Rozvoj obce:
Obec Jenišovice má vybudovány všechny inženýrské sítě – stl. plynovod, vodovod, splaškovou
kanalizaci, rozvody elektro nízkého napětí, veřejné osvětlení. Kanalizace a plynovod je po celé obci a
nezasahuje pouze k jednotlivým rozptýleným objektům.
Obec má schválený územní plán, v současné době dokončuje jeho druhou změnu. V územním plánu
obce jsou určeny plochy pro cca 150 rodinných domů. V těchto plochách bude obec ve spolupráci
s majiteli pozemků provádět postupně výstavbu všech potřebných inženýrských sítí (rozvody vody,
plynu, elektro, veřejného osvětlení, telekomunikace, splašková kanalizace a komunikace). V loňském
roce bylo připraveno 19 pozemků pro výstavbu, v roce 2006 obec plánuje připravit dalších asi 20
pozemků, přesný počet vyplyne po provedení zastavovací studie. Do roku 2010 by mělo být takto
postupně připraveno až 100 pozemků. Přípravou pozemků pro výstavbu chce zastupitelstvo podpořit
zvýšení počtu obyvatel obce. Zvýšení počtu obyvatel dává lepší předpoklady pro zachování ZŠ a MŠ,
umožní lepší nabídku služeb. v obci a zároveň se posílí příjmová stránka rozpočtu obce.

V roce 2005 byly v plánu tyto akce:

1. Příprava výstavby okružní křižovatky na návsi v Jenišovicích s drobnými úpravami okolí a

2.
3.
4.
5.
6.
7.

provedení nového povrchu komunikace III. třídy, která obcí probíhá ve směru od Frýdštejna
na Turnov. Zahájení výstavby okružní křižovatky podle posledního jednání dne 10.2.2005,
připadá v úvahu na konci roku 2005, ale pravděpodobněji až v roce 2006. Na těchto akcích se
obec podílí pouze zpracováním dokumentace pro územní řízení, ostatní náklady hradí
Liberecký kraj.
Rekonstrukce hřiště u ZŠ
Provedení asfaltového povrchu na komunikacích na Trávníkách
Příprava projektové dokumentace na úpravu návsi v Jenišovicích, navazující na výstavbu
okružní křižovatky.
Vypracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí v lokalitách určených pro
výstavbu rodinných domů
Úprava části návsi v Odolenovicích naproti restauraci U Lípy a projednávání dalších
postupných úprav.
Výstavba WC u hasičské zbrojnice v Odolenovicích.

