba
živcových surovin.
Dopravní systém Krásna tvo í komunikace II. t . . 209 z Lokte nad Oh í a Horního Slavkova s
odbo nou komunikací III.t . .2091 do Háj a Milešova a dále po k ižovatku se silnicí I. t . . 20
(Karlovy Vary/Plze ) a s napojením na silnici II. t . . 208 z isté (k ižovatka se silnicí II. t . 210
– Sokolov/Podstrání/Prameny/Teplá) do Be ova nad Teplou (k ižovatka se silnicí I. t . . 20 –
Karlovy Vary/Plze ), s odbo nou komunikací III. t . . 2081 do Dolní Hluboké. Na tento páte ní
dopravní systém navazuje sí místních a ú elových komunikací.
V Krásn a jeho okolí se nachází n kolik historických staveb, které jsou evidovány v Úst edním
seznamu kulturních památek R.
Vzhledem k tomu, že Krásno nepostihla výstavba panelových a bytových dom lze konstatovat,
že m sto nemá výraznou architektonickou nebo estetickou závadu. Jedná se proto pouze o
neudržované ve ejné plochy, event. plochy po demolicích dom . Z charakteru zástavby se
vymyká pouze sídlišt 11-ti okalových dom , samoobsluha na nám stí a lehká výroba u vjezdu
do obce od H. Slavkova. Celkov jde o pom rn zachovalou zástavbu v nízké výškové hladin ,
kterou lze novou výstavbou pom rn dob e zhodnotit v esteticky p sobící malé m sto.
V roce 2003 bylo v obci navrženo vyhlášení památková zóny, k vyhlášení však nedošlo.
2. HISTORIE
Skute ná doba založení obce a osídlení kopc kolem bájemi op edené hory Krudum není
známa. Pouze z nep ímých d kaz , jakým je nap íklad zpráva arabského kupce Ibrahima ibn
Jákoba, m žeme usuzovat, že již v pr b hu desátého století (zpráva se datuje do roku 965) byla
tato oblast osídlena a probíhala zde intenzivní t žební innost.
Obec vznikla v míst p vodní hornické osady Drei Linden.
První zmínkou o Krásnu je kronika anglického kroniká e Bartholomea Angelica z roku 1241, kde
autor pochvaln zmi uje kvalitu eských rýžoviš v Krásn a Krupce, která byla údajn odkryta
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anglickými prospektory. I když jde o údaj historicky nepodložený (vychází z toho, že až do
exploatace t žby na Huberu byla nejv tší dobývaná sv tová ložiska v anglickém Cornwallu),
avšak vznik je datován po roce 1341 za Boreš z Rýzmburka v souvislosti s t žbou cínu.
V roce 1355 bylo Krásno povýšeno na m ste ko a byly mu ud leny horní svobody a práva pro
doly a rýžovišt cínu.
Za Pluh (p ípadn Pflug ) z Rabštejna v roce 1529 se stalo horním m stem, zatím stále ješt
poddanským. Stejn jako v Horním Slavkov se v Krásn nacházely p ední cínové doly v Evrop .
V roce 1547 byly Rabštejn m cínové doly zkonfiskovány za jejich odboj.
Král Ferdinand I. povýšil majestátem 1. zá í 1547 m sto na královské a horní m sto a zárove
mu ud lil m stský znak.
Již koncem 16. století m sto zažívá první pokles produkce cínu a p estože zaznamenala ješt
n kolik vzr st , nastává v 19. století úpadek cína ství a rozvoj výroby porcelánu.
V roce 1848 p i požáru m sta sho ely s v tšinou m sta i veškeré památky, v etn kostela Sv.
Kate iny.
Po roce 1945, po odsunu n meckého obyvatelstva, nástupu komunismu a do asném uzav ení
Slavkovského lesa kv li z ízení vojenského prostoru p išla další devastace obce. Po et obyvatel
poklesl na tvrtinu a po et dom na t etinu p edvále ného stavu.
Ve 20. století se zde t žily krom cínových i wolframové a uranové rudy a živce.
V r.1848 Krásno vyho elo, menší zbytky jsou zachovány pouze v dolní ásti obce - uprost ed
obce p i silnici, na h bitov zrušeném v r.1918, kostel a na proti n mu radnice. Koncem 18.století
se v Krásn rozší ilo zpracování ov í vlny, p edení bavlny a soukenictví. V 19. století zde byla
založena i porcelánka, jejíž d dictvo se organizovalo od roku 1886. Dopl kem obživy velké ásti
obyvatel bylo zem d lství a chov dobytka.
Památky:
Krásno:
Budova radnice - p.1
Portál m š anského domu - p.11
M stský d m - p.307
Zvonice na bývalém h bitov
Troii ní sloup - nám stí Svaté Trojice
Hrázd ný d m – . ev. 2
Hrázd ný d m – . ev. 3
Fara s hospodá skou budovou a sochou sv. Jana Nepomuckého
Smír í k íž
Rudný d l Vilém
Okolí Krásna:
Krásenská rozhledna
Kaple na návsi osady Dolní Hluboká
Dlouhá stoka
Areál dolu Jeroným
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3. DEMOGRAFIE
P i celostátním s ítání po tu obyvatel 3.b ezna 1991 m la obec Krásno 557 stálých obyvatel, z
toho 277 žen. P i s ítání obyvatel 1.b ezna 2001 v Krásnu žilo 652 obyvatel, z toho 321 žen.
K 1.1.2007 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 708 obyvatel, z toho 353 žen.
1991
Po et
%
120
21,5%

