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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Hlubočec (dále především strategický plán) představuje důležitý
střednědobý dokument, který pomáhá nasměrovat budoucí rozvoj obce v dílčích rozvojových
oblastech. Zahrnuje v sobě jak programové cíle rozvoje, tak i konkrétní opatření a z nich vycházející
aktivity, jejichž realizace přispěje k naplnění daných priorit a dosažení strategické vize. Strategický
plán je rovněž podkladem při přípravě projektů s předpokládanou podporou evropských fondů
v programovém období 2014-2020.
Předkládaný Strategický plán se zaměřuje přibližně na období 2015 (16) – 2022 (25) a vychází
z provedených analytických prací (Charakteristika současného stavu), dvou veřejných setkání
s občany obce, provedeného dotazníkového šetření mezi občany obce a dotazníku zpracovaného
starostou obce. Tyto práce proběhly v období od října do prosince 2015.
Struktura dokumentu vychází z metodik Ministerstva pro místní rozvoj – tj. METODIKA TVORBY
PROGRAMU ROZVOJE OBCE z roku 2012, jejímž autorem jsou společnosti GaREP, spol. s r. o. a
e-Rozvoj.cz, s.r.o. a přizpůsobuje se potřebám obce. Struktura dokumentu je následující:
•
•

•

•

Úvod
Analytická část
o Charakteristika současného stavu
o Zhodnocení rozvojového potenciálu obce
o SWOT analýzy
Návrhová část
o Vize rozvoje obce
o Prioritní oblasti
o Programové cíle
o Podporovaná opatření a projekty
Realizační část

Analytická část popisuje současný stav obce Hlubočec, je zakončena SWOT analýzou a představuje
vstup pro návrhovou část. Ze schválené SWOT analýzy vychází návrh rozvojové vize obce a nastavení
cílů, pro jejichž naplnění jsou nastavena opatření. U jejich popisu jsou taktéž uvedeny příklady
vhodných aktivit.
Do zpracování strategického plánu byla zapojena veřejnost v obci, která měla možnost vyjádřit své
priority prostřednictvím dotazníkového šetření/ankety, kterým byl zjišťován názor obyvatel na hlavní
problémy v obci a současně na hlavní priority k řešení.

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec byl schválen usnesením
zastupitelstva č. 04/16 dne 15. 2. 2016.
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ANALYTICKÁ
ČÁST
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2. ANALYTICKÁ
STAVU

ČÁST

–

CHARAKTERISTIKA

SOUČASNÉHO

Obec Hlubočec leží v okrese Opava. Má 580 obyvatel a celková rozloha obce je necelých 940 hektarů.
Ve vzdálenosti cca 15 km severovýchodně se nachází statutární město Opava, asi 20 -25 km východně
leží statutární město Ostrava.

2.1

ZÁKLADNÍ INFOR MACE A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Tab. 1: Souhrnné informace o obci Hlubočec – I
Souhrnné informace
Status:

Obec

Typ sídla:

Ostatní obce

ZUJ (kód obce):

568368

NUTS5:

CZ0805568368

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0805 - Opava

NUTS3:

CZ080 - Moravskoslezský kraj

NUTS2:

CZ08 - Moravskoslezsko

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Opava

Obec s rozšířenou působností:

Opava

Katastrální plocha (ha):

936

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2015:

580

Nadmořská výška (m n.m.):

441

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

17° 58' 13'' E , 49° 50' 26'' N

První písemná zpráva (rok):

1 486

PSČ:

74769

Zdroj: www.risy.cz, obecní úřad
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Tab. 2: Souhrnné informace o obci Hlubočec – II
Obyvatelé
Počet obyvatel

580

Přirozený přírůstek

-3

Saldo migrace

1

Živě narození

6

Zemřelí

9

Přistěhovalí

9

Vystěhovalí

8

Průměrný věk

40,1

Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)

16,9

Podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
Pozemky

67,9
15,2

Orná půda (ha)

323,1

Zahrady (ha)

14,3

Ovocné sady (ha)

-

Trvalé travní porosty (ha)

52,5

Lesní půda (ha)

502,2

Vodní plochy (ha)

2,6

Zastavěné plochy (ha)

11,7

Ostatní plochy (ha)

31,4

Zemědělská půda (ha)

389,9

Celková výměra (ha)

937,8
Ostatní charakteristiky

Počet dokončených bytů

1

Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem

0

Podíl nezaměstnaných osob (%)

9,4

Koeficient ekologické stability

1,56

Zdroj: ČSÚ, Obecní úřad
Poznámka: Údaje platí pro poslední statistické zjišťování jednotlivých údajů (období od 31.12.2012 –
31.12.2014)
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Obr. č. 1 Obec Hlubočec a širší vztahy

Zdroj: www.mapy.cz
Obr. č. 2 Obec Hlubočec – vymezení katastru obce

Zdroj: www.mapy.cz
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2.1.1

Historie obce

Slezský historik Vincenc Prasek napsal v historické topografii země Opavské z roku 1889 toto:
Hlubočec (Tiefengrund), ves s osadami Nad Šindelkem a Sovinec, se školou jihovýchodně od Opavy,
se 661 obyvateli. Když roku 1238 Přemysl markrabě Moravský vydával klášteru Hradiště újezd
Pustopolomský, Hlubočec ještě nestál. Na tomto újezdě opatů klášterních vznikaly vesnice
Budišovice, Podvihov, Hlubočec, Kyjovice, Těškovice. Mezi roky 1267 - 1290 opat Budiš založil
Budišovice.
Po jeho smrti se předpokládá založení Hlubočce v letech 1370 - 1377. Hlubočec patřil pod dvojí
vrchnost, jedné náležela ves, druhé vrchní právo. Držitelem vsi byl až do roku 1531 Oldřišov. Vrchní
právo až do roku 1420 patřilo pod újezd Velkopolomský a zůstalo do roku 1480. Tehdy vrchní právo
přenesl pan Jindřich Donat z Velké Polomi na svůj stav, poněvadž sám všeho zboží klášterského a
Oldřišova nabyl.
Poprvé se Hlubočec připomíná v roce 1487 spolu s jinými vesnicemi oldřišovského panství kláštera
Hradisko u Olomouce.
V roce 1526 zakoupil ves Kryštof Tvorkovský z Kravař. V držení této šlechtické rodiny zůstal
Hlubočec i po roce 1577, kdy byl připojen k Raduňskému panství. Od roku 1577 držel Hlubočec pan
Jiří Tvorkovský na Raduni a tam zůstal nadobro.
V roce 1979 se stal součástí sousední Pusté Polomi, tehdejší střediskové obce. Od komunálních voleb
v roce 1990 je opět Hlubočec konečně samostatný. Prvním polistopadovým starostou se stal Eduard
Nedvídek. Obci se začalo dařit, začala nová výstavba rodinných domů, byl vybudován vodovod,
plynovod, telefonní síť, rekonstruovány rozvody elektřiny, rozšířen obecní dům, zahájen provoz pošty
a ordinace lékaře. Jeho nástupce Jiří Najvert se zastupiteli pokračoval ve zvelebení obce. Z peněz obce
a Evropské unie byla provedena rekonstrukce hřiště na víceúčelový sportovní areál, rekonstruovaly se
parky, chodníky, osvětlení, celkové přestavby se dočkala školka a obecní dům.
Vývoj obce je patrný také na historických mapách – viz níže.
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Obr. č. 3 Obec Hlubočec na mapě z 19. století (II. vojenské mapování, 1836-1852 )

Zdroj: www.mapy.cz
Obr. č. 4 Obec Hlubočec na mapě z 19. století (III. vojenské mapování, 1876 až 1880)

Zdroj: http://olmaps.geolab.cz
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Obr. č. 5 Obec Hlubočec – letecký snímek (padesátá léta 20. století)

Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/
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2.2
2.2.1

OBYVATELSTVO A BYDLENÍ
Obyvatelstvo

Počet obyvatel obce Hlubočec se pohybuje pod hranicí 600 (k 1.1.2015 – 580 obyvatel), přičemž
průměrný věk je 40,1 let. Jejich rozčlenění dle dílčích kategorií a vývoj obyvatelstva je zpracováno
v následujících tabulkách.
Tab. 3: Počet obyvatel a jeho vývoj (k 31. 12.) a porovnání s SO ORP Opava mezi lety 2003-2013
Rok

Obec

2003

Hlubočec
SO ORP Opava

545
101 472

2013
582
101 750

Rozdíl mezi lety 2013 a 2003
Absolutně
Relativně (%)
37
6,4
278
0,3

Zdroj: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní výpočty
Tab. 4: Věková struktura obce a porovnání s SO ORP Opava k 31. 12. 2013
Věková skupina (%)
0 - 14
15 - 64
65 a více
17,4
67,5
15,1
15,0
68,3
16,7

Obec
Hlubočec
SO ORP Opava

Index stáří
(2013)
0,87
1,11

Index stáří
(2011)
0,90
1,04

Zdroj: ČSÚ, Územně analytické podklady, 2014; vlastní výpočty
Pro hodnocení vývoje počtu obyvatelstva obce a SO ORP Opava a jejich rezidenční atraktivity je
nutné rozdělit vývoj počtu obyvatel do dvou složek - do jeho přirozené složky, která je výsledkem
procesů porodnosti a úmrtnosti a dále migrační složky. Právě druhá z nich se častěji používá jako
indikátor pro určení atraktivity dané obce pro bydlení. Tato složka má také výraznější dynamiku a
geograficky je mnohem více variabilní. Následující tabulka ukazuje vývoj přirozené měny
obyvatelstva a migračního salda v obci a SO ORP Opava ve dvou tříletých období - 2008-2010 a
2011-2013.
Tab. 5: Vývoj přirozeného a migračního přírůstku a jejich hrubých měr za tříletá období a
porovnání s SO ORP Opava mezi lety 2008 - 2013
Obec

2010
Hlubočec
SO ORP Opava

Přirozený přírůstek
Migrační přírůstek
2008-2010
2011-3013
2008-2010
2011-3013
3
roční
roční
roční
roční
3 roky
3 roky
3 roky
roky
rel.
rel.
rel.
rel.
abs.
abs.
abs.
2013
abs.
(‰)
(‰)
(‰)
(‰)
582
-1
-0,6
8
4,6
22
13,1
0
0,0
101 750
-68
-0,2
-122
-0,4
-

