
 Odstavná plocha pro turisty, projekt změny využití území…...v řešení 
 Podána žádost o dotaci—Plzeňský kraj, III. etapa zadní cesta Bojanovice   
 Podána žádost o dotaci—Plzeňský kraj, konzervace a restaurování kaple Všech Svatých 
 Podána žádost o dotaci—Plzeňský kraj, turist. infrastruktura- posezení kolem kašny 
 Dotace z Plzeňského kraje— Územní plán Rabí…….finalizace akce 
 Vypořádání dotací z Plzeňského kraje za rok 2020……...dokončeno 
 Akceptace žádosti o dotaci– Připojení vrtu HV3 a rozšíření vodojemu…..příprava 
 Žádost o dotaci— Plzeňský kraj, ukazatele rychlosti zastávky Bojanovice…..příprava 
 Přístup k autobusovým zastávkám v Čepicích, osvětlení zastávek, cesta…….realizace 
 Výstavba hasičské zbrojnice………..fáze realizace 
 Prodloužení stav. povolení oprava silnice Náměstí—Dvůr…..v řešení 
 MŠ Rabí—studie školkové zahrady finalizace  
 Nákup pozemků 1 ha u vodojemu……….finalizace 
 Nákup lesních pozemků (scelení pozemků)……...realizace 
 Restaurování historického obrazu Jana Žižky…...finalizace 
 Předprojektová příprava Náměstí v Rabí— autobus. zast. ve směru na Sušici, točna au-

tobusů, přechod pro chodce…….realizace studie pro jednání s policíí a památkáři  
 Revize katastru nemovitostí v Rabí….. realizace dílčích aktivit 
 Rešení reklamace ohradní zdi kostela,  chemický rozbor původního zdiva a materiá-

lu….v řešení 
 Úprava dvoru za úřadem...realizace 
 Přípravné práce demolice hasičárny……...realizace  
 Práce v lesích….už tam opět vyrazíme 
 Opravy majetku……..neustálý kolotoč 

V současné době pracujeme na mnoha projektech, které v budoucnu povedou ke zlepšení 
našeho okolí, zhodnocení majetku, a k novým investičním příležitostem. Některé akce jsou 
připravovány s ohledem na předem avizované podpory EU v novém plánovacím období 
2021-2027.  
 
MěÚ Rabí  je v provozu bez omezení. Naše práce není současnou krizí ovlivněna, jako je to-
mu u jiných institucí (o tom se často přesvědčujeme když bereme za kliku u zamčených dve-
ří úřadů státní správy). Zaměstnanci MěÚ řeší správu obce v pracovní dny PO až PÁ v obvyk-
lých pracovních hodinách.  
 
Níže jsou k nahlédnutí hlavní projekty a akce, kterým se od nového roku  věnujeme. 
 
V této nelehké době vám přeji za celý úřad, aby jste neztráceli především optimismus. 
 
S přátelským pozdravem……...Miroslav Kraucher, starosta 