Skladba
d ti 0-14 let
produktivní v k

334

poproduktivní v k

103

CELKEM

557

60,0%
18,5%
100,0%

2001
Po et
114
438
100
652

2007
Po et
%

%

17,5%
67,2%
15,3%
100,0%

97
484
127
708

13,7%
68,4%
17,9%
100,0%

Nár st pr m rného v ku obyvatel obce (35,8 roku v roce 1991 a 38,3 v roce 2007) je ovlivn n
nár stem po tu obyvatel v d chodovém v ku a poklesem porodnosti a p edstavuje jednu z
v kov pr m rných obcí okresu.
V 80. letech se stabilizoval po et obyvatel obce a po osamostatn ní obce po roce 1990 za al
po et obyvatel postupn stoupat.
rok
po et
obyvatel

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2007
6155 5630 4119 1234 1106

784

552

557

652

708

Obdobný trend nastává i v po tu obydlených dom :
rok
po et dom

1930 1950 1970 1991 2001 2007
823
509 191
161
175
184

4. BYDLENÍ, BYTOVÝ FOND, NÁVRHOVÁ VELIKOST OBCE
V sou asné dob má obec 708 obyvatel a p edstavuje nest ediskové sídlo trvalého významu ve
spádovém území pov eného m stského ú adu v Horním Slavkov p i severozápadní hranici
CHKO Slavkovský les a východní hranici okresu Sokolov. V ešeném intravilánu obce je v
sou asné dob 184 dom a 216 domácností. Ve velké v tšin jde o izolované rodinné domy,
eventueln malé bytové domy v soukromém vlastnictví ob an nebo ve vlastnictví obce.
Dle SÚP zpracovaného KPÚ M. Lázn z r. 1963 byla sm rná velikost obce stanovena na 1.100
obyvatel.
Urbanistická studie z r.1992 navrhovala do ešeného území celkem 61 RD (z toho 8
dvougenera ních) tj. 69 b.j. a 276 obyvatel.
Jako rezervní plochy pro další rozvoj byly ponechány plochy pro cca 30 izolovaných RD (z toho 1
dvougener.). Tím byl ur en výhled rozvoje Krásna byl 243 domy, 300 byt a 1.035 obyvatel, ímž
by se p ibližn naplnily prognózy SÚP. Urbanistická studie nepo ítala s další výstavbou byt
v bytových domech.
Bez ohledu na studii prob hla výstavba 24 obecních byt – 16 v budovách bývalé školy, 6
v p dních prostorách a jeden z bývalého nebytového prostoru. P ipraven je projekt na výstavbu
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dalších t í byt v p dních prostorách.
V sou asné dob eviduje obecní ú ad 46 žádostí o byt a 29 žádostí o prodej stavební parcely
na výstavbu rodinného domu.
Obec zpracovává Územní plán, v sou asné dob je schválen koncept v etn souborného
stanoviska a je zpracováván návrh. Lze p edpokládat schválení ÚP ješt v roce 2007.
5. VÝROBA
5.1. VÝROBA PR MYSLOVÁ, DROBNÁ, SLUŽBY
V tšími podniky na území obce Krásno jsou:
• NADE, s.r.o.
• Ron ka, s.r.o.
• TORF ZIEGLER k.s.
• Ludmila Jílková – Torf
• KMK GRANIT, a.s.
• Sitform, k.s.
• Bohumil Zeman – EKOSTAV
Dále na území obce vyvíjejí svou innost drobné podnikatelské aktivity nap .:
• v oblasti pohostinství – Josef Havel a Helmut Knaf
• v oblasti technických služeb – František Bej ek – VPP, Miloslava Podhradská "U Karkulky"
• v oblasti ubytování – Kate ina Svejkovská Pension Katka,
• v oblasti obchodu – Lenka ejková, Emílie Jungová
• v technických oblastech – Oto Wied - Elektro,
• drobnou výrobu provozují – Milan Male ík, Zuzana Urbánková,
• autodoprava – Petr Pöselt
a mnoho dalších.
5.2. VÝROBA ZEM D LSKÁ