Počet obyvatel

567
101 646

Zdroj: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní výpočty
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Tab. 6: Vzdělanostní struktura a porovnání s SO ORP Opava, MSK a ČR v roce 2011 (%)

Obec

Hlubočec
SO ORP Opava
Moravskoslezský
kraj
Česká republika

9,8
12,8

Úplné
střední
s maturitou,
VOŠ a VŠ
v roce
2011
38,9
43,5

Úplné
střední s
maturitou,
VOŠ a VŠ
v roce
2001
29,4
36,8

11,4
12,4

40,7
43,3

34,2
37,2

Bez
vzdělání,
nezjištěné,
neukončené
základní,
základní

Vyučení
a
střední
bez
maturity

Úplné
střední
s maturitou
a vyšší
odborné a
nástavbové

Vysokoškolské

23,4
22,1

37,7
34,4

29,1
30,7

24,6
23,9

34,7
32,8

29,3
30,9

Index
změny
2011/
2001
1,32
1,18
1,19
1,16

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011; vlastní výpočty

2.2.2

Bydlení

Níže uvedená část uvádí základní statistiky týkající se bydlení a hlavní trendy vývoje.
Převážná část bytů v obci (na základě sčítání v roce 2011) je v rodinných domech (149) v osobním
vlastnictví.
Tab. 7: Srovnání počtu trvale obydlených domů a bytů v obci a v SO ORP Opava
Obec, SO ORP
Hlubočec
SO ORP Opava

Trvale obydlené domy
2011
Index (%)
127
147
15,7
16 302
17 368
6,5

2001

Trvale obydlené byty
2011
Index (%)
183
212
15,8
36 621
37 448
2,3

2001

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 a 2011, Rozbor udržitelného rozvoje území, 2014
Tab. 8: Domovní fond na území obce a v SO ORP Opava v roce 2001
Obec, SO ORP
Hlubočec
SO ORP Opava

Domy celkem
164
17 834

Trvale obydlené domy
Bytové
Celkem Rodinné domy
domy
127
123
3
16 302
14 210
1 865

Neobydlené domy
Celkem
37
1 532

Podíl (%)
22,6
8,6

Slouží k
rekreaci
22
475

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, Rozbor udržitelného rozvoje území, 2014
Tab. 9: Domovní fond na území obce a v SO ORP Opava v roce 2011
Obec, SO ORP
Hlubočec
SO ORP Opava

Domy celkem
180
19 146

Trvale obydlené domy
Bytové
Celkem Rodinné domy
domy
147
141
3
17 368
15 182
1 965

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Rozbor udržitelného rozvoje území, 2014
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Neobydlené domy
Celkem
33
1 778

Podíl (%)
18,3
9,3

Slouží k
rekreaci
16
485
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Tab. 10: Srovnání trvale obydlených bytů členěných podle právních důvodů k užívání v obci a
SO ORP Opava
Počet trvale
obydlených

Obec, SO ORP,
kraj
Hlubočec
SO ORP Opava

2001
183
36 621

2011
212
37 448

Právní forma užívání trvale obydlených bytů
ve vlastním
v osobním
nájemní
družstevní
domě
vlastnictví
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
121
149
0
7
9
11
5
5
14 690 15 863
3 209
9 138
8 933
4 870
5 126 3 257

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 a 2011, Rozbor udržitelného rozvoje území, 2014
Tab. 11: Dokončené byty v období 2007–2013
Dokončené byty v letech
Obec, SO ORP, kraj, ČR
Hlubočec
SO ORP Opava
Moravskoslezský kraj
Česká republika

2007

2008

2009

2010

2011

2
175

4
191

1
229

3
237

2
261

1 958

2453

2 984

2 898

2 523

41 649 38 380 38 473 36 442 28 630

2012

Celkem
2007– 2008– 2009–
2011
2012
2013
12
11
11
1 093 1 182
1 318

2013

1
4
264
327
2
2 396
698
29
25 246
467

12 816 13 556
183
574

13 499

171
158 258
392

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2014), Rozbor udržitelného rozvoje území, 2014
Tab. 12: Hodnocení vývoje počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2011
Obec, SO ORP, kraj, ČR

Trvale obydlené byty
2001

Hlubočec
SO ORP Opava
Moravskoslezský kraj
Česká republika

2011

183
36 621
468 748
3 827 678

212
37 448
460 513
3 894 210

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 a 2011, vlastní výpočet
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Změna počtu obydlených bytů
v letech 2001–2011
abs.
%
29
827
-8 235
66 532

115,8
102,3
98,2
101,7
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2.2.3
2.2.3.1

Ekonomika a hospodářství
Nezaměstnanost

Na základě dohody mezi Českým statistickým úřadem a Ministerstvem práce a sociálních věcí
počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl
nezaměstnaných osob. Tento ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky
aktivním osobám. Nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a
tudíž je s původním ukazatelem nesrovnatelný.
Momentálně jsou veřejně k dispozici data o nezaměstnanosti v letech 2012 a 2013 pouze pro okresy a
vyšší územní celky. Údaje o míře nezaměstnanosti a volných pracovních místech na úroveň obcí jsou
k dispozici pouze do roku 2011, proto jsme zde ponechali i původní zpracovaná data, která byla
čerpána z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Průměrné roční hodnoty v tabulkách byly
vypočítány z údajů za každý měsíc daného roku.
Tab. 13: Průměrná roční míra nezaměstnanosti (%) v období 2007 až 2011
Obec
Hlubočec
SO ORP Opava

2007
11,59
8,24

Průměrná roční míra nezaměstnanosti
2008
2009
2010
2011
9,78
12,52
13,24
13,80
6,40
8,76
9,73
9,75

Průměr
12,19
8,58

Zdroj: MPSV, Rozbor udržitelného rozvoje území, 2014

2.2.3.2

Podnikání

Velká část obyvatel dojíždí za prací mimo obec, především do Opavy a Ostravy. Podnikání v obci je
třeba (v rámci možností obce) podporovat, neboť kromě zaměstnanosti je dalším pozitivním dopadem
také udržování a rozšiřování odbornosti a kvalifikace.
Tab. 14: Oblast podnikání v obci Hlubočec v roce 2015
Jméno
Farma Tvarůžkovi
p. Školoudík
p. Fr. Vavrečka

Oblast podnikání
zemědělská prvovýroba
autoopravna
truhlářství

Zdroj: Vedení obce
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Počet zaměstnanců
Cca 20
1-2
1-2
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2.3

INFRASTRUKTURA

2.3.1

Dopravní infrastruktura

Obec Hlubočec se nachází na komunikaci II/464 (Opava - Bílovec). V obci se nenachází vlaková
stanice, nejbližší vlaková zastávka je Štítina na trati Ostrava - Opava. Autobusové zastávky jsou
v centru obce Hlubočec a v místě Hlubočec – točna. Autobusové spojení je provozováno na linkách ve
směru na:
•
•
•
•

Ostravu
Opavu
Bílovec
Hradec nad Moravicí

Intenzita dopravy v obci je poměrně nízká, kdy na měřených sčítacích úsecích 7.2830 a 7.5500 na
komunikacích 464 a 4648 v blízkosti obce Hlubočec je v obou případech nižší než 700 aut/24 hod
(604 a 690).
Na komunikaci 464, na sčítacím úseku 7.2830 byla – dle sčítání dopravy v roce 2010 – intenzita
dopravy na tomto úseku 604 aut/24 hodin (v tom 87 nákladních aut, 508 osobních aut a zbytek tvoří
průjezdy jednostopých vozidel - motorky).
Na komunikaci 4648, na sčítacím úseku 7.5500 byla – dle sčítání dopravy v roce 2010 – intenzita
dopravy na tomto úseku 690 aut/24 hodin (v tom 237 nákladních aut, 441 osobních aut a zbytek tvoří
průjezdy jednostopých vozidel - motorky).
Stav místních komunikací je zatím sice uspokojivý, ale s tendencí ke zhoršování vlivem průjezdu
vyššího počtu nákladních vozidel po silnici č. 4648. Realizace obchvatu se neplánuje.
V zájmu občanů a vedení obce je omezení kamionové dopravy především na komunikaci 464 ve
směru na (od) Bílovce. Jako nevyhovující je také uváděna křižovatka v obci, kdy je navrhováno, aby
se upravilo vedení hlavní a vedlejší silnice. Nevyhovující je stav některých místních komunikací a
dílčích úseků chodníků, kdy má obec zájem na jejich rekonstrukcích, optimálně v návaznosti na
realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod.
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Obr. č. 8 Obec Hlubočec – intenzita dopravy (ŘSD, 2010)

Zdroj: www.rsd.cz

2.3.1.1

Cyklostezky a turistické trasy

Cyklistické trasy
Územím obce Hlubočec vedou dvě oficiální registrované cyklostezky – č. 6141 z Hradce nad
Moravicí, která z obce Hlubočec pokračuje přes Pustou Polom a Budišovice do Háje ve Slezsku.
V obci Hlubočec se výše uvedená cyklostezka kříží s další, č. 6191, která pokračuje dále směr
Zbyslavice a Bravantice. Cyklistické trasy mají roli nejen dopravní, ale především rekreační. Hlubočec
nabízí atraktivní přírodní prostředí vhodné pro cykloturistiku a obec má zájem tuto oblast podporovat
a rozvíjet. V plánu je výstavba cyklotrasy ve směru na Pustou Polom, která zlepší možnosti cestování
žáků a pedagogů do a ze školy. Jako potřebným se jeví rovněž návrh prodloužit tuto trasu přes
Budišovice až na rehabilitační ústav v Hrabyni, kde rovněž dojíždí do zaměstnání početná skupina
obyvatel obce.
Turistické trasy
Na území obce jsou dvě turistické značky – zelená, která vede jižním okrajem území obce
z Jakubčovic do údolí řeky Setiny a dále do Hrabyně a Háje ve Slezsku. Žlutá značka, která vede po
SZ okraji obce Hlubočec z Jakubčovic údolím Raduňky do obce Raduň a dále přes Kylešovice do
Opavy.
Údolí Raduňky je atraktivním místem pro turisty na Opavsku, jak pro cyklisty, tak i pro pěší a
v případě dobrých sněhových podmínek i pro běžecké lyžování.
Tuto oblast má obec také zájem rozvíjet, např. budováním vycházkového okruhu, rozhledny, naučné
stezky apod.
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Obr. č. 9 Obec Hlubočec – cyklistické a pěší trasy (www.mapy.cz)

