Program rozvoje obce Blatce
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Vodohospodářská infrastruktura :
Vodovod v této oblasti mají pouze části obce Tubož a Blatce. Vybavení vodáren je zastaralé
a v budoucnu bude potřebovat rekonstrukci. Ostatní části obce vodovod nemají, obyvatelé
jsou odkázáni na vlastní zdroje vody.
Kanalizace a ČOV
je vzhledem k rozlehlému území a vzdálenostem mezi objekty
v nejbližších letech nereálná. Řešením budou domovní čistírny odpadních vod. Domovní
ČOV je také nezbytností pro budovu v majetku obce, kde sídlí obecní úřad a zároveň je
provozována hospoda. Lokalita okolo budovy je vhodná pro malý kemp, který je podmíněn
vybudováním sociálního zařízení.

7. Občanská vybavenost
Občanskou vybavenost v tak malé obci nemuzeme očekávat. Obyvatelé, chalupáři i
návštěvníci jsou odkázáni na nejbližší města Mšeno, Dubou a Doksy. To se týká oblasti
školství, zdravotnictví, i kultury.

8. Cestovní ruch
8.1 Důvody výjimečnosti a přitažlivosti oblasti Blatců pro cestovní ruch
Obec Blatce ležící v Kokořínsku, má mimořádně příznivé podmínky pro cestovní ruch a je
vyhledávanou rekreační oblastí už od začátků turistiky v 19. století, a to především z těchto
důvodů:
~ přírodní podmínky, jako jsou hluboké borové lesy, pískovcové skály, divoké rokliny
~ množství přírodních památek a rezervací
~ několik výjimečných vyhlídkových bodů
~ historické památky
~ lidová architektura
,Kokořínsko je turisticky velmi atraktivním územím, i vzhledem k husté síti turistických
stezek, které se v posledních letech rozšířily o cyklostezky a cyklotrasy.

8.2 Přírodní podmínky (hluboké borové lesy, pískovcové skály, divoké rokliny)
Blatce leží v CHKO Kokořínsko, které je známé mimořádně členitými skalními útvary
s množstvím roklin a krásnými zdravými lesy.
Přírodní rezervace
Kokořínský důl
Katastrální území: Střemy, Vysoká u Mělníka, Nebužely, Bosyně,
Janova Ves, Kanina, Kokořín, Sedlec u Mšena, Jestřebice u
Kokořína, Mšeno, Dobřeň, Tubož, Olešno,
Motiv ochrany: údolí Pšovky je zaříznuté do kvádrových pískovců
středního turonu. Nestejná rozpustnost různých tmelů v jednotlivých
pískovcových blocích způsobila vznik tzv. "Pokliček", skalních měst
a dalších pozoruhodných geomorfologických fenoménů. Botanicky
pestré území je na kontaktu termofytika a mezofytika, kde se stýkají
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