Na jihu území obce se nachází hospodá ský areál d íve Státních statk H.Slavkov, poté
Agrokombinátu Prameny - provoz Krásno. Areál p edstavoval stáje pro 200 dojnic v etn dojírny a
technického zázemí. Dnes v areálu sídlí firmy NADE, s.r.o. a Ron ka, s.r.o. Firma Nade udržuje
zem d lskou výrobu, hospoda í na v tšin zem d lských pozemk v etn Dolní Hluboké.

6. TECHNICKÉ VYBAVENI
6.1. DOPRAVA
Dopravní systém Krásna tvo í komunikace II. t . . 209 z Lokte nad Oh í a Horního Slavkova s
odbo nou komunikací III.t . .2091 do Háj a Milešova a dále po k ižovatku se silnicí I. t . . 20
(Karlovy Vary/Plze ) a s napojením na silnici II. t . . 208 z isté (k ižovatka se silnicí II. t . 210
– Sokolov/Podstrání/Prameny/Teplá) do Be ova nad Teplou (k ižovatka se silnicí I. t . . 20 –
Karlovy Vary/Plze ), s odbo nou komunikací III. t . . 2081 do Dolní Hluboké. Na tento páte ní
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dopravní systém navazuje sí místních a ú elových komunikací. V rámci komplexních
pozemkových úprav obec usiluje o obnovení n kterých historických cest.
Sou ástí dopravní sít jsou zna ené turistické a cykloturistické stezky.
Na území obce nejsou zásadn vy ešena parkovací místa, menší plochy pro parkování jsou na
obou nám stích, menší parkovišt bylo vybudováno na za átku komunikace Na Pile. K parkování
osobních automobil jsou využívány krajnice komunikací.
V sou asné dob nejsou vzhledem k charakteru zástavby na území obce adové ani hromadné
garáže.
6.2. INŽENÝRSKÉ SÍT
V obci byl v roce 1995 kolaudován místní zdroj pitné vody - úpravna d lních vod v etn
vodojemu, p ívodu do obce a propojení do systému Horního Slavkova, kam se p epouští p ebytky
pitné vody. Do systému je napojen zdroj v Lesní ulici. Dolní Hluboká je zásobována taktéž
z vlastního zdroje, Háje jsou p ipojeny na vodovodní systém z Horního Slavkova.
Obec je v sou asné dob centráln odkanalizována, pouze ást dom využívá domovní žumpy a
septiky s p epadem do vodote e - stoky, p ípadn malé domovní istírny. Dolní Hluboká a Háje
odkanalizovány nejsou.
Obec byla v roce 1995 pln plynofikována nákladem 11 mil. K .
Nová výstavba si pravd podobn vyžádá realizaci nové trafostanice a p eložky vedení 22kV.
6.3. ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Komunální odpad z obce je v sou asné dob odvážen centráln Technickými službami Horní
Slavkov na skládku u B ezové u Sokolova. Sb r t íd ného odpadu je zabezpe en prost ednictvím
sb rných nádob na dvou stanovištích, odvoz zabezpe uje firma Resur. Objemný a nebezpe ný
odpad je zajišt n prost ednictvím pravidelných svozových dn firmou Miloslava Podhradská "U
Karkulky".
7. OB ANSKÉ VYBAVENÍ
V zastav ném území obce je umíst n široký rozsah obecní základní vybavenosti, zajiš ující
základní pobytový komfort v území:
• obecní ú ad
• MŠ pro 30 d tí
• kostel sv. Kate iny - farnost Loket n.Oh í
• fara
• pošta
• požární zbrojnice
• kulturní d m s víceú elovým sálem pro 200 lidí
• 3 hospody
• koloniál
Ostatní prodejny, provozovny a služby jsou zajiš ovány v soukromých RD podél pr jezdné
komunikace. V obci není škola a d ti v sou asné dob dojíždí p evážn do Horního Slavkova.
V obci bylo otev eno hornické muzeum jako pobo ka Krajského muzea v jednom z památkov
chrán ných objekt – Rudném dole Vilém.
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8. REKREACE