Zdroj: mapy.cz

2.3.2
2.3.2.1

Technická infrastruktura
Zásobování vodou

Obec Hlubočec (480 - 424 m n. m.) má vodovod provozovaný SmVaK Ostrava a.s., který je součástí
skupinového vodovodu (SV) Hradec n/M – Jakubčovice – Hlubočec – (Skřípov – Hrabství – Slatina)
napojeného na centrální zdroj vody OOV. Voda je z 1. větve přivaděče KSV u přerušovací komory
OOV čerpána zrychlovací čerpací stanicí Hradec n/M do zemního vodojemu Jakubčovice, ze kterého
je gravitačně přiváděcím řadem napojena obec Hlubočec, jejíž vodovodní síť je přes redukční šachty
rozdělena na dvě tlaková pásma.
Poznámka: Pro výhledové rozšíření obce územní plán uvažuje s vybudováním cca 700 m vodovodních
řadů DN 80 - DN 100 (s očekávanou cenou stavby ve výši cca 2,4 mil Kč).
(Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK).
V severní části obce se nacházejí vrty k podzemním zdrojům vody.

2.3.2.2

Čištění odpadních vod

V obci je v současné době vybudována nesoustavná kanalizační síť. Stávající kanalizace byla
budována postupně od počátku 20 století bez jasné koncepce, s cílem odvést dešťové odpadní vody do
vodotečí. Postupně byly do této kanalizace napojeny i splaškové odpadní vody z domácností. Jedná se
vesměs o betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 600 mm. Celková délka stávající kanalizace je cca
2 700 m. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Dle provozovatele nelze počítat s
využitím stávající kanalizace ve výhledu pro odvedení odpadních vod na ČOV.
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Čištění odpadních vod v obce je zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek
jsou zaústěny do stávající kanalizace, které jsou ukončeny vyústěním do místních vodotečí. Dále je na
území obce u cca dvaceti objektů odpadní voda čištěná v malých domovních čistírnách.
Obec má připraven projekt na dobudování kanalizační sítě se zakončením na ČOV. V obci bude
vybudována kanalizační síť splaškové kanalizace tak, aby bylo umožněno napojení všech stávajících
producentů splaškových odpadních vod. Kanalizační přivaděč bude zaústěn do nově vybudované
čistírny odpadních vod, která bude umístěna pod obcí na levém břehu otevřeného koryta
bezejmenného přítoku Setiny. V ČOV pro 600 EO budou odpadní vody čištěny v souladu se
současnými legislativními požadavky a moderními trendy. V současnosti je vydáno územní rozhodnutí
a stavební povolení. Obec reagovala na výzvu MŽP a podala žádost o dotaci.
Investiční náklady na stokovou síť jsou uváděny ve výpočtové výši 30,31 mil Kč a výstavba ČOV je
kalkulována ve výši 14,77 mil Kč.
(Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK).
Jedná se o jednu z hlavních priorit obce pro příští období, která je rovněž finančně nejnáročnějším
projektem.

2.3.2.3

Zásobování teplem a elektřinou

Obec je standardně napojena na elektřinu. Plynofikace je v celé obci. Lidé používají k vytápění
nejčastěji biomasu (dřevo a štěpka), uhlí (hnědé, černé i koks) a plyn. V obci se prakticky nenacházejí
ve větším rozsahu obnovitelné zdroje energie (malé vodní elektrárny, větrné elektrárny).
Obec v minulosti využila programu „Zelená úsporám“ k zateplení obecních budov. Lze předpokládat
pozvolný trend zateplování dalších objektů v obci (Nová zelená úsporám) a využívání dalších
doplňkových obnovitelných zdrojů energie, především fotovoltaické a solární energie k ohřevu vody a
tepelných čerpadel.
Nekvalitní vytápění je jednou z hlavních příčin znečištění ovzduší především v zimní sezóně. Obec má
proto zájem o kotlíkové dotace na podporu výměny spalovacích zařízení.
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2.4

VYBAVENOST

2.4.1

Základní vybavenost v obci

Z hlediska základní vybavenosti se v obci nachází následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mateřská škola
pošta
hostinec bez stravování
obchod
praktický lékař
kaple
hřbitov
knihovna
sběrný dvůr
internetové připojení
obecní rozhlas
místo veřejného internetu

V obci není škola (1. - 5. ročník) a hostinec se stravováním, tj. vybavení, které obec, dle informací
starosty, obec postrádá. Obec naopak nepostrádá kabelovou televizi. Všechny ostatní základní
vybavenosti jsou dobře dostupné v okolních obcích (Ostrava, Opava, Pustá Polom) Jedná se o
následující vybavenost: ordinace dětského, ženského a zubního lékaře.
Obec vlastní budovu bývalé školy, která je dnes s výjimkou jednoho obecního bytu a posilovny
nevyužívána a chátrá. Obec má zájem na využívání této budovy, ale konkrétní způsob ještě není
navržen. Mezi možné varianty využití patří obnovení alespoň jedné třídy základní školy, zřízení
denního stacionáře, klubu pro mládež, obecního bydlení, zázemí pro spolky apod. Nutná je rovněž
rekonstrukce, zateplení, obnova sociálního zařízení apod. Jedná se o jednu z hlavních priorit obce.
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Obr. č. 9 Objekt bývalé školy

2.4.2

Sport a další vybavenost

V obci je následující vybavení, které obci vyhovuje:
•
•
•
•
•

klubovny spolků
kulturní sál
dětské hřiště/dětský koutek
sportovní areál
tenisový kurt

V obci se dále nachází tábořiště a přírodní místo ke koupání. Naopak se zde nenachází např. kino,
ubytovna, sauna, venkovní koupaliště, jezdecký areál a tělocvična, penzion a muzeum.
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2.4.3

Památky a další zajímavosti v obci

Památky a další turistické cíle, které se v obci nacházejí, jsou tyto:
•
•
•

Kaple sv. Jana a Pavla
Farma bratrů Tvarůžkových (seznámení se se zemědělstvím, zvířaty, technikou).
Farma Šťastná planeta (cyklistika, stanování, cestování – besedy).

Obr. č. 9 Kaple Sv. Jana a Pavla
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Na území obce se nenacházejí chalupy a chaty pro veřejné turistické využití. V obci se neprovozuje
agroturistika, je zde však zvažován záměr na její zavedení v rámci farmy Šťastná planeta. Dále se zde
nachází farma bratrů Tvarůžkových.

2.4.4

Zdravotní a sociální služby

Ze sociálních služeb je v obci na individuální domluvě zajišťována terénní pečovatelská služba do
domu. Dobře dostupné jsou v okolí obce domov důchodců, dům s pečovatelskou službou a zařízení
pro osoby se zdravotním postižením. Obec postrádá denní stacionář, který se v blízké budoucnosti
bude snažit zajistit.
Ze zdravotních služeb je zde ordinace praktického lékaře, dětský lékař, zubní lékař je v Pusté Polomi).
Sociálně vyloučené lokality ve smyslu vyloučených lokalit, squatů či dlouhodobého trvalého
narušování občanského soužití se v obci nevyskytují.
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2.5

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

41,6 % plochy obce tvoří zemědělská půda, téměř 54 % tvoří lesy, zbytek tvoří především zahrady a
zastavěné plochy (viz úvodní kapitola). S tímto souvisí i poměrně vysoký koeficient ekologické
stability, který je 1,56, což je dáno právě vysokým podílem lesů (vyšší podíl než je za celou ČR). Lesy
se nacházejí na území obce všemi směry, volný prostor zemědělské půdy se nachází jen směrem
východním na Pustou Polom.
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě. Důsledky
znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky látek znečišťujících ovzduší na
zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Zdraví obyvatel může být zasaženo také nepřímo,
ukládáním těchto látek v dalších složkách životního prostředí (půda, voda, biota), vstupem chemikálií
do potravního řetězce s následkem další expozice lidí. Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji
vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé řady zdrojů.
Pro obec Hlubočec bylo zjištěno překračování jednoho stanoveného imisního limitu (prachové částice)
a obec byla zařazena do kategorie 2B ale v blízkém okolí (zejména ostravská aglomerace) dochází k
významnému překračování i dalších imisních limitů (zejména pro benzo(a)pyren). V obci Hlubočec
jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší domácnosti. Významný vliv na kvalitu ovzduší mají mimo
aktuální meteorologické podmínky rovněž zdroje znečištění z blízké průmyslové aglomerace Ostrava.
Systém nakládání s odpady v obci je funkční, sbírají se odděleně jednotlivé složky včetně bioodpadu
rostlinného původu. Obec má uzavřenou smlouvu s fa Marius Pedersen.
Na území obce se nachází stará ekologická zátěž (brownfield), areál bývalého JZD – havarijní stav.
Na jižní hranici katastrálního území obce Hlubočec teče říčka Setina, která se následně spojuje
s říčkou Sezina u Panského mlýna a dále již pokračuje pod tímto jménem do Odry (to už ale pod
jménem Bílovka.
Vzhledem k tomu, že se obec nachází ve vyšší nadmořské výšce a povodí zde protékajících vodotečí
není velké, obec není ohrožena povodněmi (max. 1x/10 let při vysoké intenzitě srážek) a nemá tedy
ani vybudovanou žádnou protipovodňovou ochranu.
S lokálními povodněmi, které se zde mohou vyskytnout, souvisí riziko vodní eroze, kterou je na území
obce – v závislosti na pěstované plodině – ohrožována řada zemědělských pozemků. Při lokálních
přívalových srážkách dochází k odnosu půdy ze zemědělských pozemků, což může způsobovat
zanášení koryt vodních toků a nádrží, ohrožování nemovitostí a ztrátu kvality zemědělské půdy.
Stav veřejné zeleně je dle vedení obce uspokojivý. Přesto obec plánuje postupně realizovat územní
systém ekologické stability. Obec má dále připraven projekt vycházkového chodníku včetně
revitalizace krajinného prvku – tj. „Vycházka sv. Jana“.
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2.6

SPRÁVA OBCE

Úřad obce Hlubočec se nachází na adrese Hlubočec 95, 747 65 Hlubočec. Úřední dny pro veřejnost
jsou v pondělí a ve středu (8-12 hod a od 13-17 hod) a ve čtvrtek (8-10 hod).
Obec má devítičlenné zastupitelstvo, které bylo zvoleno v řádných volbách v roce 2014, starostou je
Vítězslav Dostál. Obec je součástí Mikroregionu Matice Slezské a Místní akční skupiny Opavsko.

