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Z Programového prohlášení Zastupitelstva obce: 

 

• se zasadíme o udržitelný a vyvážený rozvoj obce, 

• budeme aktivně spolupracovat na vzniku nové Základní školy v dostatečné kapacitě 

pro děti naší obce, 

• zajistíme dostatečnou kapacitu pro děti z Baště v Mateřských školách, 

• vyvineme maximální úsilí pro zklidnění dopravy v obci, a to i s ohledem na možný 

budoucí vývoj, 

• budeme podporovat spolkovou činnost v obci, 

• dokončíme rekonstrukci objektu U Oličů, 

• budeme pečovat o vzhled obce, 

• budeme podporovat či organizovat vzdělávací akce pro různé cílové skupiny (děti, 

rodiče, senioři apod.), 

• v rámci rozvoje obce se zaměříme také na nové technologie z oblasti „SMART 

Cities“, 

• vytvoříme zóny pro pasivní či aktivní odpočinek respektující potřeby různých skupiny 

obyvatel od nejmenších až po ty nejstarší, 

• budeme i nadále podporovat zajištění pořádku a bezpečnosti v obci. 

 

 

 

 

Obec Bašť se v následujícím období musí zaměřit na rozvoj infrastruktury občanské 

vybavenosti, vytvoření míst pro setkávání a vytvoření či obnovu míst pasivního a 

aktivního odpočinku, vč. rozvoje sportovišť. Vzhledem k značnému nárůstu počtu 

obyvatel obce musí být rozšířena kapacita čistírny odpadní vod. Musí být zahájena 

výstavba budovy Základní školy a zajištěn dostatečný počet míst předškolního 

vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

 



Prioritní oblasti: 

 

1. Komunikace a chodníky 

- V rámci této priority dojde k revizi připravených projektů a návrhu nových projektů 

k zajištění vnitřní průchodnosti obce, vč. realizace v závislosti na možnostech 

financování 

- Budou probíhat opravy místních komunikací.  

- Budou realizována opatření ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu 

- Realizace opatření na zvýšení bezpečnosti pohybu chodců 

- Realizace osvětlení cyklostezky Bašť - Líbeznice 

 

2. Čistírna odpadních vod 

- V rámci priority bude dokončena projektová příprava intenzifikace ČOV s následnou 

realizací v závislosti na možnostech financování 

- Před vlastní intenzifikací bude jako samostatná akce zprovozněn kalolis (doplnění 

dmychadla k homogenizaci obsahu)  

 

3. Vzdělávací zařízení 

- Rozvoj spolupráce v rámci Svazku obcí pod Beckovem za účelem výstavby Základní 

školy v obci 

- Zajištění dostatečného počtu míst v zařízeních předškolního vzdělávání 

 

4. Místa pasivního a aktivního odpočinku, sportoviště 

- Obnova a rozvoj stávajících míst pasivního a aktivního odpočinku 

- Zajištění realizace nových míst pasivního a aktivního odpočinku, dětských hřišť a 

rozvoj sportovišť 

 

5. Odpadové hospodářství 

- Podpora třídění komunálního odpadu, vč. systému „door to door“ 

- Rozvoj služeb v rámci sběrného místa, vč. přípravy transformace na sběrný dvůr 

- Zajišťování sběru nebezpečného odpadu 

 

6. Veřejný prostor, zeleň a vzhled obce 

- Kultivace veřejné zeleně s ohledem na snižování nákladů na údržbu 

- Vytvoření plánů údržby veřejného prostoru 

- Zajištění pravidelného úklidů komunikací 

- Příprava a zahájení realizace nového prostoru pro setkávání – revitalizace prostoru 

bývalého statku v centru obce 

 

7. Služby pro občany 

- Zajištění a rozvoj služeb občanské vybavenosti 

- Zajištění prostor ke komerčnímu využití 

 

8. Dopravní obslužnost 

- Zvýšení kapacity veřejné dopravy 

- Podpora projektů k zajištění dopravní obslužnosti území 

 

9. Bezpečnost v obci 

- Podpora a rozvoj spolupráce s OP Líbeznice a PČR 

- Nastavení spolupráce s SDH Líbeznice 



- Pořízení AED pro místa s větší kumulací osob 

- Modernizace a rozvoj kamerového systému obce v napojení na OP Líbeznice 

 

10. Komunitní centra 

- Rozvoj center pro setkávání 

- Zahájení vytvoření nového prostoru pro setkávání v rámci revitalizace bývalého statku 

- Rozvoj obecní knihovny a obecní studovny pro mládež 