V obci je travnaté fotbalové h išt a antukové h išt na malou kopanou v areálu TJ Baník Krásno.
V obci bylo vybudováno d tské h išt . V centrální poloze jsou v místech proluk par íky: p.p. .
248, 183. Obec ve svém katastru má neoficiální koupališt . Zde je také umíst né tábo išt
sdružení Junák Kynšperk nad Oh í. V sou asné dob je v obci minimální ubytovací kapacita (a i
ta slouží pro ubytování dlouhodob jší) a naprosto zde chybí provoz ve ejného stravování. Obec
má zajímavá turistická místa v bezprost ední vazb na zastav né území - vyhlídková v ž na
Krásenském vrchu a obnovená Dlouhá stoka, barokní kaple v Dolní Hluboké. Obec je napojena
na sí turistických zna ených cest CHKO Slavkovského lesa a cykloturistické trasy.
9. SPOLKOVÁ INNOST
9.1. KULTURA
Z popudu Hartwiga Rupperta byl v obci založen spolek Rozhled – sdružení pro rozvoj Krásna a
okolí. Ten se snaží o obnovu kostela Sv. Kate iny – k výro í založení vydal knihu Nezlomený
kostel, pracuje na p ekladu n mecky psané kroniky, ve spolupráci s dalšími po ádá Dny d tí,
sportovní turnaje. Po ádá koncerty rozli ných žánr – rockové, váno ní, varhaní – podílí se na
koncertech v rámci Festivalu uprost ed Evropy.
V obci pracuje již více jak 20 let tane ní soubor "Máj", který po ádá každoro ní májové slavnosti
„Staro eské máje“.
9.2. SPORT
Na sportovní innosti se podílí p evážn ob anská sdružení TJ Baník Krásno a FC Divo ák
Krásno, ale i další neformální sdružení (malá kopaná, šipky). Do sportovní innosti se zapojuje i
Rozhled. TJ Baník je vlastníkem sportovního areálu Krásno, v sou asné dob hrají mistrovské
sout že dv družstva dosp lých, družstvo žák a dorostu ve fotbale, družstvo dosp lých ve
futsalu. Další družstva hrají sout žní šipky, funguje i cvi ení v aerobiku. Nejv tší sportovní akcí je
letní turnaj v malém fotbale, po ádány jsou i další turnaje v ping-pongu, ve fotbale, atd.
V obci má sídlo i klub Alternátor Krásno, hrající podnikovou ligu Karlovarského kraje v malém
fotbale.
9.3. OSTATNÍ
V obci pracuje Sbor dobrovolných hasi
a dv myslivecká sdružení. K 600. výro í hornické
innosti byl založen Spolek horník "BARBORA" Krásno, který má v obci sídlo. Obec má
založenu obecní kroniku, zápisy z let 1995 – 2006 v sou asné dob zpracovává Ing. Pribol. V
obci jsou pravideln po ádány spole né zábavné akce – tane ní zábavy, maškarní bál pro d ti,
oslavy dne d tí. Na místní fa e pracuje d tské a mládežnické centrum Spole enství (Jan 10).
10. MÍSTA ST ET
Nejvážn jším místem st et celého k.ú. Krásno je bývalá po n kolik staletí trvající hlubinná
t žba rud barevných kov a uranových rud. Na katastru obce byly otev eny cca 3 uranové
šachty, t žba byla ukon ena již v 50.letech. Rudné doly P íbram ukon ily svojí innost v r.1991.
Chrán né ložiskové území pro Sn-W rudy a živcovou surovinu bylo v katastru ponecháno.
Vážným regula ním prvkem pro území je rozsáhlé poddolování nejbližšího okolí obce i dosud
patrné odvalové haldy hlušiny z hlubinné t žby. Celé území leží ve 3.stupni radonového rizika.
V sou asné dob je v provozu živcový lom, provozovaný KMK Granit, a.s.
B. ÚZEMN PLÁNOVACÍ PODKLADY, ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Obec Krásno je spádovou obcí pro osady Dolní Hluboká a Háje, ve kterých se trvalé osídlení
mísí s objekty k rekrea ním ú el m.