2.6.1

Volný čas, sport a kultura

Obecní vybavenosti pro kulturu a potřeby volného času je v obci (s ohledem na počet obyvatel)
relativně skromná, ale dostatečná a vyhovuje obecním potřebám. Obec disponuje klubovnou spolků,
kulturním sálem a dětským hřištěm, hřištěm a tenisovým kurtem, v obci působí několik aktivních
spolků: SDH, Myslivecké sdružení, Hlubočský přístav o. p. s.
Mezi hlavní pravidelné akce, které jsou v obci pořádány, patří tyto – viz tabulka:
Tab. 15: Hlavní společenské akce v obci
Druh akce
plesy
vynášení mařeny
Rallye Kančí hory – sraz motoveteránů
Farm tour – cyklistický závod
Den obce
Akce SDH a Hlubočského přístavu o. p. s.
HLUBOcKÝ OBJEKTIV – fotosoutěž
Adventní, vánoční koncerty
Den starosty

Datum nebo
měsíc konání
plesová sezona
březen
červen
červen
červenec
červen - říjen
listopad
prosinec
léto

Zdroj: Dotazník na vedení obce
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Pořadatel
místní spolky
Hlubočský přístav
p. Stanislav Vavrečka
Farma Šťastná planeta
Obecní úřad
Obec Hlubočec
Obec Hlubočec + Hl. přístav
Obec Hlubočec
Obec Hlubočec (starosta)
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2.7

DALŠÍ INFORMACE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU

2.7.1

Hlavní investiční akce realizované v posledních 5 letech

V minulosti byla v obci Hlubočec realizována řada větších nebo menších projektů. Níže je uveden
přehled těch, které vedení obce považuje za nejvýznamnější – nejedná se tedy o kompletní výčet.
Tab. 16: Hlavní realizované projekty v předchozím období
Projekt
Rekonstrukce sportovního areálu
Zateplení MŠ
Zateplení OÚ
Odizolování kaple a nové elektroinstalace
Úprava technického zázemí za obecním úřadem

Termín
2008 - 2010
2010 - 2012
2013
2014
2014

Náklady
8 mil.
3 mil.
1,5 mil.
800 tis.
1,1 mil.

Zdroj: Dotazník na vedení obce

2.7.2

Zamýšlené projekty a investice v budoucnu

Dále je uveden přehled projektů, záměrů a vizí, o kterých obec aktuálně uvažuje a které jsou v různé
fázi rozpracovanosti. Zde je nutno také upozornit, že se také nejedná o kompletní výčet. Uvedené
částky je nutno brát jako orientační odhad.
Tab. 17: Připravované významnější projekty pro nadcházející období
Projekt
Čistírna odpadních vod a kanalizace
Chodník (vycházka) sv. Jana
Rozhledna
Nová střecha na kapli
Chodníky
Cyklostezka Hlubočec – Pustá Polom

Termín
2016 - 2018
2017
Nestanoven
Nestanoven
Průběžně
2017 - 2018

Odhad nákladů
55 mil.
1 mil.
3 mil.
3 mil.
1,5 mil.
5 – 10 mil.

Zdroj: Dotazník na vedení obce

2.7.3

Hlavní priority rozvoje dle vedení obce

Vedením obce byl předložen přehled možných priorit v různých oblastech s cílem orientačně určit
priority rozvoje obce v příštím období. Tyto informace je nutno brát jako podklad pro další
rozhodování a jsou nadále zpřesňovány v návrhové části. Jedná se o tyto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení
Zvýšení standardů zdravotní péče
Podpora občanských, spolkových a volnočasových aktivit
Podpora zemědělské výroby
Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
Ochrana a tvorba kulturní krajiny
Omezování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí
Rozvoj cestovního ruchu
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2.7.4
2.7.4.1

Hlavní dokumenty pro zájmové území
Územní plán

Dne 23.6.2010 byl předán zpracovaný návrh územního plánu Hlubočec pořizovateli.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,
zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je Aquatest a.s., RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc.
Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací
dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (Aquatest a.s., březen 2011), stanovisek dotčených orgánů a
výsledků společného jednání.
Územní plán obce Hlubočec byl schválen zastupitelstvem obce Hlubočec dne 15.11.2011.

2.7.4.2

Rozpočet obce

Dalším základním dokumentem pro rozvoj obce je rozpočet. Ten je sestavován pro každý rok.
Z hlediska obce Hlubočec se jedná o cca 6 mil Kč /rok. Rozpočet na rok 2016 (schválen na jednání
zastupitelstva dne 26.11.2015) byl řešen jako „schodkový“, protože k úhradě části výdajů bylo použito
přebytku z minulého roku 2015. Na straně výdajů se jedná o částku 7 515 500 Kč na straně příjmů
6 449 500 Kč, 2 000 000 Kč je přebytek z rozpočtu obce roku 2015, částky na splácení úvěrů jsou ve
výši 934 000 Kč.
Volné prostředky, o kterých obec může rozhodovat a použít je na investice je cca 1,5 mil. Kč.

2.7.4.3

Spolupráce s okolními obcemi

Obec je součástí Mikroregionu Matice Slezské (http://www.maticeslezska.cz/).
Mikroregion MATICE SLEZSKÁ, který sdružuje 14 obcí Moravskoslezského kraje, vznikl v roce
1999 za účelem rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce, rovněž pak
z důvodu koordinace všech projektů v obecní a podnikatelské sféře, ať už v rámci regionálním,
celostátním či mezinárodním, kde se dané projekty dotýkají zájmů obcí Mikroregionu Matice Slezská.
Mikroregion Matice Slezská byl ustaven podpisem smlouvy o sdružení dne 17.12.1999 14 obcemi
bývalého okresu Opava, které tvoří souvislé území mezi Opavou a Ostravou. Jeho území je ohraničeno
na západě katastrálním územím města Opavy, na severu řekou Opavou, na východě katastrálním
územím města Ostravy a na jihu administrativní hranicí s bývalým okresem Nový Jičín. Jedná
se o vesnický region, i když jeho povaha není dominantně zemědělská, jak je to u vesnických
mikroregionů běžné. Tento mikroregion je vyčleněn převážně geografickými podmínkami, lokalizací
po obou stranách hlavní dopravní tepny - silnice mezi Opavou a Ostravou - a potencionálem
pro vytvoření odpočinkové zóny. Typicky venkovský charakter mají zejména obce v jižní části
mikroregionu.
Obec je dále součástí MAS Opavsko.
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3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
3.1

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Během října a listopadu probíhalo mezi občany obce dotazníkové šetření, které se zaměřilo zejména na
plánování rozvoje obce Hlubočec. K tomuto účelu byly použity dotazníky na webových stránkách
obce a tištěné dotazníky.
Občanům obce bylo položeno celkem 10 anketních otázek i s možnostmi. Z těchto 10 anketních
otázek bylo 7 zaměřeno na stávající a budoucí život v obci, zbývající tři otázky byly doplňkové, aby
bylo upřesněno, kdo se ankety zúčastnil a jaký byl věk jednotlivých respondentů. Vzhledem k systému
otázek a jejich odpovědí, není výsledek vždy 100% (to jen v otázkách na jednoznačné odpovědi č. 1 a
č. 7-10).
Touto cestou bylo získáno 72 odpovědí, které jsou dalším ze vstupů do analytické a návrhové části.
Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v následných odstavcích.
Jak se vám v Hlubočci žije?
•
•
•
•
•
•

velmi dobře
spíše dobře
ani dobře ani špatně
spíše špatně
velmi špatně
Ostatní

27.8 %
51.4 %
16.7 %
1.4 %
0%
2.8 %

Co se vám na Hlubočci nejvíce líbí? (zatrhněte max. 3 možnosti)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klidný život
příznivé životní prostředí
blízkost přírody
vzhled obce
dobré mezilidské vztahy
dostupnost pracovních příležitostí
dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život
sportovní vyžití

65.3 %
33.3 %
88.9 %
11.1 %
9.7 %
4.2 %
6.9 %
0%
1.4 %

Co se vám na Hlubočci nelíbí? (zatrhněte max. 3 možnosti)
•
•
•
•
•
•
•
•

špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o obec a dění v ní
nedostatečný kulturní a společenský život
nevyhovující veřejná doprava
nekvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
špatná dostupnost zdravotní péče
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22.2 %
61.1 %
37.5 %
20.8 %
19.4 %
16.7 %
15.3 %
8.3 %
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•
•
•
•

nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
Ostatní

4.2 %
0%
2.8 %
12.5 %

Jaká budoucnost Hlubočce odpovídá nejlépe vašemu přání a představám?
•
•
•
•
•

3.1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obec, která se vyznačuje aktivními spolky a péči o místní tradice
obec s dobrými vztahy, kde se lidé aktivně podílejí na rozvoji obce
obec s dominantní funkcí bydlení, ze které se jezdí za prací
obec, která se věnuje rozvoji podnikání a možnostem zaměstnání
obec zaměřená na turismus, rekreaci a sport

47.2 %
56.9 %
23.6 %
12.5 %
23.6 %

Napište max. 3 co nejkonkrétnější a podle vás nejdůležitější projekty/změny v obci, které
by se měly realizovat co nejdříve:
omezení jízdy kamiónů směrem na Výškovice a P. Polom - Jakubčovice
omezení používání nekvalitních paliv
rekonstrukce obecních budov (škola, kaple) a obecních pozemků
kanalizace a čistírna odpadních vod
rekonstrukce a výstavba chodníků
podpora místních spolků, kultury, tradic a sportovních aktivit
zubař v obci
upravit prostranství naproti hřbitova na parkoviště a park
výstavba rozhledny na Hůrce
klid o nedělích a o svátcích
oprava (asfaltování) obecních cest
zřízení dalších služeb a vybavenosti v obci
revitalizovat stezku sv. Jana
funkční kanalizace (dešťová)
rozvoj výstavby a podnikání
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci a okolní krajině
nový územní plán
okolí mateřské školy (zahrada)
zákaz řemeslných podnikatelských aktivit v blízkosti obytných domů
více odpadkových košů (i pro pejskaře)
převedení soukromých pozemků (cest) na obec
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52.8%
38.9%
33.3%
29.2%
22.2%
12.5%
11.1%
11.1%
9.7%
9.7%
9.7%
8.3%
8.3%
8.3%
6.9%
2.8%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
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3.1.2

Jak si představujete ideálně svou obec a život v ní?