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Pro obec Krásno byl zpracován SÚP v roce 1963, zpracovatel KPÚ M.Lázn , který byl schválen
Radou ONV v Sokolov 30.8.1963. V SÚP nebyl p edpokládán podstatný vzr st obce, ale
p edevším nahrazení dožívajícího bytového fondu novým, dopln ní ob anské vybavenosti a
rekonstrukce chátrajícího centra. Sm rná velikost obce byla stanovena na 1100 obyvatel.
Zam stnanost v obci m ly zajiš ovat hlavn dva závody - Rudné doly P íbram a Státní statky
Horní Slavkov.
V obci byl zájem o výstavbu rodinných domk , proto zajistil tehdejší ONV Sokolov v r. 1986
zpracování Seznamu pozemk a urbanistickou studii pro výstavbu rodinných domk u Druposu
Plze . Tento materiál zahrnoval jednak pozemky vymezené pro výstavbu dle SÚP, jednak
pozemky mimo, na SZ okraji obce.
Protože pozemky vybrané v r. 1986 nepokrývaly p edpokládaný zájem o výstavbu, objednal
Obecní ú ad Krásno v ateliéru Ing.arch.Podzimka zpracování studie na výstavbu RD. Byl rovn ž
projednán p edb žný architektonický návrh zástavby s celkovou kapacitou cca 50 RD. Protože
ÚPP Krásno - návrh výstavby RD Ing.arch.Podzimka eší pouze samotné rozvojové lokality pro
bydlení, objednal pov ený Stavební ú ad Horní Slavkov Urbanistickou studii obce Krásno firma Energoeko K.Vary, autor Ing.arch.V.Bredler, prosinec 1992. Tato US eší komplexn celé
zastav né území obce s nejbližším okolím. Pln respektuje ÚPP Ing.arch.Podzimka, dopl uje
výstavbu 10 RD i do proluk stávající výstavby. Ne eší nár st ploch OV, výroby, dopravy ani
rekreace. Vymezuje další rezervní plochy pro bytovou výstavbu, která si již vyžádá i rozší ení
sít OV. US se soust e uje na technické ešení území - dopravní napojení i vy ešení v roce
1992 naprosto vyhovující situace veškerých inženýrských sítí.
Sm rná velikost obce Krásno stanovená v r. 63 na 1100 obyvatel nebyla dosud dosažena a
pro dosažení této velikosti chybí 482 obyvatel. Realizovaná výstavba v minulých letech
respektovala v podstat v plochách sm rný územní plán. Bytová výstavba byla však realizována
formou výstavby rodinných domk OKAL, ímž bylo poskytnuto bydlení pro cca 60 obyvatel a
nebyla dosažena v SÚP p edpokládaná hustota zástavby. P ír stek obyvatel a náhrada starého
bytového fondu by dle SÚP m la být pokryta novou výstavbou v rozsahu pro cca 500 obyvatel.
Protože na ploše ur ené pro bytovou a ob anskou výstavbu bylo realizováno h išt a ostatní
plochy vymezené v SÚP byly id eji zastav ny (zástavbou o menší hustot obyvatel), chybí v
sou asné dob plochy pro novou výstavbu.
Urbanistická studie Ing. arch. Bredlera z roku 1992 z hlediska metodiky a platných zákon ,
zejména zákona . 262/92 Sb a navazující vyhláška .377/192 Sb. ne eší celý katastr obce,
neplní regula ní funkci, nebo nevymezuje pot ebné limity území a nestanovuje regula ní
podmínky pro užívání území, ne eší rovn ž lokální ÚSES, nevymezuje ve ejn prosp šné
stavby, neobsahuje vyhodnocení ztrát ZPF.
V sou asné dob zpracovává obec po ídit novou komplexní ÚPD. V sou asné dob je
schválen koncept územního plánu v etn souborného stanoviska a je zpracováván návrh. Lze
p edpokládat, že územní plán bude schválen v roce 2007.
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C. NÁVRH PROGRAMU OBNOVY A ROZVOJE
1. AKCE OSV TOVÉ, KULTURNÍ A SPOLE ENSKÉ
SEZNAM AKCÍ POR, KTERÉ MAJÍ BÝT REALIZOVÁNY DO ROKU 2.010

ÚKOL

TERMÍN

- Obec bude podporovat spolkovou innost a kulturní a
spole enské akce, které budou spolky organizovány,
p edevším: d tské dny, koncerty, výstavy, turnaje,
staro eské máje, sportovní turnaje, apod.

pr b žn

- Obec bude podporovat obnovení ples po ádaných
spolky

pr b žn

- Obec a místní spolky bude spolupracovat s muzeem p i
p íprav expozice v regionálním hornickém muzeu v obci
Krásno,

pr b žn

- Obec bude podporovat zapojení se do Festivalu
uprost ed Evropy

pr b žn
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2. AKCE K ROZVOJI HOSPODÁ STVÍ OBCE
SEZNAM AKCÍ POR, KTERÉ MAJÍ BÝT REALIZOVÁNY DO ROKU 2.010
ÚKOL

TERMÍN

- Obec bude spolupracovat s místními podnikateli, ve
spolupráci s nimi zajistí jejich zviditel ování.

pr b žn

- Obec bude podporovat soukromé podnikatelské aktivity
v centrální poloze obce v parteru rodinných dom ,
p edevším v oblasti turistického ruchu.
- Obec bude podporovat zajišt ní stravování návšt vník
obce

pr b žn
2007
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3. AKCE K ZACHOVÁNÍ, OBNOV A UDRŽOVÁNÍ VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY
SEZNAM AKCÍ POR, KTERÉ MAJÍ BÝT REALIZOVÁNY DO ROKU 2.010
ÚKOL

TERMÍN

- Dokon ení opravy kaple .st.p.29 v Dolní Hluboké

do 2009

- Oprava Krásenské rozhledny

do 2010

- Oprava budovy MŠ
- Oprava zvonice za kostelem v parku na starém
h bitov .
- Oprava radnice,

2007 - 2008
do 2010

2007 - 2008

- Rekonstrukce sloupu se Nejsv t jší Trojicí.

do 2010

- Oprava obecních bytových dom .

pr b žn
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4. AKCE K ÚPRAV VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SEZNAM AKCÍ POR, KTERÉ MAJÍ BÝT REALIZOVÁNY DO ROKU 2.010
ÚKOL

TERMÍN

- Opravy místních komunikací

pr b žn do roku 2010

- Oprava h bitovní zdi - dokon ení

pr b žn do roku 2008

- Postupná obm na vzrostlých strom kolem vodote e s
následnou výsadbou mladých stromk
- pro ez strom
- výsadba 10-15 strom .
- Úprava b ehových porost koupališt .

pr b žn do roku 2010

- Bude upraveno prostranství p ed rozhlednou na
Krásenském vrchu: budou zde umíst ny lavi ky, stoly,
ve ejné ohništ .

do 2009

- Na h bitov a podél komunikací v celém zastav né
území obce bude zajišt na trvalá preventivní pé e o
vzrostlé stromy, zejména p ed zimními m síci, nutná
spolupráce s CHKO Sl.les.

pr b žn

- Bývalý park za kostelem bude obnoven

do 2010

- Bude pokra ovat tradice výsadby jednoho stromu za
každé narozené dít .

pr b žn

- Bude vybudováno koupališt a bude
provedena revitalizace b ehových porost
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5. AKCE KE ZKVALITN NÍ OB ANSKÉ VYBAVENOSTI
SEZNAM AKCÍ POR, KTERÉ MAJÍ BÝT REALIZOVÁNY DO ROKU 2.010
ÚKOL

TERMÍN

- Ve sportovním areálu bude vedle fotbalového h išt
z ízeno nové víceú elové h išt s um lým povrchem

2007 - 2008

- Ve sportovním areálu bude místo sou asných kabin
vybudováno nové zázemí v etn turistické ubytovny

2009 - 2013

14

KRÁSNO - POR

6. AKCE K ZKVALITN NÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCE
SEZNAM AKCÍ POR, KTERÉ MAJÍ BÝT REALIZOVÁNY DO ROKU 2.010
ÚKOL