Poznámka: Odpovědi na otázku „Jak si představujete ideálně svou obec a život v ní?“ jsou ponechány
(i přes jejich mnohá opakování) v původním znění, pouze se snahou o opravu překlepů. V tomto
případě je cenný vysoký počet konkrétních představ obyvatel obce Hlubočec, které odrážejí, ve většině
případů, kladný stav k obci a dění v ní jim není lhostejné.
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Budova školy volá po rychlé rekonstrukci, aby mohla zase zahájit výuku nových generací. Je
zde hezká příroda, ale na některých místech špatně přístupná. Proto obnovte některé polní
cesty, které byly rozorány (hlavně na jihozápadní straně). Je třeba podpořit ekologické
zemědělství, revitalizovat krajinu výsadbou lesíků, remízků apod. a omezit intenzivní
hospodaření s půdou.
Vzájemná tolerance sousedů a 100% spolupráce obecního úřadu s občanem!!!
Eliminace dominantního negativního vlivu zemědělské produkce na život v obci. Otevření
školy.
Mít znovu jednotnou obec jaká byla před přílivem občanů do nových zástaveb.
Více kultury, společenských akcí, výstavky na OÚ, větší pozornost dětem, jiné složení
zastupitelstva, zájem občanů o obec, přerozdělení rozpočtu obce a poškrtání zbytečně velkých
výdajů např. hasiči.
Ctít soukromí a zvelebovat zeleň v obci.
Obec s důrazem na tradice, s bohatým společenským životem, s kvalitním zázemím služeb a
vlastní školou.
Otevřená radnice a její transparentní činnost, maximální využití komunikačních kanálů 21.
století. Tyto kroky probudí důvěru občanů ve zvolené zastupitelstvo a zároveň zvýší
atraktivitu podílet se na dění v obci.
Místo s dobrými mezilidskými vztahy, podpora kulturních tradic.
Svou obec si představuji prosperující, s kvalitním životním prostředím a s klidnými
mezilidskými vztahy.
Jako klasickou vesničku s poklidným životem
Klidnou obec, která se pomalu rozrůstá. Chtěl bych tady zůstat.
Občané aktivní pro obec, obec vstřícná pro občany
Klidný, sportovní a kulturní.
Prosperující hluboké a čisté lesy.
Informace občanům o investičních akcích a jejich účelnosti.
Z důvodu velkého provozu v obci obnovit polní cesty. Zrekonstruovat a otevřít školu.
Investovat MÉNĚ peněz do DOBROVOLNÝCH hasičů a investovat VÍCE peněz do dětí,
kultury a sportu.
Klidné místo provázané udržovanými stezkami s okolní přírodou i vesnicemi, které bude
příjemným místem pro relaxaci zdejších občanů i rekreaci lidí ze vzdálenějších koutů země.
Kde bude více pracovních příležitostí, lepší dopravní spojení, moderní občanská vybavenost,
více kulturního vyžití, to vše se zachováním místního rázu a se vzájemnou úctou a respektem
k životu.
Obec, kde občané netopí plasty a vším možným, nestarají se jen sami o sebe, ale aktivně se
zapojují do života obce, sportující mládež, akce spolků pro veřejnost s účastí občanů, kteří
nesedí doma za pecí, zklidnění dopravy, výstavba chodníků, zkrášlení okolí.
Dobré mezilidské vztahy, čisté ovzduší, upravené veřejné prostranství, škola a školka v obci.
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•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Klidné čisté prostředí s přístupem k obchodům se základními potravinami a dobrými spoji do
měst.
Větší dostupnost služeb a informací pro starší nebo méně pohyblivé občany.
Zpřístupnit blízké okolí obce obnovením polních cest, postavit v budoucnu cyklostezku.
Zrekonstruovat školu a obnovit v ní výuku. Podpořit kulturní dění v obci. Na záhumení omezit
prašnost a hlučnost a dát do pořádku veřejné osvětlení. Podpořit ekologické zemědělství.
Hlubočec ať zůstane Hlubočcem pro všechny a ne pro pár přistěhovaných, kteří mají peníze a
zavádějí tady novoty a myslí si, že mají ve všem pravdu.
Ideálně zákaz vjezdu nákladním automobilům, převážející materiál z kamenolomu. Poté
oprava (jimi) zničených cest, asfaltování ulic a rekonstrukce chodníků. Stavba čističky
odpadních vod a kanalizace, pro všechny domy. Zvýšení frekvence zalévání parku v obdobích
sucha. Výstavba optické sítě.
Obec s čistým ovzduším a dopravou na silnicích obce řízenou tak, aby bylo bezpečné
přecházet i pro děti. Cedule s rychlostním limitem 30km/h není dodržována a přecházení není
bezpečné ani na přechodech, místo je nepřehledné.
Pohodová obec s možností většího vybavení službami pro občany a s lepší dopravní
obslužností.
Obec a občan - zakázat spalování plastů a odpadů v kotlích, zajistit ČOV, vybudovat bezpečné
chodníky, omezit dopravu 30t kamionů přes obec. Občan - opustit teorii, že akci pořádají třeba
hasiči, tak tam nejdu, nebo jinde jsou akce lepší, chtělo by to více patriotismu, žijeme tady.
Nezájem o dění v obci, nesportování mládeže, to jsou smutné skutečnosti. Ideálně by to bylo
naopak.
Čistá, zdravá obec. Čistý vzduch, bez zplodin z komínů. Zelené okolí obce.
Mám představu o pohodlném a nenáročném bydlení v naší obci jak pro mladé rodiny, tak pro
seniory.
Lidé by zde měli být k sobě vstřícní, opravdoví sousedi. Nemám rád pletichy, pomluvy a
hašteření.
Rozhodně bych ocenil úctu ke všemu, co vybudovali naší předci a úctu k přírodě.
Klidné místo s čistým životním prostředím, s kulturním a společenským životem: funkční
školkou, školou, obchodem - obecnými službami (pošta atd.), vyhovující veřejnou dopravou a
opravenými komunikacemi v zimě. Zajistit průjezdnost silnice mezi Hlubočcem a
Výškovicemi i v zimním období, a tak podpořit občany pracující v oblasti NJ. Tento úsek je v
posledních letech velmi využíván (dokonce i kamionovou dopravou) a měl by se zprovoznit
celoročně. Špatná dopravní dostupnost hlavně v zimním období.
Návrhem na zlepšení by mohlo být vybudování chodníku směrem na Výškovice, a to od
obchodu až před sjezd do Setin. Mnoho lidí by zde chodilo rádo na procházky, ale stěžují si na
provoz. Dále vzhledem k bezpečnosti vyřídit zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t směrem na
Výškovice, jelikož cesta je příliš úzká.
Jako odpočinkovou zónu podporující turismus a sportovní aktivity.
Jako obec s čistým životním prostředím a dobrými sousedskými vztahy, která se rozvíjí ke
spokojenosti všech občanů.
Obec, kde lidé netopí plasty, je omezena doprava 30 t nákladních aut z kamenolomu, kde se
občané aktivně podílejí na fungování obce, kultuře, sportu.
Chodník směr Setiny
Vlastní škola, kvalitní služby, dostatek společenských akcí, podpora venkovských tradic, více
autobusových spojů
Opravou a otevřením školy se zvedne estetická i kulturní úroveň obce.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.3
•
•
•
•
•
•

Zákaz přejíždění kamiónů přes naši obec. Městský autobus, dostupnost.
Vice atrakcí ve sportovním areálu pro děti a občerstveni v něm.
Dostupnost přírody.
Při dnešním provozu provést chodník kolem p. starosty k Setinám, možnost jízdy na
kolečkových bruslích a bezpečné procházky s dětmi za přírodou a zvířaty.
Zákaz kamionů a dostupný městský autobus, oprava cest po kamionech, zatáčky.
Jako obec s dobrými vztahy, fungujícími spolky spolu s péčí o místní tradice a lepší kulturní
vyžití.
Obec, ve které chce žít spousta osob. Stará se o občany, zkrášluje obecní majetek, pořádá akce
pro spoluobčany, stará se o dobré sousedské vztahy, podporuje podnikání v obci.
Obec poskytující služby a zázemí (nejen) víkendovým turistům, činnost místních spolků
zajišťujících zvýšené kulturní a sportovní vyžití
Ideální by bylo, kdyby vesnicí neprojíždělo denně tolik motorkářů, kamiónů a traktorů

Jaký způsob informování o dění v obci upřednostňujete?
místní rozhlas
webové stránky obce
e-maily z OÚ
zpravodaj obce
osobní kontakt se zástupci správy obce
ostatní

36.1 %
26.4 %
20.8 %
13.9 %
1.4 %
1.4 %
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4. SOUHRN A ROZVOJOVÝ POTENCIÁL OBCE
Obec Hlubočec je obcí, která je příjemným místem pro bydlení se zázemím zachovalé přírodní
krajiny. V obci je – s ohledem na velikost obce - zajištěna většina základních služeb a vybavenost,
zbývající část služeb - jako jsou např. základní a střední školy a univerzity, úřady, divadlo, speciální
obchody apod. - je k dispozici v dopravně dobře dostupné Opavě, případně v Ostravě a základní škola
v sousední Pusté Polomi. Poměrně vyhovující je také vybavenost technickou infrastrukturou (mimo
ČOV a kanalizaci).
Obec nabízí také solidní společenské vyžití. Aktivně zde působí SDH (hasiči), Hlubočský přístav o. p.
s. a další spolky. Obec přivítá a podpoří vznik nových spolků (např. divadelní, znovuobnovení TJ
Sokol, Klub seniorů aj.) Relativně dobré jsou podmínky také pro sport a rekreaci. Územím obce také
procházejí dvě turistické a dvě cyklistické trasy.
Z provedených analýz vyplývá, že v příštím období je vhodné se zaměřit na několik základních
oblastí, jako jsou:
• Rekonstrukce, výstavba a zlepšení stavu obecního majetku a tech. infrastruktury
o ČOV a kanalizace
o Zajištění využívání budovy základní školy
• Doprava
o Bezpečnost automobilové dopravy – např. omezení rychlosti, změny v přednosti,
zrcadlo na křižovatce,
o Dostavba a opravy chodníků a místních komunikací
o Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou
• Obnova a rozvoj veřejné zeleně a veřejných prostranství, především:
o Realizace územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory)
o Vybudování a revitalizace území spjaté s „Vycházkou sv. Jana
o Výsadba a údržba alejí mimo obec (aleje, linie, meze), veřejná prostranství
• Rozvoj kvality služeb v obci, vybavenosti a podpora společenského života
o Podpora společenského života a činnosti spolků
o Rozvoj a využití sociálních služeb - vybudování denního stacionáře
o Oprava a zajištění využití budovy školy (také viz výše)
o Oprava kaple (střecha)
• Podpora sportu, rekreace a volnočasových aktivit
o Výstavba rozhledny
o Zřízení cyklostezky a podpora cykloturistiky a zimní běžecké turistiky
o Zřízení naučné stezky
• Životní prostředí a bezpečnost
o Zlepšování kvality ovzduší – modernizace spalovacích zařízení a zateplování
o Výsadby zeleně podél chodníků a komunikací, veřejná prostranství
o Realizovat komplexní pozemkové úpravy
• Meziobecní spolupráce v rámci Svazku obcí Mikroregionu Matice Slezské a MAS Opavsko
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5. SWOT ANALÝZA
5.1

ÚVOD

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang:
Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats) spojené s danou obcí
(městem, regionem). Jedná se o metodu analýzy užívanou při analýze a tvorbě rozvojových
dokumentů a je nástrojem strategického (dlouhodobého) plánování rozvoje obce.
Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše
uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně
vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které
charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.

5.2

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza byla sestavena na základě výše v textu uvedených skutečností (statistická data, UAP
2014…), dále na základě informací od starosty obce a dotazníkového šetření.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
Stabilizovaný počet obyvatel
Mladší obyvatelstvo ve srovnání s ORP Opava
Blízkost škol, zaměstnání, úřadů, kultury apod.
Dobrá základní vybavenost obce službami – lékař
– praktický, pošta, úřad, obchod, obecní
rozhlas...)
Fungující mateřská škola
Fungující systém odpadového hospodářství
Obcí procházejí 2 cyklistické a 2 turistické stezky
Atraktivní údolí říčky Setiny, přírodní krajina
Vysoký podíl lesních ploch a relativně vysoký
koeficient stability území
Blízkost přírody a lesa v okolí obce
V obci funkční zemědělské farmy
PŘÍLEŽITOSTI
Evropské fondy
Meziobecní spolupráce
Rozšíření sociálních služeb
Potenciál energetických úspor
Komplexní pozemkové úpravy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

39

•
•

SLABÉ STRÁNKY
Nefungující základní škola – chátrající budova
Chybějící ČOV
Chybějící denní stacionář
Kvalita životního prostředí (ovzduší a hluk)
Problematická přeprava kamene z kamenolomu
Chybějící infrastruktura pro sport, kulturu a volný
čas (sauna, tělocvična)
Chybějící úseky chodníků – např. směrem na
Výškovice
Nevyhovující stav některých úseků chodníků a
cest
Chybějící
nabídka
turistického
ubytování
(přespání) se snídaní

HROZBY
Zhoršení ekonomické situace v regionu
Příliš rychlý nárůst počtu nových obyvatel

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec – Strategický plán

STRATEGICKÁ
ČÁST
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6.

NÁVRHOVÁ – STRATEGICKÁ ČÁST

6.1

VIZE ROZVOJE OBCE

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce. Vize je „směrovkou“ rozvoje. Časový horizont vize je v rozmezí 10–20
let a její naplnění by mělo být dosaženo realizací strategického plánu.
Rozvojová vize definuje stav, ve kterém by se obec měla v daném časovém období nacházet a
k němuž by měla směřovat. Vize je dlouhodobější než časové působení strategického plánu a pomáhá
zajistit směry rozvoje obce i pro nadcházející období.
Pro naplňování vize jsou stanoveny dílčí prioritní oblasti, v rámci kterých jsou stanoveny programové
cíle na období do r. 2022 (až 2025). Způsob dosažení programových cílů je následně podrobněji
rozepsán včetně uvedení příkladů konkrétních opatření, aktivit nebo projektů, které vedou
k naplňování těchto cílů a které má obec zájem v příštím období uskutečnit.
Vize rozvoje obce Hlubočec vychází z provedených analytických šetření, setkání s občany,
dotazníkového šetření, reflektuje současný stav a je základním východiskem pro směřování obce
v příštím období:

Hlubočec je udržovanou a dostatečně vybavenou obcí v zázemí
města Opavy, která je obklopená atraktivním přírodním
prostředím a nabízí příjemné podmínky pro kvalitní život
svých obyvatel.
Uvedená stručná vize je podrobněji interpretována:
• Udržovaná a vybavená obec – v obci je zajištěna základní vybavenost odpovídající velikosti
obce (obecní úřad, společenské prostory, sportoviště, pohostinství, další služby ... Nabídka
služeb s nadmístním významem (zdravotní péče, školy, úřady, kultura apod.) je zajištěna
v nedaleké Opavě.
• Atraktivní přírodní prostředí – zachovalá krajina s vysokým podílem lesů a zeleně,
atraktivní jak pro své občany, tak i návštěvníky, dobrá kvalita ovzduší a klidné prostředí.
Předpokládá ochranu a vhodný rozvoj této hodnoty.
• Příjemné podmínky pro život svých obyvatel – strategický plán je zaměřen především na
obyvatele obce. Pouze menší část je zacílena na potenciální návštěvníky obce. Tj. např. obec
s fungujícím společenským životem.
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6.2

PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE A PROGRAMOVÉ CÍLE

Na základě výše provedených analýz a v souladu s rozvojovou vizí území byly stanoveny tyto dílčí
prioritní oblasti zaměření strategie:
•

Prioritní oblast 1: Život v obci

•

Prioritní oblast 2: Dopravní a technická infrastruktura

•

Prioritní oblast 3: Životní prostředí a rekreace

K jednotlivým prioritním oblastem jsou dále stanoveny programové cíle. Ty jsou uvedeny níže na
schématu znázorňující strom cílů. K jednotlivým programovým cílům jsou následně uvedeny příklady
podporovaných opatření a projektů – viz dále. Současně jsou pro potřeby budoucího vyhodnocování
plnění strategie navrženy také možné indikátory pro hodnocení konkrétních výsledků strategie.
Programové cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizací strategického plánu. Časově se váží k
platnosti strategického plánu, tj. do roku 2022 (až 2025). Jsou stanoveny na základě definovaných
problémů a vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo. Cíle jsou v souladu s vizí a
vzájemně se doplňují.
Obr. 9: Strom cílů pro obec Hlubočec
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6.2.1

Prioritní oblast 1 – Život v obci

V obci byla provedena rekonstrukce budovy obecního úřadu, ve kterém se kromě prostor samotného
obecního úřadu nachází také pošta, ordinace lékaře, prostory pro hasiče, knihovna, společenský sál,
hospoda a další služby.
Působí zde několik aktivních spolků, které pořádají v průběhu roku společenské akce. Kromě
obecního úřadu lze akce – venkovní i vnitřní - pořádat také v prostoru sportovního areálu, který je
poměrně moderně vybaven. Menší akce probíhají občas také v kapli Sv. Jana a Pavla, která vyžaduje
dílčí rekonstrukci. Z dotazníkového šetření a veřejného jednání vyplývá, že se snižuje zájem občanů o
dění v obci.
V obci funguje mateřská školka, která je v dobrém stavu a moderně vybavena. Naopak významným
problémem je takřka nevyužívaný a postupně chátrající objekt základní školy.