TERMÍN

- Budou obnoveny historické ú elové a polní cesty jako
spojení enkláv zástavby obce mezi sebou a s centrem
obce-nutné studium historických map
.. cesta ke k íži
.. spojení obce Krásno s osadou Háje
.. spojení obce Krásno s ástí osady Dolní Hluboká ..
p ší cesta jako nástupní trasa k dalším turisto cestám centrum obce, okolo kaple sm rem na Dlouhou Stoku
.. p ší cesta jako spojka spodní ásti
obce ke h bitovu
.. p ší cesta jako spojka skupiny okál ke
h bitovu
.. p ší cesta p es pilu na Krásenskou
rozhlednu
.. p ší cesta na koupališt

pr b žn

- Postupné opravy vodovodního adu v Krásnu
- Provedení opravy erpací stanice Háje

pr b žn
do 2008

- Oprava vodojemu Dolní Hluboká a ve ejného vodovodu

do 2008

- Rozší it v obci t íd ní TKO.

pr b žn

- Bude z ízeno nové parkovišt u fotbalového
h išt pro pot eby jeho návšt vník .

do 2008

15

KRÁSNO - POR

7. AKCE K ROZVOJI REKREACE A PODPO E TURISTICKÉHO RUCHU
SEZNAM AKCÍ POR, KTERÉ MAJÍ BÝT REALIZOVÁNY DO ROKU 2.010
ÚKOL

TERMÍN

- V obci bude osazen rozcestník zna ených turistických
cest spolu s mapou širšího území.

do r. 2008

- Ve spolupráci s CHKO Slavkovský les budou na k.ú.
obce navrženy další zna ené turistické cesty.

do r. 2010

- Na vhodných lokalitách v krajin budou turistické cesty
vybaveny
odpo inkovými
d ev nými
altány
s
odpadkovými koši.

pr b žn

- Bude v turistické sezon bude zajišt n centrální odvoz
odpadk z ve ejných turistických prostranství

pr b žn

- V centru obce (v restauraci U Divo áka) bude otev ena
turistická informa ní služba, obec bude prezentovat své
nejv tší magnety pro turistický ruch: Krásenská
rozhledna, Dlouhá stoka, Hornické muzeum, d l
Jeroným.

do r. 2008

- Obec bude spolupracovat s organizovanými turisty po
vyty ování tras každoro ních dálkových pochod .

od r. 2007

- Ve spolupráci s Karlovarským krajem budou v
celém regionu navrženy cyklistické stezky
zachycující hornickou minulost regionu
(k.ú.H.Slavkov, Krásno, Loket n.O., Be ov
n.Teplou, Prameny, istá).

pr b žn

- V obci bude realizována ubytovací kapacita

po roce 2008
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8. AKCE K OCHRAN A OBNOV KULTURNÍ KRAJINY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE
SEZNAM AKCÍ POR, KTERÉ MAJÍ BÝT REALIZOVÁNY DO ROKU 2.010
ÚKOL

TERMÍN

- Na základ studia historických mapových podklad stabilní katastr, p edvále né katastry, je t eba v krajin
uplatnit novou organizaci využití pozemk , tyto zm ny
následn zavést do komplexních pozemkových úprav.

do r. 2007

- Je t eba provést místní šet ení a návrh lokálního systému
ekologické stability p i respektování regionálních a
nadregionálních prvk ÚSES.

do r. 2010

- Následn dle uvedených opat ení je t eba vytypovat
prvky ÚSES všech t í úrovní, revitalizovat je tak, aby se
staly funk ním prvkem v krajin .

do r. 2010

- Ve spolupráci se správou CHKO Slavkovský les se bude
obec podílet na trvalé pé i a údržb významných
krajinných prvk a chrán né ásti p írody.

pr b žn

- Ve spolupráci s krajským muzeem a s CHKO Slavkovský
les a ochránci p írody bude provedeno biologické šet ení v
otev ené krajin katastru za ú elem vyhledání lokalit
výskytu vzácných druh rostlin i živo ich .

od r. 2008

- Odstran ní a následná rekultivace hald a propadlin po
hlubinné t žb , pr zkumné vrty.

od r. 2008

- Pr b žná likvidace porostu bolševníka ve spolupráci

pr b žn

- V pr b hu historie byl na k.ú. obce zrušen v tší
po et rybník . Je t eba ve spolupráci s CHKO
Sl.les alespo ást zmizelých rybník do krajiny
vrátit.

pr b žn

- V k.ú. obce budou postupn revitalizovány vodní
toky a plochy, obnoveny jejich b ehové porosty.

pr b žn

17