6.2.1.1

Programový cíl 1.1 – Zlepšování podmínek pro život v obci

Jednou z hlavních střednědobých priorit obce je zajistit vhodný způsob využití objektu bývalé
základní školy, která je dnes s výjimkou jednoho obecního bytu a občas navštěvované posilovny
prakticky nevyužívaná a chátrá. Objekt se nachází ve vhodné poloze v centru obce nedaleko obecního
úřadu. Budoucí využití nebylo doposud určeno, kromě myšlenky navrátit budově její původní poslání
se jako nejvíce reálný se jeví multifunkční objekt sloužící pro potřeby obyvatel obce (komunitní
centrum). Potenciální služby a aktivity, které by se zde mohly v budoucnu provozovat, jsou např. tyto:
•
•
•
•
•
•
•
•

provoz alespoň jedné třídy ZŠ – ve spolupráci se ZŠ Pustá Polom a v závislosti na počtu
místních žáků
denní stacionář pro seniory – s nabídkou adekvátních služeb a programu
rozšíření obecního bydlení
posilovna, sportovní místnost
klubovna pro mládež
prostory pro drobné podnikání
zázemí pro spolky (společné prostory, sprchy)
prostor pro zdravotní a sociální služby

Společně s nalezením vhodného a ekonomicky udržitelného způsobu využívání je nutné provedení
zateplení objektu včetně výměny oken a zajištění zdroje na vytápění a zajištění sociálního vybavení.
S tímto souvisí i údržba a rozvoj okolní zahrady. Vzhledem k důležitosti tohoto problému je možné
také zpracování studie využitelnosti tohoto objektu a další podpůrné dokumentace.
Obec postupně také rekonstruuje objekt kaple Sv. Jana a Pavla – v příštích letech je v plánu
zejména rekonstrukce střechy a další menší úpravy (např. instalace hodin na věž).
Udržovány a rekonstruovány budou i další objekty v obecním majetku, např. výhledově hasičská
zbrojnice. Také bude podporována bezbariérovost v obci, a to především u veřejných objektů.
V oblasti sportu se předpokládá údržba a postupný rozvoj stávajících sportovišť (tj. zejména
stávající sportovní areál) a zlepšování jejich vybavenosti a zázemí. Možností je doplnění vybavení o
venkovní posilovací prvky. Obec by velmi přivítala a podpořila znovuobnovení činnosti TJ Sokol,
která měla v obci dlouholetou tradici.
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V obci jsou vedením obce nebo místními aktivními spolky pořádány různé společenské akce (plesy,
sportovní akce apod.), ať už pravidelné nebo jednorázové. Bude zachována podpora spolků a
společenských akcí včetně zájmové činnosti dětí a mládeže ze strany obce, a to jak finančními
příspěvky, tak i při zajištění odpovídajícího zázemí, vybavenosti apod. Budou podporovány jak akce
na úrovni samotné obce, tak projekty meziobecní spolupráce zejména v rámci mikroregionu nebo
MAS Opavsko a přeshraniční projekty spolupráce, především s vazbou na Polsko.
Obec má zájem na zlepšování komunikace mezi vedením obce a občany. Z tohoto důvodu je možné
postupně zřídit aktivní facebookový profil obce, zlepšovat aktivní emailovou komunikaci nebo
obnovit pravidelný obecní zpravodaj, který by občany o dění v obci informoval.
Příklady podporovaných opatření a projektů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vznik stacionáře pro seniory (komunitní dům)
Výstavba obecních bytů
Úpravy objektu školy pro její lepší využití
Bezbariérové přístupy
Dovybavení a doplnění stávajících sportovišť, posilovací prvky
Hrací prvky pro děti
Rekonstrukce kaple
Projekty spolupráce na úrovni obcí, regionu a přeshraniční
Technické a materiální vybavení pro pořádání akcí

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:
•
•
•

Objekt bývalé školy je zrekonstruován a využíván (Ano/Ne)
Počet kulturních/společenských akcí v obci (počet)
Střecha kaple zrekonstruována (Ano/Ne)

Možnosti financování:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OP Životní prostředí 5.1.
Integrovaný regionální OP 2.1, 2.4.
OP Zaměstnanost 2.2.1. a 2.2.2.
Interreg V-A Česká republika - Polsko
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
Moravskoslezský kraj - Program podpory aktivit v oblasti kultury
Moravskoslezský kraj - Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
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6.2.2

Prioritní oblast 2 – Dopravní a technická infrastruktura

Dopravní dostupnost Hlubočce je solidní – obec se nachází na silnici II/464 a Opava je vzdálená 20
minut jízdy autem, Ostrava cca 30 minut. Současně zde zajíždějí autobusy v rámci ODIS a prochází
tudy několik cyklistických tratí. Obcí projíždí cca 600 automobilů denně, občané si stěžují na průjezd
nákladních automobilů a nevyhovující stav křižovatky. Část obecních komunikací a chodníků byla
opravena, část vyžaduje rekonstrukci.
V obci je zaveden vodovod a zemní plyn, velkou prioritou je zajištění čištění odpadních vod.
Problematická je kvalita ovzduší, což je dáno využíváním nekvalitních paliv. Postupně je rozvíjen
systém nakládání s odpady.

6.2.2.1

Programový cíl 2.1 – Zajištění kvalitní dopravní a technické infrastruktury

Hlavní aktuální prioritou obce je zajištění čištění odpadních vod, tj. vybudování centrální čistírny
odpadních vod pod obcí a dobudování kanalizační sítě. Jedná se o finančně náročnou investici, kdy
je počítáno s úvěrem na realizaci akce. U objektů nenapojených na ČOV je žádoucí výstavba
domovních ČOV. Současně budou prováděny rekonstrukce stávající dešťové kanalizace s cílem
zajistit její funkčnost a bezpečné odvedení vod z přívalových srážek a jarního tání.
Mezi hlavní priority v obci patří průběžná údržba a rekonstrukce úseků místních komunikací a
dobudování chodníků. Tyto projekty je vhodné propojit s připravovanou výstavbou a rekonstrukcemi
kanalizace. Nejvíce žádaný úsek pro chodníky je podél silnice ve směru na Výškovice, kde je díky
provozu automobilů snížená bezpečnost chodců a ve směru na Jakubčovice.
V oblasti bezpečnosti dopravy má obec zájem na úpravě křižovatky (zrcadlo, změna přednosti v jízdě),
omezení počtu nákladních automobilů projíždějících obcí a úpravu rychlosti v některých úsecích.
Podporována bude také cyklistická doprava, zejména pro dojížďku do okolních obcí (Pustá Polom).
Ze strany obce bude nadále podporována veřejná autobusová doprava s cílem zajistit dopravní
obslužnost pro obyvatele obce.
Obec bude podporovat v rámci svých finančních možností další rozvoj obce formou výkupů
vybraných pozemků pro veřejnou infrastrukturu (dopravní a technickou) a podporou jejich zasíťování.
Průběžně bude prováděna rekonstrukce veřejného osvětlení s cílem zvýšení jeho efektivity a snížení
provozních nákladů. Obec také bude při instalaci nového, či postupné výměně stávajícího pouličního
osvětlení dbát na snižování (omezování) světelného znečištění oblohy.
Také bude postupně rozvíjen systém nakládání s komunálními odpady.
Příklady podporovaných opatření a projektů:
•
•
•
•

Vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace
Rekonstrukce a dobudování chodníků
Rekonstrukce místních komunikací
Opatření ke zvýšení bezpečnosti na silnici

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:
•
•
•
•

Počet obyvatel napojených na ČOV
Délka rekonstruovaných nebo vybudovaných chodníků (m)
Délka rekonstruovaných komunikací (m)
Počet zrealizovaných dopravních bezpečnostních opatření (počet)
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•

Podíl separovaného komunálního odpadu (%)

Možnosti financování:
•
•
•
•
•

OP Životní prostředí 1.1., 3.1.,3.2.
Integrovaný regionální OP 1.2.
Národní program Životní prostředí 3.1.
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
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6.2.3

Prioritní oblast 3 – Životní prostředí a rekreace

Výhodou Hlubočce, kterou je třeba zachovat, je kvalita přírodního prostředí. Ta je oceňována jak
obyvateli obce, tak jejími návštěvníky (tj. zejména údolí Raduňky) a je zde prostor pro rozvoj tohoto
potenciálu.
Naopak problémem je kvalita ovzduší v topné sezóně, která je dána především místními zdroji (lokální
topeniště). Více stížností od obyvatel obce dále zaznívá na hluk z nákladní automobilové dopravy.

6.2.3.1

Programový cíl 3.1 – Zlepšování stavu životního prostředí a podmínek pro rekreaci

V oblasti životního prostředí (a lidského zdraví) je důležitá kvalita ovzduší. Z tohoto důvodu má obec
zájem na využití podpor na zateplování veřejných a soukromých objektů a modernizaci
spalovacích zařízení – např. tzv. Kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám.
Obec bude dále hledat možnosti omezení nákladní automobilové dopravy v zástavbě obce, neboť ta je
zdrojem hluku a současně ohrožením pro bezpečnost obyvatel.
V intravilánu bude prováděna údržba a průběžná obnova veřejné zeleně a veřejných prostranství.
Údržba a případné dosadby budou řešeny také v krajině, zejména v případě alejí. Při výsadbách
zeleně je vhodné využívat stanovištně vhodných dřevin, v případě ovocných dřevin se dá zvážit i
využití starších krajových odrůd.
Další možností jsou realizace biokoridorů a zlepšování stavu přírodních prvků v krajině (např.
podél vodotečí). Obec má v plánu realizovat připravený projekt stezky Sv. Jana, který přispěje jednak
ke zhodnocení přírodního prostředí podél vodoteče ve směru ke hřbitovu, tak i vytvoření vycházkové
trasy pro občany. Součástí projektu je také doprovodný mobiliář.
Na zemědělské půdě je důležité zajištění protierozní ochrany a ochrany před suchem, a to zejména
ve spolupráci s místními zemědělci. Mezi hlavní možnosti patří obnova vodních prvků v krajině,
opatření pro zadržení vody v krajině (meze, remízky, zasakovací pásy, drobné vodní prvky...).
Zvažováno je využití zdrojů podzemní vody nacházejících se na území obce, avšak zde je nutné zvážit
přínosy a možná rizika (vyčerpávání zdrojů). Vhodné je také ekologické zemědělství.
Obec má zájem rozvíjet rekreační potenciál v území. Proto bude podporována pěší a cykloturistika,
v zimní sezóně také podmínky pro běžecké lyžování – optimálně ve spolupráci s okolními obcemi. Pro
obyvatele obce je připraven projekt stezky Sv. Jana, na který lze v budoucnu navazovat dalšími
vycházkovými okruhy, naučnou stezkou apod. Vhodné je doplňování drobného mobiliáře (lavičky).
Zvažována je rovněž výstavba rozhledny na vrchu Hůrka. Ten se nachází na hranici s městem Opavou
a v minulosti se zde rozhledna nacházela. Její realizací by byl vytvořen atraktivní bod pro návštěvníky
z blízkého i širšího okolí. Budou zde prověřovány a zohledněny ekonomické náklady na výstavbu a
provoz. Možná je zde spolupráce s městem Opavou.
Příležitostí je také rozvoj agroturistiky u místních zemědělců.
Na okraji obce se nachází malý zatopený lom, u kterého je rovněž jednoduché tábořiště. Lom je
v soukromých rukou. Jedná se o zajímavou lokalitu jak z hlediska přírodního, tak i třeba pro přírodní
koupání a pořádání menších akcí. Zde je však nutný souhlas a spolupráce s vlastníkem pozemku.
Příklady podporovaných opatření a projektů:
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•
•
•
•
•
•

Energetické úspory a výměny kotlů
Obnova a výsadby zeleně
Zlepšování stavu krajinných prvků
Obnovy veřejných prostranství
Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření na zemědělské půdě
Modernizace kotlů v domácnostech a ve veřejných a podnikatelských objektech

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:
•
•
•
•

Plocha revitalizované zeleně/veřejných prostranství (m2)
Počet vysázených stromů (ks)
Vybudovaná rozhledna (Ano/Ne)
Počet vyměněných zařízení na vytápění (Počet)

Možnosti financování:
•
•
•
•
•
•

OP Životní prostředí 1.3., 2.1,.,4.3., 4.4., 5.1
Program rozvoje venkova
Národní program Životní prostředí 5.2., 5.4.
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
Moravskoslezský kraj - Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji
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7.

VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY V ÚZEMÍ

7.1

STRATEGICKÉ DOKUMENTY V ÚZEMÍ

Obec Hlubočec má některé základní dokumenty, ze kterých bylo vycházeno, a které jsou zohledněny.
Především se jedná o územní plán a rozpočet obce. Územní plán je platný a strategický plán musí být
s územním plánem ve vzájemném souladu.
Strategický plán rozvoje obce by měl být v souladu především s nadřazeným krajským dokumentem,
kterým je Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020, jež byla aktualizována
v roce 2013, a dále s hlavními dokumenty na úrovni ČR a kraje, v oblasti územního plánování
zejména Zásady územního rozvoje MSK. Přehled hlavních aktuálních rozvojových
dokumentů/strategií je uveden níže. Nejedná se o vyčerpávající přehled, pouze o ty nejzásadnější.

7.1.1

Hlavní strategické a rozvojové dokumenty

Rozvojové strategie
Moravskoslezský kraj
•
•

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009 – 2020, Moravskoslezský kraj, aktualizace
2013
Další dílčí koncepční dokumenty, např. Koncepce ŽP Moravskoslezského kraje, Koncepce
ochrany přírody Moravskoslezského kraje

Česká republika
•
•
•
•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, 2010
Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020
Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012 - 2020

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
•
•
•

7.2
7.2.1

Územní plán obce Hlubočec
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
Územně analytické podklady SO ORP Opava, 2014
POPIS HLAVNÍCH VAZEB NA NADŘAZENÉ DOKUMENTY
Česká republika

Priority Evropské unie byly zohledněny při přípravě Dohody o partnerství pro programové období
2014 – 2020, která je zásadním koncepčním dokumentem pro čerpání finančních prostředků EU v
období 2014 – 2020. Vazba stanovených prioritních oblastí na priority Dohody o partnerství je
zobrazena v následující tabulce.
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Tab. 18: Vazby prioritních oblastí SP rozvoje na problémové oblasti Dohody o partnerství
Problémové oblasti Dohody o
partnerství

Konkurenceschopnost ekonomiky
Infrastruktura
Veřejná správa
Sociální začleňování a boj s chudobou,
systém péče o zdraví
Životní prostředí

Prioritní oblasti strategického plánu
PO 3 – Životní
PO1 – Život v
PO2 – Dopravní a
prostředí a rekreace
obci
technická
infrastruktura
x
x
x
x
x

x

Základním koncepčním dokumentem ČR v oblasti regionální politiky je Strategie regionálního rozvoje
České republiky 2014‐2020 (SRR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5.
2013. Strategie je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných
politik na regionální rozvoj. Strategie má propojovat odvětvová hlediska a přístupy s územními
aspekty vyváženého regionálního rozvoje a územní soudržnosti, obsahuje formulace problémových
okruhů, priorit a souhrnných cílů, které bude třeba v příštím období sledovat.
Tab. 19: Vazby prioritních oblastí SP na prioritní oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR
Prioritní oblasti Strategie
regionálního rozvoje ČR

Regionální konkurenceschopnost
Územní soudržnost
Environmentální udržitelnost
Veřejná správa a spolupráce

7.2.2

Prioritní oblasti strategického plánu
PO1 – Život v
PO2 – Dopravní a
PO 3 – Životní
obci
technická infrastruktura
prostředí a
rekreace
x
x
x
x
x
x

Moravskoslezský kraj

Základním dokumentem na úrovni Moravskoslezského kraje, se kterým by měl být v souladu
strategický plán rozvoje obce, je Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020. Zde
je tedy zobrazena vzájemná vazba na úrovni prioritních oblastí a globálních cílů. Vzájemnou vazbu
zachycuje následující tabulka.
Tab. 20: Vazby prioritních oblastí SP rozvoje na prioritní oblasti Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020
Prioritní oblasti Strategie
rozvoje MSK

Prioritní oblasti Strategického plánu
PO 3 – Životní
PO1 – Život v
PO2 – Dopravní a
prostředí a
obci
technická
rekreace
infrastruktura

Globální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně
založená ekonomika
Globální cíl 2 – Dobré vzdělání a vysoká
zaměstnanost – příležitost pro všechny
Globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní
zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj
proti chudobě
Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí,

x
x
x
x
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Prioritní oblasti Strategie
rozvoje MSK

Prioritní oblasti Strategického plánu
PO 3 – Životní
PO1 – Život v
PO2 – Dopravní a
prostředí a
obci
technická
rekreace
infrastruktura

služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu
Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných

x
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8.

REALIZAČNÍ ČÁST

8.1

ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Hlavní odpovědnost za naplňování cílů strategického plánu a realizaci opatření v něm uvedených má
vedení obce (starosta a místostarosta obce), přičemž rozhodovací odpovědnost má zastupitelstvo.
Předmětem práce je zajišťovat realizaci projektů po odborné stránce, podporovat spolupracující osoby
a organizace při realizaci, připravovat souhrnné zprávy apod.
Celkově musí být strategický plán živým dokumentem, který je podle potřeby doplňován a upravován.
Důležitým krokem při zajištění tohoto požadavku je tzv. Zpráva o naplňování strategického plánu a
Zásobník projektů (možný samozřejmě i jiný název).
Zpráva o naplňování strategického plánu slouží k pravidelnému monitoringu strategie a je optimální ji
v podmínkách obce dané velikosti zpracovat přibližně jedenkrát za 3 roky. Jejím účelem je získat
informace o věcném plnění strategického plánu a dosažených výstupech a výsledcích. V tomto
dokumentu se shromažďují informace o aktuálním stavu realizace dílčích projektů, aktivit a opatření v
daném časovém období. Zpráva přináší informace o situaci v uplynulém období. Vyjma stavu
realizace jednotlivých projektů je zde vhodné posuzovat také dosaženou změnu odpovídajících
ukazatelů (indikátorů). Současně se jedná o informační zdroj pro občany obce, který je vhodné vyvěsit
na webové stránky obce.
Monitorovací data u dokončených projektů (indikátory výstupu) jsou sbírána po ukončení projektu.
Výsledná monitorovací data za jednotlivé projekty a opatření jsou vstupem pro zpracování zprávy o
naplňování strategie.
Zpráva o naplňování strategie by měla mít základní strukturu členěnou dle jednotlivých priorit a
opatření. Zhodnotí výsledky, kterých bylo dosaženo za dané období a podat informaci o věcném
pokroku naplňování strategie. Zpráva bude pro jednotlivé prioritní oblasti a opatření obsahovat
alespoň tyto základní údaje:
•
•
•
•

Prioritní oblast – Programový cíl
Realizované a připravované projekty, aktivity a činnosti a jejich stručný popis a úspěšnost
Vyhodnocení monitorovacích indikátorů u ukončených projektů
Náklady projektů – skutečné a plánované

Zpráva o naplňování strategického plánu bude sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu rozpočtu a
rozpočtového výhledu obce.
Současně se zprávou je vhodné mít k dispozici zásobník projektů. Zásobník projektů (plánů,
investičních akcí apod.) by měl být zpracován takovým způsobem, aby umožňoval průběžně
aktualizovat, popř. rozšiřovat záznamy o chystaných projektech a požadavcích. Je vhodné jej rozčlenit
podle jednotlivých prioritních oblastí a měl by obsahovat přehled aktivit/projektů/činností
plánovaných k realizaci na období platnosti strategického plánu, tj. na roky 2016–2020 (2025). Je
třeba zdůraznit, že se nepředpokládá realizace všech uvedených projektových záměrů v daném období,
a to s ohledem na finanční, majetkové, kapacitní a další možnosti obce a vnější omezení.
Jedná se o otevřený pracovní dokument, který by měl být dle potřeb obce průběžně aktualizován,
zpřesňován, doplňován a upravován a je optimální jej nastavit tak, aby především vyhovoval potřebám
obce a stávajícímu systému evidence plánovaných akcí a projektů.
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8.2

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

Strategický plán by měl být živým dokumentem, který reaguje na aktuální dění a potřeby obce, proto
je možná jeho aktualizace. Mezi každoročně aktualizované výstupy strategického plánování lze zařadit
Zásobník projektových záměrů, který je nejdynamičtěji se měnící částí strategického plánu. Důležité je
vyhodnocení strategického plánu v roce 2021-2022 po ukončení stávajícího a před zahájením dalšího
programovacího období. Na základě vyhodnocení může být provedena aktualizace.
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9. POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ
•
•
•
•

MMR (2012): Metodika tvorby programu rozvoje obce
Rozbor udržitelného rozvoje ORP Opava, EKOTOXA, 2014
Dotazník vyplněný starostou obce
Anketa obyvatel obce Hlubočec, Google 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://oldmaps.geolab.cz
http://kontaminace.cenia.cz
www.chmi.cz
www.czso.cz
www.idos.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.mapy.cz
www.nature.cz
www.rsd.cz
http://www.hlubocec.cz/
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